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Wstęp 
 

Podstawę sprawnego działania każdej gospodarki stanowi rozwi-
nięta przedsiębiorczość. Na scenie gospodarczej przedsiębiorca od-
grywa rolę kluczową i to niezależnie od tego, jaką przyjmiemy per-
spektywę. 

Ekonomista postrzega przedsiębiorcę jako katalizator ożywiający 
czynniki produkcji, tworzący miejsca pracy, generujący wartość do-
daną i dynamizujący gospodarkę przez innowacje. Urzędnik widzi 
w przedsiębiorcy podmiot płacący podatki i stanowiący instrument 
polityki gospodarczej państwa. Pracobiorca oczekuje od przedsię-
biorców tworzenia miejsc pracy, dobrych warunków zatrudnienia 
i godziwej płacy. Statystycy kierują do menedżerów szereg kwestio-
nariuszy, chcąc opisać ich świat i działanie w liczbach. Jak zatem 
widać, postać przedsiębiorcy stoi w centrum gospodarczych relacji. 
Jeśli nie będzie przedsiębiorców, czynniki produkcji pozostaną nie-
ożywione, urzędnicy nie otrzymają swoich podatków, pracobiorcy 
pozostaną bez zatrudnienia, a statystycy nie będą mieli materiałów 
do analiz. 

Współczesna gospodarka to złożony i dynamiczny system. Źró-
dłem przewagi konkurencyjnej coraz częściej staje się informacja, 
pomysł, innowacyjna idea. W ciągu kilku dekad społeczeństwa Za-
chodu przeszły transformację od gospodarki opartej na „twardych” 
surowcach i przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy. Informacja 
jest dziś najważniejszym czynnikiem produkcji, przy której „produk-
cji”, przekształcaniu, filtrowaniu i wykorzystaniu zaangażowany jest 
coraz większy odsetek nie klasycznej „siły roboczej”, ale wysoko 
wyspecjalizowanych „pracowników wiedzy”. 

Środowiska akademickie w renomowanych światowych ośrod-
kach angażują się w zakładanie podmiotów, które pozwalają wdro-
żyć do gospodarki pomysły, innowacje, wynalazki. Pomaga im w tym 
dobre prawo, chroniące intelektualny dorobek i pozwalające czer-
pać korzyści z poniesionych na badania nakładów. Pomaga im w tym 
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państwo, które tworzy przyjazne dla biznesu środowisko. I wreszcie 
– pomaga im w tym mentalność, zgodnie z którą prawdziwa nauka 
ma sens, kiedy wcześniej czy później znajdzie praktyczne zastoso-
wanie. 

Na tym tle wyraźnie rysuje się szczególne znaczenie stymulowa-
nia procesu zakładania nowych przedsiębiorstw i konieczność wpie-
rania rozwoju inicjatyw gospodarczych ze świeżymi pomysłami, nie-
skażonymi „wiedzą o niemożności” i elastycznymi strukturami. Para-
frazując Miltona Friedmana, nasz kraj powinien naśladować rozwią-
zania, które kraje zachodnie stosowały wówczas, gdy były tak bied-
ne, jak Polska. Tylko wtedy mamy szansę nadrabiać dzielący nas 
dystans. Wydaje się, że jedną z najlepszych dróg prowadzących do 
szybszego wzrostu gospodarczego jest rozwój działalności typu spin 
off oraz spin out związany z przedsiębiorczością akademicką.  

Korzyści tego typu rozwiązań potwierdzają dobre praktyki, wska-
zywane również w niniejszej publikacji. Ich szersze wdrożenie przy-
niosłoby dobrodziejskie efekty zarówno środowiskom akademickim 
(weryfikacja rynkowa pomysłów, nowe możliwości zasilenia finan-
sowego, odświeżenie struktur i procedur w nauce polskiej), jak 
i biznesowym (inne spojrzenie, kontakty ze światem, możliwość 
rekrutacji nowych kadr). Spółki spin off i spin out są zakładane przez 
studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych, grupy te 
łączy uczelnia, z której zasobów materialnych, dorobku i kontaktów 
korzystają. Zgodnie z amerykańskim powiedzeniem, „jeśli nie masz 
pracy, to sobie ją wymyśl” inicjatywy te mogą stanowić pomosty, 
który w płynny sposób pomogą wejść młodym ludziom na rynek 
pracy. 

Niniejsza publikacja stanowi pokłosie takiej właśnie inicjatywy, 
podjętej przez partnerów projektu pt. „Promocja przedsiębiorczości 
akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanym 
w okresie od 1 września 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku przez 
firmę DORFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. Inicjatywa ta była współfi-
nansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego ze środków przewidzianych w Priorytecie VIII Re-
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gionalne kadry gospodarki, działanie 8.2. Transfer wiedzy, poddzia-
łanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem tego pro-
jektu było stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim, propagowanie 
wiedzy na temat tworzenia i funkcjonowania działalności gospodar-
czej. Ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu było 
podnoszenie w środowiskach naukowych świadomości znaczenia dla 
rozwoju regionu i kraju komercjalizacji wiedzy i współpracy nauki 
z światem biznesu. Adresatami omawianego projektu byli studenci, 
absolwenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni zamierzający rozpo-
cząć własną działalność gospodarczą. Osoby uczestniczące w projek-
cie stały się beneficjentami wsparcia szkoleniowego, gwarantujące-
go wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Ponadto mieli możliwość skorzystania z indywidualnego 
doradztwa w odniesieniu do określenia predyspozycji i umiejętności 
zarządzania oraz wskazań w zakresie funkcjonowania w biznesie. 
Z perspektywy przedstawicieli świata nauki szczególnym elementem 
projektu była możliwość udziału w badaniach nad stymulantami 
oraz barierami rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, 
które doprowadziły do powstania niniejszej monografii.  

Pierwsza część pracy, składająca się z trzech rozdziałów, wpro-
wadza w problematykę działalności spin off, spin out i jej znaczenia 
dla stymulowania innowacyjności gospodarki.  

W rozdziale pierwszym przybliżono zagadnienia związane z regu-
lacją działalności gospodarczej, przy czym szczególną uwagę zwró-
cono na kwestie o kluczowym znaczeniu dla transmisji nowych po-
mysłów do sfery gospodarki, a mianowicie rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Jak wiadomo, regulacje państwa stanowią dla nowo-
zakładanych przedsiębiorstw swego rodzaju „wachlarz propozycji”, 
który obejmuje m.in. metodę prowadzenia działalności, formę rozli-
czania się z fiskusem, sposób podziału zysku itd. Dobre i przejrzyste 
ramy prawne sprawdzają się w gospodarce tak samo, jak prawidło-
we oznaczenia w ruchu drogowym. Moment zakładania działalności 
jest dla każdego młodego przedsiębiorstwa momentem newralgicz-
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nym, w którym następuje zderzenie z realiami. Jak pokazują staty-
styki, większość firm ginie w początkowym etapie swego życia 
w quasi-biologicznym procesie twórczej destrukcji. Dobre oznacze-
nia na gospodarczej drodze pozwoliłyby zmniejszyć i tak wysokie 
ryzyko prowadzenia działalności. 

Kolejny rozdział poświęcony został modelom biznesowym przed-
siębiorstw spin off, dzięki którym dokonuje się proces komercjaliza-
cji wiedzy i technologii z instytucji naukowo-badawczych w Polsce. 
Wskazując na szereg dobrych praktyk na tym obszarze, starano się 
przybliżyć i usystematyzować czynniki, mające szczególne znaczenie 
dla modeli funkcjonowania instytucji sektora B+R i ich współpracy 
z biznesem.  

Kwestię dobrych praktyk podjęto również w rozdziale trzecim,  
tym że skoncentrowano się na aspekcie promocji innowacji techno-
logicznej komercjalizowanej przez podmioty spin off. Jak się okazuje, 
problem marketingu w komercjalizacji technologii bywa często za-
niedbywany. Niestety, sprawdza się stara zasada, że nawet dobre 
produkty trzeba reklamować. Działalność typu spin off, jeszcze dość 
specyficzna na gruncie polskim, powinna być promowana nie tylko 
przez menedżerów przedsiębiorstwa spin off, ale również uczelnie, 
centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, oraz 
władze państwa i regionu, zwłaszcza że są to pomysły we wczesnej 
fazie rynkowej obecności, a więc szczególnie potrzebujące pomocy. 
Niech ten sukces ma wielu ojców. 

Kolejna część pracy, obejmująca cztery rozdziały, zbiera proble-
matykę finansowania działalności typu spin off, spin out. Inicjatywy 
te mogą stać się motorem innowacji i wzrostu gospodarczego tylko 
wówczas, gdy uda się pozyskać odpowiednie zasilanie kapitałowe 
oraz skojarzyć dawców i biorców kapitału. 

 Czynniki sprzyjające powstawaniu firm typu spin off, spin out 
oraz źródła ich finansowania stanowią przedmiot rozważań w roz-
dziale czwartym. Jego autor stara się w pierwszej kolejności przybli-
żyć czynniki determinujące powstawanie tego typu przedsięwzięć 
w środowiskach akademickich, wychodząc z założenia, że ich dobre 
rozpoznanie pozwala na zminimalizowanie niepewności, która to-
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warzyszy otoczeniu, w którym firma powstaje. W dalszej kolejności 
wskazane zostają potencjalne źródła finansowania, przy czym – jak 
można skonstatować – specyfika działalności spin off, spin out po-
zwala na skorzystanie z innych niż standardowe (środki własne, kre-
dyt, leasing) źródeł finansowania (venture capital, business angels). 
Wątki te kontynuowane są w kolejnych rozdziałach, jednak ze szcze-
gólnym uwzględnieniem finansowania kapitałowego, w tym giełdy 
i platformy NewConnect. Walorem praktycznym tej części opraco-
wania jest syntetyczne przybliżenie zalet i wad poszczególnych form 
finansowania oraz możliwościom pozyskania kapitału w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim.  

Kwestie dostępu do alternatywnych względem tradycyjnych spo-
sobów finansowania działalności innowacyjno-inwestycyjnej rozwi-
jane zostają w kolejnych dwóch rozdziałach. Rozdział szósty przybli-
ża działanie platform obrotu NewConnect oraz Catalyst, które ze 
względu na bardziej liberalne procedury wejścia tworzą pomost na 
rynek kapitałowy dla inicjatyw młodych i obciążonych większym 
ryzykiem. W rozdziale siódmym scharakteryzowano formy wsparcia 
przedsiębiorstw udzielanych przez wybrane instytucje finansowe, 
jak Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju. 

Ostatnia część pracy składająca się z trzech rozdziałów poświę-
cona jest problemom stwarzania warunków dla podnoszenia inno-
wacyjności i konkurencyjności regionu. Kwestie te są analizowane 
przez pryzmat znaczenia przedsiębiorczości jako takiej, a w szcze-
gólności przedsiębiorczości akademickiej prowadzącej do powsta-
wania firm typu spin off, spin out, dla nowoczesnego rozwoju regio-
nów.  

W rozdziale ósmym zostały poruszone związki pomiędzy działa-
niami ukierunkowanymi na tworzenie efektywnych regionalnych 
strategii innowacji oraz działaniami, których celem jest tworzenie 
infrastruktury wspierającej innowacyjność, a rozwojem małych 
i średnich przedsiębiorstw, co przekłada się na potencjał innowacyj-
ny regionów. Analiza ta była prowadzona na przykładzie doświad-
czeń województwa warmińsko-mazurskiego, które jako jedno 
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z pierwszych pięciu regionów w Polsce podjęło wysiłek stworzenia 
i wprowadzenia w życie regionalnej strategii innowacji.  

Autorka kolejnego rozdziału rozwinęła problem roli małych 
i średnich przedsiębiorstw w budowaniu potencjału innowacyjnego 
regionu Warmii i Mazur. Prezentowane badania dowodzą, że 
w omawianym regionie niestety istnieje ograniczona liczba firm 
dysponujących wysokim potencjałem innowacyjnym. Ukazuje to 
znaczącą lukę, która może zostać wypełniona przez powstawanie 
nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw typu spin off lub spin 
out. Omawiane badania ukazały także, że główną barierą rozwoju 
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, a tym samym rozwoju 
regionu, były problemy wynikające z czynników finansowych. Ozna-
cza to, że rozwój omawianego regionu jest szczególnie zależny od 
powstawania podmiotów typu spin off, spin out, które jak wynika 
z części drugiej niniejszej pracy, mają znacznie większe szanse zdo-
bycia niezbędnego finansowania niż tradycyjne przedsiębiorstwa 
sektora MSP. 

Problem bariery finansowej rozwoju regionu w oparciu o inno-
wacje może zostać także zminimalizowany dzięki pozyskaniu kapita-
łu z źródeł zewnętrznych. Kwestia te została poruszona w ostatnim 
rozdziale monografii. Z wcześniejszych rozdziałów jasno wynika, że 
rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz powstawanie firm typu 
spin off, spin out podnoszących innowacyjność regionu jest w znacz-
nej mierze zdeterminowana przez czynniki instytucjonalne na po-
ziomie lokalnym, w tym w szczególności przez sprawność władz 
samorządowych w kreowaniu warunków sprzyjających rozwojowi. 
Badania prezentowane w omawianym rozdziale dowodzą, że efek-
tywność instytucjonalno-organizacyjna władz lokalnych jest także 
istotnym czynnikiem wpływających na napływ obcego kapitału, bez 
którego często nawet najlepsze inicjatywy powstające w sferze na-
uki nie mogą zostać zrealizowane w praktyce biznesowej. 

W ostatnich słowach chcielibyśmy podziękować wszystkim oso-
bom, których działania doprowadziły do wydania niniejszej mono-
grafii. Dziękujemy właścicielom firmy Dorfin sp. z o.o. z Torunia oraz 
osobom związanym z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Od-
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działem w Toruniu zaangażowanym w realizację projektu „Promocja 
przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko pomor-
skim”. Dziękujemy w szczególności profesorowi Romanowi Kisielowi 
za wysiłek włożony w przygotowanie recenzji wydawniczej niniejszej 
monografii. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie sugestie, które pomo-
gły w podniesieniu jej jakości merytorycznej.  

Przekazując Czytelnikom niniejszą książkę liczymy na to, iż spotka 
się ona z zainteresowaniem zarówno środowiska akademickiego, jak 
i przedstawicieli praktyki gospodarczej, dzięki czemu będzie się ona 
choć w małym stopniu przyczyniać do rozwoju współpracy tych śro-
dowisk. 

 
 

dr Adam P. Balcerzak, dr Michał Moszyński 
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Rozdział 1 
 
 

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
TYPU SPIN OFF, SPIN OUT W POLSCE: 

 PODSTAWOWE PROBLEMY 
 
 

Jarosław Pawłowski 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
 

WPROWADZENIE 
 

Charakterystyczną cechą gospodarek rynkowych jest ich zmien-
ność. Implikuje to, że podmioty funkcjonujące w ich ramach nie-
ustannie muszą  dostosowywać się do stale zmieniających się wa-
runków rynkowych. Dokonują tego poprzez osiąganie coraz wyższe-
go poziomu efektywności działania.  

Z powodów mających swoje źródła w historii, w Polsce system 
rynkowy zaczął być wprowadzany dopiero od początków lat dzie-
więćdziesiątych. Nastąpiło to w efekcie transformacji ustrojowej, 
z systemu gospodarki planowanej w system gospodarki wolnoryn-
kowej. Jednym z pierwszych i zarazem najtrudniejszych do rozwią-
zania problemów była szybko rosnąca liczba bezrobotnych. Na wy-
soki poziom bezrobocia bezpośrednio przełożyła się fala upadłości 
przedsiębiorstw państwowych, które nie były w stanie w krótkim 
czasie dostosować się do realiów rynkowych. Ponadto pozostawanie 
bez pracy dla ludzi było sytuacją nową, nieznaną wcześniej, w której 
nie potrafili się odnaleźć.  
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Wraz z upływem czasu zauważalne stały się zmiany zachodzące 
w strukturze rynku oraz w podejściu ludzi do kwestii pracy. Systema-
tycznie rośnie liczba osób, które preferują prowadzenie własnego 
biznesu ponad pracę na etacie. Ponadto realizowanych jest wiele 
programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie niekorzystnemu 
zjawisku, jakim jest bezrobocie. Wiele z nich zostało poświęconych 
wspieraniu rozwoju drobnej przedsiębiorczości, gdyż to uważane 
jest za motor napędowy wzrostu gospodarki kapitalistycznej. 

Z myślą o ułatwieniu osobom posiadającym pomysł na biznes za-
łożenie własnego przedsiębiorstwa powstała ta praca. Jej celem jest 
przybliżenie istotnych z punktu widzenia potencjalnego przedsię-
biorcy kwestii związanych z rozpoczęciem działalności przez pryzmat 
prawno-finansowych jej uregulowań. Do realizacji założonego celu 
wykorzystano: metodę opisową, metodę porównawczą oraz metodę 
analizy literatury przedmiotu oraz analizę aktów prawnych. Przyjęty 
cel pracy zdeterminował jej strukturę. Z tego względu przedstawie-
nie omawianego zagadnienia rozpoczęto od charakterystyki dopusz-
czalnych prawem w Polsce form prowadzenia działalności gospodar-
czej wraz z określonymi dla nich obowiązkami i wymogami. Następ-
nie zgodnie z rzeczywistością po wyborze formy prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przystępuje się do jej rejestracji. Temu zagad-
nieniu została poświęcona druga część, która przedstawia kolejne 
etapy aktualnie obowiązującej procedury rejestracyjnej. W trzeciej 
części rozdziału podjęto kwestię wyboru formy opodatkowania 
przez przedsiębiorcę. Omówieniu tego zagadnienia przyświecała 
potrzeba ukazania znaczącej roli właściwego doboru formy opodat-
kowania dla nowego przedsięwzięcia.  
 

FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PROWADZENIA  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Uzasadnionym wydaje się rozpoczęcie przeglądu dopuszczalnych 

w Polsce form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej od 
wyjaśnienia kluczowego pojęcia, jakim jest działalność gospodarcza. 
Zgodnie z przepisami prawa działalność gospodarcza jest definiowa-
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na jako zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, 
usługowa, a także polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu 
i wydobywaniu kopalin, złóż oraz działalność zawodowa wykonywa-
na w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa z dnia 2.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 
1447 z późn. zm.). Na podstawie przytoczonej definicji można 
stwierdzić, że cechą różnicującą działalność na kategorie działalności 
gospodarczej oraz innej jest cel jej prowadzenia. Z działalnością go-
spodarczą nierozerwalnie związany jest jej zarobkowy charakter. 
Kwestia podmiotowa prowadzenia działalności gospodarczej została 
szczegółowo uregulowana w przepisach prawa cywilnego. Stało się 
to w efekcie implementacji do porządku prawnego pojęcia „przed-
siębiorcy”. Zgodnie z art. 43 kodeksu cywilnego przedsiębiorcą może 
być: 

- osoba fizyczna, lub 
- osoba prawna, lub 
- niepełna osoba prawna1, czyli jednostka organizacyjna niebędą-

ca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność 
prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodar-
czą lub zawodową. Działalnością zawodową objęty jest zakres dzia-
łalności wykonywanych przez osoby posiadające uprawnienia z tytu-
łu tzw. wolnych zawodów.2 (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks 
cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

W celu prowadzenia działalności gospodarczej przy jednocze-
snym zapewnieniu skutecznego osiągania założonych celów przed-
siębiorstwo musi funkcjonować w odpowiedniej formie prawnej. 
Wybór formy jest uwarunkowany szeregiem różnorodnych czynni-
ków. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza zwią-
zana z obowiązkami, które muszą zostać spełnione dla funkcjono-
wania określonej formy podmiotu. W ramach tej kategorii można 
wymienić m.in. koszty związane z założeniem jednostki, wniesienie 

                                                           
1
 W literaturze określana jest również mianem ułomnej osoby prawnej (Brol, 

2009). 
2
 Lista wolnych zawodów wymieniona została w art. 88 Kodeksu spółek han-

dlowych (Dz. U. z 2009 r., nr 13, poz. 69). 
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niezbędnych wkładów na kapitał zakładowy, koszty jej likwidacji, 
sposób prowadzenia księgowości, powołanie odpowiednich orga-
nów, obowiązki informacyjne. Z drugiej strony istotne znaczenie dla 
podjęcia decyzji dotyczącej wyboru formy organizacyjno-prawne 
mają takie kwestie, jak: zakres odpowiedzialności majątkowej 
wspólników za zobowiązania jednostki, możliwości oddziaływania 
wspólników na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, długoterminowe 
plany, sposoby pozyskiwania źródeł finansowania, a także postrze-
ganie przez potencjalnych kontrahentów (Wachowiak, Majewski, 
2006, s. 35). 

Ze względu na cel niniejszej publikacji, który stanowi przybliżenie 
zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez osoby fizyczne, w dalszej części wywodu analiza 
będzie koncentrować się w tym obszarze. 

Z punktu widzenia osoby fizycznej może ona występować w roli 
właściciela samodzielnego lub wspólnika, w przedsiębiorstwach 
o następujących formach organizacyjno-prawnych (Brol, 2009, 
s. 98): 
a) przedsiębiorstwo indywidualne (indywidualna działalność gospo-

darcza), 
b) spółki osobowe:  

- spółka cywilna,  
- spółka jawna,  
- spółka partnerska,  
- spółka komandytowa, 
- spółka komandytowa-akcyjna, 

c)   spółki kapitałowe3:  
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
- spółka akcyjna. 
Najbardziej popularną w Polsce formą prowadzenia działalności 

gospodarczej jest indywidualna działalność gospodarcza. Potwier-
dzają to wyniki znajdujące się zarówno w zbiorze danych Głównego 

                                                           
3
 Spółki osobowe (z wyjątkiem spółki cywilnej) i kapitałowe określane są wspól-

nym mianem spółek handlowych. 
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Urzędu Statystycznego dotyczące numeru REGON, jak również od-
powiednie informacje przygotowywane i publikowane przez Mini-
sterstwo Gospodarki.4 

Dominujący udział tej właśnie formy implikowany jest szeregiem 
czynników. Na pierwszy plan wysuwają się czynniki związane z rela-
tywnie mniejszą liczbą obowiązków, od których spełnienia uwarun-
kowane jest otwarcie tej działalności oraz stosunkowo krótszym 
czasem, który należy poświęcić w celu rejestracji tego przedsięwzię-
cia. 

Indywidualna działalność gospodarcza jest przedsiębiorstwem 
zakładanym przez jedną osobę. Stąd nie występuje tu pojęcie 
wspólnika, a jedynie właściciela. Założycielem tego typu jednostki 
może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych.5 Odpowiedzialność majątkowa właściciela za 
zobowiązania jednostki jest nieograniczona, oznacza to, że odpo-
wiada on zarówno całym majątkiem przedsiębiorstwa, jak i osobi-
stym za ewentualne długi. Dla tej formy nie występują minimalne 
wymagania kapitałowe. Wspomniana łatwość założenia przedsię-
biorstwa w tej formie ma również swoje źródła w fakcie, że do jego 
założenia niezbędne jest jedynie dokonanie odpowiedniego wpisu 
do gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu dokonuje się 
w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania danego 
przedsiębiorcy6 na podstawie odpowiedniego zgłoszenia. Wymaga-
nia co do jego postaci zostały określone w przepisach prawa (Brol, 
1999, s. 32-33; Ustawa z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności go-
spodarczej, Dz. U. z 2009 r. nr 18, poz. 97). 

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o instytucji domniema-
nia prawdziwości wpisów znajdujących się w omawianej ewidencji. 

                                                           
4

 http://www.bankier.pl/wiadomosc/IBnGR-nie-wiadomo-ile-w-Polsce-jest-prz   
edsiebiorstw-2156992.html. 

5
 Pełną zdolność do czynności prawnych posiada każda osoba fizyczna, która 

ukończyła 18 lat i w stosunku do której nie nastąpiło prawomocne ograniczenie tej 
zdolności. 

6
 Poprzez miejsce zamieszkania należy rozumieć miejscowość, w której przed-

siębiorca przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
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Istota jej funkcjonowania polega to na tym, że w stosunku do osoby 
trzeciej, która działa w dobrej wierze na podstawie określonego 
wpisu, przedsiębiorca odpowiedzialny za wpis nie może się bronić 
powołując się na nieprawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu. 
Stąd w jego interesie powinno być informowanie na bieżąco 
o wszelkich zmianach stanu rzeczywistego zawartego w ewidencji. 
Ponadto przepisy prawa regulują tę kwestię wyznaczając przedsię-
biorcy siedmiodniowy termin na sprostowanie, uzupełnienie lub 
wykreślenie nieaktualnych danych (Brol, 2009, s. 32-33). 

Kolejną możliwą formą prowadzenia działalności gospodarczej 
jest spółka cywilna. Została ona szczegółowo uregulowana w kodek-
sie cywilnym. Istota jej funkcjonowania opiera się na dążeniu wspól-
ników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez dzia-
łanie w sposób oznaczony, przede wszystkim przez wniesienie wkła-
dów (Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 
16, poz. 93 z późn. zm.). Pomimo, że nie zostały określone konkret-
ne wartościowo wymagania kapitałowe to w odróżnieniu od po-
przedniej formy ustawodawca zaznaczył już konieczność wniesienia 
wkładów. 

Kolejną kwestią jest wskazanie osób mogących być założycielami 
spółki cywilnej. Konieczne do jej założenia są co najmniej dwie oso-
by fizyczne. W porównaniu z innymi spółkami jest to stosunkowo 
uproszczony model, będący swoistym połączeniem spółki i indywi-
dualnej działalności gospodarczej. 

Charakterystyczna dla spółki cywilnej jest nieograniczona i soli-
darna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, nawet 
jeśli zostały zaciągnięte przez innego wspólnika. Sytuacja taka może 
wystąpić ze względu na uprawnienie prowadzenia spraw spółki oraz 
jej reprezentacji w zakresie zwykłych czynności spółki przez każdego 
wspólnika przyznane przez przepisy wyżej wymienionej ustawy. 
(Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.). 

Każdy wspólnik spółki cywilnej w celu rozpoczęcia jej działalności 
musi zarejestrować się jako przedsiębiorca, zakładając indywidualną 
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działalność gospodarczą. Faktycznie w obrocie gospodarczym wy-
stępują więc wspólnicy spółki cywilnej, których łączy umowa spółki.  

Przepisy określają, że w przypadku osiągnięcia przez spółkę cy-
wilną zysku każdy wspólnik ma prawo równego w nim udziału. Jed-
nakże w zawartej umowie wspólnicy mogą określić inny stosunek 
uczestniczenia w nim, przy czym nie dozwolone jest wyłączenie 
wspólnika od udziału w zyskach. Podobnie została uregulowana 
kwestia pokrycia poniesionych strat. Jeżeli w umowie spółki nie 
określono inaczej to wspólnicy partycypują w pokryciu strat w tej 
samej relacji w jakiej i w zysku. Jedyną różnica jest dopuszczenie 
możliwości zwolnienia niektórych wspólników od udziału w stratach 
(Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.). 

Kolejną grupę form prowadzenia działalności gospodarczej two-
rzą handlowe spółki osobowe, których zasady tworzenia, funkcjo-
nowania i rozwiązywania zostały uregulowane w kodeksie spółek 
handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlo-
wych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Pierwszą spółka uregulowaną w ramach danej kategorii jest 
spółka jawna, która zawiera wiele regulacji wspólnych dla wszyst-
kich handlowych spółek osobowych. Oznacza to, że w przypadku 
kwestii niewyjaśnionych dla innej handlowej spółki osobowej zasto-
sowanie znajdują przepisy dotyczące spółki jawnej.  

Spółka jawna jest niepełną osobą prawną i prowadzi przedsię-
biorstwo pod własną firmą. Firma spółki jawnej powinna zawierać 
co najmniej nazwisko lub firmę jednego wspólnika oraz dodatkowe 
oznaczenie „spółka jawna”, a w obrocie handlowym dopuszczalne 
jest używanie skrótu „sp. j.”. Powstaje ona z chwilą wpisu do reje-
stru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Umowa spółki 
jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważno-
ści (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. 
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Charakterystyczną cechą tego typu spółki jest subsydiarna i soli-
darna odpowiedzialność wspólników. Jej istota polega na tym, że 
w przypadku niewypłacalności spółki odpowiedzialność solidarnie 
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ponoszą wspólnicy całym swoim majątkiem. Wymieniona solidar-
ność wiąże się z tym, że wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko od 
jednego wspólnika, a ten ma obowiązek wykonać zobowiązanie. 
Dopiero wówczas może wytoczyć powództwo regresowe w stosun-
ku do pozostałych wspólników. W przypadku tej formy organizacyj-
no-prawnej również nie została określona minimalna wielkość kapi-
tału założycielskiego. 

Dla danej spółki ustawodawca nie przewidział konieczności po-
woływania organów wewnętrznych, gdyż każdemu wspólnikowi 
przyznano uprawnienie prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. 
(Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. 
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Kolejną spółką wymienioną w kodeksie spółek handlowych jest 
spółka partnerska. Jest ona specyficzna pod względem ograniczenia 
co do osób założycieli. Wspólnikiem spółki partnerskiej może zostać 
jedynie „partner”. Zgodnie z art. 87 k.s.h. partnerem może być jedy-
nie osoba fizyczna posiadająca uprawnienia do wykonywania wol-
nego zawodu. Katalog wolnych zawodów jest ograniczonym zbio-
rem zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h. (Ustawa z dnia 
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.).  

Firma spółki partnerskiej koniecznie musi zawierać nazwisko co 
najmniej jednego partnera, a także określenie „i partner”, „i partne-
rzy” lub „spółka partnerska”. W obrocie gospodarczym dopuszczal-
ne jest używanie skrótu „sp. p.” Umowa spółki partnerskiej musi być 
sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. 

Kwestia odpowiedzialności została również uregulowana w spo-
sób dotąd nieznany. Mianowicie partner ponosi odpowiedzialność 
tylko za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolne-
go zawodu przez niego oraz w następstwie działań lub zaniechań 
osób podległych jego kierownictwu. Jednakże umowa spółki może 
przewidywać możliwość ponoszenia przez wspólników odpowie-
dzialności solidarnej i subsydiarnej całym swoim majątkiem. 

Spółka partnerska jest pierwszą spółką osobową w której przepi-
sy przewidują możliwość powołania organu wewnętrznego – zarzą-
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du. Uzależnione to jest od dokonania odpowiedniego zapisu 
w umowie spółki powierzającego prowadzenie spraw spółki i jej 
reprezentowanie przez zarząd. Bez wprowadzenia odrębnych zapi-
sów, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę (Gnela, 2003, 
s. 21-23). 

Spółka komandytowa jest kolejną konstrukcją spółki osobowej. 
W porównaniu do poprzednich typów spółek wprowadza ona dwie 
kategorie wspólników: 

− komplementariuszy, odpowiadających za zobowiązania jednostki 
całym swoim majątkiem, oraz 

− komandytariuszy, których odpowiedzialność została ograniczona 
do wysokości sumy komandytowej. 
Większa odpowiedzialność komplementariuszy przekłada się 

również na zakres przyznanych im uprawnień, Mają oni prawo pro-
wadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji, natomiast komandyta-
riusze w tej dziedzinie mogą pełnić jedynie funkcję pełnomocnika. 
(Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. 
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Umowa spółki komandytowej obowiązkowo musi być sporzą-
dzona w formie aktu notarialnego. Jej firma zawiera nazwisko co 
najmniej jednego komplementariusza oraz oznaczenie „spółka ko-
mandytowa” lub skrót „sp. k.”. W przypadku, gdy w firmie spółki 
komandytowej pojawi się nazwisko komandytariusza ponosi on 
wówczas odpowiedzialność na takich samych zasadach jak komple-
mentariusze (Oryński, 2003, s. 66). 

Spółka komandytowo-akcyjna jest swego rodzaju rozbudowaną 
wersją spółki komandytowej. W uzasadnieniu ministerstwa dotyczą-
cym powołania do istnienia tej formy działalności wyjaśniano, że jest 
ona bardziej adekwatną do większej skali działalności, a jednocze-
śnie w sytuacji dokapitalizowania spółki chroni dotychczasowych 
wspólników przed utratą kontroli nad przedsiębiorstwem, a nawet 
wrogim przejęciem (Brol, 2007, s. 103). 

Zgodnie z art. 125 k.s.h. spółka komandytowa-akcyjna ma na celu 
prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Ponadto grono 
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wspólników muszą tworzyć wspólnicy, co najmniej po jednym, na-
stępujących rodzajów (Kidyba, 2005, s. 375-376): 

− komplementariusze, którzy podobnie jak w spółce komandyto-
wej odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania spółki oraz 
posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia spraw spółki oraz 
jej reprezentowania. 

− akcjonariusze, czyli wspólników, którzy nie odpowiadają za zo-
bowiązania spółki, a ryzykują jedynie wniesionym wkładem. Mo-
gą oni pełnić funkcję reprezentacji jedynie jako pełnomocnicy. 
W odróżnieniu od poprzednio omówionych spółek podstawą 

utworzenia spółki jest statut posiadający formę aktu notarialnego. 
Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwiska 
jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie 
„spółka komandytowo-akcyjna”, które w obrocie gospodarczym 
może zostać zastąpione skrótem „S.K.A.”. Wymienienie nazwiska 
akcjonariusza w firmie spółki powoduje rozszerzenie jego odpowie-
dzialności do poziomu analogicznego do komplementariuszy. Kolej-
ną kwestią różniącą omawianą spółkę od innych spółek osobowych, 
a zbliżającą do spółek kapitałowych jest istnienie wymogu minimal-
nego kapitału założycielskiego. Został on określony na poziomie 
50 000 zł (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, 
Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Przepisy prawa wskazują na możliwość, a w określonych przy-
padkach także obowiązek powołania rady nadzorczej w spółce ko-
mandytowo-akcyjnej. Obowiązek ten występuje, gdy liczba akcjona-
riuszy przekracza dwadzieścia pięć osób i statut przewiduje możli-
wość powołania rady nadzorczej. Ponadto obligatoryjnym organem 
wewnętrznym działającym w tej spółce jest walne zgromadzenie. 
Prawo uczestniczenia w nim mają wszyscy akcjonariusze i wspólnicy. 
Zakres kompetencji walnego zgromadzenia koncentruje się na po-
dejmowaniu decyzji w sprawach o istotnym znaczeniu dla działalno-
ści jednostki, wymienionych m.in. w art. 146 k.s.h., a także w odpo-
wiednich przepisach o spółce akcyjnej (Kidyba, 2005, s. 456-457, 
466-469). 
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Po krótkim scharakteryzowaniu spółek osobowych w kolejnej 
części zostanie poruszony temat spółek kapitałowych, do których 
zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. 

Celem zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
prowadzenie działalności dopuszczalnej przepisami prawa. Z tego 
stwierdzenia wynika, że niekoniecznie musi nią być działalność go-
spodarcza. Ponadto z katalogu możliwych podmiotów-założycieli tej 
formy działalności zostały tylko wyeliminowane jednoosobowe 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwestia odpowiedzialności 
wspólników-udziałowców w omawianej spółce została uregulowana 
odmiennie aniżeli w spółkach osobowych i polega na tym, że nie 
odpowiadają oni za zobowiązania spółki, a jedynie ponoszą ryzyko 
utraty wniesionego wkładu. 

Na dzień dzisiejszy (wiosna 2011) minimalna wartość kapitału za-
kładowego została określona na 5 000 zł. Dzieli się on na równej lub 
nierównej wartości udziały, o wartości nominalnej nie niższej od 50 
zł. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzana 
jest na piśmie w formie aktu notarialnego (Ustawa z dnia 
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.). 

Co do firmy charakteryzowanej spółki nie ma żadnych konkret-
nych wskazań, poza koniecznością dodania oznaczenia „spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością”, które w obrocie handlowym 
może zostać zastąpione skrótem „sp. z o. o.”. W odniesieniu do 
spółki z o.o. funkcjonuje zasada, że od momentu podpisania umowy 
spółki, aż do jej rejestracji w KRS, istnieje spółka z o.o. w organizacji. 
Do obranej firmy należy wówczas dodać określenie „w organizacji” 
(Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. 
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).  

Charakterystyczne dla spółek kapitałowych jest funkcjonowanie 
poprzez swoje organy. W spółce z o.o. obligatoryjnie funkcjonuje 
zarząd i zgromadzenie wspólników.  

Podstawowymi zadania zarządu, wynikającymi z faktu powołania 
jego członków na to miejsce, jest prowadzenie spraw spółki oraz jej 
reprezentowanie. Musi on się składać co najmniej z jednego człon-
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ka. Nie zostały natomiast przewidziane jakiekolwiek ograniczenia 
w powoływaniu wspólników do składu zarządu. 

Organem kontrolnym w spółce z o.o. może być rada nadzorcza 
lub/i komisja rewizyjna. Każda z nich składa się co najmniej z trzech 
członków i jest ustanawiana fakultatywnie dopóki kapitał zakładowy 
nie przewyższa 500 000 zł, a wspólników jest nie więcej niż 25. Do-
browolność konstrukcji organów kontroli ma swoje źródła w spe-
cjalnych uprawnieniach przyznanych wspólnikom. Ich istota polega 
na upoważnieniu wspólników do (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Ko-
deks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm.): 

− przeglądania ksiąg i dokumentów jednostki, 

− sporządzania bilansu na własne potrzeby, 

− żądania wyjaśnień od członków zarządu. 
Czynności te mogą być dokonywane w każdym czasie wraz 

z osobą upoważnioną przez wspólnika. W przypadku powołania 
organu kontroli specjalne uprawnienia wspólników w zakresie kon-
troli wygasają. 

Organem stanowiącym spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólni-
ków, które podejmując odpowiednie uchwały decyduje o strategicz-
nej działalności przedsiębiorstwa. Kodeks spółek handlowych, 
a w szczególności art. 227-254 określają sprawy, które wymagają 
uchwały zgromadzenia wspólników (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. 
Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm.).   

 Spółką, która została ustanowiona z myślą o realizacji każdego 
celu zgodnego z prawem, a w szczególności prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej o dużym rozmiarze jest spółka akcyjna. Może ją 
zawiązać jedna lub więcej osób, pod warunkiem, że nie jest nią jed-
noosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dla jej zawar-
cia niezbędne jest podpisanie statutu spółki mającego formę aktu 
notarialnego. Wspólnicy spółki akcyjnej określani są mianem akcjo-
nariuszy. Nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania spółki, 
a jedynie ryzykują wniesionym wkładem, za który objęli akcje, czyli 
papiery wartościowe potwierdzające uczestnictwo w kapitale zakła-
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dowym spółki (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlo-
wych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Minimalna wartość kapitału zakładowego została ustalona w wy-
sokości 100 000 zł. Dzieli się on na akcje o równej wartości nominal-
nej, nie niższej niż 1 grosz. Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej 
równej lub wyższej od wartości nominalnej. Dodatnia różnica po-
między ceną emisyjną a nominalną po uwzględnieniu kosztów emisji 
jest odnoszona na kapitał zapasowy. Z chwilą objęcia wszystkich 
akcji spółkę akcyjną uznaje się za zawiązaną. Od tego momentu, aż 
do jej rejestracji w KRS spółka występuje jako spółka w organizacji. 
Do firmy spółki akcyjnej, która w zgodzie z prawem może być do-
wolnie obrana, ale musi zawierać oznaczenie „spółka akcyjna” lub 
skrót „S.A.” w przypadku występowania w obrocie gospodarczym, 
konieczne jest dodanie określenia „w organizacji”. 

W odróżnieniu od spółki z o.o. w omawianej spółce obligatoryj-
nie są powoływane do funkcjonowania wszystkie trzy organy: 
(Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. 
U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

− zarząd, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki i jej repre-
zentacją. Składa się z jednego lub większej liczby członków, któ-
rzy są powoływani spośród akcjonariuszy lub spoza nich przez 
radę nadzorczą, a także odwoływani przez nią o ile statut nie sta-
nowi inaczej. Uprawnienie odwołania i zawieszenia członka za-
rządu przysługuje również WZA. 

− rada nadzorcza, której podstawowym zadaniem jest sprawowa-
nie nadzoru na działalnością spółki. Składa się co najmniej 
z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez WZA. 

− walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA), które podejmuje de-
cyzje w sprawach istotnych dla funkcjonowania i istnienia spółki. 
Ich zakres został w szczególności wymieniony w art. 393-429 
k.s.h. wraz z dokładnymi regulacjami procedury zwoływania, 
przeprowadzania i podejmowania uchwał. 
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W celu podsumowania dokonanego przeglądu dopuszczalnych 
form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce została przy-
gotowana tabela nr 1. Zawiera ona syntetyczne ujęcie poszczegól-
nych  form  przez   pryzmat   wybranych    charakterystyk,   istotnych 
z punktu  widzenia  osoby  zainteresowanej rozpoczęciem działalno-
ści gospodarczej.  

 
PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
W celu rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca zo-

bowiązany jest do wykonania szeregu czynności rejestracyjnych. Ich 
całokształt składa się na tzw. procedurę rejestracyjną działalności 
gospodarczej. Jest ona ściśle określona odpowiednimi przepisami 
prawa. Dla przejrzystości wywodu poszczególne jej etapy zostaną 
przedstawione w postaci kolejnych punktów zawierających synte-
tyczne ujęcie koniecznych działań przyszłego przedsiębiorcy.  

W zależności od formy organizacyjno-prawnej działalności ko-
nieczne może być najpierw sporządzenie umowy lub statutu. Jest to 
wymagane dla wszystkich typów spółek. Zawsze powinna ona być 
sporządzania w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a dla 
niektórych rodzajów spółek nawet w formie aktu notarialnego. 
W przypadku działalności gospodarczej osoby fizycznej nie ma po-
trzeby sporządzania umowy, stąd ta kwestia nie jest wspólna dla 
wszystkich forma działalności gospodarczej (Martyniuk, 2004, s. 12-
17). 

Pierwszym etapem procedury rejestracji działalności gospodar-
czej wymaganym bez względu na formę jej prowadzenia jest doko-
nanie wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorcy indywidualni oraz wspólnicy spółek cywilnych bę-
dący osobami fizycznymi dokonują go w gminnej ewidencji działal-
ności gospodarczej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszka-
nia poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w urzędzie gmi-
ny/miasta. Wpis ten jest dokonywany bezpłatnie. W niektórych 
urzędach istnieje możliwość złożenia go nawet przez Internet. Wła-
ściwie przygotowany wniosek o wpis do ewidencji działalności go-
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spodarczej powinien zawierać (Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. 
Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 
z późn. zm.): 

− firmę przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, 

− numer NIP (jeśli posiada), 

− miejsce zamieszkania i jego adres, a jeżeli stale wykonuje działal-
ność poza miejscem zamieszkania również miejsce i adres wyko-
nywania działalności (zakładu głównego), 

− określenie przedmiotu działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności, 

− datę rozpoczęcia działalności, 

− numer telefonu kontaktowego oraz (jeżeli posiada) adres poczty 
elektronicznej. 
Pierwszym dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej może 

być już dzień złożenia wniosku, aczkolwiek przedsiębiorca ma prawo 
określić inną, późniejszą datę w składanym wniosku.  

Obowiązujące przepisy prawne w omawianym zakresie zostały 
wprowadzone 1 kwietnia 2009 r. W ich wyniku nastąpiły istotne 
zmiany w obszarze zasad regulujących dokonanie wpisu do ewiden-
cji. Zmiany te miały na celu uproszczenie rejestracji działalności go-
spodarczej przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie zasady tzw. 
„jednego okienka”. Istota tego rozwiązania polega na tym, że przed-
siębiorca nie przygotowuje kilku oddzielnych wniosków do różnych 
urzędów, czyli jak wcześniej: urzędu gminy, urzędu skarbowego, 
GUS-u i ZUS-u, tylko w to miejsce składa jeden zbiorczy wniosek, 
który jednocześnie traktowany jest jako (Ustawa z dnia 19 listopada 
1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 r. Nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.): 

− zgłoszenie do krajowego rejestru urzędowego podmiotów go-
spodarki narodowej w celu otrzymania numeru REGON, musi 
ono zostać skierowane do odpowiedniego urzędu statystyczne-
go, 

− zgłoszenie identyfikacyjne (jeżeli osoba nie posiada NIP-u) lub 
zgłoszenie aktualizacyjne (jeśli posiadała) skierowane do naczel-
nika urzędu skarbowego, 
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− zgłoszenie podatnika składek lub zmiany takiego zgłoszenia 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych, skiero-
wane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. 
Na podstawie złożonego wniosku właściwi urzędnicy niezwłocz-

nie, a najpóźniej w ciągu trzech dni, przygotowują wymienione zgło-
szenia wraz z załączoną kopią wpisu do ewidencji i przekazują do 
odpowiednich urzędów. Kwestia wpisu do gminnej ewidencji dzia-
łalności gospodarczej została uregulowana w artykułach 7a-7i usta-
wy z dnia 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. 
U. z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). 

Wiadomo już o przyszłych zmianach w zasadach rejestracji dzia-
łalności gospodarczej, które zostały już zawarte w rozdziale trzecim 
ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), a które wejdą 
w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. Kierując się potrzebą jak najwięk-
szej aktualności niniejszej publikacji zostaną one również krótko 
scharakteryzowane. Uzasadnieniem tych zmian jest dalsza kontynu-
acja procesu upraszczania procedury rejestracyjnej. Ich istota polega 
na wprowadzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zwanej w skrócie CEIDG. Zasady jej funkcjonowania 
zostały szczegółowo określone w art. 23-39 ustawy z dnia 2.07.2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.). Będzie to nowe rozwiązanie w omawianej 
kwestii, gdyż wprowadzi możliwość rejestracji przedsiębiorstwa 
wyłącznie przez Internet. Powstanie w ten sposób swoista instytucja 
zwana „zero okienka”, która nie będzie wymagała żadnej wizyty 
przedsiębiorcy w urzędzie. Ponadto będzie ona świadczyła szereg 
usług, do których dostęp w takim wymiarze nie był wcześniej możli-
wy. Przede wszystkim będzie zajmować się (Ustawa z dnia 2.07.2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. nr 220, 
poz. 1447 z późn. zm.): 

− prowadzeniem ewidencji przedsiębiorców będących osobami 
fizycznymi,  
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− udostępnianiem informacji w ustawowym zakresie o przedsię-
biorcach i innych podmiotach, 

− zapewnieniem bezpłatnego wglądu do danych Centralnej Infor-
macji Krajowego Rejestru Sądowego, 

− umożliwieniem ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CE-
IDG, a także organu odpowiedzialnego za ich dokonanie. 
Natomiast w przypadku przedsiębiorców prowadzących działal-

ność gospodarczą w formie spółki handlowej po wcześniejszym spo-
rządzeniu umowy lub statutu spółki składają oni wniosek o wpis do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest on 
składany do właściwego ze względu na siedzibę spółki sądu gospo-
darczego umiejscowionego w sądzie rejonowym na specjalnym 
urzędowym formularzu wraz z umową spółki oraz dokumentem 
potwierdzającym prawo do korzystania z nieruchomości lub lokalu 
wskazanych jako siedziba spółki. Wraz ze złożeniem wniosku przed-
siębiorca uiszcza stosowną opłatę sądową, a jeśli wpis podlega ogło-
szeniu to również opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Go-
spodarczym. Następnie po rozpatrzeniu wniosku, sąd wydaje w nie-
przekraczalnym terminie 7 dni decyzję ustanawiającą wpis lub 
w przypadku jego niezgodności z prawem, zazwyczaj  z powodu 
braków formalnych wniosku, odmawiająca wykonania wpisu. Jeśli 
przedsiębiorca w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji odmownej złoży 
prawidłowo poprawiony wniosek wówczas wpis następuje z mocą 
od daty pierwotnego wniesienia. Do wniosku o wpis do rejestru 
należy również dołączyć (Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym, Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.): 

− wniosek o wpis lub zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędo-
wego podmiotów (REGON), 

− zgłoszenie  identyfikacyjne albo aktualizacyjne do urzędu skar-
bowego w zakresie ewidencji oraz identyfikacji płatnika i podat-
nika, 

− zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek ubezpieczeń 
społecznych. 
Powyższe zgłoszenia są odsyłane do właściwych urzędów w ciągu 

trzech dni od dnia ich złożenia w sądzie rejonowym (Ustawa z dnia 
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19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. z 1999 
r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). 

Zgodnie z k.s.h. spółki handlowe powstają z chwilą wpisu do reje-
stru przedsiębiorców, aczkolwiek ustawodawca przewidział możli-
wość funkcjonowania spółek kapitałowych już od chwili podpisania 
umowy spółki. Od tego momentu aż do chwili rejestracji w KRS 
spółki takie określane są jako spółki w organizacji (Ustawa z dnia 
15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 
1037 z późn. zm.). 

Kolejnym etapem procedury rejestracyjnej powinno być założe-
nie konta bankowego. Wymóg posiadania i dokonywania przelewów 
za pomocą rachunku bankowego wynika z kilku regulacji. Jednym 
z nich jest art. 61 Ordynacji podatkowej, który nakłada na podmioty 
prowadzące księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów 
i rozchodów, z nielicznymi wyjątkami, obowiązek zapłaty podatków 
formie polecenia przelewu. (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Ordyna-
cja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.). Z innej 
strony, zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej płatności dotyczące transakcji przekraczających równowartość 
15 000 euro, gdzie drugą stroną jest inny przedsiębiorca i związa-
nych z prowadzoną działalnością są dokonywane i przyjmowane za 
pośrednictwem rachunku bankowego (Ustawa z dnia 2.07.2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 
1447 z późn. zm.). W zakresie rozliczeń z tytułu VAT również nie-
zbędne jest posiadanie rachunku bankowego m.in. w związku ze 
zwrotem wynikającym z rozliczenia tego podatku (Ustawa z dnia 
11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 
535 z późn. zm.). 

Wybór banku jest indywidualną decyzją wynikającą z preferencji 
oraz rachunku ekonomicznego przedsiębiorcy. W celu otwarcia ra-
chunku bankowego przedsiębiorca musi przedstawić bankowi do-
wód osobisty oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej i przyznaniu numeru REGON. Nie należy zapomnieć 
również o wcześniejszym wyrobieniu pieczątki firmowej, gdyż sta-
nowi ona element upraszczający potwierdzanie ważności zawiera-
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nych umów. W szczególności powinna ona zawierać (2011, 
http://www.rejestracja-firmy.info/rejestracja-firmy-pieczatka-
firmowa.html): 

− firmę przedsiębiorcy, 

− dane teleadresowe jednostki, 

− numer NIP i REGON. 
O założonych rachunkach bankowych i ich zmianach przedsię-

biorca zobowiązany jest na bieżąco informować właściwy urząd 
skarbowy. 

Następny w procesie rejestracji krok wiąże się ze wskazaniem 
formy opodatkowania dochodów, jeżeli będzie to forma inna aniżeli 
zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej. Jak wiadomo 
jest to podstawowa forma i jedynie w przypadku preferencji podat-
nika co do zastosowania innej formy musi złożyć odpowiedni wnio-
sek w formie pisemnej do naczelnika urzędu skarbowego. Zgłoszenie 
powinno nastąpić najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego, 
a w przypadku rozpoczynania działalności w trakcie roku do dnia 
poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, jednak nie póź-
niej niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. (Ustawa z dnia 
26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. 
U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

Jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje ze zwolnienia od podatku od 
towarów i usług, które przysługuje mu z mocy prawa powinien zło-
żyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne w zakresie po-
datku od towarów i usług VAT-R. Zgłoszenie to powinno nastąpić 
przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowaniej podat-
kiem VAT (Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów 
i usług, Dz. U. z 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń 
społecznych przedsiębiorca deklaruje samodzielnie wybraną kwotę 
dochodu jako podstawę naliczania składek. Przy czym istnieje wy-
móg, aby wybrany dochód nie był mniejszy niż 60% prognozowane-
go średniego wynagrodzenia krajowego w danym roku. Ponadto 
w celu ułatwienia nowym przedsiębiorcom działalności istnieje moż-
liwość skorzystania przez nich przez okres dwóch lat od rozpoczęcia 
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z preferencyjnych warunków opłacania należnych składek polegają-
cych na ich obniżeniu (Ickiewicz, 2009, s. 311). 

Przedsiębiorca nie może również zapomnieć o poinformowaniu 
w formie pisemnego zawiadomienia państwowego inspektora sani-
tarnego w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. 
W zawiadomieniu muszą znaleźć się dane na temat miejsca i rodzaju 
wykonywanej działalności oraz jej zakresu. (Martyniuk, 2004, s. 37). 

Z faktu przyjęcia przez przedsiębiorcę do pracy pracownika wyni-
kają dla niego kolejne obowiązki formalne. W ciągu 14 dni od dnia 
zatrudnienia pracownika zobowiązany jest on zawiadomić Pań-
stwową Inspekcję Pracy na piśmie o miejscu i zakresie prowadzonej 
działalności oraz liczbie zatrudnionych pracowników (Martyniuk, 
2004, s. 37). 

 
FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Kwestią o istotnej wadze dla prowadzenia działalności gospodar-

czej, w szczególności jej wpływu na opłacalność działania, jest wybór 
formy opodatkowania. Poprzez formę opodatkowania należy rozu-
mieć określony sposób obliczania i opłacania podatku dochodowe-
go.  

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą niezwykle 
ważne jest, aby generowała ona jak najniższe koszty. Kierując się 
tym celem stają oni przed dylematem, jaką formę opodatkowania 
wybrać, aby była ona najkorzystniejsza dla przedsiębiorstwa, czyli 
wiązała się z najniższymi zobowiązaniami podatkowymi (Łędzewicz, 
2000, s. 9). 

Obowiązujące przepisy prawa w Polsce nakładają na podmioty 
gospodarcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 
obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ten sposób dokład-
nie określają zasady ewidencji operacji gospodarczych i ich rozlicza-
nia. Ewidencja księgowa służy również do ustalenia właściwej kwoty 
podatku należnego państwu. Pozostałe podmioty zobligowane są do 
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prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych w nastę-
pujących formach: 

− podatkowa księga przychodów i rozchodów, (Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. z 2003 r. nr 
152, poz. 1475 z późn. zm.), 

− ewidencja przychodów (Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przy-
chodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1836 z późn. zm.). 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mają możli-

wość wyboru spośród zbioru dopuszczalnych form opodatkowania. 
Ich wachlarz uwarunkowany jest charakterem prowadzonej działal-
ności oraz preferencjami właścicieli przedsiębiorstwa. Na rysunku 
1 zaprezentowano dopuszczalne formy opodatkowania działalności 
gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.  
 
Rysunek 1. Katalog przewidywanych przez prawo form opodatkowania 
działalności gospodarczej osób fizycznych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). 

 

 
Formy opodatkowania osób fizycznych    

prowadzących działalność gospodarczych 

Opodatkowanie 
według skali   

progresywnej  

Zryczałtowane formy 
opodatkowania 

Karta                   
podatkowa 

 

Podatek 
liniowy  

 

Ryczałt               
ewidencjonowany 
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Indywidualna działalność gospodarcza cieszy się największą po-
pularnością wśród osób zakładających działalność gospodarczą. 
Osoba fizyczna prowadząca działalność w tej formie może wybrać 
jeden ze sposobów rozliczania podatku dochodowego. W sumie 
ustawodawca przewidział dla niej cztery formy opodatkowania za-
prezentowane na rysunku 1.   

Dopuszczalność zastosowania poszczególnych form opodatko-
wania jest uzależniona od spełnienia warunków określonych 
w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

Podstawową formą opodatkowania jest opodatkowanie według 
ogólnych zasad z progresywną skalą podatkową. W przypadku gdy 
podatnik nie określi innej formy, wówczas z urzędu uznaje się, że 
będzie rozliczał się na zasadach ogólnych według tej skali. Aktualnie 
obowiązująca skala podatkowa dla tej właśnie formy opodatkowa-
nia została przedstawiona w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Obowiązujące w Polsce stawki podatku dochodowego od osób 
fizycznych według zasad ogólnych 

Podstawa obliczenia podatku (zł) Suma podatku należnego 

Ponad Do  

 85 528 
18% * podstawa - 556 zł 02 gr 
(kwota zmniejszająca podatek) 

85 528  
14 839 zł 02 gr + 32%* nadwyżka 

ponad 85 528 zł 
Źródło: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

 
W przypadku stosowania zasad ogólnych przedmiotem opodat-

kowania jest dochód uzyskany przez podatnika w danym okresie 
sprawozdawczym. Dochodem w rozumieniu przepisów prawa po-
datkowego jest różnica pomiędzy przychodem, a podatkowymi 
kosztami uzyskania tego przychodu (Kozłowska, 2009, s. 71-86). 
Natomiast podstawę opodatkowania stanowi dochód pomniejszony 
dodatkowo o dozwolone prawem odliczenia od dochodu (Ustawa 
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z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. 
U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

Nie istnieją szczególne ograniczenia w stosowaniu tej formy 
w rozliczaniu się z budżetem państwa z tytułu zobowiązań podatko-
wych. Dlatego na tych zasadach mogą swoje dochody opodatkować 
wszystkie osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działal-
ność gospodarczą, a także będące wspólnikami spółek osobowych. 
Zgodnie z przepisami prawa spółki nie posiadające osobowości 
prawnej nie są podatnikami podatku dochodowego, gdyż ten status 
posiadają ich wspólnicy (Olesińska, 2004, s. 234, 240-241, 247). 

W związku z tym, że została określona kwota wolna od podatku 
obowiązek wpłacenia zaliczki na poczet podatku dochodowego po-
wstaje dopiero z chwilą osiągnięcia dochodu, od którego naliczony 
podatek przekracza kwotę wolną do podatku. W 2011 roku wyso-
kość dochodu wolnego od podatku została ustalona na poziomie 
3091 zł. 

Do obowiązków podatnika rozliczającego się z urzędem skarbo-
wym na przedstawionych zasadach należy złożenie w nieprzekra-
czalnym terminie do 30 kwietnia następnego roku deklaracji podat-
kowej (PIT-36) zawierającej zsumowane łączne dochody podatnika 
oraz wyliczoną kwotę podatku należnego (Ministerstwo Finansów,  
2010, s. 9)7. 

Kolejną przewidzianą przez ustawodawcę formą opodatkowania 
osoby fizycznej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub 
uczestniczenia w spółce osobowej jest liniowa stawka podatkowa, 
wynosząca w Polsce 19%. W tym przypadku również podstawę opo-
datkowania stanowi faktyczny dochód pomniejszony o dozwolone 
prawem odliczenia. Wielkość należnego podatku oblicza się mnożąc 
podstawę opodatkowania przez stawkę 19% (Wójtowicz, 2009, 
s. 286-287). 

W odróżnieniu od progresywnej skali podatkowej, która jest 
uważana w razie wątpliwości za podstawową, opodatkowanie we-

                                                           
7
 Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=208 

2&wysw=14&sub=sub4 (01.01.2011).  
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dług stawki liniowej może zostać zastosowane tylko wówczas, gdy 
podatnik złoży w odpowiednim czasie stosowne oświadczenie wła-
ściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Ostateczny termin jego 
złożenia został ustalony na 20 stycznia roku podatkowego, a w przy-
padku rozpoczynania działalności w trakcie roku do dnia poprzedza-
jącego dzień rozpoczęcia tej działalności, jednak nie później niż 
w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W kwestii stosowania przy-
jętej formy opodatkowania funkcjonuje zasada ciągłości. Oznacza 
to, że raz wybrany sposób rozliczania podatku dochodowego obo-
wiązuje aż do momentu złożenia kolejnego oświadczenia przez 
uprawnionego podatnika o wyborze innej formy opodatkowania. Za 
każdy miesiąc podatnik wpłaca zaliczkę na poczet podatku docho-
dowego rozpoczynając od pierwszego w którym wystąpił dochód. 
W tym wariancie opodatkowania nie istnieją jakiekolwiek ulgi, zwol-
nienia itp. Charakterystyczna dla niego jest łatwość obliczania oraz 
niskie koszty weryfikacji i poboru (Olesińska, 2004, s. 250-251).  

Po zakończeniu roku podatkowego każdy podmiot tej formy 
opodatkowania jest zobowiązany złożyć do 30 kwietnia roku na-
stępnego deklarację PIT-36L, w której wykazuje osiągnięty dochód 
lub stratę oraz podatek należny do zapłacenia w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą. W przypadku wystąpienia docho-
dów z innych źródeł należy je wykazać w oddzielnym zeznaniu PIT 
37 (Ministerstwo Finansów, 2011 r., s. 8-10)8. 

Następną grupę form opodatkowania osób fizycznych prowadzą-
cych działalność gospodarczą tworzą formy zryczałtowane. W prze-
ciwieństwie do opodatkowania na zasadach ogólnych możliwość 
przyjęcia formy zryczałtowanej ustawodawca uzależnił od spełnienia 
warunków określonych we właściwych przepisach. W ramach tej 
grupy opodatkowania wyodrębniono: (Ustawa z dnia 20.11.1998 r. 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 
z późn. zm.) 

− ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, 

                                                           
8
 Ibidem.  



46     Jarosław Pawłowski 

 

  

− karta podatkowa. 
Zgodnie z art. 6 powyższej ustawy przedmiotem opodatkowania 

podatkiem zryczałtowanym mogą być przychody osób fizycznych 
z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ta forma opodatkowania 
znajduje również zastosowanie do przychodów  otrzymywanych 
z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz 
umów o zbliżonym charakterze (Koperkiewicz-Mordel, 2006, s. 173).  

Dodatkowym warunkiem zastosowania formy zryczałtowanej dla 
wyżej wymienionych działalności jest spełnienie regulacji kwoto-
wych. Polegają one na tym, że w roku poprzedzającym rok podat-
kowy uzyskany przychód z danej działalności lub przychód spółki nie 
może przekroczyć kwoty 150 000 euro. Jednakże jeżeli podmiot 
dopiero rozpoczął działalność i nie rozlicza się w formie karty podat-
kowej to bez względu na wysokość wypracowanych przychodów 
może skorzystać z tej formy (Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
nych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. 
zm.). 

W odróżnieniu od opodatkowania na zasadach ogólnych pod-
stawę opodatkowania według ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych stanowi przychód, a nie dochód. Prawo podatkowe defi-
niuje przychód z działalności gospodarczej jako kwoty należne 
przedsiębiorcy, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane, po 
wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat 
i skont. U podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług 
opodatkowanych podatkiem VAT przychodem z tej sprzedaży jest 
przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług 
(Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). 

 W ramach tej formy opodatkowania wielkość ryczałtu, czyli po-
datku należnego za dany okres, oblicza się mnożąc osiągnięty przy-
chód przez odpowiednią stawkę podatku. Szczegółowe uregulowa-
nia dotyczące stawek podatkowych zostały zawarte w ustawie 
i kształtują się następująco (Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga-
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nych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. 
zm.): 
a) 20% przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych 

zawodów, 
b) 17% przychodów ze świadczenia usług: 

− reprodukcji komputerowych nośników informacji,  

− pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, 
motocykli oraz części i akcesoriów do nich, 

− związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, opro-
gramowania systemowego i użytkowego, 

− związanych z doradztwem w zakresie sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, a także przetwarzania danych oraz przesyłania 
strumieni audiowizualnych przez Internet, 

− wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, szynowych, 
środków transportu wodnego i lotniczego bez załogi, 

− przez agencje turystyczne i fotograficzne, 

− polegających na przyjmowaniu telefonów, prowadzeniu centrów 
telefonicznych, 

c) 8,5% przychodów osiąganych z tytułu: 

− umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze, 

− działalności usługowej, w tym gastronomicznej w zakresie sprze-
daży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 

− działalności związanej ze zwalczaniem pożarów i ich zapobiega-
niu, 

− świadczenia usług wychowania przedszkolnego, 

− świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicz-
nych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 

− prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie 
umowy komisu oraz przez kolportera prasy na podstawie umowy 
o kolportaż prasy, 

d) 5,5% przychodów osiąganych z tytułu: 
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− działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie 
przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności 
przekraczającej 2 tony, 

− uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży 
jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do bile-
tów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magne-
tycznych do automatów,  

e) 3,0% przychodów osiąganych z tytułu: 

− działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży napojów 
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 

− usług w zakresie handlu, 

− usług związanych z produkcją zwierzęcą. 
W celu wyboru tej formy rozliczeń podatkowych przedsiębiorca 

zobowiązany jest złożyć stosowne pisemnie oświadczenie do urzędu 
skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w ter-
minie do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczy-
nania działalności w trakcie roku do dnia poprzedzające dzień jej 
rozpoczęcia, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego 
przychodu (Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

Drugą formą zryczałtowanego opodatkowania, a jednocześnie 
najbardziej  uproszczoną ze wszystkich omawianych jest tzw. karta 
podatkowa. Istota rozliczania na jej podstawie polega na tym, że 
podatnik zobowiązany jest wpłacać ustaloną przez naczelnika urzę-
du skarbowego stałą, miesięczną kwotę podatku. Wielkość tej kwoty 
została uzależniona w szczególności od: (Olesińska, 2004, s. 261) 

− rodzaju prowadzonej działalności, 

− wielkości zatrudnienia, 

− liczby mieszkańców danej miejscowości. 
Dla różnych kombinacji powyższych charakterystyk zostały okre-

ślone konkretne stawki podatku w załączniku nr 3 „Tabela miesięcz-
nych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej” do 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycz-
nych. W celu określenia wysokości podatku podatnik musi jedynie 
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dokonać odpowiedniej kwalifikacji własnej działalności do właściwej 
rubryki tabeli (Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). 

Karta podatkowa z założenia została przeznaczona dla niektórych 
przedsiębiorców prowadzących działalność o niewielkich rozmia-
rach. Podmiotowo forma ta jest kierowana do osób fizycznych pro-
wadzących indywidualną działalność gospodarczą lub będących 
wspólnikami spółki cywilnej (Łędzewicz, 2000, s. 111 ). 

Jak już wcześniej wspomniano, możliwość zastosowania karty 
podatkowej wiąże się tylko z określonymi rodzajami działalności. 
W art. 23 ustawy regulującej opodatkowanie ryczałtem osób fizycz-
nych szczegółowo określone które podmioty ze względu na wyko-
nywaną działalność mają prawo zastosowania tej formy opodatko-
wania. Zgodnie z tym artykułem fakultatywnie może rozliczać się 
w tej formie podatnik prowadzący  działalność (Ustawa z dnia 
20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. z 1998 r. nr 
144, poz. 930 z późn. zm): 

− usługową lub wytwórczo-usługową wymienioną w załączniku nr 
3 do tej ustawy, 

− usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, 
wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów 
o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 

− usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywno-
ściowymi w warunkach określonych w załączniku nr 3 oraz z wy-
jątkami wymienionymi w ustawie, 

− gastronomiczną, nie obejmującej sprzedaży napojów o zawarto-
ści alkoholu powyżej 1,5%, 

− w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu 
jednego pojazdu, 

− w zakresie usług rozrywkowych, sprzedaży posiłków domowych 
w mieszkaniach, 

− polegającą na wykonywaniu wolnych zawodów w zakresie 
ochrony zdrowia ludzkiego, 
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− w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, 
a także udzielania lekcji w wymiarze godzinowym. 
Kwestia ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatko-

wych przez jednostki rozliczające się w formie karty podatkowej jest 
szczególnie uproszczona. Podatnicy są zwolnieni z obowiązku pro-
wadzenia ksiąg rachunkowych, składania zeznań oraz wpłacania 
zaliczek na podatek dochodowy. Jedynym ich obowiązkiem jest po-
siadanie, przechowywanie i udostępnienie na żądanie uprawnione-
go organu dokumentów oraz ich kopii stwierdzających sprzedaż 
wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. 

Analogicznie do ryczałtu i podatku liniowego podatnik, który 
chce się rozliczać na zasadach karty podatkowej zobowiązany jest 
złożyć pisemny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego w termi-
nie do 20 stycznia, a w przypadku rozpoczynania działalności w trak-
cie roku do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, 
jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Na-
czelnik urzędu skarbowego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w for-
mie karty podatkowej. Kwota podatku jest ustalana odrębnie dla 
każdego roku podatkowego, natomiast opłacana jest miesięcznie, 
do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc ubiegły. W przy-
padku miesiąca grudnia do 28 dnia tego miesiąca (Olesińska, 2004, 
s. 262). 

Dotychczas omówione formy opodatkowania dotyczyły osób fi-
zycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także spółek 
osobowych, które ze względu na brak osobowości prawnej nie są 
podmiotami podatku dochodowego, co zgodnie z przepisami prawa 
implikuje nałożenie obowiązku podatkowego na wspólników tych 
spółek. Odmiennie prezentuje się sposób opodatkowania dochodów 
spółek kapitałowych i spółek kapitałowych w organizacji. Ze względu 
na fakt, że są one osobami prawnymi podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT (Corporate Inco-
me Tax). Zasady ich opodatkowania zostały uregulowane w ustawie 
z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Jak sama nazwa wska-
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zuje, w tym przypadku przedmiotem opodatkowania jest dochód. 
Dla celów podatkowych dochód obliczany jest jako różnica pomię-
dzy przychodami danego okresu a kosztami jego uzyskania. W ten 
sposób wyliczony dochód pomniejszony o dopuszczalne prawem 
odliczenia stanowi podstawę opodatkowania. Wielkość podatku 
należnego oblicza się mnożąc podstawę opodatkowania przez staw-
kę podatku, która wynosi 19%. Ustawa regulująca opodatkowanie 
osób prawnych określa również źródła przychodów, dla których 
podstawą opodatkowania będzie osiągnięty przychód np. otrzyma-
ne dywidendy, odsetki oraz odrębne stawki ich opodatkowania 
(Ustawa z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych, Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 

W sytuacji, gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania 
przychodu są wyższe od wygenerowanego przychodu jednostka 
ponosi stratę podatkową. O wysokość poniesionej straty w danym 
roku jednostka może obniżyć dochód w ciągu kolejnych, następują-
cych po sobie pięciu lat podatkowych, przy czym kwota obniżenia 
w którymkolwiek z tych lat nie może przewyższać 50% tej straty 
(Ustawa z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych, Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). 

Podobnie jak przy innych formach opodatkowania, tak i w tej, 
podatnik zobowiązany jest uiszczać zaliczki na podatek dochodowy. 
W tym przypadku możliwe są dwa sposoby ich ustalania: (Olesińska, 
2004, s. 277-278) 

− podstawowy, polega na tym, że podatnik bez wezwania składa 
odpowiednie deklaracje o wysokości osiągniętego od początku 
roku podatkowego dochodu (poniesionej straty) i wpłaca na ra-
chunek urzędu skarbowego miesięczną zaliczkę w kwocie odpo-
wiadającej różnicy pomiędzy podatkiem należnym od początku 
roku, a dotychczas opłaconymi zaliczkami. Zaliczki należy uiszczać 
do 20 dnia kolejnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do 20 dnia 
tego miesiąca w wysokości zaliczki za listopad. 

− uproszczony, związany jest z podziałem wyliczonego podatku 
należnego od podstawy opodatkowania z roku poprzedniego na 
dwanaście równych części. Następnie w wysokości wyliczonej 
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części są opłacane comiesięczne zaliczki. Sposób ten eliminuje 
konieczność dokonywania ciągłych wyliczeń dochodu i należnych 
zaliczek. Podatnicy, którzy chcieliby stosować uproszczony spo-
sób muszą powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowe-
go w terminie wpłaty pierwszej zaliczki.  
Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy podatku dochodo-

wego od osób prawnych zobowiązani są wyliczyć wielkość osiągnię-
tego przez cały rok dochodu w celu określenia za ten okres należne-
go podatku. Następnie do końca trzeciego miesiąca roku następne-
go powinni uiścić ewentualną różnicę między należnym podatkiem, 
a zapłaconymi zaliczkami (Olesińska, 2004, s. 277-278). 

Każdy przypadek prowadzonej działalności gospodarczej wymaga 
indywidualnej oceny w kwestii wyboru formy opodatkowania. Wia-
domo, że zryczałtowane formy opodatkowania mogą zostać zasto-
sowane tylko dla działalności spełniającej stosowne warunki dlatego 
po pierwsze podatnik powinien określić dopuszczalne prawem for-
my opodatkowania w jego przypadku. Następnie powinna zostać 
przeprowadzona szeroka analiza ekonomiczna uwzględniająca sze-
reg czynników determinujących działalność jednostki oraz osiągane 
wyniki finansowe, która pozwoli prognozować przyszłe przychody, 
koszty ich uzyskania, ulgi, zwolnienia i inne parametry. Efektem tej 
analizy będzie określenie oczekiwanej wysokości obciążeń podatko-
wych dla poszczególnych form, a następnie na zasadzie ich porów-
nania, wskazanie bardziej opłacalnej. Ponadto przy podejmowaniu 
decyzji podatnik powinien również wziąć pod uwagę szereg czynni-
ków o charakterze jakościowym, takich jak: długoterminowe plany 
inwestycyjne, wizerunek rynkowy, wiarygodność w oczach instytucji 
finansowych, wewnętrzne potrzeby decyzyjne i kontrolne podmiotu 
itp. Dopiero uwzględniając wszystkie te czynniki może zostać podję-
ta efektywna decyzja w zakresie wyboru formy opodatkowania po-
datkiem dochodowym (Łędzewicz, 2000, s. 147-150). 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Z każdą działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane jest 
ryzyko jej prowadzenia. Składa się na nie szereg różnorodnych ty-
pów ryzyk, które można sklasyfikować na różne sposoby w zależno-
ści od zastosowanych kryteriów. Ze względu na występowanie ryzy-
ka potencjalny przedsiębiorca podejmując decyzję o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej, która wymaga zaangażowania określo-
nych nakładów, musi brać pod uwagę towarzyszące temu zagroże-
nia. Powoduje to, że już w początkowej fazie staje on przed niejed-
nym dylematem decyzyjnym, który może mieć znaczące skutki dla 
efektywności funkcjonowania założonego przedsiębiorstwa.  

Zarówno w literaturze, jak i w praktyce dominuje pogląd, że 
w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń trzeba mieć ich świad-
mość. Dlatego koniecznym wydaje się odpowiednie przygotowanie 
potencjalnego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o wypełnieniu 
luki informacyjnej/zapewnieniu informacji na temat fazy rozpoczy-
nania działalności. Wiadomo, że ukazuje ona porównanie poszcze-
gólnych form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, ze 
wskazaniem wymagań i obowiązków, procedurę rejestracyjną, 
a także interesującą kwestię wyboru formy opodatkowania.  

Należy podkreślić, że podjęcie decyzji w przedstawionych obsza-
rach może wywrzeć daleko idące pozytywne lub negatywne skutki 
dla przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Zarówno jeśli chodzi 
o wybór formy organizacyjno-prawnej, jak i formy opodatkowania. 
Forma działalności gospodarczej warunkuje szereg obowiązków 
i uprawnień właściciela-założyciela, a także zasady jego odpowie-
dzialności oraz wizerunek w oczach interesariuszy. Natomiast wybór 
formy opodatkowania może mieć wpływ na wysokość zobowiązań 
podatkowych, co następnie przekłada się na poziom opłacalności 
działania, a także na zasady prowadzenie ewidencji i dokonywania 
rozliczeń. Ze względu na szerokie spektrum oddziaływania podjętych 
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decyzji, koniecznym wydaje się odpowiednie przygotowanie się do 
nich w celu uniknięcia negatywnych ich skutków.   
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Starting Spin off, Spin out Business  
Activity in Poland: Basic Problems  

 
Keywords: business activity, organizational and legal frame of busi-
ness activity, form of taxation, entrepreneur,  income tax 
 
Abstract: Continuous transformation of market economies causes 
changing market conditions in which companies act and determines 
behavior and attitudes of market participants. After the political and 
economic changes in Poland, since early nineties one can observe 
a slow, but systematic adaptation of structure and functioning of 
the economy to market conditions. One of the biggest problems 
which occurred after political transformation was notoriously high 
unemployment rate. It was a consequence of the bankruptcy wave 
of state-owned enterprises that were not suitable for activities in 
free market economy. In order to counteract this negative occur-
rence have been being introduced various programs, initially 
created by government, but later also supported by the European 
Union. Moreover, over the years there have been appearing sub-
stantial changes in the people’s attitude to the issue of work. The 
number of people who prefer to conduct their own business than 
a full-time job has increased. This chapter serves as a guide for 
people who decided to start their own business, but they don’t yet 
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have specific preferences or sufficient knowledge of legal and finan-
cial aspects of its conduct. The aim of author is to show in a synthet-
ic and clear way basic issues in the selection of the organizational 
and legal frames of business activities, procedure of registration of 
enterprise and choose an effective income tax forms for business. 
To accomplish this objective were used: a descriptive method, 
a comparative method and a literature analysis method.  
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MODELE BIZNESOWE SPÓŁEK  
SPIN-OFF W ASPEKCIE KOMERCJALIZACJI  

WIEDZY 
 
 

Joanna Machnik-Słomka 
Politechnika Śląska w Gliwicach 

  
  

WPROWADZENIE 
 
Ważnym wyzwaniem we współczesnym świecie staje się intensy-

fikacja mechanizmów transferu i komercjalizacji wiedzy oraz znie-
sienie w środowisku naukowym uprzedzeń w tym zakresie, w szcze-
gólności do przedsiębiorczości akademickiej. Nowym wymiarem 
przedsiębiorczości rozwijanej na styku nauki i gospodarki, wymaga-
jącej określonych kompetencji, szerokiej wiedzy,  kontaktów w śro-
dowisku akademickim i biznesowym oraz globalnej perspektywy 
myślenia o działalności gospodarczej jest właśnie przedsiębiorczość 
akademicka (por. Matusia, 2008).  

Tworzenie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa spin-off 
jest złożonym procesem, obarczonym wysokim ryzykiem, uzależnio-
nym od wielu czynników o różnym charakterze. Dlatego celem roz-
działu jest przedstawienie tych uwarunkowań oraz charakterystyka 
typów i sposobu konstruowania modeli biznesowych spółek spin-
off, a także analiza dobrych praktyk w tym zakresie.  

Coraz powszechniejsze w ostatnich  czasach staje się pojęcie 
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modelu biznesowego. Samo pojęcie modelu biznesowego pojawiło 
się już w 1957, ale na dobre przyjęło się dopiero w późnych latach 
dziewięćdziesiątych  XX wieku. Afuach i Tucci (2003) zaproponowali 
następującą definicję: „model biznesowy to przyjęta przez firmę 
metoda powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedsta-
wienia klientom oferty produktów i usług, której wartość przewyż-
sza ofertę konkurencji i która jednocześnie zapewnia firmie docho-
dowość". Obłój (2002) natomiast definiuje model biznesu „jako po-
łączenie koncepcji strategicznej firmy i technologii jej praktycznej 
realizacji rozumianej jako budowa łańcucha wartości pozwalającego 
na skuteczną eksploatację oraz odnowę zasobów i umiejętności”. 
Podsumowując model biznesowy określa sposób działania, opisuje, 
w jaki sposób firma ma zamiar zarabiać, podnosić swoją wartość 
i zaspokajać potrzeby klientów. Dobry produkt, dobra technologia to 
dziś za mało żeby odnieść sukces. Przykładem może być polski nie-
bieski laser, który pomimo że stanowi przełomowe rozwiązanie, to 
jego komercjalizacja przyniosła w pierwszych latach jedynie 2% 
udziału w rynku, zabrakło bowiem pomysłu na to przedsięwzięcie, 
czyli innymi słowy właśnie modelu biznesowego.  

W Polsce możemy zaobserwować coraz większe zainteresowanie 
tworzeniem spółek spin-off, które spowodowane jest przede 
wszystkim zachodzącymi przeobrażeniami w modelu funkcjonowa-
nia uczelni i instytucji naukowo-badawczych i ich relacji z gospodar-
ką, ukierunkowanie się uczelni na model uniwersytetu trzeciej gene-
racji.  Jak piszą Matusiak, Guliński (2010) konieczne jest także wypo-
sażenie ośrodków naukowych w instrumenty prawne i organizacyj-
ne, które pozwolą na sprawne i bezpieczne dokonywanie transferu 
i komercjalizacji. Wymaga to również wprowadzania nowych modeli 
organizacyjnych, modeli i strategii komercjalizacji. Przyjęte na uczel-
niach strategie i modele komercjalizacji mają wpływ na usprawnie-
nie procesu komercjalizacji wiedzy. 
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WSPÓŁPRACA POMIĘDZY BIZNESEM A NAUKĄ  
W PROCESIE KOMERCJALIZACJI WIEDZY 

 
Proces transferu i komercjalizacji wiedzy z sektora naukowego do 

gospodarki jest złożonym procesem poprzez relacje wewnętrzne 
między pracownikami danej organizacji oraz jej otoczeniem ze-
wnętrznym, jak i poprzez stosowane metody i narzędzia. Współpra-
ca w procesie transferu i komercjalizacji uwarunkowana jest wielo-
ma czynnikami. Wydawać by się mogło, że komercjalizacja techno-
logii, wdrażanie innowacji na rynku jest efektem przede wszystkim 
współpracy świata nauki i biznesu. Niestety, jak wynika z wielu ba-
dań, opracowań, min. z raportu „Bariery współpracy przedsiębior-
ców i ośrodków naukowych” (2006), tak nie jest, gdyż 1/5 polskich 
przedsiębiorstw nie wie o możliwościach współpracy ze środowi-
skiem naukowym, a prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrod-
ków naukowych zainteresowanych komercjalizacją badań. Z kolei 
zdaniem 1/3 naukowców przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało ini-
cjatywy w poszukiwaniu pól współpracy.  

Kierunki polityki UE i naszego kraju kładą główny nacisk na 
współpracę w procesie transferu i komercjalizacji wiedzy między 
sektorem nauki i badań a sektorem gospodarczym. Podkreśla się 
natomiast bardzo często występowanie tzw. naturalnych („gene-
tycznych”) barier współpracy nauki z biznesem. Bariery utrudniające 
wprowadzanie innowacji istnieją zarówno po stronie przedsię-
biorstw, jak i instytucji sektora B+R. Wśród utrzymujących się barier 
utrudniających przedsiębiorcom, w tym szczególnie małym i śred-
nim według raportu Ministerstwa Gospodarki „Kierunki zwiększania 
innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), wprowadzanie 
rozwiązań innowacyjnych należy zaliczyć m.in.:  

– wysokie koszty opracowania i wdrożenia innowacji, przekraczają-
ce możliwości kapitałowe większości przedsiębiorców, przy jed-
noczesnym utrudnionym dostępie do zewnętrznych źródeł finan-
sowania;  

– słabo rozwiniętą infrastrukturę komercjalizacji wyników prac 
B+R; 
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– zbyt wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w nowe  
technologie i tworzeniem nowych firm opartych na tych techno-
logiach. 
Dla racjonalizacji procesów transferu i komercjalizacji wiedzy 

istotny wpływ może mieć polityka UE i krajowa ukierunkowana m. 
in. na tworzenie warunków dla działalności badawczej i rozwojowej 
oraz budowanie potencjału społeczno-gospodarczego poprzez sieci, 
klastry. Ważną rolę odgrywają również krajowe i regionalne systemy 
innowacji, które stwarzają podstawy do współpracy przedsię-
biorstw, instytucji B+R, instytucji wspierających, sektora publicznego 
(model potrójnej helisy). Współpraca ta opiera się na procesach 
przepływu wiedzy, informacji i innowacji przy wykorzystaniu techno-
logii informatycznych. W sieci powstają warunki dla efektywniejszej 
realizacji procesów transferu i komercjalizacji wyników badań przez 
jej uczestników (partnerów sieci, klastrów). W ten sposób powstaje 
rynek otwarty na innowacje, który umożliwia przepływ aktualnej 
wiedzy i transfer innowacji pomiędzy uczestnikami sieci innowacji, 
z wykorzystaniem m.in. aliansów strategicznych, joint venture, 
benchmarking (Dolińska, 2010).  

Zbliżenie dwóch odrębnych systemów, jak pisze Rogoda (2010) – 
sfery badawczej oraz sfery gospodarczej wymaga stosowania odpo-
wiednich modeli biznesu mogących tworzyć wartość dla obu stron 
współpracy i uwzględniać ich specyfikę. Wzrost znaczenia innowa-
cyjności, komercjalizacji wiedzy spowodował, że uczelnie w Europie, 
w tym w Polsce, zaczęły przykładać coraz większą wagę do współ-
pracy z biznesem, komercjalizacji wiedzy, wdrażając nowe strategie 
i modele komercjalizacji. Można wyróżnić trzy następujące genera-
cje uniwersytetów (por. Wissema, 2005): 

– Uniwersytet średniowieczny – głównym celem nie było odkry-
wanie  nowej wiedzy, ale ochrona i przekazywanie wiedzy z prze-
szłości oraz nauczanie i przestrzeganie doktryn Kościoła. 

– Uniwersytet humboldtowski – skupia się na badaniach, edukacja 
opierała się na schemacie przyjętym ze średniowiecznych ce-
chów, a mianowicie mistrz, asystent, uczeń. Badania były oparte 
na racjonalizmie i empiryzmie. 
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– Uniwersytet trzeciej generacji – ma zapewnić w dalszym ciągu 
wysoki poziom kształcenia i badań naukowych, jednocześnie bę-
dzie spełniał rolę międzynarodowego centrum transferu techno-
logii. Centrum to będzie składało się z tradycyjnego uczelnianego 
ośrodka badawczo-rozwojowego, inkubatorów przedsiębiorczo-
ści czy innych obiektów dla technostarterów, instytucji finansują-
cych oraz wielu usługodawców branżowych. Uniwersytety muszą 
rozwijać się w kierunku nawiązywania kontaktów z przemysłem 
i instytucjami społecznymi.  
Współcześnie jednym z celów jest ukierunkowanie uczelni na 

model uniwersytetu trzeciej generacji. W Polsce można wyróżnić 
różne modele komercjalizacji wiedzy: wewnętrzne, zewnętrzne lub 
mieszane. Przykładami uczelni w Polsce, które wdrażają i doskonalą 
modele komercjalizacji mogą być Uniwersytet w Poznaniu, czy Uni-
wersytet Jagielloński w Krakowie.  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (por. Mazurkie-
wicz, 2011) stworzył dwupodmiotowy układ instytucji wsparcia ko-
mercjalizacji oparty na modelu wewnętrznym oraz wydzielonej ze 
struktur uczelni fundacji (model „zewnętrzny”). Kluczowym dla 
uczelni podmiotem jest Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza utworzona w 1990 roku. Jej celem jest upowszechnianie osią-
gnięć naukowo-badawczych uczelni oraz finansowe wspieranie dzia-
łalności jej instytutów. W roku 1995 Fundacja uruchomiła – w for-
mie wydzielonego projektu – park naukowo-technologiczny, odpo-
wiedzialny za realizację działań na rzecz komercjalizacji technologii. 
Stopniowo, w ciągu 14 lat działalności parku, uruchomionych zosta-
ło pięć modułów organizacyjnych i funkcjonalnych wspierających 
różne formy i etapy procesu komercjalizacji innowacji: Inkubator 
technologii chemicznych; Inkubator technologiczny dla powstają-
cych spółek spin-off, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, czte-
ry centra analityczno-diagnostyczne, Centrum Wspierania Innowacji 
oferujące usługi informacyjno-doradcze.  

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (por. Mazurkiewicz, 2011) 
podobnie jak Uniwersytet w Poznaniu w tworzeniu struktur organi-
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zacyjnych wspierających procesy komercjalizacji posłużył się ukła-
dem dwóch podmiotów:  

– Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersyte-
tu (CITTRU), 

– spółka Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) 
CITTRU (wewnętrzna jednostka organizacyjna uczelni) w 2003 r. 

przypisano realizację sześciu zadań: komercjalizację rezultatów ba-
dań naukowych; zarządzanie prawami własności intelektualnej; 
wsparcie współpracy biznes – nauka; edukacja dla przedsiębiorczo-
ści; popularyzacja zagadnień związanych z innowacyjnością; pozy-
skiwanie środków na inwestycje uczelni. W roku 2007 uczelnia zde-
finiowała swoją politykę w zakresie komercjalizacji wyników badań 
wprowadzając regulaminy ochrony własności intelektualnej i two-
rzenia spółek spin-off. Praktycznie równolegle z uruchomieniem 
CITTRU przystąpiono do prac nad stworzeniem szerokiego zaplecza 
współpracy z biznesem i inkubacji firm innowacyjnych. W tym celu 
w roku 2004 uczelnia utworzyła spółkę Jagiellońskie Centrum Inno-
wacji (JCI), powierzając jej funkcję zarządcy powstającego parku 
technologicznego specjalizującego się w obszarze lifescience (biolo-
gia, medycyna). W roku 2008 JCI do powstającego zaplecza infra-
strukturalnego „dobudowało” fundusz seed capital (JCI Ventures).  

Dla zwiększenia współpracy sektora naukowego z sektorem go-
spodarczym szczególne znaczenie mają działania na rzecz postępu 
technologicznego, prowadzenia działalności B+R, dotyczące (Matu-
siak, 2006): 

– wzmacniania bazy naukowo-badawczej na potrzeby przemysłu; 

– wspierania wyselekcjonowanych obszarów naukowo-
badawczych i ich promocji; 

– zwiększania specjalizacji produkcji z wykorzystaniem osiągnięć      
naukowo-badawczych; 

– wzmacniania współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, B+R       
oraz przedsiębiorstwami, szczególnie MSP. 
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SPIN-OFF JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW KOMERCJALIZACJI 
WIEDZY 

 
Ze względu na duży stopień ryzyka, wysokie nakłady, proces ko-

mercjalizacji technologii, wiedzy powinien być racjonalnie  
zaplanowany, organizowany i realizowany, tak, aby minimalizować 
ryzyko, a maksymalizować korzyści. Komercjalizacja i transfer tech-
nologii, wiedzy są częścią procesu innowacji, poszczególne fazy tego 
procesu zostały zilustrowane na rysunku 1.  
 
Rysunek 1. Fazy procesu innowacji     

 
Źródło: Górak (2007). 

 
Istnieje wiele definicji określających pojęcie komercjalizacji. Ko-

mercjalizację technologii Górak (2007) określa się jako celowe, ukie-
runkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu pro-
dukcyjnego, celem udanego jej urynkowienia w postaci produk-
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tu/produktów (tworzonych na bazie technologii)”. W procesie ko-
mercjalizacji należy uwzględnić aspekty organizacyjne, finansowe, 
marketingowe, prawne, własności przemysłowej. Komercjalizację 
wiedzy, technologii realizowaną przez instytucje sektora B+R, w tym 
uczelnie wyższe można zdefiniować jako „sposób na zapewnienie 
nowych przychodów poprzez udostępnienie osobom trzecim (w tym 
na pierwszym miejscu przedsiębiorstwom) wiedzy, infrastruktury 
i wyników badań” (Palmen, 2007).  Transfer technologii można na-
tomiast rozumieć jako przekazywanie określonej wiedzy technicznej, 
organizacyjnej i związanej z nią know-how celem gospodarczego 
(komercyjnego) urynkowienia (Matusiak, 2008). 

W praktyce można wyróżnić szereg sposobów, strategii komer-
cjalizacji wiedzy, najczęściej wymienia się trzy ścieżki:  

– Udzielenie licencji (wyłącznej lub niewyłącznej), co oznacza udo-
stępnienie prawa do biznesowego wykorzystania wynalazku lub 
technologii, 

– Sprzedaż wynalazku lub technologii innemu podmiotowi, czyli 
przeniesienie prawa do jego biznesowego wykorzystania,  

– Założenie działalności gospodarczej (powstanie spółki typu spin-
off lub spin-out), która będzie samodzielnie sprzedawała produk-
ty lub świadczyła usługi1 . 
Najpopularniejszą strategią komercjalizacji, jaką wykorzystać 

może jednostka naukowa chętna upowszechnić swój wynalazek, jest 
licencjonowanie. Wybrane przez uczelnię wynalazki zostają objęte 
ochroną, a prawo do ich gospodarczego wykorzystania jest możliwe 
do uzyskania poprzez zakup licencji. Możliwe jest skorzystanie 
z różnych rodzajów umów licencyjnych (Głodek, Gołębiowski, 2010): 
licencja pełna, licencja wyłączna, licencja niewyłączna, licencja 
otwarta, sublicencja. 

Sprzedaż jest jedną z najbardziej powszechnych strategii komer-
cjalizacji technologii na rynku przedsiębiorstw. Sprzedaje się poje-
dynczą maszynę lub linię technologiczną wraz z zawartą w niej tech-

                                                           
1

 http://szkolenie.komercjalizacja-nauki.pl/nauka-i-biznes-dlaczego-warto.htm 
l, 2011. 
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nologią. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa – nabywcy – jest to 
szybki i łatwy sposób pozyskania technologii, ponieważ jest ona 
gotowa do użycia. Poza tym kupujący uzyskuje również gwarancję 
działania maszyny oraz wsparcie w jej wdrażaniu.  Inną formą sprze-
daży prawa własności jest sprzedaż know-how dotyczącego danej 
technologii oraz prawa używania jej przez kupującego.  

Strategia samodzielnego wdrożenia technologii jak pisze Chyba 
(2008) może być realizowana w następujących odmianach: 

– Spin-off to podmiot powstający w drodze wydziele-
nia/oddzielenia się od jednostki macierzystej (przedsiębiorstwa, 
lub innej organizacji np. jednostki B+R) w celu podjęcia działalno-
ści, która w ramach tejże jednostki byłaby trudna do zrealizowa-
nia lub wręcz niemożliwa.  

– Stat-up. Możliwości rozwoju firm start-up bazują bardzo często 
na inwestycjach aniołów biznesu i firm venture capital.  
Strategia ta jest mniej popularnym w Polsce sposobem na ko-

mercjalizację wiedzy. Spółki „odpryskowe" spin-off, tworzone 
wspólnie z uczelnią są to podmioty, w których udziały może mieć 
naukowiec lub grupa naukowców, studenci i uczelnia. W takim 
przypadku uczelnia najczęściej obejmuje część udziałów w danym 
przedsięwzięciu, od początku istnienia firmy wspiera jej rozwój, 
m.in. poprzez: udostępnianie zasobów uczelni, powierzchni oraz 
merytorycznie wspiera jego działalności np. przez szkolenia, doradz-
two. Spółki „spin-out" natomiast charakteryzują się tym, że dyspo-
nują własnymi źródłami finansowania, są zwykle niezależne od 
uczelni pod względem organizacyjnym, pomimo że zostały założone 
przez pracownika instytucji naukowej lub badawczej, studenta, czy 
absolwenta uczelni w celu komercjalizacji wyników badań. 

Wzajemne relacje pomiędzy trzema sposobami, metodami ko-
mercjalizacji wiedzy obrazuje rysunek 2.  
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Rysunek 2. Sposoby komercjalizacji wyników prac B+R 

 
 
Źródło: Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktyków (2010); Olszewski, Bek 
(2007). 

 
Każdy z tych sposobów komercjalizacji wiedzy ma określone wa-

dy i zalety, które przedstawiono w tabeli 1. 
Jak wynika z rysunku 2 i tabeli 1 spółki typu spin-off i spin-out są  

z jednej strony najbardziej ryzykownym sposobem, ale z drugiej 
strony jednym z najbardziej dochodowych sposobów komercjalizacji 
wiedzy. Korzyści, które może osiągnąć autor lub autorzy wdrażanej 
technologii bywają większe, niż przy sprzedaży samego pomysłu lub 
udzielenia licencji 2. 

Jeżeli chodzi o komercjalizacje technologii, wiedzy to oprócz 
udzielania licencji, sprzedaży praw własności i utworzenia firmy (np. 

                                                           
2
 www.komercjalizacja-nauki.pl, 2011.  
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spin-off, spin-out) można wyróżnić jeszcze następujące sposoby, 
strategie komercjalizacji (Głodek, 2008): 

– alians strategiczny, 

– joint venture. 
 
Tabela 1. Wady i zalety sposobów komercjalizacji 

Sposoby  
komercjalizacji 

Zalety Wady 

Udzielenie licencji 
(wyłącznej lub niewy-
łącznej) 
 
 

Szybkość wdrożenia, 
komercjalizacji,  reduk-
cja ryzyka, niższe kosz-
ty, gotowy rynek 
 

Kompromis finanso-
wy, ograniczona 
kontrola, potrzeba 
dostosowania do 
wymagań   

Sprzedaż wynalazku 
lub technologii in-
nemu podmiotowi 
 

Szybki zysk, szybkość 
komercjalizacji, naj-
mniej ryzykowana, 
najmniej pracochłonna 
 

Ograniczona kontro-
la, mniejsze korzyści, 
najmniejszy poten-
cjał do generowania 
przychodów 

Założenie działalno-
ści gospodarczej 
(powstanie spółki 
typu spin-off lub 
spin-out) 
 
 

Większa elastyczność,  
niezależność, szybkość 
wdrożenia, możliwość 
generowania długo-
okresowych korzyści, 
przychodów, wsparcie 
macierzystej jednostki 
 

Wysokie ryzyko, 
niska pozycja na 
rynku,  
angażowanie pry-
watnych środków 
finansowych, naj-
bardziej pracochłon-
na  

Źródło: opracowanie własne. 

 
Alians strategiczny polega na wspólnym zlecaniu instytucji lub in-

stytucjom badawczym przeprowadzenia prac dla firm o takich sa-
mych potrzebach. Pozwala to firmom dzielić się ryzykiem oraz kosz-
tami związanymi z B+R. Transfer nauki i technologii może mieć miej-
sce również w przypadku współpracy kilku ośrodków akademickich 
i kilku przedsiębiorstw przemysłowych. Wspólna własność intelek-
tualna może doprowadzić do utworzenia nowego biznesu (Grey, 
1988). Organizacje pozostające w aliansie strategicznym uczą się 
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nawzajem od siebie (pozostając konkurentami), transferują wiedzę 
i wspólnie komercjalizują opracowaną technologię.  

Zawarcie natomiast przez twórcę technologii umowy joint-
venture z przedsiębiorstwem zainteresowanym pozyskaniem tech-
nologii określane jest jako partnerstwo firmy dysponującej techno-
logią i firmy posiadającej dostęp do rynku (Głodek, Gołębiowski, 
2010). Może ono przyjąć formę nowego przedsiębiorstwa, do które-
go partnerzy wnoszą, obok inwestycji kapitałowych, technologię 
i rynkowe know-how. Firmy dostarczające i przejmujące technologię 
zawierają umowę określającą, co dostarcza każda z firm i w jaki spo-
sób dzielone będę przychody.  

Decyzję o wyborze ścieżki komercjalizacji należy podjąć po grun-
towanej analizie sytuacji. Zależy ona od wielu czynników m.in.: po-
trzeb finansowych projektu, dziedziny nauki, wyników badań, moż-
liwości współpracy z partnerem biznesowym w danych okoliczno-
ściach3.    

 
UWARUNKOWANIA TWORZENIA SPÓŁEK SPIN-OFF 

 
Tworzenie przedsiębiorstwa, w tym spin-off, jest złożonym pro-

cesem, obarczonym wysokim ryzykiem, uzależnionym od wielu 
czynników o różnym charakterze. Można spotkać się z wieloma po-
działami czynników, najczęściej w literaturze przedmiotu przedsta-
wia się podział na dwie zasadnicze grupy czynników: wewnętrzne 
i zewnętrzne. Mogą one mieć naturę organizacyjną, ekonomiczną, 
prawną, rynkową, psychologiczną, socjologiczną, informacyjną. Bar-
dzo ważny jest aspekt ludzki, wiedza, zdolności, postawa założycieli 
spółek spin-off, wiedza i zdolności dotyczące prowadzenia biznesu. 
Do czynników zewnętrznych najczęściej zalicza się: uwarunkowania 
polityczno-prawne: w tym min. przepisy prawne, regulacje dotyczą-
ce własności przemysłowej, podatkowe, politykę innowacyjną, na-
ukową; uwarunkowania ekonomiczne, w tym dostęp do funduszy 
wysokiego ryzyka, kredytów, sytuację na rynku; uwarunkowania 

                                                           
3
 www.komercjalizacja-nauki.pl (2011). 
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społeczne, stopień bezrobocia; uwarunkowania technologiczne: 
postęp techniczno-technologiczny. Do czynników wewnętrznych 
zalicza się: charakter i osobowość człowieka (niezależność, samo-
dzielność, potrzeba działania, wysokie aspiracje, chęć osiągania wy-
sokich zarobków, skłonność do podejmowania ryzyka, potrzeba 
dominacji oraz udowodnienia własnej wartości), jego wiedzę, kwali-
fikacje i umiejętności, a także motywację (Bednarz, Szcześniak, 
2010). 

Tamowicz (2006) przedstawia trzy typy spin-off zdefiniowane 
przez Nicolaou i Birley różniące się sposobem zaangażowania i po-
wiązania kluczowych czynników (człowiek, instytucja naukowa, po-
wiązania własnościowe): 

– ortodoksyjny – gdzie podmiot bazuje na akademiku-wynalazcy 
oraz transferowanej technologii; 

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

– technologiczny – gdzie podmiot bazuje na technologii przeno-
szonej z uczelni, jednakże akademik (wynalazca) nie ma żadnego 
kontaktu z nowo powstałą firmą. Może jednakże posiadać w niej 
udziały lub świadczyć na jej rzecz usługi doradcze.  
W przypadku spółek spin-off oraz spin-out skuteczność komercja-

lizacji wiedzy zależy od trzech czynników (Tamowicz, 2006):  

– mocnego fundamentu naukowego (instytucjonalna baza nauko-
wa), 

– dostępności środków finansowych, 

– zasobów wiedzy, zarówno technologicznej, jak i biznesowej 
(wdrożenie technologii na rynek tymi sposobami wiąże się bo-
wiem z ryzykiem i koniecznością oszacowania stopy zwrotu na-
kładów na wdrożenie).  
W Polsce naukowcy rzadko podejmują inicjatywę komercjalizacji 

wyników badań poprzez utworzenie firmy spin-off czy spin-out. 
Podstawowymi przyczynami mogą być następujące bariery:    
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– niechęć do podejmowania ryzyka, obawa porażki,

– brak motywacji, 

– brak wiedzy i doświadczenia z zakresu prowadzenia firmy,

– skomplikowane procedury zakładania firm, 

– brak wypracowanych procedur wsparcia na 

– brak finansowania, 

– niskie nakłady na działalność B+R, 

– problem z wyceną własności, określeniem udziałów,

– trudności związane z regulacjami prawnymi, podatkowymi, 
chunkowością, 

– bariery współpracy pomiędzy nauką a biznesem.
Na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono analizy otocz

nia instytucjonalnego, stosowanych zachęt, barier występujących 

w tworzeniu firm i zależności pomiędzy tymi różnymi czynni

liński, Zasiadły, 2005). Na rysunku 3 przedstawione zostały zidentyf
kowane bariery w procesie tworzenia firm spin-out w U
 
Rysunek 3. Bariery w tworzeniu firm spin-out w UE

 
Źródło: Guliński, Zasiadły (red.) (2005). 

 
Jak wynika z poniższego rysunku, największe bariery związane są 

z miękkimi czynnikami tzn. z niską kulturą przedsiębiorczości,

przeszkolenia w dziedzinie przedsiębiorczości.  
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MODELE BIZNESOWE ORAZ PROCES TWORZENIA   
SPÓŁEK SPIN-OFF 

 
Model biznesowy spółki spin-off wyłaniający się z uczelni wyma-

ga rozstrzygnięcia szeregu kwestii, jak podaje Kulawczyk (2010), 
poprzez wprowadzenie następujących wewnętrznych regulacji: 

– Stworzenie platformy wzajemnych korzyści dla indywidualnych 
udziałowców spółki jak również dla uczelni, służą temu sformali-
zowane zasady udziału w korzyściach z komercjalizacji, treść  
umowy spółki, strategia finansowania (pozyskiwania kapitału) 
i inne dokumenty. 

– Zbudowanie zasad korzystania przez spółkę spin-off z zasobów 
materialnych uczelni: wyposażenia badawczego, pomieszczeń, 
laboratoriów, sal konferencyjnych itp.  

– Ustalenie zasad wzajemnej promocji i wspierania się w zakresie 
wykorzystania tożsamości marketingowej uczelni. 

– Ustalenie zasad współpracy w zakresie ochrony własności inte-
lektualnej wytworzonej przez spółkę oraz zasad wykorzystania 
tej własności, która podlega ochronie jako wyłączna własność 
uczelni.  

– Określenia kierunków rozwoju firmy spin-off w początkowym 
okresie przy wsparciu uczelni. 
Kulawczyk (2010) przedstawia ogólny prosty schemat konstru-

owania modelu biznesowego spólki spin-off, który powinien obej-
mować następujące zakresy tematyczne: 

– sposób zarabiania pieniędzy (jak, na czym i na kim chcemy zaro-
bić  i dlaczego ma się nam udać?),  

– niezbędne zasoby i technologie do wykonania produktu czy 
usługi, 

– możliwe koszty i przychody, 

– zasadnicze czynniki sukcesu (przewagi konkurencyjne). 
Powyższy schemat konstruowania modelu biznesowego dotyczą-

cy prostej spółki spin-off może być niewystarczający w przypadku 
biznesów o większym znaczeniu, czy też wymagających zaangażo-
wania większych aktywów. Poniżej przedstawiono strukturę kon-
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strukcji modelu biznesowego złożonej spółki spin off w oparciu 
o zmodyfikowaną koncepcję Andrewsa: 

– Wartości dla klientów. W tym zakresie określa się wartości użyt-
kowe (materialne) i emocjonalne dla klienta. 

– Klienci (segmenty rynkowe). Następuje tutaj identyfikacja doce-
lowych segmentów rynkowych, którym spółka ma dostarczać 
użyteczność w postaci swoich produktów czy usług. 

– Łańcuch wartości. Ten element określa strukturę łańcucha war-
tości, w ramach którego firma musi sprzedawać swoją ofertę. 

– Aktywa i zasoby. W ramach tego zakresu następuje określenie 
dodatkowych aktywów i zasobów niezbędnych do wsparcia po-
zycji firmy w tym łańcuchu. 

– Koszty i przychody. Oszacowuje się tutaj strukturę kosztów 
i potencjału przychodów i zysków wytwarzania oferowanego 
produktu. 

– Projektowana pozycja firmy. Następuje tutaj określenie pozycji 
firmy w sieci tworzenia wartości, która łączy dostawców i klien-
tów, włączając w to potencjalnych kooperantów i konkurentów. 

– Strategia konkurencyjna. Część ta obejmuje sformułowanie stra-
tegii konkurencyjnej, poprzez którą innowacyjna firma osiągnie 
zyski utrzyma przewagę konkurencyjną wobec rywali (Kulawczyk, 
2010). 
Proces tworzenia spółki spin-off jest złożonym przedsięwzięciem 

organizacyjnym, społecznym, technologicznym, prawnym, finanso-
wym, w ramach którego należy uwzględnić szereg kwestii. Zgodnie 
z filozofią Komisji Europejskiej najczęściej wyróżnia się, jak cytuje 
Moczała (2005), cztery następujące fazy rozwoju przedsiębiorstwa, 
zilustrowane na rysunku 4, które składają się na tzw. cykl życia 
przedsiębiorstwa: 
– seed stage – faza zasiewu, badań, 
– start-up stage – faza wczesnego rozwoju, wprowadzenia na ry-

nek, 
– expansion stage – faza rozwoju, 
– replacement – faza dojrzałości. 
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Rysunek 4. Etapy rozwoju przedsiębiorstwa akademickiego 

 
Źródło: Moczała (2005, s. 168) cytowane za Węcławski (1997). 

 
Moczała (2005) z punktu widzenia rozwoju innowacji wyróżnia 

jeszcze piątą fazę pre-seed stage (bardzo wczesne stadium rozwo-
ju), upodabniając charakterystykę tego cyklu do cyklu innowacji.  

W procesie tworzenia spółki spin-off należy podjąć szereg decyzji 
związanych przede wszystkim z określeniem sposobu finansowania, 
wyboru formy prawnej, struktury organizacyjnej, regulacji dotyczą-
cych własności przemysłowej, promocji itp.  

Ważnym zagadnieniem podczas konstruowania modelu spółki 
spin-off jest finansowanie jej rozwoju, które jest złożonym proce-
sem, wymagającym znacznych nakładów finansowych. Wśród źródeł 
finansowania firm, spółek spin-off można wyróżnić: 

– środki własne, 

– środki zewnętrzne: inwestorzy, fundusze UE, datacje celowe, 
granty badawcze, kapitał wysokiego ryzyka itp. 

Start-up stage

Wprowadzenie 
na rynek

Expansion 
stage

Faza rozwoju

Replacement

Faza 
dojrzałości 
i nasycenia

Seed stage

Etap badań 
i rozwoju
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Jeżeli chodzi o kapitał wysokiego ryzyka, to Komisja Europejska, 
jak podaje Węcławski (1997), wymienia cztery grupy instrumentów 
finansowania przedsiębiorstw kapitałem wysokiego ryzyka (venture 
capital): 

– formal equity – venture capital: fundusze venture capital, banki 
(przede wszystkim etap ekspansji oraz dojrzałości i nasycenia); 

– informel equity – Business Angels: sieci inwestorów (publicznych 
i prywatnych) oraz inwestorzy indywidualni (przede wszystkim 
etap zalążkowy oraz start-up); 

– pożyczki – głównie banki oraz fundusze pożyczkowe (na każdym        
etapie rozwoju firmy); 

– gwarancje – fundusze gwarancyjne, banki oraz różne instytucje       
finansowe (przede wszystkim etapy start-up oraz ekspansji). 
Jak zilustrowano na rysunku 5 można wyróżnić następujące eta-

py finansowania cyklu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa (Mo-
czała, 2005):  

– pre-seed stage (bardzo wczesne stadium – faza badań) – wiąże 
się z wydatkami na badania, wypróbowanie koncepcji, stosun-
kowo mała ilość kapitału jest potrzebna, 

– seed stage (faza zasiewu) – projekt lub proces znajduje się na 
etapie badań końcowych, jest to etap od pomysłu bazującego na 
pracach naukowo-badawczych do przygotowania prototypu 
i koncepcji firmy, następnie przeprowadza się studium wykonal-
ności możliwości komercjalizacji wyników badań, następuje rów-
nież identyfikacja rynkowa, 

– early stage (faza wczesnego rozwoju) – zapoczątkowanie dzia-
łalności związanej z reklamą, produkcją i sprzedażą,  

– expansion stage (faza rozwoju) – następuje intensyfikacja 
i ewentualnie dywersyfikacja produkcji, ekspansja marketingo-
wa,  

– replacement (faza dojrzałości i nasycenia) – najczęściej jest to      
moment, gdzie przeprowadza się operacje wykupu menedżer-
skiego, następuje podnoszenie wydajności oraz modernizacja 
przedsiębiorstwa. 
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Rysunek 5. Cykl innowacyjnego przedsiębiorstwa ze źródłami finansowa-
nia 

 
Źródło: Moczała (2005,  s. 168). 

Analizując poszczególne fazy cyklu rozwoju firmy, projektowi in-
nowacyjnemu o można przyporządkować różne źródła finansowa-
nia. Na początkowym etapie najczęściej angażowane są własne 
środki i kapitał właścicieli. Są to jednak źródła ograniczone i dlatego 
na dalszych etapach coraz większe znaczenie mają środki zewnętrz-
ne, fundusze seed capital, później venture capital.  

Jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć przyszły przed-
siębiorca jest wybór odpowiedniej prawnej formy działalności go-
spodarczej. Przy wyborze formy działalności gospodarczej należy 
wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym m. in. rodzaj i skalę pla-
nowanej działalności, liczbę wspólników, wymagania założycielskie, 
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zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy, formę 
opodatkowania, rodzaj prowadzonej księgowości, zakres kierowania  
i kontroli firmy, możliwości finansowania działalności i pozyskiwania 
kapitału (Jakubowska, Trzcinska). Polskie prawo dopuszcza wiele 
form działalności gospodarczej, które różnią się zakresem odpowie-
dzialności właścicieli, kapitałem, jaki trzeba wnieść, formą organiza-
cyjną, opodatkowania, procedurami rozliczeń księgowych. Wśród 
podstawowych form działalności gospodarczej można wyróżnić (Ja-
kubowska, Trzcinska): 

– przedsiębiorstwo jednoosobowe,  

– przedsiębiorstwo – spółka. Spółki dzielimy na spółki prawa cywil-
nego i spółki prawa handlowego. Na gruncie prawa cywilnego 
wyróżniamy spółkę cywilną. Spółki prawa handlowego dzielimy 
na osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-
akcyjna) oraz kapitałowe (akcyjna, z ograniczoną odpowiedzial-
nością).  
Jeżeli jednak chodzi o Państwowe Jednostki Badawcze (PJB)4 mo-

gą one tworzyć spółki handlowe (przy czym instytuty badawcze mo-
gą tworzyć wyłącznie spółki kapitałowe). Należy wykluczyć możli-
wość tworzenia przez PJB spółek partnerskich, które mogą być two-
rzone wyłącznie przez osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego 
zawodu, jak podaje w „Przewodniku Komercjalizacja B+R dla prakty-
ków”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

W procesie tworzenia firmy konieczne staje się przeprowadzenie 
szeregu analiz, określenie strategii, opracowanie biznes planu, okre-
ślenie modelu biznesu spółki spin-off. 

  
DOBRE PRZYKŁADY MODELI SPIN-OFF 

 
W obszarze współpracy nauki z biznesem, w tym tworzenia spół-

ek spin-off na świecie, ale i również i w Polsce można spotkać coraz 
więcej przykładów dobrych praktyk. Dowodzą one, że na bazie wie-

                                                           
4
 PJB są to: Instytuty badawcze (do 1 października 2010 r. jednostki badawczo-

rozwojowe); Uczelnie; Instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk. 
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dzy, pomysłów tkwiących na uczelniach można budować i rozwijać 
z sukcesem innowacyjne firmy. W latach 1980-2007 w USA powstało 
5,5 tysiąca spółek bazujących na technologiach stworzonych przez 
uczelnie i instytuty badawcze, z czego wciąż działa około 60% z nich. 

Jednym z najsłynniejszych przykładów firm, których korzenie 
wywodzą się z nauki, jest firma Google. Została ona założona 
w 1998 roku przez dwóch doktorantów Uniwersytetu Stanforda 
w Kalifornii. W ramach realizowanego projektu badawczego stwo-
rzyli wyszukiwarkę internetową opartą na nowym algorytmie, który 
opatentowano. Udziały w spółce Google Inc. objął również uniwer-
sytet, udało się również pozyskać finansowanie, które  pochodziło 
od prywatnego funduszu kapitałowego. Już w 2004 roku spółka we-
szła na giełdę, a uniwersytet Stanforda sprzedał jej akcje uzyskując 
300 mln. dolarów.  

Com Arch SA, Kraków jest najbardziej innowacyjną firmą usłu-
gowo-handlową według Rankingu Rzeczpospolitej z 2009 i 2010 
roku. Firma została utworzona w 1993 r. jako spin-off z uczeni AGH 
przez Profesora J. Filipiaka ze studentami w celu realizacji zadań 
informatycznych, których nie można było wykonać na uczelni. 
W 1998 r. firma weszła na giełdę, jest jednym z potentatów polskie-
go rynku IT. 

W dziale B+R pracuje 1,1 tys. osób, a B+R pochłania 15% przy-
chodów spółki (2009). Spółka prowadzi prace B+R w sektorach: tele-
komunikacyjnym, bankowości, handlu i usługach, administracji pu-
blicznej, MSP. Com Arch pozyskuje środki na innowacje z funduszy 
UE, wdraża innowacje produktowe i rozwija rozwiązania podnoszące 
konkurencyjność, przede wszystkim w produktach powtarzalnych. 

Firma spin-off NOVASOME jak przedstawia P. Tamowicz (2006) 
została utworzona w 2004 r., swoimi naukowymi korzeniami wywo-
dząca się z utworzonego wcześniej Międzyuczelnianego Centrum 
Biotechnologii Agregatów Lipidowych (Uniwersytet Wrocławski, 
Akademia Rolnicza, Akademia Medyczna, Politechnika Wrocławska). 
Fińska spółka wystąpiła z wnioskiem o utworzenie międzynarodo-
wego joint venture będącego formą naukowego spin-off bazującego 
na dorobku naukowców Centrum. Po kilkunastu miesiącach nego-
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cjacji z władzami uczelni utworzono spółkę (spółka zagraniczna 
z 38% udziałów oraz 8 polskich, fińskich i szwedzkich naukowców). 
Celem firmy jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad 
wykorzystaniem preparatów liposomowych jako tzw. kierowanych 
nośników leków. Novasome podzleca prace naukowe ok. 30 na-
ukowcom. 

POLIDEA jest  młodą i rozwojową firmą typu spin-out. Zaledwie 
rok od powstania (maj 2009) firma stała się światowym potentatem. 
Firma świadczy usługi związane z  aplikacjami mobilnymi dla naj-
większych potentatów rynku. Zatrudnia ponad 30 wykwalifikowa-
nych pracowników. Ściśle współpracuje z Politechniką Warszawską. 
Unikatową cechą wyróżniającą Polideę na rynku jest umiejętność 
projektowania rozwiązań dla wszystkich istniejących platform mo-
bilnych oraz przewidywania trendów w tym zakresie. Dzięki tym 
cechom udało się pozyskać do współpracy aniołów biznesu zrzeszo-
nych w Lewiatan Business Angels, którzy wnieśli do przedsięwzięcia 
finanse, ale także kontakty, doświadczenie, wiedzę i znajomość ryn-
ku. Od momentu zawarcia umowy Polidea potrzebowała jedynie 
4 miesięcy, aby rozpocząć aktywną działalność biznesową. Już 
w pierwszych tygodniach podpisała duży kontrakt. Obecność inwe-
storów indywidualnych pomogła firmie stać się silnym konkurentem 
na rynku aplikacji mobilnych. Wśród przewag konkurencyjnych firmy 
można wymienić (www.komercjalizacja-nauki.pl):  

– umiejętność tworzenia aplikacji działających na wszystkich mo-
delach telefonów,  

– elastyczność w dopasowywaniu produktu do potrzeb klienta,  

– współpraca z Politechniką Warszawską, z innymi regionalnymi 
organizacjami branżowymi, 

– bezpośredni udział w sieci MobileMonday i współorganizacja 
polskiego MobileMonday. 
Pharmena to spółka kapitałowa założona w 2002 r. z inicjatywy 

trzech łódzkich naukowców. Powstanie spółki było efektem kilkuna-
stoletnich prac badawczych prowadzonych przez zespół pod kie-
rownictwem prof. Jerzego Gębickiego. Specjalnością firmy jest pro-
dukcja kosmetyków o zastosowaniu w leczeniu i profilaktyce stanów 
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zapalnych skóry. Mając w ręku innowacyjny produkt, o udokumen-
towanym działaniu, który był efektem prowadzonych badań przez 
zespól naukowy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medyczne-
go, naukowcy podjęli próbę zainteresowania firm farmaceutycznych 
jego pełną komercjalizacją. Ze względu na to, iż rozmowy z firmami 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów trzech naukowców (w tym 
prof. J. Gębicki) podjęło się samodzielnie utworzenia spółki Pharme-
na w 2002 r. Spółka miała na celu podjęcie dalszych prac nad ko-
mercjalizacją pomysłu i doprowadzeniem do uruchomienia produk-
cji rynkowej. Spółka nabyła od Politechniki licencję na zastosowanie 
MNA+ w medycynie oraz opracowała metodę wytwarzania substan-
cji czynnej (chlorku 1-metylonikotynamidu). Ze względu na niewy-
starczający kapitał rozpoczęto poszukiwanie dodatkowego finanso-
wania, zatrudniono profesjonalnego menedżera. Projekt ostatecznie 
zainteresował spółkę giełdową – Polską Grupę Farmaceutyczną, 
która objęła ponad 47% udziałów. W połowie 2003 roku Pharmena 
rozpoczęła ostatnie przygotowania do uruchomienia sprzedaży.  
Obecnie Pharmena posiada sześć sztandarowych produktów (bazu-
jących na tej samej substancji czynnej). W sierpniu 2005 r. na tere-
nie USA zarejestrowano spółkę zależną (Pharmena North America) 
z 20% udziałem inwestorów amerykańskich. Ma ona rozpocząć pra-
ce nad tzw. lekiem naczynioprotekcyjnym, jak również zająć się dys-
trybucją na terenie USA dotychczasowych produktów spółki. 

 Przykładów innowacyjnych firm, które powstały w wyniku ko-
mercjalizacji wiedzy i wyników badań, jest znacznie więcej. Zapre-
zentowane przykłady pokazują, że pomimo wielu trudności można  
i warto skutecznie wykorzystać i rozwijać potencjał oparty na inno-
wacyjnych pomysłach z uczelni, jednostek naukowo-badawczych.  
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Przesłanką tworzenia firm spin-off jest z jednej strony wiedza 
i dążenie pracowników, czy studentów uczelni do utworzenia firmy, 
z drugiej strony przyjęta strategia uczelni wspierająca proces ko-
mercjalizacji wiedzy. Ważne jest stworzenie modelu biznesowego 
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firmy. Ze strony uczelni istotne jest tworzenie systemu wsparcia, 
efektywnych modeli komercjalizacji z określonymi wewnętrznymi 
regulacjami przyjaznymi dla tego typu przedsięwzięć. Kluczową rolę 
odgrywa wsparcie uczelni w zakresie szkoleń, edukacji, poszukiwa-
nia partnerów, konstruowania modelu biznesowego spółki, doradz-
twa, szczególnie związanego z własnością przemysłową, wyceną, 
określenia zasad możliwości wykorzystania zasobów uczelni, zwłasz-
cza materialnych, sprzętowych, laboratoryjnych itp.                                                     

Proces tworzenia, konstrukcji modelu biznesowego spółki spin-
off określającego sposób zarabiania pieniędzy stanowi złożone 
przedsięwzięcie organizacyjno-społeczno-prawno-technologiczno- 
ekonomiczne. Ze względu na bycie jednym  z najbardziej ryzykow-
nych sposobów komercjalizacji wiedzy, obarczony jest wieloma ba-
rierami. Wynikają one zarówno z uwarunkowań zewnętrznych: oto-
czenia makro i mikro, jak i wewnętrznych.  Do wewnętrznych barier 
należy zaliczyć przede wszystkim bariery ludzkie, kompetencyjne, 
kulturowe, społeczne, organizacyjne, prawne, finansowe, informa-
cyjne. Z drugiej strony, pomimo wielu barier, komercjalizacja wiedzy 
poprzez tworzenie spółek spin-off może przynieść największe efek-
ty, istnieje coraz więcej spektakularnych przykładów sukcesów tego 
typu przedsięwzięć. Pomocne może być tworzenie baz dobrych 
praktyk,  podnoszenie świadomości i wiedzy pracowników oraz stu-
dentów i prowadzenie badań w obszarze tworzenia i rozwoju spin-
off w Polsce. 
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SPIN-OFF BUSINESS COMPANY MODEL IN ASPECTS 
OF KNOW-HOW COMMERCIALIZATION 

 
Keywords: business model, spin off, researches effects commerciali-
zation 
 
Abstract: Commercialization of know-how and technology from 
researches institutions trough spin-off company in Poland become 
more important. There are many examples of best practice in this 
area. It is conditioning by internal and external factors. It observe 
also influence of transformation in cooperation between researches 
institutions and business. The aim of this chapter is to present this 
conditions, type of spin off business model companies and to ana-
lyze best practice in this area.   
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PROMOWANIE INNOWACJI  
KOMERCJALIZOWANYCH PRZEZ FIRMY SPIN-OFF 
 
 

Ewa Stawiarska 
Politechnika Śląska 

 
 

WPROWADZENIE 
 

Przedsiębiorczość to sposób myślenia oraz proces projektowania 
i rozwijania działalności gospodarczej dzięki zdolności do podejmo-
wania ryzyka, kreatywności i innowacyjności połączonych z odpo-
wiednim sposobem zarządzania w tym marketingowego (por. Paper, 
2003). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytut Podstawowych Pro-
blemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (koordynator Narodowego 
Programu Foresightr) wspierają przedsiębiorczość. Wiele uwagi 
poświęcają ostatnio rozwojowi przedsiębiorstw typu spin-off. Może 
się to wiązać w faktem, że blisko 13 na 100 zakładanych w Unii Eu-
ropejskiej nowych firm wyrosło właśnie ze spin-off. Spin-off może 
być korporacyjny (wyłonić się z już istniejącego przedsiębiorstwa) 
lub instytucjonalny (jego odmianą jest przedsiębiorstwo uniwersy-
teckie). Definicję przedsiębiorstwa uniwersyteckiego zaproponowa-
li: Fabrice Pirnay, Bernard Surlemont i Frederic Nlemvo i brzmi na-
stępująco: przedsiębiorstwo spin-off to nowa forma organizacyjna 
powołana w celu komercyjnego wykorzystania wiedzy, technologii 
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lub rezultatów badań wypracowanych w ramach działalności na-
ukowej w uniwersytecie” (por. Pirnay, Surlemont, Nlemvo, 2003, 
s. 6) Na świecie i w Polsce wypracowano standardy tworzenia 
i funkcjonowania spin-off, wciąż jednak niewiele mówi się o pro-
mowaniu wiedzy i technologii komercjalizowanej tą drogą. Celem 
rozdziału jest studium dobrych praktyk promowania innowacji tech-
nologicznej komercjalizowanej przez firmę spin-off. Wypracowane 
standardów promowania innowacji przez menedżerów przedsię-
biorstw spin-off, uczelnie, centra transferu technologii, inkubatory 
przedsiębiorczości, władze państwa i regionalne okaże się niezwykle 
pomocne przy szybkim tempie życia, zmianach w strukturze gospo-
darczej i politycznej, zmianach na rynku pracy i sferze produkcji. 
Prowadzona przez wymienione instytucje, uczelnie, naukowców 
i menedżerów spin-off działalność promocyjna powinna być 
uwzględniona i zgodna z założeniami: „Strategii rozwoju szkolnictwa 
wyższego: 2010–2020”, „Regionalnej Strategii Innowacji”, strategii 
uczelni i wydziałów. Przygotowując standardowe działania promo-
cyjne, nie można zapominać o ochronie własności intelektualnej, 
różnych potrzebach informacyjnych grup docelowych (potencjal-
nych odbiorcach oferty). Wypracowane standardy informowania, 
wykorzystywane kanały, sposoby i intensywność dystrybuowania 
informacji, przekazy werbalne, grafika, pokazy multimedialne, znaki 
firmy i uczelni macierzystej na materiałach rzeczowych, ułatwiają 
przygotowanie kampanii promującej innowację technologiczną 
i przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku spin-off. 
 

DECYZJE I INSTRUMENTY WYKORZYSTYWANE  
W PROMOWANIU INNOWACJI KOMERCJALIZOWANYCH 

PRZEZ FIRMY SPIN-OFF 
 

Promocja marketingowa rozumiana jest jako zespół instrumen-
tów, za pomocą których przekazuje się informacje o innowacji ko-
mercjalizowanej przez spin-off. Komunikację z klientami mogą reali-
zować same firmy spin-off, uczelnie, Centra Transferu Technologii, 
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Inkubatory Przedsiębiorczości, władze państwa i regionu. Instru-
mentami promocji są: 

− REKLAMA – wszelka forma bezosobowego przedstawiania i po-
pierania usług, produktów lub idei. 

− MARKETING BEZPOŚREDNI – bezpośredni kontakt z adresatem 
(klientem) głównie na potrzeby przedstawiania i popierania 
usług, produktów lub idei (pojęcie marketingu bezpośredniego 
oferty spin-off jest szerokie i mieszczą się w nim takie działania 
jak: mailing, wizyty przedstawicieli firmy, ekspertów CTT u ko-
operantów, udział w konferencjach, targach branżowych, sprze-
daż osobista). 

− PROMOCJA SPRZEDAŻY – różnego rodzaju działania zwiększające 
atrakcyjność usług i produktów, skierowane do końcowych na-
bywców lub pośredników (np. korzyści dla klienta z uczestnictwa 
w „żywych laboratoriach”). 

− PUBLIC RELATIONS – działania, których celem jest tworzenie 
i utrzymywanie zaufania do firmy w otoczeniu, w którym działa. 
Tworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku na rynku. 
W działaniu tym mieści się sponsoring, rozumiany jako finanso-
wanie pracy naukowców, imprez naukowych, kulturalnych, inte-
gracyjnych, społecznych i sportowych, uczestnictwo w konferen-
cjach, konkursach. Ten instrument powinny wykorzystywać rów-
nież instytucje wspierające przedsiębiorczość firm spin-off). 
Skuteczność działalności promocyjnej zależy od prawidłowego 

doboru instrumentów i środków przekazu. Philip Kotler podkreśla, 
że znaczenie poszczególnych narzędzi promocji na rynku przedsię-
biorstw i na rynku dóbr konsumpcyjnych jest różne. Dla firm produ-
kujących dobra konsumpcyjne hierarchia znaczenia tych narzędzi 
jest następująca: reklama, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista 
i public relations, a dla firm działających na rynku przemysłowym: 
sprzedaż osobista, promocja sprzedaży, reklama i public relations. 
(Kotler 1994, s. 564). Proces tworzenia efektywnego marketingu 
wymaga analizy oraz porównywania poziomu efektywności wszyst-
kich instrumentów, które przedsiębiorstwo wykorzystuje w procesie 
oddziaływania na otoczenie (Wrzosek, 2005, s. 49). Należy pamię-
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tać, że wypracowany podział wydatków na mix promocyjny, może 
nie być efektywny w przyszłych okresach. Różne sytuacje rynkowe 
(zmniejszenie się segmentu, zmiana fazy cyklu życia, przez którą 
przechodzi produkt) mają wpływ na poziom efektywności poszcze-
gólnych instrumentów mixu promocyjnego. Nie oznacza to, że firma 
spin-off nie powinna wypracowywać i doskonalić standardów pro-
mocyjnych, między innymi: 

− instrumentów promocyjnych, 

− doboru skutecznych i efektywnych instrumentów, 

− wielkości i struktury wydatków na promocję marketingową, 

− intensywności promocji w czasie, 

− organizacji działalności promocyjnej, 

− prawnego i kulturowego oddziaływania kampanii promocyjnej. 
Określenie optymalnej wysokości budżetu na kampanię promo-

cyjną jest zadaniem trudnym. Wysokość ta uzależniona jest od róż-
nych czynników: wielkości przedsiębiorstwa, tradycji w zakresie 
prowadzenia działalności produkcyjnej usługowej czy badawczej, 
sytuacji finansowej, udział w rynku itp. Dokładne zdefiniowanie 
i określenie komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za 
przebieg kampanii promocyjnej, pozwala na szybsze osiągnięcie 
postawionych celów. Umożliwia również sprawną realizację po-
szczególnych zadań, koordynację przebiegu prac i kontrolę osiągnię-
tych wyników. Prawne i kulturowe przygotowanie kampanii promo-
cyjnej jest niezwykle istotne. W fazie promocji następuje otwarte 
i pełne ujawnienie i zaprezentowanie na rynku cech oferowanych 
produktów i usług. Firma narażona jest kopiowanie usług przez kon-
kurentów i błędne odczytanie informacji reklamowych. Promocja 
oferty innowacyjnej, może być realizowana po uzyskaniu patentu, 
regulacje działalności promocyjnej znajdują się w Ustawie „Prawo 
Własności Przemysłowej”. 
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STUDIUM DOBRYCH PRAKTYK UCZELNIANYCH 
PROMOWANIA INNOWACJI KOMERCJALIZOWANEJ 

PRZEZ SPIN-OFF 
 

Innowacja komercjalizowana przez przedsiębiorstwo spin
powinna móc liczyć na wsparcie (w tym promocyjne) uczelni, z kt
rej się wywodzi. Uproszczony schemat podejmowania decyzji odn
śnie wyboru ścieżki transferu innowacji technologicznej przedstawia 
wykres nr 1. 
 
Rysunek 1. Uproszczony schemat podejmowania decyzji odnośnie wyb
ru ścieżki transferu technologii 

  
Źródło: Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki
s.2). 

   
Jak wynika ze rysunku 1, to Centrum Transferu Technologii za

muje się oceną innowacji technologicznej i przy pozytywnej ocenie 
komercjalizuje ją (sprzedaje licencję, opiniuje powołanie spin
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Rysunek 1. Uproszczony schemat podejmowania decyzji odnośnie wybo-

 

Źródło: Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki (2008, 

to Centrum Transferu Technologii zaj-
muje się oceną innowacji technologicznej i przy pozytywnej ocenie 

alizuje ją (sprzedaje licencję, opiniuje powołanie spin-off). 
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Naukowcy/absolwenci chcący założyć przedsiębiorstwo spin-off 
przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, który podlega ocenie 
przez grupę ekspertów (oceniany jest produkt, użyteczność z punktu 
widzenia potrzeb rynkowych, wykorzystana technologia, koszty 
przedsięwzięcia, zakres oddziaływania). Zaakceptowanie biznespla-
nu oznacza, że przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Na kolej-
nym etapie inkubacji przedsiębiorstwo działa już samodzielnie, ale 
korzysta z dostępnej pomocy, na którą mogą się składać: 

− instytucja mentora ze świata biznesu – jest ona szczególnie przy-
datna w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, 

− instytucja mentora uniwersyteckiego – ułatwia wymianę do-
świadczeń z innymi badaczami oraz transfer technologii, 

−  możliwość uczestniczenia w kursach z zakresu zarządzania, co-
achingu, outsourcingu czy offshoringu i innych, 

− pomoc finansowa przyznawana na preferencyjnych warunkach. 
Na tym etapie następuje również inkubacja technologiczna 

(przedsiębiorstwo przygotowuje produkt lub usługę jako prototyp) 
oraz inkubacja rynkowa (produkt zostaje wprowadzony na rynek, na 
tym etapie działania promocyjne mogą być realizowane przez inku-
bator przedsiębiorczości). Wsparcia może dalej udzielać CTT poma-
gając w nawiązywaniu dalszych kontaktów. CTT dysponując bazami 
danych o przedsiębiorcach, informatycznym systemem CRM, może 
zdecydowanie ułatwić nowej firmie dotarcie do potencjalnych od-
biorców.  

Nim jednak uczelnia i jej jednostki będą pomagać w promowaniu 
i nawiązywaniu kontaktów rynkowych uregulowania wymagają pro-
cedury: identyfikacji i ujawnienia wynalazku, zabezpieczenie prawa 
własności, podziału korzyści ze skomercjalizowanej własności inte-
lektualnej, oraz zapobiegania konfliktom interesów, tworzenia spół-
ek spin-off. Uczelnia mając te regulacje i procedury może przystąpić 
do opracowywania standardów w zakresie promocji innowacji. Ist-
nieje tu kilka jednoznacznych postanowień:  

− zanim CTT/spin-off zacznie promować innowację należy ją opa-
tentować, 
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− informacja o opatentowanej innowacji powinna zostać upublicz-
niona, 

− informacja o opatentowanej innowacji powinna dotrzeć do wy-
specjalizowanych w danej dziedzinie instytucji i pracowników 
zajmujących się problematyką. 
Uniwersytety na świecie, które stworzyły najlepsze procedury 

komercjalizacji, a w ich obrębie procedury promowania wynalazków 
to: (por. Woźnicki,  2006, s. 95-109). 

− Uniwersytet Carnegie Mellon (USA), 

− Uniwersytet Heriot-Watt (Szkocja), 

− Uniwersytet Harvard (USA), 

− University College Cork, Narodowy Uniwersytet Irlandzki, Cork 
(Irlandia), 

− Uniwersytet w Oxfordzie (Anglia), 

− Uniwersytet w Toronto (Kanada). 
Zgodnie z dokumentem „Polityka Własności Intelektualnej” ame-

rykańskiego Uniwersytetu Carnegie Mellon (por. Woźnicki,  2006, 
s. 122-131) to Centrum Transferu Innowacji (CTI) jest organem, któ-
remu należy ujawnić wynalazek. Każdej innowacji przyznawany jest 
Menadżer Projektu, który pomaga wskazać optymalny moment 
rozpowszechnienia i promowania wyników badań. Menadżer Pro-
jektu ma wiodącą rolę w poszukiwaniu potencjalnych licencjobior-
ców. Pomocą służy również Sieć Ekspertów, będąca nieformalną 
siecią wydziałów, absolwentów, klientów, przedstawicieli środowi-
ska biznesowego i specjalistów branżowych. Informacje o potencjal-
nym licencjobiorcy pochodzą też od samych wynalazców (znają oni 
firmy ze znaczącą pozycją na rynku i działające w wybranych sekto-
rach przemysłowych). W niektórych przypadkach to same firmy 
podejmują pierwsze kroki i zlecają CTI poszukiwanie możliwości 
licencjonowania takich wyników badań, które mogłyby wzbogacić 
ich przyszłe produkty/usługi. CTI stale rozszerza swoją listę poten-
cjalnych licencjobiorców. We współpracy z uniwersyteckimi wyna-
lazcami, CTI prowadzi badania rynku oraz utrzymuje stałe kontakty 
z przemysłem, dzięki czemu znajduje najlepszych partnerów i po-
myślnie zawiera umowy licencyjne. Uniwersytet na podstawie Bayh-
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Dole Act zobowiązany jest do poszukiwania najlepszych komercyj-
nych licencjobiorców w celu rozwoju swojej własności intelektualnej 
dla dobra publicznego. Oznacza to, że partner powinien móc udo-
wodnić swoją zdolność do efektywnej komercjalizacji wynalazku 
i zapewnić zarówno uniwersytetowi, jak i twórcom, odpowiednie 
zyski. Jeśli uniwersytet musi wybrać spośród kilku licencjobiorców, 
rząd federalny wymaga, aby preferowane były firmy USA oraz małe 
przedsiębiorstwa. Powstanie start-up nie jest decyzją uzależnioną 
od władz uczelni. Jeśli dana technologia ma charakter platformy 
(czyli może zostać użyta jako podstawa dla wielu różnych produktów 
lub zostać wykorzystana na wielu rynkach), istnieje zalecenie ko-
mercjalizacji przez utworzenie firmy start-up. Sam transfer techno-
logii do tej firmy odbywa się poprzez umowę licencyjną, określającą 
własność intelektualną i warunki opłat licencyjnych. Podpisywany 
jest również Plan Rozwoju Firmy (New Company Time Sheet), okre-
ślający etapy rozwoju firmy (zawierający również informacje o dzia-
łaniach promocji innowacji). Uniwersytet w zamian za licencjono-
wanie własności intelektualnej obejmuje udziały w spółce. Jeśli 
udziela dodatkowego wsparcia spółce (np. spółka może zamieszczać 
logo uniwersytetu w materiałach promocyjnych) poziom udziałów 
może przekroczyć 10%, a wówczas uczelnia obejmuje miejsce 
w Radzie Nadzorczej spółki. W spin-off inwestuje się w formie fun-
duszy venture capital. Zwykle takie inwestycje są dokonywane przez 
inwestorów zalążkowych (seed investors). Takie fundusze dostarcza-
ją wstępny kapitał, ale także pomagają w sformułowaniu planu biz-
nesu, zatrudnieniu kadry zarządzającej, promowaniu oraz znalezie-
niu kolejnych źródeł finansowania. 

Regulacje uniwersytetu Heriot-Watt (por.Woźnicki, 2006, s. 148-
176). w wyczerpujący sposób omawiają postępowanie pracowników 
w odniesieniu do informacji promujących innowację, ze szczegól-
nym uwzględnieniem tych poufnych (przewidując między innymi 
konieczność uzyskania pisemnej zgody na ich ujawnienie osobom 
trzecim w postaci „Porozumienia o Poufności”). Innowacja otrzymu-
je menedżera wskazanego przez TRS – Pośrednika Technologii (lecz 
tylko wtedy, gdy TRS uzna, że wynalazek ma wystarczający potencjał 



Promowanie innowacji komercjalizowanych przez…     95 

 

 

komercyjny). Menadżer projektu prowadzi procedurę przed urzę-
dem patentowym, a po uzyskaniu patentu promuje innowację. Jeśli 
TRS uzna, że wynalazek nie ma wystarczającego potencjału komer-
cyjnego, aby jego opatentowane było korzystne dla Uniwersytetu, 
składana jest wynalazcy propozycja opatentowania we własnym 
imieniu i na własny koszt. W tym wypadku uczelnia zrzeka się praw 
do własności intelektualnej, a działania promocyjne leżą również 
w gestii wynalazcy. TRS opiniuje powołanie spin-off. Powoływana 
nowa spółka (spin-off) na uniwersytecie Heriot-Watt ma zagwaran-
towaną wolną od honorarium i dożywotnią licencję na używanie 
logo Uniwersytetu, pod warunkiem, że użyciu tego logo zawsze to-
warzyszą słowa: „spółka spin-off Uniwersytetu Heriot-Watt”, a każ-
dy produkt wytworzony na bazie licencjonowanej własności intelek-
tualnej oznaczany jest jako „stworzony na bazie prac badawczych 
Uniwersytetu Heriot-Watt”. W celu zabezpieczenia interesu uczelni, 
ta nieodpłatna licencja na używanie logo może być anulowana za 
jednomiesięcznym wypowiedzeniem (por. Woźnicki,  2006, s. 177-
184).  

Na Uniwersytecie w Harvardzie (por. Zasiadły, Trzmielak, 2005, 
s. 119-139) prawa do innowacji ustalane są na podstawie stopnia 
zaangażowania uczelni w dany wynalazek. Proces patentowy na-
ukowiec może prowadzić bez udziału Uniwersytetu. W wypadku 
przeprowadzenia procedury patentowej przez naukowca bez udzia-
łu Uniwersytetu, oraz jeśli w opracowaniu i promowaniu innowacji 
nie wykorzystano zasobów uczelni, wszelkie przychody przypadają 
naukowcowi. Jeśli innowator nie zdecyduje się na samodzielnie 
przeprowadzenie procesu aplikowania o patent, lub nie uda mu się 
samodzielna komercjalizacja wynalazku, albo Komisja nie zgodzi się 
na oddanie do samodzielnej procedury wynalazku z dziedziny dia-
gnostyki, terapii lub zdrowia publicznego, może się tego podjąć 
Uniwersytet. Wtedy prawo własności intelektualnej przechodzi na 
uczelnię. Przychody ze skomercjalizowanego w taki sposób wynalaz-
ku są dzielone wg umowy. W umowie jest również mowa o podziale 
wydatków na promowanie innowacji. W wypadku gdy tytuł do wła-
sności intelektualnej przysługuje uczelni, to Uniwersytet lub ze-
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wnętrzny pośrednik poszukuje podmiotów zainteresowanych 
wprowadzeniem wynalazku do obrotu i użytku publicznego (kupca 
licencji). Licencjobiorca może na mocy umowy wykorzystywać logo 
i nazwę Uniwersytetu w celach promocyjnych.  

Przepisy wprowadzone na Uniwersytecie w Cork (por. Woźnicki,  
2006, s. 119-121). mówią o tym, że uczelnia ma prawo (ale nie obo-
wiązek) uzyskać dla wynalazku ochronę prawną w postaci patentu 
i wprowadzić go do publicznego obrotu. Może to uczynić bezpo-
średnio lub przez instytucje zewnętrzne (zlecając np. promocję opa-
tentowanego wynalazku). Istotnym zapisem regulacyjnym komercja-
lizowanie innowacji jest dopuszczenie przyjmowania przez uczelnie 
udziałów w spółce będącej licencjobiorcą i pobieranie opłaty licen-
cyjnej. Uniwersytet ma już obszerną listę przedsiębiorstw, w których 
jest udziałowcem, co stanowi dlań oraz licencjobiorców istotny ele-
ment promowania innowacji. Uniwersytet w Cork przestrzega opra-
cowanego Kodeksu Praktyk Zarządzania Własnością Intelektualną 
z Badań Finansowanych Środkami Publicznymi (National Code of 
Practice for Managing Intellectual Property from Publicly Funded 
Research). Kodeks został sformułowany przez Irlandzką Radę ds. 
Technologii i Innowacji (Irish Council for Science Technology and 
Innovation ICSTI) i opublikowany 2004 r. W jednym z rozdziałów 
kodeksu „National Code of Practice, Implementation” znajduje się 
podrozdział poświęcony wytycznym dotyczącym działań marketin-
gowych dla innowacji przeznaczonej do komercjalizacji. 

Przy Uniwersytecie Oxfordzkim (por. Guliński, Zasiadły, 2003, 
s. 89-111) powołana została spółka ISIS Ltd., której zadaniem jest 
identyfikowanie, ocena i ochrona własności intelektualnej powstałej 
w wyniku pracy naukowców na uczelni, a także prowadzenie działań 
marketingowych w celu jej komercjalizacji. ISIS po złożeniu wniosku 
patentowego rozpoczyna procedurę komercjalizacji przekazując 
opracowanie streszczające przedmiot innowacji Oxfordzkiemu Sto-
warzyszeniu Innowacyjnemu (The Oxford Innovation Society). Jest to 
grupa wiodących przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. 
Udział w stowarzyszeniu jest odpłatny, ale w zamian za to członko-
wie (firmy high-tech, fundusze venture capital) mają pierwszeństwo 



Promowanie innowacji komercjalizowanych przez…     97 

 

 

w dostępie do odkryć dokonanych na uniwersytecie. Stowarzyszenie 
analizuje projekt i udziela odpowiedzi dotyczącej zainteresowania 
wsparciem jego rozwoju. W ciągu miesiąca od przekazania doku-
mentu Stowarzyszeniu, ISIS rozpoczyna następne działania marke-
tingowe obejmujące kontakt z innymi potencjalnymi licencjobior-
cami (m.in. poprzez umieszczenie informacji o projekcie na stronach 
internetowych, publikację w biuletynie ISIS oraz organizowanie spo-
tkań). W razie znalezienia korzystnych partnerów/potencjalnych 
licencjobiorców, ISIS rozpoczyna negocjowanie umowy. ISIS powołu-
je spin-off. Na pełny pakiet dokumentów potrzebnych do uzyskania 
ostatecznej zgody i utworzenia spółki pochodzącej z Uniwersytetu w 
Oxfordzie składają się m.in. statut i umowa spółki (memorandum 
and articles of association), umowa o udziałach w spółce (sharehol-
ders agrement), umowa licencyjna (technology licence agrement), 
umowa licencyjna o wykorzystanie znaku towarowego Uniwersytetu 
Oxford (Oxford trademark licence), umowa dotycząca zatrudnienia 
członków zarządu firmy (managing director's service contact) oraz 
umowa regulująca pracę naukowca jako konsultanta spółki (consul-
tancy agreement). Powyższe dokumenty są podpisywane przez na-
ukowców twórców spółki, przedstawiciela Uniwersytetu, przedsta-
wiciela ISIS oraz ewentualnie przedstawiciela inwestorów zewnętrz-
nych. 

Najbardziej rozbudowaną procedurę przy tworzeniu spółek spin-
off lub spin-out ma Uniwersyt w Toronto (por. Woźnicki,  2006, 
s. 185-192). Regulamin tworzenia spółek spin-off przewiduje, iż ja-
kakolwiek inicjatywa utworzenia spółki spin-off powinna być przed-
stawiana w Biurze Transferu Technologii za pośrednictwem Dyrek-
tora Instytutu. Wymagany jest też biznesplan (zawierający: ozna-
czenie wartości rynkowej użytkowanej przez firmę własności inte-
lektualnej lub technologii, specyfikację jasnego celu komercyjnego, 
budżet i opis kosztów oraz opis struktury menedżerskiej spółki) 
i zgłoszenie zapotrzebowania na pomoc uniwersytetu w postaci 
inkubacji (w formie dostępu do zaplecza technicznego lub mene-
dżerskiego). Następną fazą jest decyzja wydawana przez dziekana 
na podstawie rekomendacji ze strony komitetu przez niego powoła-
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nego. Jeśli spółka zostanie zatwierdzona, rozpoczyna się proces ne-
gocjacji okresu i warunków inkubacji, prowadzony przy udziale rek-
tora lub osoby przez niego upoważnionej. Zawarta umowa powinna 
zawierać określenie wkładu finansowego uczelni i sposób jego spłaty 
przez spółkę, (bowiem wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z okresem inkubacji – w tym promocji muszą być w całości 
policzone, a następnie zwrócone). Spłata może następować poprzez 
opłaty licencyjne, udziały w spółce, procent od przyszłych opłat pro-
duktowych lub opłaty finansowe. 

Akademia Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krako-
wie utworzyła w 2010 r. spółkę zadaniową INNOAGH, która jest 
własnością uczelni. Jej głównym zadaniem jest tworzenie spółek 
typu spin-off (AGH jako uczelnia nie obejmuje udziału w kapitale 
i nie jest inwestorem w tych spółkach, robi to w jej imieniu INNO-
AGH). Dotychczas utworzonym spółkom spin-off udzielana jest li-
cencja na technologię, stanowiąca własność intelektualną uczelni. 
Jest to jeden z możliwych modeli komercjalizacji przez spin-off. In-
nym modelem, który w założeniach ma być modelem podstawowym 
w AGH, jest wnoszenie do spółki własności intelektualnej w formie 
aportu rzeczowego. W umowie uczelni z INNOAGH niewiele mówi 
się o wspomaganiu działalności promocyjnej powstających spin-off. 

Wiele uczelni w Polsce utworzyło już Centra Transferu Technolo-
gii i spółki zadaniowe (jak AGH). CTT jako jednostki ogólnouczelnia-
ne działają w oparciu o regulaminy zatwierdzane przez senaty. Je-
den z punktów zakresu działań Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii Politechniki Śląskiej wskazuje, że do najistotniejszych zadań 
tej jednostki należy: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej 
a w szczególności powstawania innowacyjnych firm typu spin-off, 
spin-out, start up oraz promocja innowacyjności i wykorzystania 
nowoczesnych technologii, a w szczególności oferty badawczej 
i technologicznej Uczelni. (Załącznik do Uchwała Senatu Politechniki 
Śląskiej Nr III/22/08/09). Skoro pracownicy CTT polskich uczelni po-
siadają umiejętności biznesowe i zaczynają budować kontakty 
z przemysłem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zajmowali się rów-
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nież promowaniem wywodzących się z uczelni technologii komercja-
lizowanych przez firmy spin-off. 

CTT (czy powołana przez uczelnię spółka) może dysponować 
kompleksową wiedzą na temat firm spin-off i inicjować ich kontakty 
biznesowe, rozwijając tym samym proinnowacyjny, otwarty system 
powiązań. Rozwój systemu może następować samoistnie, krok po 
kroku przez integrację kolejnych partnerów. CTT powinno wypraco-
wać sposób dystrybuowania informacji z użyciem technologii infor-
matycznej (np. systemu informatycznego CRM), która wspomoże 
zarządzanie wiedzą dotyczącą innowacji. Zarządzanie wiedzą mo-
głoby oznaczać współpracę między firmami spin-off i ich partnerami 
w celu systematycznego znajdowania, selekcji, organizowania, filtra-
cji i dzielenia się informacjami, które spełniają strategiczny oraz 
operacyjny zamiar wszystkich zaangażowanych stron (Lake, Erwee, 
2005). Przy tworzeniu systemu informatycznego oczekiwania infor-
macyjne dotyczyć mogą przede wszystkim wiedzy explicit1. Tak więc 
aby stać się członkiem, nie wystarczy zostać przyłączonym do sys-
temu informatycznego. Należy dysponować wiedzą, dokonywać jej 
kodyfikowania oraz dzielić się nią z pozostałymi członkami sieci. 
Modelowanie portalu zacząć można od opisania dla każdego (tj. firm 
spin-off i ich potencjalnych partnerów) wejść i wyjść informacyjnych 
i opisać standardowe pakiety informacyjne.  

Narządzie powinno umożliwiać interakcję użytkowników (przy-
kładem niech będzie przedsiębiorca, który może za pośrednictwem 
narzędzia zwrócić się do naukowca/eksperta z ofertą współpracy). 
Funkcjonujące narzędzia wspomagające integrację systemową to 
nie wszystko. Potrzebna jest również umiejętność absorpcji wiedzy 
pochodzącej od partnerów oraz łączenie posiadanej wiedzy z wiedzą 
nabytą, a także generowanie nowych umiejętności. Szkolenie i prze-
kazywanie dobrych praktyk przez integratora (CTT lub powołane 
przez niego grupy eksperckie) nauczy interesariuszy, że uczestnic-
two w jednym aliansie realizującym proces innowacji daje wiedzę 

                                                           
1
 Explicit – wiedza, która może być skodyfikowana, tacit – wiedza trudna do 

wyartykułowania. 
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i szansę na atrakcyjniejsze pomysły, projekty, wdrożenia, upo-
wszechnienia. 

Dobrymi przykładami narządzi informatycznych funkcjonującymi 
już od lat na potrzeby wzrostu innowacyjności są: 

− Innocentive.com (internetowe rozwiązanie oparte na idei otwar-
tych innowacji, powstało w 2001 roku i wywodzi się ze Stanów 
Zjednoczonych. Firmy płacą portalowi prowizję za opracowanie 
i ogłoszenie zapotrzebowania na innowacje. Portal też analizuje 
przydatność ofert składanych przez zainteresowane instytucje 
badawcze i badaczy, doprowadza do kontaktu obie strony, uła-
twiając w ten sposób dyfuzję innowacji). 

− Presans.com (portal powstały w 2009 roku we Francji, którego 
partnerami są: Politechnika Francuska w Paryżu, Narodowe Cen-
trum Badań Naukowych oraz inkubator dostarczający szkolenia 
oraz opiekę finansową).  

− Innoget.com (hiszpański serwis założony w 2008 roku w Barcelo-
nie, skupia specjalistów z dziedziny chemii, fizyki, medycyny). 
Polskie portale innowacyjne (wpi.poznan.pl; innowator.org; win-

nova.pl,  naukaigospodarka.pl) mają charakter informacyjny, chociaż 
nie brakuje ciekawych rozwiązań, jak w przypadku innowator.org. Ta 
baza innowacji daje możliwość bezpośredniego kontaktu z Rzeczni-
kiem Innowacji – opiekunem konkretnego wynalazku (Zalewski, 
2010, s. 60). Portal naukaigospodarka.pl łączy oferty technologicz-
no-usługowe (posiada już pokaźną bazę ofert technologiczno-
usługowych) z zapotrzebowaniem przedsiębiorców. 

We wspomnianych portalach brakuje wykwalifikowanych bran-
żowych ekspertów biznesowych dysponujących interdyscyplinarną 
wiedzą i wspierających innowacje ze spin-off oraz intensyfikujących 
kontakty nauki/spin-off i przemysłu. Podstawowymi kanałami in-
formowania o opracowanych technologiach innowacjach są wciąż 
kontakty osobiste wynalazców, pracowników CTT, menadżerów 
firm.  
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DZIAŁANIA PROMOCYJNE FIRY SPIN-OFF  
KOMERCJALIZUJĄCEJ INNOWACJĘ 

 
Modelowanie biznesu2 jest priorytetowym zadaniem menedżera. 

Według Andrewsa model biznesu w zakresie innowacji powinien 
spełniać sześć podstawowych funkcji: 

− artykułować propozycję wartości dla klienta, np. konkretną war-
tość użytkową, sposób rozwiązania jego problemu; 

− identyfikować segment rynkowy, czyli użytkowników, dla których 
technologia czy rozwiązanie jest użyteczne i określić mechanizm 
generowania przychodów od uczestników tego segmentu dla 
firmy; 

− zdefiniować strukturę łańcucha wartości, w ramach którego fir-
ma musi sprzedawać swoją ofertę, a także określić niezbędne 
dodatkowe aktywa i zasoby kluczowe do wsparcia pozycji firmy 
w tym łańcuchu; 

− oszacować strukturę kosztów i potencjału przychodów i zysków 
wytwarzania oferowanego produktu czy usługi; 

− opisywać pozycję firmy w sieci tworzenia wartości, która łączy 
dostawców i klientów, włączając w to potencjalnych kooperan-
tów i konkurentów; 

− sformułować strategię konkurencyjną, poprzez którą innowacyj-
na firma osiągnie zyski i utrzyma przewagę konkurencyjną wobec 
rywali. 
Firmy spin-off komercjalizujące technologię AGH (UAVS Poland 

Sp. z o.o., zajmująca się wytwarzaniem bezzałogowych aparatów 
latających dla cywilnych celów obserwacyjnych oraz t-MedSys Sp. 
Z o.o., działająca w obszarze telemedycyny) przeszły już etap mode-
lowania biznesu. Określiły potencjalnych odbiorców i rynki, oszaco-
wały zasoby i czas niezbędne do wejścia na rynek, wyłoniły źródła 
finansowania zewnętrznego, sformułowały strategię konkurencyjną, 

                                                           
2
 Model biznesu przedsiębiorstwa ukazuje, w jaki sposób powiększa ono i wyko-

rzystuje zasoby w celu przedstawienia klientom oferty produktów, której wartość 
przewyższa ofertę konkurencji i jednocześnie zapewnia (firmie) dochodowość 
(Gołębiowski, Dudzik, Lewandowska, 2008, s. 20-21). 
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opisały udziały w planowanej spółce poszczególnych uczestników, 
wyznaczyły sposób zarządzania spółką i znalazły odpowiednie osoby 
zarządzające działalnością operacyjną, oraz określiły rolę, jaką na-
ukowcy pełnią w tych działalnościach.  

Z punktu widzenia promowania firmy spin-off czy jej innowacyj-
nej oferty, wybór i opis miejsca firmy w łańcuchu wartości jest waż-
nym działaniem. Można zastosować jeden z czterech modeli umiej-
scowienia spin-off w łańcuchu wartości (Bąk, Kulawczyk, 2009, 
s. 15): 

− integracja procesu biznesowego pod własną marką, 

− integracja procesu biznesowego na cudze zlecenie, 

− specjalizacja usługowa wewnątrz łańcucha, 

− integracja łańcucha wartości wewnątrz ogniwa szerszego łańcu-
cha wartości. 
Integracja procesu biznesowego pod własną marką jest często 

spotykana w przypadku firm spin-off i oznacza całościowe zarządza-
nie łańcuchem wartości. Zleca się jednostkom naukowym wykony-
wanie prac badawczych, a wykonanie produktu deleguje do przed-
siębiorstw produkcyjnych. Spin-off pełni rolę integratora, prowadzi 
pełne zarządzanie własnością intelektualną we wszystkich ogniwach 
łańcucha wartości. Zawierane umowy chronią pomysły i idee, pro-
jekty, istotne elementy zarządzania, poruszają kwestię procedur 
jakości, rozwiązują kwestię sposobu i finansowania promocji wytwa-
rzanego wspólnie dobra. 

Integracja procesu biznesowego na cudze zlecenie jest w prakty-
ce zarządzaniem łańcuchem wartości w oparciu o umowę zawartą 
z właścicielem praw własności intelektualnych i marki. Tu rola spin-
off ogranicza się do kontraktowania zewnętrznych jednostek do 
pełnienia roli ogniw łańcucha oraz wypracowania indywidualnych 
procesów menedżerskich. Model jest popularny, gdy praca nad pro-
duktem wymaga włączania się kolejnych partnerów. Na przykład 
w ramach cyklu: badania – rozwój – wdrożenie złożonych wyrobów 
finalnych mogą występować cykle przygotowania i wdrożenia kom-
plementarnych środków technicznych, specjalnych układów elek-
tronicznych, przyrządów kontrolno pomiarowych itp. Niekiedy te 
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komplementarne środki techniczne są przygotowywane i wykony-
wane przez specjalistyczne przedsiębiorstwa, dla których stanowią 
niezależne zadanie. Rothwell stwierdził istnienie „modelu innowacji 
piątej generacji”, który zakłada istnienie wieloczynnikowego proce-
su wymagającego wysokiego poziomu integracji z otoczeniem ze-
wnętrznym i wspomagania przez sieci komputerowe (Pomykalski, 
2001, s. 16). Wypracowany system IT powinien podlegać również 
ochronie własności intelektualnej. W opisywanym modelu decyzje 
dotyczące promowania powstającego dobra w zależności od umowy 
pozostają w rękach właściciela łańcucha lub są delegowane do za-
rządzającego nim. 

Specjalizacja usługowa wewnątrz łańcucha oznacza posiadanie 
technologii i zarządzanie określonym ogniwem. Spin-off posiadający 
platformę technologiczną, może wchodzić w skład różnych łańcu-
chów wartości, wnoszą do nich prawa własności intelektualnej do 
poszczególnych wersji wypracowanej technologii. W tym przypadku 
firma zyskuje na tak zwanej dźwigni wartości z zakresie korzyści 
doświadczenia (Koźmiński, Jemielniak, 2008, s. 429), doskonaląc 
technologię i procesy biznesowe. Możliwe jest w tym przypadku 
promowanie końcowego produktu pod marką spin-off, lub marką 
właściciela łańcucha wartości. Zależy to od umów oraz od tego, jak 
istotna dla wytworzenia produktu jest technologia wniesiona przez 
spin-off. 

Integracja łańcucha wartości wewnątrz ogniwa szerszego łańcu-
cha wartości. W przypadku firm innowacyjnych ochrona i zarządza-
nie prawami własności intelektualnej staje się czynnikiem kluczo-
wym powodzenia całości przedsięwzięć, a produkcja, dystrybucja i 
marketing odgrywają rolę działań promocyjnych. Jednak umiejęt-
ność realizowania tych wszystkich działań w obrębie jednej spin-off 
daje przewagę konkurencyjną w obrębie szerszego łańcucha warto-
ści, którą wykorzystuje się na wybranych rynkach. 

W każdym z opisanych modeli umiejscowienia firmy spin-off 
w łańcuchu wartości konieczne jest poszukiwanie wdrożeniowych 
partnerów rynkowych, również i tych, z którymi można pracować 
nad dalszym rozwojem technologii. Korzystając z baz danych (COR-
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DIS, CORDIS SEARCH, CORDIS TECHNOLOGY MARKETPLACE,  CORDIS 
– EKSPERCI, EUROPEAN R&D PARTNERSEARCH SYSTEM, IDEAL-IST, 
JOINT RESEARCH CENTER, SERWIS IGLO, EURAXESS, EUROPARTNER-
SEARCH, MANAGENERGY, BAZA KPK Krajowy punkt kontaktowy 
programów badawczych UE, EUREKA, ENTERPRISE EUROPE NE-
TWORK, GOOGLE PARTNERS, ESPACENET, BAZA PROJEKTÓW MNi-
SW Nauka Polska, Polskie Technologie) informuje się użytkowników 
o opracowanej technologii i poszukuje ekspertów/organizacji do 
konsorcjum wdrożeniowego/badawczego. Większość konsorcjów 
wdrożeniowych/badawczych powstaje w wyniku nieformalnych 
kontaktów, wcześniejszej współpracy zaprzyjaźnionych uniwersyte-
tów i ciężkiej pracy CTT wspierającej działalność spin-off (tak jak to 
ma miejsce w przypadku firm wywodzących się z  Politechniki Ślą-
skiej). Akademicy mają większe możliwości pozyskania informacji 
o różnych rynkach, jak i promowania produktów za pośrednictwem 
sieci naukowych. Dobre opinie i uzyskany autorytet w świecie zespo-
łów badawczych pozwala na łatwiejszą budowę marki, dzięki wyko-
rzystaniu pozycji w środowisku akademickim (Bąk, Kulawczuk, 2010, 
s. 105). Dlatego firma spin-off nie może tracić kontaktu z uczelnią, 
z której się wywodzi (udział w konferencjach ułatwia pozyskiwanie 
informacji o nowych rozwiązaniach i rynkach, współpraca z uczel-
nianymi ośrodkami badawczymi daje również większe szanse kon-
taktu z przedsiębiorcami, którzy tu składają zlecenia na badania) 
i z CTT (które wspomaga promowanie, wyposażając swoich eksper-
tów branżowych w podstawową wiedzę o innowacji należącej do 
spin-off). Sieć ekspertów stowarzyszonych przy uniwersytecie Car-
negie Mellon ocenia, ale i wspomaga innowację technologiczną 
wywodzącą się ze spin-off.  

Menadżerowie firmy spin-off nim rozpoczną promocję technolo-
gii/produktu powinni precyzyjnie określić rynek zbytu. Docelowym 
segmentem rynku/potencjalnym indywidualnym odbiorcą jest ten, 
który z wyliczeń przedstawia się jako najbardziej zyskowny. Należy 
również określić zasięg geograficzny działania przedsiębiorstwa, 
a tym samym zasięg promocyjny. Chcąc dotrzeć z informacją do 
wybranego segmentu rynku na wybranej przestrzeni geograficznej 
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można wybrać bezpośrednie kanały informacyjne (mailing, informa-
cje umieszczone na własnej stronie internetowej) lub korzystać 
z pośredników. Odbiorców informacji (w tym promocyjnej) firmy 
spin-off przedstawia rysunek 2.  

 
Rysunek 2.  Model sieci współpracy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Źródło: Domański, Marciniak (2003, s. 13.). 

 
Rysunek pokazuje, że technologię oferować i promować można 
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ków z wybranymi partnerami. Sieci dzieli się na dystrykty przemy-
słowe, sieci komplementarne, sieci współdziałania i współpracy. 
Sieci mogą istnieć wirtualnie, nie mają ograniczeń terytorialnych, 
powiązania są elastyczne, a ich kombinacja zależy od strategii part-
nerów). Uniwersytety i związane z nimi przedsiębiorstwa spin-off 
przyczyniają się do rozwoju regionów, w których są zlokalizowane. 
Firmy typu spin-off należą najczęściej do zaawansowanych techno-
logicznie i mogą stanowić istotny element regionalnego systemu 
innowacji (Marszałek, 2010),, mogą starać się zatem o wsparcie 
promocyjne ze strony władz regionu. Regionalna Strategia Innowacji 
Województwa Śląskiego mówi o tym, że Regionalny System Infor-
macji dla MŚP będzie zawierał różne rodzaje pakietów informacyj-
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nych, dostępnych według różnych kryteriów tj. np.: tematu, odbior-
cy (Strategia Innowacji Województwa…, s. 41).  

Krokiem wymierzonym w rozwój, promocję i sprzedaż oferty jest 
współpraca spin-off z klastrem. System klastra zawiera stałe plat-
formy wymiany informacji (na których omawiane są wyniki różnych 
badań związanych z danym zakresem tematycznym), zapewnia do-
stęp do portali wykonanych w technologii WEB 2.0 (pozwala na in-
tegrację danych, konferowanie i wymianę doświadczeń), dysponuje 
bazami danych (przemysłowych partnerów, raportów z wyników 
badań, raportów z prac wdrożeniowych, publikacji, instytucji finan-
sujących badania itp.). Dane w systemie klastra są na bieżąco aktu-
alizowane, co pozwala na szybkie włączanie się spin-off w prace 
sklastrowanych przedsiębiorstw. Na świecie znanych jest już wiele 
przykładów sprawnie funkcjonujących klastrów. M. Porter zidentyfi-
kował ich ponad 700 w wielu krajach na świecie. Innowacyjne kla-
stry zainteresowane się ofertą firm spin-off. Warto zatem sięgnąć 
i przekazać informację o działalności spin –off do Europejskiej Plat-
formy Informacji o Klastrach (INFOCLUSTER). Firma może również 
sama zainicjować powstanie klastra. Jak przedstawia rysunek 
3, początkowym etapem modelowania klastra jest powstanie i ini-
cjatywa firm typu spin-off. 

 
Rysunek 3. Etapy powstawania modelowego klastra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Źródło: Sztuka (2004, s. 10). 
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Wejście firmy technologicznej na globalny rynek ułatwia dziś 
międzynarodowy kanał komunikacji, jakim jest Internet. Jednak 
promocja na globalnym rynku musi mieć uzasadnienie w produkcie, 
nazwie, jakości, wzornictwie, rozwiązaniach technicznych odpowia-
dających temu rynkowi. Przeprowadzone przez Coopera i Klein-
schmidta badanie wykazało, że produkty przemysłowe, projektowa-
ne wyłącznie na rynek krajowy cechują się zwykle niskim udziałem 
w rynku, wysokim wskaźnik niepowodzenia i powolnym wzrostem. 
Jednocześnie badanie to wykazało, że produkty projektowane 
z myślą o rynku globalnym przynoszą znacznie większe zyski, zarów-
no na rynku krajowym, jak i zagranicznym (Cooper, Kleinschmidt, 
1987, s. 169-184). Warto o tym badaniu pamiętać na długo przed 
opracowywaniem strategii promocyjnej. Ważnym kanałem komuni-
kacyjnym dla spin-off o globalnym zasięgu jest udział w międzyna-
rodowych konferencjach i światowych konkursach promujących 
najnowsze technologie mające zastosowanie rynkowe”. W Polsce 
jedną z najważniejszych inicjatyw tego typu jest konkurs „Polski 
Produkt Przyszłości”. Cenionymi na świecie konkursami są „INSEAD 
Business Plan”, „Asian Innovation Award”.  

Firma spin-off wywodząca się z uczelni najczęściej opiera swój 
sukces na innowacji podażowej (tj. opracowanej przez naukowców 
w uczelnianych laboratoriach), tymczasem warto w przyszłości dla 
rozwoju lub wydłużenia cyklu życia odkrycia pomyśleć o wykorzy-
stywaniu źródeł popytowych. Zastosowanie popytowego podejścia 
do rozwoju innowacji stanowi swoistą formę jej promowania. Kon-
cepcja popytowego podejścia do innowacji (user-driven innovation, 
UDI) z powodzeniem stosowana jest przez firmy spin-off na świecie, 
głównie w krajach skandynawskich3. Promuje się dobro finalne 

                                                           
3
 Kraje skandynawskie stosują instrumenty stymulujące wdrażanie popytowego 

podejścia do innowacji np.: ulgi podatkowe dla innowacyjnych projektów opartych 
na informacjach pochodzących od użytkownika, preferencyjne kredyty na takie 
projekty, granty na działalność obejmującą gromadzenie i przetwarzanie informacji 
od użytkownika, łatwość patentowania tak stworzonych innowacji, tworzenie baz 
danych i systemów teleinformatycznych ułatwiających badanie potrzeb rynku, 
tworzenie platform służących do rozwoju i testowania produktów oraz usług. 
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przekazując je do testowania odbiorcom ostatecznym, części pro-
duktu przekazuje się do testowania kolejnym potencjalnym ogni-
wom łańcucha wartości. Odbiorcy testujący dobro (żywe labolato-
ria4) stają się później lojalnymi klientami, pod warunkiem, że przed-
siębiorstwo dokona zmian organizacyjnych i marketingowych, pod-
niesie kwalifikacje pracowników i ich zaangażowanie we współpracę 
w całym łańcuchu wartości (por. Pełka, 2010, s. 9-16). W warunkach 
polskiej praktyki gospodarczej podejście relacyjne do tworzenia 
innowacji i jej promowanie nie cieszy się uznaniem i ustępuje raczej 
podejściu konkurencyjnemu. Również w przypadku innowacyjnych 
przedsiębiorstw zawansowanej technologii dominuje model konku-
rowania nad tworzeniem stabilnych długofalowych relacji, co poka-
zują badania (Chyba, 2008, s. 17-25). 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Przedsiębiorczość akademicka obejmuje działania uczelni zwią-

zane z aktywnością gospodarczą. Uczelnie wyższe mogą (i powinny) 
promować technologię komercjalizowaną przez firmy spin-off. Ist-
nieją czynniki w otoczeniu prawno-organizacyjnym, które ogranicza-
ją powstawanie i funkcjonowanie firm spin-off. Wśród nich jest nie-
umiejętność i brak środków na promowanie oferty firmy wywodzą-
cej się z uczelni. Analizując dobre praktyki promowania firmy i oferty 
spin-off można stwierdzić, że jest wiele prostych sposobów na sku-
teczne działania promocyjne. 

 

                                                                                                                           
W 2006 r. Powołano grupę roboczą Northern Dimension Learning Forum on User 
Driven Innovation jako organizację badającą i promującą zastosowanie UDI w kra-
jach położonych nad Bałtykiem, upowszechniającą wiedzę o niej w środowisku 
przedsiębiorców, menedżerów i konsumentów. 

4
 W 2006 r. Rada Unii Europejskiej uruchomiła pierwszą grupę żywych laborato-

riów. Najwięcej takich laboratoriów powstało w Finlandii, Danii, Szwecji i Norwegii. 
Europejskie przedsiębiorstwa testują w tych krajach innowacje, ponieważ ich 
mieszkańcy chętnie uczestniczą w procesie innowacji. W 2010 w skład europejskiej 
sieci żywych laboratoriów (European Network of Living Labs, EnoLL) wchodziło 212 
takich organizacji. 
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PROMOTING THE INNOVATIONS COMMERCIALIZED 
BY SPIN-OFF COMPANIES 

 

Keywords: promotion, innovations, technical universities, spin-off 
companies 
  
Abstract: The purpose of the chapter is to discuss some example of 
good practices of promoting technological innovations by spin-off 
companies. Quoted action is being implemented by authorities of 
European countries and regions, by the most eminent universities in 
the world and by innovators which decide on running business ac-
tivities. From analyses of “Strategies of the development of the 
higher education: 2010-2020”, of “Foresight Program”, of “Regional 
Strategies of the Innovation”, of “Strategy of the action of col-
lege/departments” arises that marketing in the commercialization 
of the technology is not emphases /used enough. In the chapter 
thesis was postulated, that promoting the innovation by spin-off 
company should be perform not only by managers of the enterprise, 
but also by the college, Centre of the Technology Transfer, “Busi-
ness Incubator”, and by regional councils and government as well. 
A main research method in the chapter was an analysis of second-
ary data, as well as using the information from interviews with 
managers from spin-off companies and authors of the Regional 
Strategy of the Innovation of The Province of Silesia, and the CITT 
Director of the Silesian University of Technology, as well as experts 
and technological auditors. 
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Rozdział 4 
 
 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POWSTAWANIE 
FIRM TYPU SPIN OFF/SPIN OUT ORAZ ŹRÓDŁA 

ICH FINANSOWANIA 
 
 

Michał Grela 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 
 

WPROWADZENIE 
 

Zgodnie z koncepcją gospodarki opartej na wiedzy1, technologia 
i wiedza mają znaczącą rolę w kształtowaniu rozwoju gospodarczego 
i społecznego, ponieważ rośnie znaczenie edukacji oraz produkcja 
i zatrudnienie w branżach wysokich technologii (np. branża techno-
logii informacyjnych, lotnictwo), które korzystają w coraz większej 
skali z kapitału ludzkiego i wiedzy (OECD, 1996, s. 9). Zatem istot-
nym zagadnieniem staje się transfer wiedzy i nowoczesnych techno-
logii z sektora badawczego do sektora przedsiębiorstw. Jednym 
z instrumentów transferu wiedzy i technologii oraz budowania 
przedsiębiorczości akademickiej stają się przedsiębiorstwa typu spin 
off/spin out, które umożliwiają połączenie pracy badawczej i na-
ukowej z biznesem, a w związku z tym, komercjalizację wyników 

                                                           
1
 „To określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarki, gdzie wiedza rozu-

miana jako zdolność do działania, odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwo-
ju gospodarczego i społecznego” (Matusiak, 2005, s. 57). 
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badań naukowych. 
Celem tego rozdziału jest zaprezentowanie definicji firm typu 

spin off/spin out oraz czynników, które determinują rozwój przed-
siębiorczości akademickiej oraz powstawanie firm typu spin off/spin 
out, a także źródeł finansowania firm tego typu. Z faktu, że firmy 
spin off/spin out opierają się na innowacyjnych i zaawansowanych 
technologicznie rozwiązaniach wynika, że są finansowane z różnych 
źródeł, które często są odmienne od źródeł kapitału tradycyjnej 
działalności gospodarczej. 

 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 

 
Firmy typu spin off i spin out są nierozerwalnie związane z przed-

siębiorczością akademicką, którą potocznie rozumiemy jako „wszel-
kiego rodzaju zaangażowanie placówek naukowych, pracowników 
pomocniczych i administracji, doktorantów i studentów w działal-
ność gospodarczą” (Matusiak, 2005, s. 131). Próbując stworzyć defi-
nicję „przedsiębiorczości akademickiej” można wymienić szereg 
terminów, które oddają istotę tego pojęcia (przedsiębiorczość, in-
nowacja, badania naukowe, komercjalizacja technologii i wiedzy 
naukowej, otoczenie) i na bazie tych słów zdefiniować te pojęcie. 
Zatem, przedsiębiorczość akademicka jest zaangażowaniem placó-
wek naukowych oraz osób z nimi związanych, którzy „posiadają 
zdolność do tworzenia i wizualizowania szans, przejmowania kontro-
li nad możliwościami, absorbowania i organizowania niezbędnych 
środków, prowadzących do powstania nowych dóbr” (Klimek, Kli-
mek,  2010, s. 24) oraz posiadają zdolność do kreowania innowacyj-
nych  rozwiązania, czyli takich, które opracowują lub wdrażają nowe 
lub ulepszone produkty, usługi, procesy produkcji, technologie, pro-
cesy organizacyjne oraz techniki marketingowe (West, 2000, s. 85-
86). Przedsiębiorczości akademickiej nierozerwalnie towarzyszą 
badania naukowe, których wyniki są transferowane z sektora ba-
dawczego/naukowego do sektora przedsiębiorstw (komercjalizacja 
technologii i wiedzy). Definiując „przedsiębiorczość akademicką” 
należy zwrócić uwagę na jej uwarunkowania, które są determino-
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wane przez otoczenie bliższe (np. instytucje otoczenia biznesu) 
i dalsze (np. sytuacja gospodarcza) oraz wnętrze danej organizacji 
(np. polityka uczelni).  Poniższy rysunek ujmuje w sposób schema-
tyczny termin „przedsiębiorczość akademicka”. 

 
Rysunek 1. Przedsiębiorczość akademicka 

 
 
 
 
 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Przedsiębiorczość akademicka staje się elementem współpracy 
sektora akademickiego z gospodarką, ponieważ pozwala to na 
wzrost innowacyjności. W ostatnich latach można zaobserwować 
zwiększone zainteresowanie tą dziedziną, którego źródła to: 

− „działania dotyczące komercjalizacji nowych pomysłów z nauki 
do gospodarki” (Klemke-Pitek, 2009, s. 42), 

− krótszy cykl życia innowacji, co powoduje bliższe kontakty uczelni 
z gospodarką, 

− pozyskiwanie środków na rozwój uczelni, 

− odpowiedz na zapotrzebowanie studentów – np. przygotowanie 
do prowadzenia własnej firmy (Klemke-Pitek, 2009, s. 43). 
Większość ośrodków akademickich dostrzega potrzebę wspiera-

nia i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, jednak napotykają 
one wiele barier, które ograniczają potencjał rozwojowy w tym za-
kresie. 
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Tabela 1. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  

Bariery rozwoju przedsię-
biorczości akademickiej 

Charakterystyka barier rozwoju  
przedsiębiorczości akademickiej 

Bariery prawne i organiza-
cyjne 

Niespójne przepisy, brak wsparcia organi-
zacyjnego, złe funkcjonowanie instytucji 
otoczenia biznesu. Brak właściwego przy-
gotowania uczelni do podejmowania 
współpracy biznesowej i komercjalizowa-
nia wyników badań. 

Bariery społeczne Negatywne nastawienie do podejmowania 
ryzyka, negatywne reakcje środowiska 
naukowego do działalności komercyjnej 
oraz brak zachęt ze strony uczelni do po-
dejmowania działalności gospodarczej. 

Bariery finansowe Niewystarczające środki finansowe na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Bariery kompetencyjne Brak pomysłu na biznes, nieznajomość 
zasad prowadzenia firmy, brak umiejętno-
ści marketingowej prezentacji rozwiązań, 
czy nieznajomość zasad ochrony własności 
przemysłowej oraz prawnych uregulowań 
w zakresie komercjalizacji wyników badań. 

Bariery strukturalne Ograniczenia tkwiące w strukturze pol-
skiego szkolnictwa wyższego – zbyt mała 
liczba studentów kierunków ścisłych 
i technicznych, brak ścisłej współpracy 
pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami. 

Źródło: Klemke-Pitek (2009, s. 45). 
 

Pomimo wielu barier przedsiębiorczość akademicka powinna się 
rozwijać. Podstawowym efektem jej rozwoju są powstające firmy, 
które są zakładane przez pracowników naukowych lub studentów. 
Tabela poniżej pokazuje skalę zainteresowania studentów i pracow-
ników naukowych prowadzeniem własnej firmy. 
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Tabela 2. Zainteresowani założeniem własnej firmy zależnej lub niezależ-
nej od uczelni wśród studentów i kadry naukowej  

Wyszczególnienie 
Zainteresowani prowadze-

niem własnej firmy 
Posiadający własną 

firmę 

Ogółem 40 6 

Studenci 51 2 

Kadra naukowa 31 9 
Źródło: Banerski i inni (2009, s. 69). 

Zatem, przedsiębiorczość akademicka jest bardzo ważnym obsza-
rem zainteresowania uczelni oraz innych uczestników gry rynkowej, 
którzy korzystają z wyników badań naukowych. Istotnym elemen-
tem stają się instrumenty z jakich korzysta się transferując wiedzę 
i technologię z ośrodków akademickich do biznesu. 
 

CZYM SĄ FIRMY TYPU SPIN OFF/SPIN OUT? 
 

Jednym z instrumentów, który służy do transferu wiedzy i tech-
nologii oraz budowania przedsiębiorczości akademickiej są przed-
siębiorstwa typu spin off/spin out. Głównym problem związanym 
z definiowaniem tych pojęć jest rozstrzygnięcie, która nazwa spin off 
czy spin out odnosi się do powstania firmy zależnej od jednostki 
macierzystej, a która do powstania firmy niezależnej od jednostki 
macierzystej. W literaturze przedmiotu możemy spotkać oba podej-
ścia (Banerski i inni, 2009, s. 37).2 

Zdefiniowanie pojęcia spin off jest trudne, ponieważ w wielu kra-
jach funkcjonuje inne podejście do tego terminu. Różnice w podej-
ściu do definicji spin off odzwierciedlają badania prowadzone przez 
OECD w kilkunastu krajach. Wyniki tych badań przedstawiają poniż-
sze tabele.  

 
 
 

                                                           
2
 W niniejszej pracy została przyjęta definicja opublikowana na Portalu Fundu-

szy Europejskich. 
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Tabela 3. Propozycja definicji firmy spin off 

Kraj Propozycja definicji 

Austria ACDE 

Australia ABD 

Belgia ABCD 

Kanada ABE 

Finlandia ABD 

Francja AC 

Niemcy ACE 

Węgry A 

Islandia ABE 

Włochy B 

Korea Południowa AE 

Meksyk A 

Holandia B 

Norwegia ABDE 

Polska A 

Turcja AD 

Wielka Brytania E 

Stany Zjednoczone ABCDE 

A – Każda nowa firma, która zawiera pracownika sektora publicznego 
lub uczelni jako jednego z założycieli. 
B – Każda nowa firma, która licencjonuje technologię z uniwersytetu lub 
publicznego ośrodka badawczego. 
C – Każda nowa firma, która zawiera studenta lub absolwenta jako jed-
nego z założycieli. 
D – Każda nowa firma, która rozpoczęła działalność w inkubatorze lub 
parku technologicznym powiązanym z uczelnią lub sektorem publicz-
nym. 
E – Każda nowa firma, w której uniwersytet lub instytut badawczy do-
konał inwestycji.  

Źródło: STI Review (2001, s. 17).  
 

Możemy, zatem przyjąć definicję firmy typu spin off, która jest 
opublikowana na Portalu Funduszy Europejskich: „nowe przedsię-
biorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracow-
nika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem nauko-
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wym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni 
w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub tech-
nologii, zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-
prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej” (Portal Fundu-
szy Europejskich). Dodatkowo można wyróżnić tzw. szare spin off, 
które dotyczą sytuacji wykorzystywania zasobów instytucji nauko-
wej lub badawczej (np. infrastruktury) na niedokładnie określonych 
zasadach.  
 

Tabela 4. Cechy firm typu spin off – ilość wskazań 

Cecha charakterystyczna spin off Ilość wskazań 

Założycielem jest pracownik uczelni 
lub sektora publicznego 

14 

Licencjonuje technologię z uczelni 
lub ośrodka badawczego 

9 

Założycielem jest student lub ab-
solwent 

5 

Działalność rozpoczęta w inkubato-
rze lub parku technologicznym 

7 

Uczelnia lub ośrodek badawczy 
finansuje działalność 

8 

Źródło: STI Review (2001, s. 17).  
 

Firmy typu spin out mają wiele wspólnych elementów z firmami 
typu spin off, które zostaną zaprezentowane w tabeli podsumowu-
jącej tę część rozdziału. Przedsiębiorstwem spin out nazywamy 
„nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej 
jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze 
stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź ab-
solwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów 
(wiedzy) lub technologii, zwykle niezależne pod względem organiza-
cyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające nie-
zależne źródła finansowania” (Portal Funduszy Europejskich). 

W związku z różnorodnością, która towarzyszy firmom spin 
off/spin out możemy je podzielić na trzy typy: 

− ortodoksyjny – firma bazuje na pracowniku instytucji naukowej 
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lub badawczej (wynalazca, twórca), który może zaprzestać pracy 
w danej instytucji i transferowanej technologii, 

− hybrydowy – firma bazuje na transferowanej technologii, a pra-
cownicy instytucji naukowej lub badawczej (wynalazca, twórca) 
nadal pracują w ramach instytucji i pełnią funkcje doradcze 
i nadzorcze, 

− technologiczny – firma bazuje na transferowanej technologii, 
a pracownicy instytucji badawczej i naukowej (wynalazca, twór-
ca) nie mają bezpośredniego kontaktu z firmą, ale mogą posiadać 
w niej udziały (Tamowicz, 2006, s. 12). 
Przedsiębiorstwa spin off/spin out posiadają zarówno wspólne 

cechy, ale również różnice. Zestawienie podobieństw i różnic zostało 
zaprezentowane w tabeli poniżej. 

 
Tabela 5. Podobieństwa i różnice firm typu spin off/spin out 

Podobieństwa Różnice 

Nowo powstała firma 

Firmy spin off są powiązane 
z jednostką macierzystą a firmy 
spin out nie są powiązane z jed-
nostką macierzystą 

Założyciele wywodzą się z instytu-
cji badawczej lub naukowej 

Celem działalności gospodarczej 
jest transfer wiedzy lub technologii 

Firmy proponują innowacyjne 
rozwiązania 

Źródło: opracowanie własne. 
 

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POWSTAWANIE FIRM TYPU 
SPIN OFF/SPIN OUT 

 
Na przedsiębiorstwa typu spin off/spin out wpływa wiele czynni-

ków, których źródła są bardzo zróżnicowane. Chcąc zidentyfikować 
większość istotnych determinantów powstawania firm tego typu, 
należy wprowadzić podstawowy podział tych czynników, ze względu 
na miejsce powstawania. W związku z przyjętym kryterium podziału 
wyróżniamy: 

− czynniki wynikające z otoczenia jednostki macierzystej (otoczenie 
bliższe i dalsze),  
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− wynikające z wnętrza jednostki macierzystej, 

− wynikające z predyspozycji i umiejętności potencjalnego przed-
siębiorcy. 

 
Rysunek 2. Podział determinantów powstawania firm typu spin off/spin 
out  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Determinanty powstawania firm typu spin off/spin out wynikają-
ce z otoczenia jednostki macierzystej możemy podzielić na: 

• wynikające z otoczenia dalszego, 

• wynikające z otoczenia bliższego (Gierszewska, Romanowska, 
1995, s. 30). 
W ramach otoczenia dalszego wyróżniamy następujące grupy 
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czynników, które wpływają na firmy typu spin off/spin out: 

− czynniki ekonomiczne, 

− czynniki polityczno-prawne, 

− czynniki społeczno-kulturowe, 

− czynniki technologiczne, 

− czynniki międzynarodowe, 

− czynniki demograficzne, (Gierszewska, Romanowska, 1995, 
s. 32). 
Do czynników ekonomicznych zaliczamy ogólną sytuację gospo-

darczą, którą mierzymy poziomem wzrostu gospodarczego, pozio-
mem inflacji, stopą bezrobocia, deficytem i długiem publicznym, 
poziomem kursów walutowych, zmiany płac i cen, poziom stóp pro-
centowych, koszty energii i paliw (Gierszewska, Romanowska, 1995, 
s. 35) oraz ogólną sytuację sektora wiedzy i innowacji (Glinka, 2007, 
s. 91). Zależność między ilością zakładanych przedsiębiorstw a ogól-
ną sytuacją gospodarczą pokazuje poniższy wykres. Wykres poniżej 
pokazuje, że kryzys finansowy i związane z nią pogorszenie ogólnego 
stanu gospodarki spowodowało zmniejszenie ilości firm niefinanso-
wych, które funkcjonują rok lub mniej w 2008 roku w stosunku do 
roku 2007. 
 
Wykres 1. Liczba przedsiębiorstw niefinansowych, które działają rok 
i mniej 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2011, 2010a, 2008a, 2008b. 
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Bardzo istotny wpływ na ilość powstających firm mają czynniki 
polityczno-prawne. Zaliczmy do nich: 

− uwarunkowania formalne (formalności), 

− stabilność polityczną, 

− solidność i stabilność systemu prawnego (m.in. jakość prawa), 

− stabilność sytemu podatkowego (Gierszewska, Romanowska, 
1995, s. 38; Piecuch, 2010, s. 105-106). 
Ważnymi czynnikami determinującymi powstawanie firm typu 

spin off/spin out wśród otoczenia polityczno – prawnego są formal-
ności (np. wybranie formy prawnej dla działalności, zarejestrowanie 
działalności), które są niezbędne do rozpoczęcia działalności gospo-
darczej, a które zajmują sporo czasu (Piecuch, 2010, s. 104). Poniż-
sza tabela pokazuje, że dopełnienie formalności, które są niezbędne, 
aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce (sześć procedur) 
wymaga trzydziestu dwóch dni. W Polsce założenie firmy trwa dłużej 
niż średnio w UE i OECD. 
 
Tabela 6. Procedury i ilość dni potrzebnych do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 

Kraj Ilość procedur Ilość dni 

Australia 02 02 

Austria 08 28 

Belgia 03 04 

Bułgaria 04 18 

Cypr 06 08 

Czechy 09 20 

Dania 04 06 

Estonia 05 07 

Finlandia 03 14 

Francja 05 07 

Grecja 15 19 

Hiszpania 10 47 

Holandia 06 08 

Irlandia 04 13 

Islandia 05 05 

Japonia 08 23 
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c.d. tabela 6 

Kraj Ilość procedur Ilość dni 

Kanada 1 05 

Litwa 6 22 

Luksemburg 6 19 

Łotwa 5 16 

Niemcy 9 15 

Norwegia 5 07 

Nowa Zelandia 1 01 

Polska 6 32 

Portugalia 6 06 

Rosja 9 30 

Rumunia 6 10 

Singapur 3 03 

Słowacja 6 16 

Słowenia 2 06 

Stany Zjednoczone 6 06 

Szwajcaria 6 20 

Szwecja 3 15 

Węgry 4 04 

Wielka Brytania 6 13 

Włochy 6 06 

OECD 5,6 13,8 

UE (bez Malty) 5,9 14,6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Doing Business Report 2011. 

 
Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości i powstawania 

firm typu spin off/spin out okazują się czynniki społeczno-kulturowe, 
ponieważ „przedsiębiorczość jest głęboko zakorzeniona w kulturze 
oraz całkowicie przez nią kształtowana” (Piecuch, 2010, s. 108). 
Ważnymi determinantami społeczno-kulturowymi są: 

− styl życia (np. większe zapotrzebowanie na produkty ekologiczne 
lub produkty fair-trade), 

− system wartości, przekonań i norm, 

− działalność organizacji społecznych (np. organizacji proekologicz-
nych), 
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− typy awansu społecznego, 

− społeczna akceptacja na zmiany (Piecuch, 2010, s. 108; Glinka, 
2007, s. 91). 
Dla przedsiębiorstw, które planują rozpocząć działalność w bran-

żach innowacyjnych są to bardzo istotne czynniki. Firma działająca 
w branży inżynierii genetycznej może być narażona na protesty śro-
dowisk prawicowych, z kolei firma, która rozwija technologię pozy-
skiwania energii atomowej może być narażona na protesty ze strony 
środowisk proekologicznych. 

Otoczenie technologiczne obejmuje zmiany w nauce i technice 
prowadzące do zmian w technologii wytwarzania. Obecny szybki 
postęp technologiczny spowodował znaczne skrócenie cyklu życia 
technologii, co niewątpliwie jest czynnikiem sprzyjającym powsta-
waniu firm typu spin off/spin out, które bazują na opracowywaniu 
i wdrażaniu nowych, innowacyjnych i zaawansowanych technolo-
gicznie rozwiązań (Gierszewska, Romanowska, 1995, s. 37). 

Czynniki wynikające z otoczenia międzynarodowego są to przede 
wszystkim: wpływ sytuacji gospodarczej, politycznej czy prawnej 
zagranicy na inne elementy makrootoczenia w państwie. W związku 
z postępującymi procesami globalizacyjnymi, które doprowadzają 
do umiędzynarodowienia nowoczesnych technologii i innowacji, 
tworząc firmę, należy dokładnie obserwować ogólną sytuację na 
świecie oraz na światowym rynku technologii. 

Zmiany demograficzne społeczeństwa mogą generować szanse, 
jak i zagrożenia dla potencjalnego przedsiębiorstwa. W krajach wy-
sokorozwiniętych możemy zaobserwować starzejące się społeczeń-
stwo, którego efektem będzie malejąca liczba ludności oraz większy 
udział osób na emeryturze w liczbie ludności ogółem. Obecnie 
w Polsce osoby powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia stano-
wią około 13,5% (GUS, 2010b)  i ich liczba rośnie z każdym rokiem. 
Wnika z tego, że polskie społeczeństwo się starzeje – dane dotyczą-
ce prognoz demograficznych Polski są zaprezentowane w tabeli 
poniżej. Taka sytuacja demograficzna Polski może być czynnikiem 
sprzyjającym powstawaniu firm typu spin off/spin out, gdy produkt 
(technologia, farmaceutyki) są skierowane do osób starszych. Mimo 
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to, w większości przypadków taka struktura społeczna jest barierą, 
która utrudnia powstawanie firmy. 
 
Tabela 7. Prognoza demograficzna Polski na lata 2008 – 2035 

Lata 
Liczba ludności 

(w tys.) 

Dynamika zmian 
w stosunku do 
poprzedniego 
okresu (w %) 

Przyrosty/ubytki 
ludności 
(w tys.) 

2007 38115,6 -0,03 00-10,0 

2008 38107,4 -0,02 00-8,2 

2009 38100,7 -0,02 00-6,8 

2010 38092,0 -0,02 00-8,7 

2011 38081,7 -0,03 0-10,2 

2012 38069,1 -0,03 0-12,6 

2013 38956,0 -0,03 0-13,1 

2014 38037,1 -0,05 0-18,9 

2015 38016,1 -0,06 0-21,1 

2015-2020  37829,9 -0,12 -186,2 

2020-2025  37438,1 -0,26 -391,8 

2025-2030   36796,0 -0,43 -642,1 

2030-2035  35993,1 -0,55 -803,0 
Źródło: GUS (2007). 

 
W ramach otoczenia bliższego wyróżniamy następujące grupy 

czynników, które wpływają na firmy typu spin off/spin out: 

− zewnętrzne czynniki relacyjne, 

− czynniki strukturalne, 

− czynniki morfologiczne, 

− rywalizacja między istniejącymi firmami, 

− siła przetargowa potencjalnych dostawców, 

− siła przetargowa potencjalnych odbiorców, 

− groźba nowych wejść (powstania nowych firm), 

− groźba ze strony substytucyjnych wyrobów lub usług,  

− pojemność i chłonność rynku, 

− funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu, 

− dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, 
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− ochrona prawna własności intelektualnej  (Perło, 2009, s. 25; 
Porter, 1992, s. 22). 
Czynniki morfologiczne „wynikają z cech fizyczno-

geograficznych” (Perło, 2009, s. 25) otoczenia jednostki macierzy-
stej, której pracownik zamierza otworzyć firmę typu spin off/spin 
out. Do tych uwarunkowań możemy zaliczyć: 

− baza surowcowa, która jest zlokalizowana w pobliżu jednostki 
macierzystej, 

− walory środowiska przyrodniczego wokół jednostki macierzystej 
(ukształtowanie terenu, klimat, warunki glebowe, wodne, geolo-
giczne), 

− jakość infrastruktury transportowej i komunikacyjnej (Trzcińska, 
1999, s. 111; Perło, 2009, s. 25). 
Kolejną grupą czynników, które wynikają z otoczenia bliższego 

jednostki macierzystej są czynniki strukturalne. Głównym z czynni-
ków strukturalnych, który determinuje powstawanie firm typu spin 
off/spin out jest dopasowanie jednostki macierzystej do warunków 
rynkowych oraz zapotrzebowania rynku (Perło, 2009, s. 25). 

Zewnętrzne czynniki relacyjne są to uwarunkowania z zakresu 
powiązań jednostki macierzystej z podmiotami zewnętrznymi (np. 
urzędy), które mogą wpływać na powstawanie firm. Przykładem 
wpływu czynników tego typu jest wysoki stopień zbiurokratyzowa-
nia gospodarki, który może zniechęcać do rozpoczęcia własnej dzia-
łalności gospodarczej (Perło, 2009, s. 25). Nadmierny poziom biuro-
kracji oznacza zbyt duże powiązane relacyjne oraz zbyt częste kon-
takty firmy z urzędem. Biurokrację można uznać za największą prze-
szkodę w prowadzeniu własnej firmy obok bardzo skomplikowanego 
systemu przepisów, który można uznać za jeden z elemen-
tów/efektów biurokratyzacji. Poniższy wykres pokazuje największe 
przeszkody w prowadzeniu firmy według przedsiębiorców. Okazuje 
się, że przedsiębiorcy za główne bariery w rozwoju przedsiębiorczo-
ści uważają: zagmatwane przepisy (48,3% przedsiębiorców), biuro-
krację i sprawozdawczość (42,3%) i szybko zmieniające się przepisy 
(36,3%). Więcej informacji jest zawartych w poniższym wykresie. 
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Wykres 2. Największe przeszkody w prowadzeniu firmy (w %) 

Źródło: CBM Indicator.  

 
 Porter wyróżnia pięć czynników, które wpływają na atrakcyjność 

branży/sektora, a tym samym determinują powstawanie firm typu 
spin off/spin out. W przypadku planowanej działalności tymi czynni-
kami są: 

− rywalizacja między istniejącymi firmami (konkurencja w sekto-
rze), 

− siła przetargowa potencjalnych dostawców, 

− siła przetargowa potencjalnych odbiorców (nabywców), 

− groźba nowych wejść (powstania nowych firm), 

− groźba ze strony substytucyjnych wyrobów i usług (Porter, 1992, 
s. 22). 
Konkurencja w sektorze jest istotnym czynnikiem dla przedsię-

biorcy, który planuje rozpocząć w nim działalność, ponieważ dostar-
cza informacji o koncentracji sektora i sile rynkowej firm, które 
w nim funkcjonują. Im większy udział sektorze niewielu firm tym 
motywacja do rozpoczęcia w nim działalności niższa, ponieważ 
świadczy to o mało konkurencyjnym sektorze, w którym niewielka 
ilość firm ma duży wpływ na kształtowanie się cen (Gierszewska, 
Romanowska, 1995, s. 85; Porter, 1992, s. 34-35). 
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Rysunek 3. Siły napędowe konkurencji wewnątrz sektora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Porter (1992, s.  22). 

  
Kolejnym czynnikiem, który wpływa na atrakcyjność sektora jest 

siła przetargowa potencjalnych dostawców. Analizując ten element 
w zakresie analizy „pięciu sił” Portera należy wziąć pod uwagę po-
tencjalnych dostawców niezbędnych dla działalności typu spin 
off/spin out materiałów i półproduktów oraz ich strukturę i pozycję 
rynkową, która pośrednio determinuje poziom cen (Porter, 1992, 
s. 44). 

Ważnym elementem oceny atrakcyjności sektora jest siła prze-
targowa potencjalnych nabywców. Czynnik ten ma istotny wpływ na 
decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej, ponieważ pokazuje 
w jakim stopniu potencjalna firma będzie zależna od swoich klien-
tów. Jeśli analiza wykazuje, że mamy jednego potencjalnego klienta 
to ta informacja wpłynie na decyzję (Porter, 1995, s. 41-42).  

Planując działalność gospodarczą należy zwrócić uwagę na groź-
bę nowych wejść do sektora. Nowa firma, którą tworzymy jest no-
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wym wejściem, czyli analizując ten element można zebrać informa-
cję na temat naszych szans na rozpoczęcie działalności i ryzyka po-
wstania nowych firm, które mogą stać się naszymi konkurentami. 
Wejście do sektora jest uzależnione od istniejących barier wejścia, 
do których zaliczamy m.in.: 

− ekonomikę skali, 

− potrzeby kapitałowe, 

− dostęp do kanałów dystrybucji, 

− prawne bariery, które mogą być związane z polityką państwa 
(Porter, 1992, s. 24-30). 
Obok barier wejścia do determinantów nowych wejść można za-

liczyć atrakcyjność sektora i możliwość odwetu ze strony istnieją-
cych firm (Gierszewska, Romanowska, 1995, s. 79-80). 

Ostatnim czynnikiem, który wchodzi w skład analizy „pięciu sił” 
Portera” jest groźba ze strony substytucyjnych wyrobów i usług. 
Rozpoznanie potencjalnych produktów, które mogą okazać się sub-
stytutami wyrobów lub usług przedsiębiorstwa pozwala na określe-
nie zagrożenia z ich strony i tym samym ma wpływ na decyzję 
o założeniu firmy (Gierszewska, Romanowska, 1995, s. 78-79). 

Wśród czynników, które wynikają z otoczenia bliższego są po-
jemność i chłonność rynku.  Przez pojemność rynku rozumiemy ilość 
lub wartość dóbr i usług , które przy danych cenach i dochodach 
mogą zostać sprzedane w określonym czasie i przestrzeni, natomiast 
chłonność rynku wiąże się z pojęciem potrzeb konsumentów oraz 
możliwością ich zaspokojenia przez producentów. Zatem informacje 
dotyczące tych elementów są bardzo istotne z perspektywy po-
wstawania firmy, ponieważ dane dotyczące pojemności i chłonności 
rynku dostarczają informacji na temat potencjalnego zapotrzebo-
wania na produkty nowej firmy, a także maksymalną ilość sprzedaży 
możliwą do sprzedaży przez nową firmę (Mruk, 2003, s. 226, 233). 

Kolejnym czynnikiem, który determinuje powstawanie firmy jest 
wsparcie ze strony instytucji otoczenia biznesu. Do podstawowych 
instytucji tego typu zaliczamy m.in.: organizacje reprezentujące 
przedsiębiorców, ośrodki szkoleniowo doradcze, ośrodki innowacji 
i przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, inkubator tech-
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nologiczny, park naukowo-technologiczny, park technologiczny, 
centra transferu technologii, parki przemysłowe, fundusze poręczeń 
kredytowych, fundusze pożyczkowe (Burdecka, 2004, s. 7). W tabeli 
poniżej zostały zaprezentowane w jaki sposób klasyfikują się insty-
guje otoczenia biznesu (wyniki badania przeprowadzonego przez 
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).   

 
Tabela 8. Struktura organizacyjna instytucji otoczenia biznesu (w %) 

Rodzaj instytucji Procent wskazań 

Organizacje wspierające przedsiębiorców 43,0 

Ośrodki wspierania przedsiębiorczości 34,3 

Inkubatory przedsiębiorczości 14,4 

Centra transferu technologii 05,1 

Izby gospodarcze 02,2 

Ośrodki szkoleniowe 02,9 

Parki naukowo – technologiczne  01,1 

Parki przemysłowe 01,8 

Centra innowacji technologicznych 01,8 

Inkubator technologiczny 01,8 
Źródło: Burdecka (2004, s. 7). 

 
Każda z tych instytucji dostarcza inne usługi dla przedsiębiorców, 

co pokazuje tabela poniżej. 
 
Tabela 9. Podział instytucji otoczenia biznesu ze względu na pełnione 
funkcje 

Funkcje Rodzaje instytucji 

Szkolenie, doradzanie, 
informowanie 

Ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra 
informacji europejskiej, izby gospodarcze, 
agencje rozwoju lokalnego/regionalnego, 
jednostki samorządu terytorialnego 

Udzielanie pożyczek, 
poręczeń i gwarancji 

Fundusze rozwoju przedsiębiorczości, fundu-
sze gwarancyjne, fundusze poręczeń kredy-
towych, stowarzyszenia wspierania rynku 
pracy, agencje rozwoju lokalne-
go/regionalnego 
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c.d. tab. 9 

Funkcje Rodzaje instytucji 

Wspieranie uruchomie-
nia własnej działalności 

Inkubatory przedsiębiorczości 

Dostarczanie i transfer 
zaawansowanych roz-
wiązań technicznych 
i technologicznych 

Centra transferu technologii, parki techno-
logiczne, inkubatory technologiczne, parki 
naukowe, organizacje naukowo - techniczne 

Dostarczanie kapitału 
wysokiego ryzyka 

Fundusze venture capital/private equity 

Źródło: Piotrowska-Trybull (2005, s. 29).  

 
Dla firm typu spin off/spin out najważniejsze są instytucje, które 

wspierają procesy związane z rozwojem technologii oraz przedsię-
biorczością akademicką.   
 
Rysunek 4. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akade-
mickiej 

 
Źródło: Moszkowicz (2007, s. 123). 
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Z powyższej tabeli wynika, że potencjalny przedsiębiorca może li-
czyć na wsparcie ze strony wielu instytucji około biznesowych, co 
może wpłynąć na decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej 
typu spin off/spin out. 

Przedsiębiorstwa typu spin off/spin out z racji tego, że ich dzia-
łalność jest oparta na innowacji, potrzebują wysoko wykwalifikowa-
nej siły roboczej. W Polsce można zaobserwować zbyt dużą ilość 
absolwentów kierunków humanistycznych w stosunku do absolwen-
tów kierunków technicznych i społecznych. Efektem takiej sytuacji 
na rynku pracy mogą być trudności w znalezieniu kadry pracowni-
czej z odpowiednimi kwalifikacjami, a także wysoki koszt pracy ta-
kich pracowników. W ostatnich latach w Polsce rozpoczęto działania 
na rzecz poprawy struktury rynku pracy, co w przyszłości może za-
pewnić dostęp do odpowiednio wykształconej siły roboczej. Szcze-
góły dotyczące potrzebnych zmian na rynku pracy zostały zawarte 
m.in. w pracy Kryńskiej i Arendta.    

Z racji, że przedsiębiorstwa typu spin off/spin out są głównie 
twórcami innowacji i technologii ochrona prawna własności intelek-
tualnej staje się determinantem decyzji o rozpoczęciu działalności 
gospodarczej. Poprzez ochronę prawną własności intelektualnej 
rozumiemy „dobra niematerialne o charakterze intelektualnym, 
które są przedmiotem ochrony prawnej” (Podrecki, 2010, s. 24). 
W polskim prawie można wyróżnić następujące prawa własności 
intelektualnej: 

− prawa autorskie i pokrewne, 

− prawa z patentu, 

− prawa ze wzoru użytkowego, 

− prawa ze wzoru przemysłowego, 

− prawa do znaku towarowego, 

− oznaczenia geograficzne, 

− prawa twórcy topografii półprzewodników, 

− prawo sui generis do baz danych, 

− prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin (Podrecki, 
2010, s. 25). 
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Polski system ochrony własności intelektualnej jest kompletny 
i spójny z systemem międzynarodowym, jednak problem jest jego 
egzekwowanie, co można zaobserwować na przykładzie systemów 
operacyjnych oraz muzyki. Taki stan rzeczy niewątpliwie jest zagro-
żeniem dla nowo powstającej firmy, której działalność będzie oparta 
na transferze wiedzy i technologii. 

Kolejną bardzo ważną grupą czynników determinujących po-
wstawanie firm typu spin off/spin out są czynniki, które wynikają 
z wnętrza jednostki macierzystej. Ta grupa czynników zostanie 
omówiona na przykładzie uczelni. Do czynników tego typu zaliczamy 
(na przykładzie uczelni): 

− wewnętrzne czynniki relacyjne, 

− jakość uczelni (m.in. program studiów, praktyki zawodowe 
w trakcie studiów), 

− przygotowanie uczelni i kadry naukowej do przedsiębiorczości, 

− polityka uczelni, 

− współpraca uczelni z biznesem (Perło, 2009, s. 25; Banerski i inni, 
2009, s. 83-98).  
Wewnętrzne czynniki relacyjne obejmują powiązania wewnątrz 

uczelni – między osobami, które są związane z uczelnią m.in.: pra-
cownicy naukowi, studenci (Perło, 2009, s. 25). Poszczególne osoby 
mogą mieć wpływ na ostateczną decyzję o założeniu firmy, poniższa 
tabela pokazuje w jaki sposób postrzegają pracownicy naukowi 
i studenci osoby z najbliższego otoczenia w przypadku zakładania 
własnej firmy. 

 
Tabela 10. Poziom przekonań normatywnych odnośnie założenia firmy 

Władze uczelni (m)* 15 22 62 

Władze uczelni (n)* 14 35 51 

Koledzy z pracy (m)* 16 27 57 

Koledzy z pracy (n)* 09 25 66 

Przełożony (m)* 12 21 68 

Przełożony (n)* 16 30 54 

Promotor (m)** 15 21 65 

Promotor (n)** 10 26 64 
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c.d. tab. 10 

Najbliżsi znajomi (m) 14 14 72 

Najbliżsi znajomi (m) 07 14 79 

Najbliższa rodzina (m) 07 09 84 

Najbliższa rodzina (n) 09 10 81 

(m) Na ile liczył(a)by się Pan/i z opinią tych osób w sytuacji podejmowa-
nia decyzji o założeniu własnej firmy. 

Zdecydowanie nie 
liczyłbym się 

Raczej nie liczyłbym 
się 

Ani liczyłbym się, ani 
liczyłbym się 

Zdecydowanie liczy-
łbym się 

Raczej liczyłbym się 

(n) Proszę powiedzieć na ile osoba z Pana/i otoczenia sprzyjałaby 
w podjęciu przez Pana/ią decyzji o założeniu własnej firmy. 

Zdecydowanie nie 
sprzyjałaby 

Raczej nie sprzyjałaby 

Ani sprzyjałaby, ani 
nie sprzyjałaby 

Zdecydowanie 
sprzyjałaby 

Raczej sprzyjałaby 

*   jedynie pracownicy naukowi 
** jedynie studenci 

Źródło: Banerski i inni (2009, s. 80). 

 
Czynnikiem wewnętrznym wynikającym z wnętrza uczelni jest jej 

jakość, którą można oceniać na podstawie m.in.: programu studiów, 
praktyk zawodowych w trakcie studiów, zatrudnienia absolwentów 
uczelni. Czynnik ten ma istotny wpływ na decyzję o rozpoczęciu 
działalności gospodarczej, ponieważ odpowiednie przygotowanie 
studentów do potrzeb rynku pracy, program studiów sprzyjający 
zachowaniom przedsiębiorczym itp. ułatwi podjęcie decyzji o zało-
żeniu własnej firmy. 

Dla przyszłego przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność 
typu spin off/spin out ważne jest przygotowanie uczelni i kadry na-
ukowej do przedsiębiorczości, przez co rozumiemy „możliwości 
i przygotowanie (uczelni i pracowników naukowych) do podejmo-
wania i komercjalizacji nowych przedsięwzięć” (Banerski i inni, 2009, 
s. 92). Jeżeli wewnętrzne uwarunkowania sprzyjają przedsiębiorczo-
ści i uczelnia posiada dobrze funkcjonujące mechanizmy komercjali-
zacji, to sprzyja to powstawaniu firm typu spin off/spin out na danej 
uczelni. 
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Polityka uczelni jest warunkowana przez ogólne zasady jej funk-
cjonowania oraz cele, które sobie stawia. Z punktu widzenia przed-
siębiorczości istotna jest polityka uczelni względem działań bizne-
sowych, pozauczelnianej aktywności zawodowej pracowników na-
ukowych oraz studentów, komercjalizacji badań. 

Czynnikiem determinującym powstawanie firm typu spin off/spin 
out jest także współpraca uczelni z biznesem, która buduje swoistą 
podkulturę wewnątrz organizacji. Jeśli na uczelni funkcjonuje pod-
kultura, która współpracę uczelni z biznesem traktuje jako coś po-
trzebnego i oczekiwanego, to zwiększa prawdopodobieństwo po-
wstania firmy. Natomiast sytuacja odwrotna powoduje zniechęcenie 
do prowadzenia własnej firmy wśród osób związanych z uczelnią. 

Ważnymi czynnikami, które determinują powstawanie firm typu 
spin off/spin out są te, które wynikają z predyspozycji i osobowości 
potencjalnego przedsiębiorcy, który wywodzi się z jednostki macie-
rzystej. Przyszły przedsiębiorca powinien posiadać następujące ce-
chy: 

− przedsiębiorczość, 

− kreatywność i oryginalność spojrzeń, 

− zdolność do tworzenia innowacji, 

− ambicja i potrzeba osiągnięć, 

− potrzeba niezależności, 

− zdolność do współpracy, 

− wytrwałość, 

− zapał, 

− optymizm, 

− zdolność do ponoszenia ryzyka, 

− umiejętności przywódcze, 

− umiejętności sprzedaży, 

− umiejętności marketingowe (Tyson, Schell, 1999, s. 20; Glinka, 
2007, s. 91). 
Jak zostało przedstawione powyżej, na powstawanie firm typu 

spin off/spin out wpływa bardzo wiele czynników, których źródła są 
bardzo różnorodne. Dobre poznanie determinantów, które warun-
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kują decyzję o założeniu własnej firmy, pozwala na minimalizowanie 
niepewności i określanie ryzyka związanego z daną działalnością. 
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FIRM TYPU SPIN OFF/SPIN OUT 
 

Przedsiębiorstwa typu spin off/spin out należą do specyficznej 
grupy firm, których źródła finansowania mogą się różnić od finan-
sowania standardowej działalności gospodarczej. Do źródeł kapitału 
powstającej działalności typu spin off/spin out możemy zaliczyć: 

− środki własne, 

− dofinansowanie z jednostki macierzystej, 

− business angels, 

− venture capital, 

− fundusze pożyczkowe, 

− fundusze unijne, 

− leasing, 

− kredyt. 
Z racji, że analizujemy przypadek powstającej firmy, to na tym 

etapie nie wszystkie źródła kapitału można wykorzystać, co pokazuje 
poniższa tabela.  
 
Tabela 11. Dostępność źródeł finansowania ze względu na stadium roz-
woju firmy 

Dostępność 

Kredyt Leasing Faktoring 
Venture 
Capital 

Emisja 
akcji 

Stadium  
rozwoju 

Koncepcja 
przedsięwzięcia 

- - - + - 

Rozruch firmy + ++ - + - 

Mała firma ++ +++ ++ ++ - 

Średnia firma +++ +++ +++ + + 

- Źródło niedostępne 
+ Trudno dostępne 
++ Średnio dostępne 
+++ Łatwo dostępne 
Źródło: Fundacja Edukacji Europejskiej (2006, s. 5). 
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Środki własne, rodziny i przyjaciół są źródłem kapitału, który jest 
wykorzystywany przy rozpoczynaniu prawie każdej działalności go-
spodarczej, ponieważ są środkami, które są pozbawione ryzyka kre-
dytowego oraz przeważnie są wymagane przy pozyskaniu środków 
z innych źródeł. 

Przedsiębiorstwa typu spin off, które są w pewien sposób zależne 
od uczelni, mogą liczyć na środki jednostki macierzystej (np. uczel-
ni), która w zamian za finansowanie działalności firmy może oczeki-
wać wpływu na jej funkcjonowanie.  

Business angels (aniołowie biznesu) są to przedsiębiorcy, którzy 
posiadają duże doświadczenie biznesowe oraz spory własny mają-
tek. Aniołowie biznesu inwestują własne środki w małe i dobrze 
rokujące firmy (głównie w branżach nowoczesnych technologii). 
Business angels rzadko inwestują w firmy, które opierają działalność 
na komercjalizacji wyników badań, co jest negatywnym czynnikiem 
dla firm typu spin off/spin out (Orłowski, 2011). 

Venture capital jest formą finansowania działalności gospodar-
czej, która na tym, że fundusze venture capital dofinansowują jed-
nostkę w zamian za udział w jej kapitale własnym. Fundusze venture 
capital oczekują od projektu przedsięwzięcia spełnienia następują-
cych kryteriów: 

− profesjonalnego zespołu zarządzającego, 

− cechy wyróżniającej od innych firm branży, 

− oczekiwana stopa zwrotu na odpowiednio wysokim poziomie, 

− możliwość wyjścia z inwestycji po określonym czasie (Tamowicz, 
2004, s. 17).  
Ten rodzaj finansowania działalności firmy posiada również mi-

nusy, do których zaliczamy: 

− konieczność wprowadzenia do spółki nowego udziałowca, 

− możliwość wpływu inwestora na działalność firmy (m.in.: kultura 
organizacyjną, proces decyzyjny), 

− obowiązek informacyjny w stosunku do inwestora, 

− drogie źródło kapitału (Grzywacz, 2009, s. 164-165).  
Fundusze pożyczkowe jest to źródło finansowania, które wspiera 

ryzykowne przedsięwzięcia, bez przejmowania w nich udziałów. 
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Z tego sposobu finansowania działalności warto korzystać, ponie-
waż: 

− daje ułatwiony dostęp do zewnętrznych źródeł kapitału, 

− wymaga minimalnego wkładu własnego, 

− można ją spłacać w sposób elastyczny, 

− wymaga uproszczonej procedury udzielania pożyczki (KSU). 
Minusem tego sposobu finansowania firmy mimo uproszczonych 

procedur jest wysoki stopień zbiurokratyzowania. 
Szeroki wachlarz możliwości pozyskania funduszy na rozpoczęcie 

i rozruch działalności dają fundusze unijne. Wsparcie ze strony fun-
duszy unijnych dla osób, które chcą otworzyć firmę typu spin 
off/spin out można podzielić na dwa etapy: 

− doradczy, 

− kapitałowy. 
Na pierwszym etapie, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać 

z usług doradczych specjalistów, które składają się m.in. z: 

− usługi doradcze (np. badanie predyspozycji), 

− ocena innowacyjnego pomysłu, 

− opracowanie biznes planu, 

− ocena opłacalności pomysłu, 

− pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. 
Na drugim etapie, przedsiębiorca ma możliwość skorzystania 

z dofinansowania projektu. 
Leasing polega na „wydzierżawieniu przez leasingodawcę środka 

trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej leasingobiorcy 
w zamian za z góry ustalone w umowie leasingu raty leasingowe” 
(Owsiak, Pruchnicka-Grabias, 2006, s. 89). Możemy wyróżnić dwa 
typy leasingu: leasing finansowy i operacyjny, które różnią się głów-
nie amortyzacją przedmiotu umowy. W leasingu operacyjnym kosz-
ty amortyzacji ponosi leasingodawca, a leasingu finansowych koszty 
te ponosi leasingobiorca (Grzywacz, 2009, s. 158). Ta forma finan-
sowania ponosi za sobą wiele korzyści i zagrożeń, co zostało zapre-
zentowane w tabeli poniżej. 
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Tabela 12. Korzyści i zagrożenia związane z leasingiem 

Korzyści 

Ułatwia dostęp do składników majątkowych w sytuacji, gdy przedsię-
biorstwo nie ma wystarczającego kapitału. 

Dostępność dla każdego przedsiębiorstwa zdolnego do spłaty rat leasin-
gowych. 

Szybki czas pozyskania pożądanego składnika majątkowego. 

Możliwość dostosowania umowy leasingowej do potrzeb i działalności 
korzystającego. 

Korzyści podatkowe i bilansowe. 

Zapewnia przedsiębiorstwu ciągły dostęp do nowoczesnych dóbr inwe-
stycyjnych. 

Zagrożenia 

Niejasne przepisy prawa np. niejasność przy odliczaniu podatku VAT. 

Wysokie koszty transakcji. 

Brak własności przedmiotu leasingu. 

W przypadku naruszenia umowy przez korzystającego dotkliwe dla nie-
go skutki finansowe. 

Ograniczona odpowiedzialność dla finansującego. 

Korzystający ponosi wszelkie ryzyko rzeczowe i cenowe. 
Źródło: Grzywacz (2009, s. 159-160). 

 
Kolejnym sposobem finansowania jest kredyt, który na etapie 

tworzenia firmy jest trudno dostępny, ponieważ ryzyko kredytowe 
nowo powstałej firmy jest bardzo wysokie. Kredyt bankowy polega 
na tym, że bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę pie-
niędzy, w określonym terminie i o określonym oprocentowaniu za-
ciągającemu kredyt. Kredyt posiada wiele zalet i wad. Do zalet kre-
dytu bankowego zaliczamy: 

− dostosowanie kredytu do wielkości i charakteru firmy, 

− możliwość pozyskania środków na sfinansowanie złożonych in-
westycji, 

− pozyskanie niezależnej opinii banku o przedsięwzięciu, które 
przedsiębiorca chce zrealizować. 
Natomiast do wad kredytu bankowego możemy zaliczyć: 

− prawie całkowita niedostępność kredytu dla nowopowstałych, 
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− długotrwały proces przyznawania kredytu, 

− skomplikowane formalności, 

− potrzeba zabezpieczenia kredytu, 

− wysokie oprocentowanie, 

− wysokie opłaty i prowizje, 

− uzależnienie kosztu kredytu od wahania stóp procentowych 
(IPO.PL). 
Powyżej zaprezentowane formy finansowania nowo powstałej 

działalności gospodarczej są typowe dla firm typu spin off/spin out. 
Pozostałe źródła kapitału tj. emisja akcji, faktoring są niedostępne 
na początku funkcjonowanie firmy.  

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Mimo problemów ze zdefiniowaniem firm typu spin off/spin out 

można w sposób dokładny zidentyfikować czynniki, które determi-
nują powstawanie firm tego typu. Wśród determinantów można 
znaleźć czynniki ogólne, które wpływają na powstanie jakiej kol wiek 
działalności gospodarczej, jak i czynniki specyficzne związane z okre-
śloną formą przedsiębiorstwa. Dobre poznanie tych czynników po-
zwala na zminimalizowanie niepewności, która towarzyszy otocze-
niu, w którym firma powstaje. Specyfika działalności spin off/ spin 
out pozwala na skorzystanie z innych niż standardowe (środki wła-
sne, kredyt, leasing) źródeł finansowania (venture capital, business 
angels). 
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FACTORS DETERMINING THE FORMATION  
OF SPIN OFF/SPIN OUT COMPANY AND SOURCES OF 

ITS FINANCING  
 
Keywords: entrepreneurship, spin off/spin out, academic entrepre-
neurship, determinants of the formation of companies, sources of 
business financing 
 
Abstract: The purpose of this chapter is to identify factors that de-
termine the formation of spin off/spin out companies and sources 
of their financing. The author goes on to characterize academic en-
terprise. In the next stage author defines a spin off/spin out and 
describe their characteristic. The next step is to analyse the factors 
that determine the formation of spin off/spin out. These factors 
were divided into three main group: factors resulting from the envi-
ronment of the organization, factors resulting from inside the or-
ganization and resulting from the predispositions of potential en-
trepreneurs. Among the factors resulting from the environment we 
can distinguish for example: economic factors, political and legal 
factors, socio-cultural factors, morphological factors, relational and 
structural factors, factors resulting from the Porter analysis. Among 
the factors resulting from the inside of the organization we can dis-
tinguish: university policy, the quality university. Important factors 
resulting from predispositions of potential entrepreneurs are: en-
trepreneurship and creativity. Another element, which was dis-
cussed in the chapter are the sources of financing spin-off/spin out. 
We can distinguish the following sources of funding for this type of 
business: family and friends funds, business angels, venture capital, 
university funds, loan funds, European funds, leasing, credit. 
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WPROWADZENIE 
 

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej już na etapie pomy-
słu wymaga dużego zaangażowania. Koniecznie należy rozważyć 
wiele składników. Obecnie napisanie biznes planu to sam początek, 
dzięki któremu możemy zauważyć, że sam pomysł to za mało. Trze-
ba uwzględnić plan organizacyjny, plan techniczny, marketingowy 
i choć na końcu to jednak najważniejszy: plan finansowy. Zanim do 
niego dojdziemy wizja przedsiębiorstwa jest już prawie ukształto-
wana. Wiadomo ile osób będzie zatrudnionych, jak duża będzie pro-
dukcja, ile maszyn, urządzeń będzie do tego potrzebnych. Wiemy już 
nawet jak zbudujemy popyt na nasze nowatorskie produkty i usługi. 
Gdyby nie plan finansowy na końcu, to praca prawdopodobnie 
„wrzałaby” już w rękach.  

 Przede wszystkim należy określić źródła finansowania przedsię-
wzięcia, wykonać prognozy podstawowych kategorii finansowych, 
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a wszystko po to, by dzięki zestawieniu analiz finansowych popra
nie zdiagnozować sytuacje finansową przedsiębiorstwa.  

Przedmiot zainteresowania w tym rozdziale stanowi 
wymieniony punkt planu finansowego, jakim jest dobór formy f
nansowania. Zostaną w nim przybliżone form
rzystać początkująca na rynku firma, aby skutecznie i efektywnie 
mogła realizować swój pomysł na biznes. Poniższy schemat prze
stawia przykładowe źródła finansowania, które mogą być wykorz
stane podczas prowadzenia działalności innowacyjnej.
 
Schemat 1. Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsi
biorstw 

 
Źródło: Zastempowski (2008, s.162). 
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wszystko po to, by dzięki zestawieniu analiz finansowych popraw-
nie zdiagnozować sytuacje finansową przedsiębiorstwa.   

Przedmiot zainteresowania w tym rozdziale stanowi pierwszy 
jakim jest dobór formy fi-
formy, z jakich może sko-

ca na rynku firma, aby skutecznie i efektywnie 
mogła realizować swój pomysł na biznes. Poniższy schemat przed-
stawia przykładowe źródła finansowania, które mogą być wykorzy-

działalności innowacyjnej. 
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dobre rozwiązanie, ale tylko w wybranych przypadkach. Podstawą 
prowadzonych rozważań może stanowić założenie, że właściciel 
firmy nie ma historii kredytowej lub jest to zbyt krótka historia kre-
dytowa, działalność gospodarcza rozpoczynana jest bez dostatecznie 
dużego doświadczenia w prowadzeniu firmy, a dodatkowe zabez-
pieczenia pożyczanego kapitału są niewystarczające. Można do tej 
charakterystyki potencjalnego kredytobiorcy dodać, że zamiast kre-
dytu na rachunku bankowym potrzebuje on wysokiej kwoty dofi-
nansowania. Próbę otrzymania kredytu bankowego na innowacyjne 
przedsięwzięcie można skończyć słowami: „Pana/Pani wniosek zo-
stał odrzucony”. 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, pozostaje rozwinięcie 
wywodu w kierunku alternatywnych do kredytu bankowego źródeł 
finansowania. Omówione zostaną formy finansowania kapitałowe-
go, takie jak finansowanie za pomocą funduszy własnych oraz FFF, 
venture capital, aniołowie biznesu, emisja akcji na rynku NewCon-
nect. Dzięki wykorzystaniu tych form, projekty o wysokim stopniu 
ryzyka ze względu na innowacyjność i kapitałochłonność mogą zo-
stać zrealizowane.  Podstawowa charakterystyka tych form, możli-
wość pozyskania funduszy w Polsce, a w szczególności na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego stanowią główne cele tego 
rozdziału. 
 

WYKORZYSTANIE KAPITAŁU WŁASNEGO I FFF 
 

Podczas finansowania swej działalności, założyciele firmy spin 
off/out  mogą wykorzystać zgromadzony kapitał własny lub też sko-
rzystać z finansowania FFF (friends and family funds), czyli pożyczek 
od rodziny i  przyjaciół. Według przeprowadzonych badań, fundusze 
własne dominują jako narzędzie finansowania inwestycji w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. Środki te pochodzą z zysku lub 
oszczędności właściciela przedsiębiorstwa (Waniak-Michalak, 2007, 
s. 35). Wykorzystanie pożyczek od znajomych i rodziny wiążą się 
z preferencyjnymi warunkami spłat, terminami zwrotu kapitału, 
które są efektem więzi łączących przedsiębiorcę z jego kapitałodaw-
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cami. Poza tym, przyczyn takiej sytuacji upatruje się w restrykcyjnej 
polityce kredytowej banków, jak i obaw przedsiębiorców wobec 
podejmowania ryzyka (Waniak-Michalak, 2007, s. 35). Podstawowe 
wady i zalety tego źródła kapitału przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1. Zalety i wady wykorzystania kapitału własnego lub FFF 

ZALETY WADY 

Dowolne warunki spłaty: termi-
ny, sposób spłaty, oprocentowa-
nie 

Niskie kwoty pozyskiwanego kapita-
łu 

Brak konieczności przejścia 
skomplikowanych procedur 

Negatywny wpływ na relacje ro-
dzinne, przyjacielskie w przypadku 
problemów ze spłaceniem pozyska-
nego kapitału 

Brak wymogu zabezpieczenia lub 
tzw. historii kredytowej 

 

Niski koszt pozyskania środków 
finansowych 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 
W zależności od wielkości projektu może być to kapitał niewy-

starczający na pokrycie w całości kosztów przedsięwzięcia. Jednakże  
może on być bardzo pomocny do sfinansowania początkowych na-
kładów, które muszą zostać poniesione np. na formalne założenie 
spółki lub pozyskanie inwestorów, omówionych w kolejnych pod-
rozdziałach: funduszu venture capital, aniołów biznesu. Fundusze od 
zaprzyjaźnionych osób przydadzą się na stworzenie prezentacji na-
szej oferty, przeprowadzenia wstępnych badań. Nie należy lekcewa-
żyć żadnych źródeł wsparcia, szczególnie na początku prowadzenia 
działalności. 
 
CHARAKTERYSTYKA FINANSOWANIA ZA POŚREDNICTWEM 

FUNDUSZY VENTURE CAPITAL 
 

Cechą projektów innowacyjnych, które są wynikiem prac badaw-
czych, laboratoryjnych pracowników uczelni lub osób bazujących na 
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pochodzącej z nich wiedzy jest niewątpliwie konieczność zaangażo-
wania dużej ilości kapitału. Ta kapitałochłonność związana jest 
z działaniem na niszowym terenie, potrzebą gruntownych analiz, 
badań nad cechami nowatorskich rozwiązań. Niekiedy konieczna 
jest budowa prototypu, który zaczyna uzewnętrznia wizję projektu. 

Nowe produkty, usługi, metody produkcji niosą ze sobą z jednej 
strony ryzyko, gdyż nie są jeszcze zweryfikowane przez rynek, z dru-
giej zaś – są szansą na sukces biznesowy i nieprzeciętne zyski. Pod-
miotem, który jest w stanie podjąć się ryzyka, a jednocześnie z góry 
oczekuje wysokiej stopy zwrotu z zaangażowanego w przedsięwzię-
cie kapitału jest venture capital. Ten instrument definiuje się jako 
formę zewnętrznego finansowania poprzez zainwestowanie kapitału 
inwestycyjnego średnio lub długoterminowego (Tamowicz, Rot, 
2002, s. 6). Tego zadania podejmują się wyspecjalizowane instytucje 
(fundusze) ze względu na ryzyko inwestycji dokonywanych we wcze-
snych fazach rozwoju.1 

W zależności od poziomu rozwoju firmy dostępne są różne formy 
wsparcia ze strony podmiotów finansowych (tab. 2). Jednak na wie-
lu poziomach działalności gospodarczej, venture capital staje się 
niezbędnym źródłem pozyskania kapitału.  
  
Tabela 2. Podmioty zasilające finansowo poszczególne stadia rozwoju 
firmy 

Stadium rozwoju firmy 
Podmioty będące dawcą zasilania 

finansowego 

Spółki badawczo-rozwojowe Korporacje, przedsiębiorcy, fundu-
sze venture capital  

Kapitał inicjalny – seed na kon-
kretyzację i rozwinięcie koncepcji 
biznesu 

Przedsiębiorcy, fundusze venture 
capital 

Uruchomienie nowej firmy Fundusze venture capital, przedsię-
biorcy, ewentualnie pożyczkodawcy 
pożyczek zabezpieczonych (fakto-
rzy, dzierżawcy, leasing) 

                                                           
1
 http://www.psik.org.pl/new/dlaczego.php. 
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c.d. tab. 2 

Stadium rozwoju firmy 
Podmioty będące dawcą zasilania 

finansowego 

Początkowy rozwój i ekspansja 
firmy – kapitał rozwojowy, obro-
towy, leasing bądź zakup dodat-
kowych maszyn i urządzeń 

Fundusze venture capital, dzierżaw-
cy, spółki faktorskie, ewentualnie 
banki komercyjne, pożyczkodawcy 
długu uzależnionego 

Ekspansja – kolejne rundy finan-
sowania firmy 

Fundusze venture capital, dzierżaw-
cy, spółki faktorskie, banki komer-
cyjne, pożyczkodawcy długu uzależ-
nionego 

Refinansowanie i restrukturyza-
cja kapitału dojrzałej firmy 

Prywatni inwestorzy, banki komer-
cyjne, pożyczkodawcy długu uzależ-
nionego 

Fundusz venture capital sprzeda-
je swoje udziały, następuje zwrot 
środków finansowych wyłożo-
nych przez inwestorów 

Rozprowadzenie akcji na giełdzie 

Źródło: Półtorak (2006, s. 117). 
 

Inwestorzy zewnętrzni wnoszą kapitał, który potrzebny jest 
przedsiębiorstwu do realizacji jego zamierzeń. Nie pozostają oni 
bierni w oczekiwaniu na sukces przedsięwzięcia, lecz wspomagają 
przedsiębiorcę w zarządzaniu firmą, oferując pomoc w wielu sfe-
rach. Pełnią funkcje doradcze, kontrolne, motywujące. Poprzez 
wpływ na przeprowadzanie badań rynkowych dotyczących poten-
cjalnego popytu na nowy produkt czy też współdecydowanie w naj-
ważniejszych kwestiach próbują wpłynąć na ograniczanie ryzyka 
przedsięwzięcia (Półtorak, 2006, s. 116-118). Venture capital mają 
więc częściowy wpływ na realizowane przedsięwzięcie. Dla młodego 
przedsiębiorcy jest to dobra forma wsparcia, gdyż nie posiadając 
dużego doświadczenia na wymienionych płaszczyznach oprócz ko-
rzyści w formie kapitału, otrzymuje on zbiorcze know-how z dziedzin 
takich jak: marketing, sprzedaż, rachunkowość, zarządzanie (Tamo-
wicz, 2004, s. 7).  

 Znaczenie tego zaangażowania ze strony przedstawicieli fundu-
szu można traktować jako porównywalne do wkładu finansowego, 
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a także dzięki nim możliwa jest koncentracja przedsiębiorcy na reali-
zacji głównych celów przedsięwzięcia (Półtorak, 2006, s. 118). Trans-
fer doświadczenia i umiejętności zarządczych od funduszu do przed-
siębiorstwa pozwala na efektywniejszy rozwój firmy, co podwyższa 
jej szanse na rozwój i zwiększa wiarygodność np. na rynku banko-
wym.  

Fundusz venture capital może angażować się w przeprowadzenie 
inwestycji na dwa sposoby (Półtorak, 2006, s. 116): 

− Dla inwestycji o wysokim ryzyku niepowodzenia, a za razem wy-
sokich korzyściach w sytuacji sukcesu, w formie czystego venture 
capital na etapie „zasiewu” i rozruchu. 

− Dla firm o dobrych perspektywach biznesowych o niższym ryzyku  
i zysku z inwestycji, w postaci dokapitalizowania firmy w formie 
kapitału rozwojowego. 
W pierwszym wymienionym przypadku zastosowanie finanso-

wania z venture capital sprawdza się w początkowych fazach rozwo-
ju. Przede wszystkim dotyczą koncepcji przedsięwzięcia, która 
uwzględnia kilka bardzo istotnych elementów. Możemy wyróżnić: 
pomysł na produkt lub usługę, rynek, na którym ma on funkcjono-
wać, ale i przedsiębiorcę, który ma wdrożyć projekt (Węcławski, 
1997, s. 15). Warto w tym miejscu odnieść się do specyfiki firm spin 
off/out, które mieszczą się w segmencie wysokiego ryzyka ze wzglę-
du na innowacyjny charakter. Generowane ryzyko jest faktycznie 
dość wysokie, gdyż przedsiębiorcy mają pomysł, często chcą wyko-
rzystać lukę rynkową i to w niej upatrują powodzenie ich biznesu.  
Ważnym podmiotem staje się osoba prowadząca biznes na styku 
nauki i biznesu, często jest to naukowiec stawiający pierwsze kroki 
w biznesie. Ma on do zaoferowania umiejętności i wiedzę, która 
może z sukcesem zostać zaimplementowana w przedsiębiorstwo 
tworząc jedną całość.  

Dodatkową gwarancją dla inwestora venture capital może być 
wiedza, która została przekuta w innowacyjny technologicznie lub 
produktowo projekt. Z tego powodu przedsięwzięcia realizowane 
w wyniku przedsiębiorczości akademickiej mogą być atrakcyjną for-
mą lokowania kapitału dla funduszy venture capital. Przedsiębiorca 
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dzięki wsparciu venture capital może zbudować prototyp, przepro-
wadzić badania rynkowe, przygotować biznes plan oraz poczynić 
kroki ku wejściu spółki na rynek (Tamowicz, 2004, s. 9). 

W drugim wymienionym przypadku firma typu spin off/ out jest 
już  małą lub średnią firmą, która potrzebuje kapitału na nowe 
przedsięwzięcia, dodatkowe badania. Może już posiadać jakąś pozy-
cję rynkową, ale realizowane wcześniej projekty nie były tak znaczą-
ce i nie na tak dużą skalę działalności. Decyzja właściciele firmy 
o wykorzystaniu venture capital  wynika z podjętej decyzji o ekspan-
sji ich produktu na nowe rynki lub ulepszeniu produktu. Obecnie 
potrzebują oni nowych, dodatkowych badań, modernizacji posiada-
nych maszyn lub nowych, specjalistycznych urządzeń, zwiększenia 
zatrudnienia. Środki mogą pokryć koszty ewentualnego wejścia fir-
my na giełdę papierów wartościowych. 

Pozyskanie środków na sfinansowanie projektu przez  przedsię-
biorcę z funduszu venture capital wymaga przejścia przez kilka eta-
pów. Obrazowo przedstawione są one na schemacie: 

Bardzo ważnym aspektem, który należy poruszyć jest wyjście in-
westora venture capital z inwestycji. Kapitał wnoszony jest na okres 
ograniczony w zależności od rodzaju projektu może być to 5-10 lat.  
Dla młodego przedsiębiorcy, który zachwyci się jak jego początkowo 
tylko pomysł na biznes ewoluuje, a obecnie zaczyna przynosić realne 
zyski, z  zaskoczeniem może przyjąć decyzję inwestora o dezinwe-
stycji, czyli sprzedaży udziałów. Koniczne jest aby przedsiębiorca 
pamiętał, że kapitał i pomoc, którą otrzymuje nie jest bezinteresow-
na. Fakt, że inwestor rezygnuje z bieżących zysków na rzecz oddalo-
nych w czasie, ale za to wielokrotnie wyższych od przeciętnego po-
ziomu, wynika z samej idei venture capital (Lewandowska, 1999, 
s. 109).  

Ważne jest aby na początku współpracy z venture capital określić 
moment i sposób wyjścia inwestora z inwestycji. Jest to zazwyczaj 
horyzont co najmniej średnio – długoterminowy. Jeżeli chodzi 
o sposób dezinwestycji to wyróżnić można (Węcławski, 1997, 
s. 179):  

− sprzedaż udziałów pozostałym właścicielom przedsiębiorstwa,  
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− sprzedaż udziałów innemu przedsiębiorstwu

− sprzedaż udziałów innemu funduszowi venture capital bądź p
średnikowi finansowemu, 

− wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na 
wtórnym rynku. 

 
Schemat 2. Etapy pozyskania finansowania ze strony funduszu venture 
capital 

Źródło: Kapitał dla firm (2008, s.28).  

 
Oprócz wyżej wymienionych sposobów możliwa jest również l

kwidacja spółki, która ma miejsce w przypadku niskiej wyceny wa
tości spółki, nie osiągnięciu oczekiwanych wyników przez przedsi
biorstwo. 

Wszelkie założenia dotyczące warunków współpracy między fu
duszem venture capital a przedsiębiorą koniecznie muszą znajdować 
się w umowie. Dla funduszu jest to zabezpieczenie, jeśli firma nie 
będzie osiągała  zakładanej efektywności, natomiast dla przedsi

VENTURE CAPITAL krok po kroku

Określenie potencjału spółki (czy przedsiębiorstwo posiada innowacyjny 
produkt lub usługę) oraz potrzeb kapitałowych w celu dalszego rozwoju

Analiza innych dostępnych źródeł finansowania

Napisanie biznes planu

Analiza i wybór funduszy

Kontakt z funduszami, zaprezentowanie biznes planu

Due diligence, czyli badanie spółki przez potencjalnego inwestora

Negocjacje oraz ustalenie warunków wej

Wejście inwestora i jego nadzór nad działalno

Dezinwestycja (wyjście inwestora)
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biorcy będzie to bodziec do zwiększenia wysiłku w kierunku osią-
gnięcia zakładanych wyników (Węcławski, 1997, s. 179). 

Realizacja inwestycji przez przedsiębiorstwo dzięki finansowemu 
zaangażowaniu venture capital z punktu widzenia rozwoju samego 
projektu ma wiele zalet. Natomiast wady można zaobserwowana 
w obszarze utraty kontroli nad własną firmą czy też określenia spo-
sobu dezinwestycji. Zbiorcze zestawienie korzyści i wad zastosowa-
nia tego instrumentu zawiera tabela 3.   
 
Tabela 3. Zestawienie zalet i wad korzystania z venture capital 

Zalety Wady 

Dostęp do stabilnego źródła kapi-
tału – dofinansowanie perspekty-
wicznych projektów, zwrot nakła-
dów po kilku lub kilkunastu latach, 
brak bieżących kosztów obsługi 
kapitału 

Możliwość zmiany dotychczaso-
wych zasad zarządzania w firmie 
przez fundusz i utrata przez to uni-
katowych zdolności firmy  

Poprawa wizerunku  i wzrost 
wiarygodności firmy jako dłużnika  

Częściowa lub całkowita utrata 
niezależności i kontroli nad firmą 
przez właścicieli 

Bardziej efektywne wykorzystanie 
kapitału wniesionego przez zało-
życieli 

Trudności w pomiarze efektów 
działania firmy  

Poprawa szans sprzedażowych 
firmy i konkurencyjności firmy na 
rynku  
 

Brak jasno określonego sposobu 
wyjścia z inwestycji – zależy on od 
bieżącej sytuacji firmy i oceny jej 
perspektyw rynkowych 

Transfer wiedzy i doświadczenia 
przydatnego w prowadzeniu biz-
nesu 

 

Możliwość realizacji innowacyj-
nych, ryzykownych projektów 

 

Wykorzystanie  venture capital 
możliwe na różnych etapach dzia-
łalności 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Półtorak (2006, s. 118-119).  
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ANIOŁOWIE BIZNESU NA RYNKU KAPITAŁOWYM 
 

Firmy spin off/out w ramach swej działalności mogą liczyć rów-
nież na wsparcie nieformalnego inwestora indywidualnego. Anioł 
biznesu posiada własny skumulowany kapitał, który chce zainwe-
stować w dane przedsiębiorstwo, najczęściej w początkowej fazie 
rozwoju. Oprócz majętności tej osoby, należy zaznaczyć, że w prze-
szłości zazwyczaj posiadała ona własną firmę lub była menedżerem 
spółek (Tamowicz, 2007, s. 11).   

Tak jak w przypadku funduszy venture capital, można tu liczyć na 
ich wsparcie w różnych dziedzinach biznesowych oraz osobisty kon-
takt. W wielu przypadkach warunkiem otrzymania pomocy finanso-
wej od anioła jest zaakceptowanie jego obecności i wpływu na decy-
zje firmy. Oprócz oczekiwania wymiernej stopy zwrotu z inwestycji 
anioł może kierować się innymi pobudkami. W literaturze często 
wskazuje się na np. chęć odegrania znaczącej roli w procesie two-
rzenia nowych przedsiębiorstw, przyjemność i satysfakcję z uczest-
nictwa w nowym projekcie, poczucie społecznej odpowiedzialności 
(Brzozowska, 2008, s. 31, 32). Te determinanty powodują, że spoj-
rzenie aniołów biznesu na małe, startujące spółki nie jest tak surowe 
jak w przypadku procedury kredytowej, a bywa nawet delikatniejsze 
niż w przypadku venture capital. Wysokie ryzyko generowane przez 
spółki w początkowej fazie jest przez nich akceptowane. Pomoc 
takiej firmie stanowi dla nich rodzaj kolejnego w ich karierze wy-
zwania, co wpływa na osiągany przez nich poziom satysfakcji.  

Należy w tym miejscu podkreślić, ze środowisko aniołów biznesu 
jest niejednorodne. Możemy więc spotkać się z odmiennym podej-
ściem do inwestycji, skłonnością do ryzyka, indywidualnymi moty-
wacjami, różnymi warunkami, oczekiwaniami, postawą wobec 
przedsięwzięcia (Brzozowska, 2008, s. 45). Ważne jest rozpoznanie 
przez przedsiębiorcę motywów współpracy kapitałodawcy.  
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Tabela 4. Porównanie cech anioła biznesu i funduszu venture capital 

Kryterium Anioł biznesu Venture capital 

PODSTAWOWE RÓŻNICE 

Osobowość Przedsiębiorca Fundusz, posiadający 
specjalistów w różnych 
dziedzinach 

Doświadczenie Posiada doświadcze-
nie w prowadzeniu 
biznesu 

Nie są przedsiębiorca-
mi, ale posiadają wie-
dzę, kontakty z róż-
nych branż 

Preferencje lokaliza-
cyjne przedsięwzię-
cia 

W pobliżu miejsca 
zamieszkania anioła, 
regionalne 

Nie ma znaczenia 

Stabilność celu fi-
nansowania  

Elastyczny cel zarzą-
dzania kapitałem 

Cel musi być zgodny ze 
strategią realizowaną 
przez dany fundusz 

Dostępność/Jawność Anioł często pozostaje 
anonimowym, kontakt 
za pomocą sieci anio-
łów biznesu 

Jawni, organizacje 
venture capital zrze-
szają inwestorów 

Motywy podejmo-
wania inwestycji 

Ekonomiczne oraz 
pozafinansowe 

Głównie finansowe 

Źródło pochodzenia 
kapitału inwestycyj-
nego 

Środki własne, (zgro-
madzone oszczędno-
ści lub z działalności 
gospodarczej) 

Środki finansowe in-
nych podmiotów 
zgromadzone przez 
fundusz 

Wysokość inwesto-
wanych kwot 

Mniejsza skala inwe-
stycji, około 50tys – 5 
mln PLN 

Powyżej 1 mln PLN 

Oczekiwana stopa 
zwrotu z zaangażo-
wanego kapitału 

15-25% 30-40% 

Sposób podejścia do 
wycofywania się z 
przedsięwzięcia 

Mała uwaga poświę-
cana sposobowi wyj-
ścia 

Bardzo ważna i prze-
myślana forma dezin-
westycji, często z góry 
określona 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mikołajczyk, Krawczyk (2007, s. 120-
123); Staśkiel (2008, s. 83- 85)  
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Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że finansowa-
nie za pomocą venture capital a aniołami biznesu to same podo-
bieństwa, tabela 3. przedstawia główne czynniki wyróżniające te 
formy. Dla przedsiębiorcy ważne jest aby wiedział, że korzystanie 
z jednego źródła nie wyklucza drugiego. Wręcz przeciwnie, często 
występuje współpraca aniołów biznesu z funduszami venture capi-
tal, a nawet ich działania mogą być komplementarne (Brzozowska, 
2008, s. 101). 

Dotarcie do indywidualnego inwestora, który często pozostaje 
anonimowy jest łatwiejsze dzięki tworzonym sieciom aniołów bizne-
su. Funkcją takich platform jest możliwość nawiązania kontaktu 
między zainteresowanymi stronami: przedsiębiorcą a aniołem biz-
nesu oraz budowa zaufania między nimi. Poza tym sieci weryfikują 
projekty nadesłane przez przedsiębiorców rzetelnie, odrzucają słabe 
jakościowo, dzięki czemu aniołowie maja dostęp do projektów, któ-
re dają nadzieje na duże zyski. Przedsiębiorca poprzez sieć aniołów 
biznesu ma szansę zaprezentowania swojego pomysłu inwestorowi 
(Staśkiel, 2008, s. 85). 

Wejście Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzrostu 
znaczenia tego rodzaju finansowania i tworzenia sieci aniołów biz-
nesu. Pierwszą założoną siecią w Polsce była Polska Sieć Aniołów 
Biznesu (PolBAN), której pojawienie się odegrało z pewnością 
ogromną rolę na otwieranie się firm i inwestorów w kierunku takie-
go rodzaju mechanizmu finansowania. Do dziś posiada ona znaczącą 
pozycję. Kolejną organizacją ogólnokrajową jest Lewiatan Business 
Angels LBA. Obecnie działają również stowarzyszenia obejmujące 
swoim działaniem województwa m.in. SILBAN (Śląska Sieć Aniołów 
Biznesu - skierowana na województwo śląskie), RESIK (Regionalna 
Sieć Inwestorów Kapitałowych - województwo małopolskie), LSAB 
(Lubelska Sieć Aniołów Biznesu - obszar Polski południowo - 
wschodniej). 

Organizacją pośredniczącą w kontaktach pomiędzy inwestorami  
i poszukującymi kapitału przedsiębiorstwami z województwa kujaw-
sko-pomorskiego zajmuje się Sieć Aniołów Biznesu AMBER. Działal-
ność tej sieci jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka. Projekt realizowany jest między 1.01.2009 
a 31.12.2012 r. Zasięgiem obejmuje 6 województw: zachodniopo-
morskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie 
oraz dolnośląskie.2  

Kryteria, które stawia się projektom, które miałyby zostać dofi-
nansowane to przede wszystkim duży potencjał wzrostu, działanie 
na wczesnym etapie rozwoju, forma zarejestrowanej spółki kapita-
łowej lub gotowość do jej otwarcia. Wymagane jest również zaanga-
żowanie właścicieli w projekt, wizja rozwoju firmy, orientacja na 
sukces rynkowy.3 Dla sieci aniołów biznesu, które wyszukują projek-
ty istotne jest również zabezpieczenie praw własności intelektualnej 
bądź przemysłowej4, co w szczególności jest ważnym warunkiem 
jeśli chodzi o pomysły, które powstawały przy wsparciu uczelni. Po-
siadanie patentów czy licencji na dany pomysł zabezpiecza prawa 
jego właściciela. Wszelkie warunki powinny zostać zaakceptowane 
i spełnione przez młodego przedsiębiorcę, jeśli chce on uzyskać fi-
nansowanie.  

Trzeba mieć nadzieję, że w miarę rozwoju przedsiębiorstw oraz 
ich nowatorskich przedsięwzięć, takie prywatne grupy inwestorów 
jak aniołowie biznesu będą się dynamicznie rozwijać. Zatem będzie 
to tworzyć dodatkową szansę pozyskania kapitału dla wielu przed-
siębiorstw spin off/out. Warto zatem wiedzieć, jakie kroki należy 
uczynić, aby pozyskać taki rodzaj wsparcia finansowego i meryto-
rycznego, które przedstawia schemat 3.  

Podsumowanie tego podrozdziału stanowi zestawienie wad i za-
let wykorzystania finansowania ze strony anioła biznesu, wiele 
z nich można by powtórzyć za przedstawionymi w opisie venture 
capital. Wymagane jest indywidualne przeanalizowanie wszystkich 
za i przeciw przez kapitałobiorcę, z jednej strony pomysł może zo-
stać zrealizowany dzięki pomocy kapitałowej, z drugiej musimy li-

                                                           
2
 http://www.amberinvest.org/o-nas/o-sieci-aniolow-biznesu-amber.html. 

3
 http://www.amberinvest.org/szukasz-finasowania/nasze-wymagania. 

4
 http://www.amberinvest.org/szukasz-finasowania/nasze-wymagania. 
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czyć się z współwłaścicielem, który będzie chciał bardzo ingerować 
i wpływać na decyzje spółki (tabela 5). 

 
Schemat 3. Kroki konieczne do pozyskania finansowania anioła biznesu

Źródło: Kapitał dla firm (2008 s. 29).  

 
 

Tabela 5. Zalety i wady anioła biznesu w przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 

Business Angels krok po kroku:

Opracowanie prezentacji lub biznes planu przedsi

Kontakt z potencjalnym inwestorem

Prezentacja przedsięwzięcia

Negocjacje i ustalenia warunków wejścia inwestora

Pozyskanie finansowania

Współpraca z inwestorem

Wyjście inwestora z przedsiębiorstwa

Zalety  

Uzyskanie niezbędnego do rozwi-
nięcia przedsiębiorstwa kapitału  

Współtworzenie  naszej firmy 
wraz z aniołem biznesu

Wsparcie merytoryczne, możliwość 
nauki dla niedoświadczonego 
przedsiębiorcy zarządzania firmą  

Konieczność realizacji celów bi
nesowych anioła biznesu i dop
sowania ich do celów przedsi
biorcy 
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NEWCONNECT –  SZANSA DLA INNOWACYJNYCH SPÓŁEK 
 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w sierpniu 2007 r. 
uruchomiła Alternatywny System Obrotu nazywany NewConnect. 
Cechą charakterystyczną tego systemu jest wyższe ryzyko inwesty-
cyjne niż na rynku głównym. Tak jak w poprzednio omówionych 
formach może mobilizować  to niektóre podmioty do inwestycji, 
gdyż akceptacja ryzyka jest dla nich kluczem do osiągnięcia więk-
szych zysków. 

Wyższe ryzyko wynika z cech emitentów tego rynku. Są to zazwy-
czaj młode, krótko działające na rynku firmy lub dopiero rozpoczy-
nające swoją działalność. W związku z tym, że posiadają one duże 
perspektywy wzrostu, a ich wiarygodność kredytowa jest nadal 
ograniczona, wstępując na rynek NewConnect upatrują szansę na 
pozyskanie kapitału na ich dalszy rozwój i sfinansowanie przedsię-
wzięć. Środki finansowe są pozyskiwane przez emisję instrumentów 
finansowych.    

Czynnikiem wyróżniającym spółki wchodzące na NewConnect jest 
to, że prowadzą działalność innowacyjną, z branży nowych techno-
logii, a ciekawe pomysły biznesowe wymagają środków finanso-
wych. Cechy tych firm zbieżne są z cechami spin off/out, zatem war-
to bliżej przyjrzeć się temu sposobowi finansowania.  

Warunki kwalifikujące spółki do emisji swoich papierów warto-
ściowych na NewConnect to m.in.:5 

− wysoka dynamika wzrostu, 

− będące na rynku dopiero 3-4 lata lub dopiero powstające, 

− przewidywana kapitalizacja na poziomie około 20 mln zł, 

− potrzeby kapitałowe rzędu kilkuset tysięcy do kilkunastu milio-
nów złotych. 
Cechy dzięki, którym rynek NewConnect jest bardziej przyjazny 

młodym, rozpoczynającym działalność spółkom niż wejście na rynek 
regulowany to uproszczone wymogi wejścia na rynek. Dzięki tej 
platformie rynek może być dostępny dla szerszego grona spółek. Na 

                                                           
5
  http://www.newconnect.pl/index.php?page=o_rynku. 
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obu rynkach jest zapewniona odpowiednia doza przejrzystości 
i bezpieczeństwa  zarówno dla inwestorów jak i emitentów (Ziarno-
Siwek, 2009, s. 168). 

Aby wprowadzić papiery wartościowe na NewConnect spółka 
może wybrać emisję publiczną lub emisję prywatną. Emisja publicz-
na wymaga przejścia przez te same procedury jak spółka wprowa-
dzająca akcje na rynek regulowany (przygotowanie prospektu in-
formacyjnego, uzyskanie zgody KNF). Z kolei emisja prywatna, która 
kierowana jest do mniej niż 100 inwestorów wymaga przygotowania 
krótszego dokumentu informacyjnego, który musi zostać zatwier-
dzony przez tzw. autoryzowanego doradcę. Jednym z udogodnień 
dla firm chcących pozyskać środki z wejścia na NewConnect jest 
możliwość uzyskania   dofinansowania w ramach Działania 3.3 – 
Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka. Środki z dotacji mają być przeznaczone na pokrycie kosztów 
związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz (również przez 
skorzystanie z usług doradczych).6 

Stworzenie takiego rozwiązania przez Giełdę Papierów Warto-
ściowych miała na celu stworzenie możliwości szybkiego i taniego 
pozyskania środków pieniężnych. Okres przygotowania oferty od 
podjęcia decyzji o wejściu na NewConnect do dnia pierwszego no-
towania może trwać dwa lub trzy miesiące, czyli o wiele krócej niż 
ma to miejsce na rynku regulowanym (Ziarno-Siwek, 2009, s. 169).  

Wszystkie te udogodnienia wpływają na osiąganie wielu korzyści 
dla przedsiębiorstw. Firma spin off/out wchodząc na rynek New-
Connect może pozyskać środki na sfinansowanie innowacji, potrzeb 
technologicznych, produkcję nowych produktów czy ulepszenie 
świadczenie usług. Poza tym możliwe jest sfinansowanie wszelkich 
niezbędnych prac badawczych, pozyskanie nowych partnerów biz-
nesowych, zwiększenie zakresu prowadzonej działalności na rynek 
ogólnopolski jak i zagraniczny. To wszystko skutkuje uzyskaniem 
lepszej pozycji spółek wobec banków i innych kapitałodawców, 
zwiększenie reputacji firmy w oczach kontrahentów i klientów, 

                                                           
6
 http://www.newconnect.pl/index.php?page=Dofinansowanie_PARP. 
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a przez to wzrost zaufania. Umożliwia to uzyskanie przewagi nad 
konkurencją m.in. poprzez zastosowanie promocji firmy w mediach 
biznesowych (Mikołajek-Gocejna, 2008, s. 148, 149). 

 
Schemat 4. Etapy wprowadzenia spółki na NewConnect 

 
Źródło: Kapitał dla firm (2008, s. 38).  

 

Rozwój polskich przedsiębiorstw dzięki pozyskiwaniu kapitału 
z rynku NewConnect będzie mógł cieszyć się większą popularnością, 
gdy zwiększy się zarówno liczba przedsiębiorców chcących pozyski-
wać kapitał w ten sposób oraz liczba inwestorów chcących inwesto-
wać w początkujące w biznesie spółki (Ziarno-Siwek, 2009, s. 177). 
Tabela przedstawia spółki z województwa kujawsko-pomorskiego, 
które obecnie notowane są na rynku NewConnect. 
 
 
 
 
 

New Connect krok po kroku:

Spółka decyduje się na debiut

Zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą

Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną

Ewentualna restrukturyzacja firmy

Pozyskanie inwestorów

Sporządzenie dokumentu informacyjnego

Złożenie wniosku i rejestracja w KDPW

Rejestracja akcji w KDPW

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji spółki do notowań na głównym 
rynku GPW

Pierwsze notowanie
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Tabela 6. Spółki notowane na NewConnect z województwa kujawsko-
pomorskiego 

Nazwa spółki Sektor 

APOLONIA MEDICAL SA Budownictwo 

EGB INVESTMENTS SA Usługi finansowe 

HYDRAPRES SA Technologie 

MARKETEO.COM SA Usługi inne 

KUJAWSKIE ZAKŁADY POLIGRAFICZNE 
DRUK – PAK SA 

Usługi inne 

Źródło: http://www.newconnect.pl/index.php?page=znajdz_spolke&region=16. 
 

Zestawienie zalet i wad dla przedsiębiorstwa przedstawia tabela 
7. Główne zalety nowego rynku NewConnect to prostsze warunki 
wprowadzenia spółki do obrotu, minimalne wymogi informacyjne 
oraz niskie koszty debiutu. Po stronie wad tego rozwiązania należy 
liczyć się z koniecznością ujawnienia informacji o spółce, uzależnie-
niem wielkości pozyskiwanego kapitału od preferencji inwestorów. 
 
Tabela 7. Wady i zalety NewConnect dla przedsiębiorstwa 

Zalety Wady 

Rynek bardziej otwarty i liberalny, niż 
rynek regulowany 

Ujawnienie planów i strategii przedsię-
biorstwa, z czego może skorzystać kon-
kurencja 

Mniejsze stałe opłaty oraz niższy 
koszt przeprowadzenia oferty niż na 
rynku głównym 

Spółka może ponieść koszty emisji, 
która nie zostanie w pełni objęta z racji 
ograniczonego zainteresowania inwe-
storów 

Szansa pozyskania potrzebnego kapi-
tału 

Liczne obowiązki administracyjne, 
prawne związane z raportowaniem 

Łatwiejsze przejście na podstawowy 
parkiet giełdowy 

Mogą pojawić się problemy z pozyski-
waniem w przyszłości kapitału przez 
spółkę, gdy zawiedzie oczekiwania 
inwestorów 

Reklama firmy i zwiększenie prestiżu  

Zweryfikowanie pomysłu na biznes 
i wycena spółki przez inwestorów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport kapitał dla firm (2008).  
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NewConnect jest doskonałym rynkiem dla firm we wczesnej fazie 
rozwoju, które potrzebują kapitału na inwestycje, w tym dla spółek 
spin off/out. W zamian za wysoki potencjał wzrostu debiutujących 
spółek, zainteresowani inwestycjami o podwyższonym ryzyku inwe-
storzy mają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na 
rynku NewConnect.  

 
DOSTĘPNOŚĆ I BARIERY POZYSKANIA ŹRÓDEŁ  

FINANSOWANIA KAPITAŁOWEGO W ODNIESIENIU  
DO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO 

 
Firmy spin off/out charakteryzują się cechami, które powodują, 

że uzyskanie kredytu na sfinansowanie niezweryfikowanego przez 
rynek przedmiotu działalności w początkowej fazie tworzenia przed-
siębiorstwa jest często niemożliwe. Ryzyko generowane przez tak 
nowatorskie projekty jest nie akceptowalne przez takie podmioty 
jak np. banki. Dostępność wykorzystania różnych źródeł kapitału 
przedstawia tabela, która uwzględnia również etap, na którym znaj-
duje się dane przedsiębiorstwo. 

Warunkiem pozyskania wsparcia, ze strony funduszy venture ca-
pital lub aniołów biznesu musi być duża determinacja osób starają-
cych się o kapitał. Muszą oni przekonać potencjalnego inwestora do 
projektu, który dzięki zainwestowaniu jego środków rozwinie się, 
odniesie powodzenie oraz jednocześnie przyniesie wysoką stopę 
zwrotu z zaangażowanego kapitału. 

Inwestor przed zainwestowaniem środków przeprowadza do-
głębną analizę, której projekt musi sprostać. Fundusze venture capi-
tal czy aniołowie biznesu nie inwestują w każdy przedstawiony im 
projekt. Wyselekcjonowane zostają jedynie bardzo perspektywiczne 
przedsięwzięcia. 

Konieczny wydaje się problem połączenia dwóch zainteresowa-
nych stron: inwestorów posiadających kapitał, chcących go dobrze 
i z zyskiem ulokować oraz przedsiębiorców, dla których pozyskanie 
kapitału jest jedyną szansą na realizację projektu. Należy zwrócić 
uwagę na prawidłowość, w której pozyskanie kapitału venture capi-
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tal, z giełdy lub od anioła biznesu otwiera przedsiębiorstwo na pozy-
skanie innych np. bankowych źródeł finansowania, bo zwiększa się 
wiarygodność, a przez to zaufanie do danego podmiotu.  Wyzwanie 
powinna stanowić więc eliminacja lub niwelowanie asymetrii infor-
macji pomiędzy przedsiębiorcami a potencjalnymi inwestorami.  

 
Tabela 8. Dostępność źródeł finansowania małych i średnich przedsię-
biorstw 

FAZA ROZWOJU 
 ŹRÓDŁO 
  

Koncepcja i 
rozruch firmy 

Mała firma Średnia 
firma 

Nadwyżka finansowa - ++ +++ 

Wkłady wspólników +++ +++ +++ 

Wejście na NewConnect - ++ ++ 

Emisja akcji na rynku 
regulowanym 

- + ++ 

Aniołowie biznesu ++ ++ +++ 

Fundusze venture capi-
tal  

+ ++ +++ 

Kredyty bankowe - ++ +++ 

Poręczenia kredytowe - ++ +++ 

Leasing - +++ +++ 

Franchising - + +++ 

Obligacje długo – i krót-
koterminowe 

- - + 

Fundusze pomocowe - ++ ++ 

Kredyt kupiecki - +++ +++ 

Faktoring - ++ +++ 

Pożyczki z sektora po-
zabankowego 

- ++ +++ 

Pożyczki od rodziny 
i znajomych 

++ +++ +++ 

- źródło niedostępne, + trudno dostępne, ++ średnio dostępne, +++ łatwo dostępne 
Źródło: Skowronek-Mielczarek (2003, s. 87). 
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Próbą przełamywania barier jest zawiązywanie lokalnych sieci 
aniołów biznesu. Dzięki jednemu z programów operacyjnych Unii 
Europejskiej, Sieć Aniołów Biznesu Amber objęła kilka województw, 
w tym województwo kujawsko-pomorskie, obszarem swego inwe-
stycyjnego zainteresowania. Daje to szansę na zwrócenie uwagi na 
potencjał tego regionu i pomysły drzemiące w przedsiębiorcach.  

Województwo kujawsko-pomorskie posiada szereg zalet, które 
mogą stymulować ludzi nauki do wykorzystania rezultatów swych 
badań, nowatorskich pomysłów poprzez zakładanie działalności 
gospodarczej, a zatem może stanowić atrakcyjny obszar dla inwe-
storów. 

 Zalety województwa opierają się na ludziach pracujących  
i mieszkających w tym regionie, którzy należą do licznej oraz wykwa-
lifikowanej kadry inżynierskiej oraz technicznej. Poza tym można 
pochwalić się placówkami naukowo-badawczymi, z których to mogą 
wyłonić się przyszli właściciele firm spin off/out, studiujący lub pra-
cujący w uczelniach wyższych lub ośrodkach naukowych. Region 
posiada tradycje przemysłowe, a zarazem wprowadza projekty 
z zakresu ochrony środowiska czy poprawy infrastruktury społecznej 
(wiodące placówki medyczne, baza sanatoryjno-uzdrowiskowa, pla-
cówki kultury i dziedzictwa kulturowego, sprawny i efektywny sys-
tem edukacyjny) (Stawicka, 2007, s. 202).  

Dodatkowo, na zwiększenie atrakcyjności województwa kujaw-
sko-pomorskiego mogą wpływać tworzone specjalne strefy ekono-
miczne lub też funkcjonowanie parków przemysłowych i technolo-
gicznych. Mimo skupienia głównych czynników wokół części toruń-
sko-bydgoskiej województwa prężnie działają również inne miasta, 
co może sprzyjać lokalnemu rozwojowi i przyciąganiu inwestorów. 

Badania przeprowadzone na przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność gospodarczą w województwie kujawsko-pomorskim 
pozwalają na przyjrzenie się barierom i oczekiwaniom tych firm (sze-
rzej: Haffer, Haffer, 2008). Warto w tym miejscu przytoczyć kilka 
spostrzeżeń i wniosków, które wynikły z tych badań a mogą mieć 
wpływ na działalność firm spin off/out.  
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Przedsiębiorstwa działające na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego jako najważniejszą barierę wymieniały czasochłonność 
i pracochłonność na etapie podpisywania i uzyskiwania funduszy od 
instytucji finansowych. Kolejne bariery to zbyt wysokie oprocento-
wanie lub wymóg co do zabezpieczeń, które są trudne do spełnienia 
przez przedsiębiorstwa na różnych ich etapach. Są to odniesienia 
w większości do pozyskania np. kredytu bankowego. Korzystnie 
odnoszą się natomiast do możliwości uzyskania pomocy i wsparcia 
od specjalistów w zakresie przygotowywania wniosków i biznes 
planów przez specjalistów (Zastempowski, 2008, s. 185), co szcze-
gólnie może cieszyć, gdyż dzięki profesjonalnemu przygotowaniu 
dokumentów rośnie szansa pozyskania środków finansowych z róż-
nych, omawianych wcześniej źródeł. 

Przedsiębiorcy z regionu deklarują, że wszelkie prowadzone dzia-
łania, mające na celu wprowadzenie innowacji  finansują w większo-
ści z środków własnych, kredytów lub leasingu. 

Najistotniejszym przesłaniem z tych badań dla tego opracowania 
jest fakt, że przedsiębiorstwa nie wykazały się szeroką znajomością 
innych alternatywnych źródeł finansowania. Co szczególnie na uwa-
dze autorki było ważnym przedstawienie kilku takich form. Przyczyn 
takiego stanu upatruje się w braku informacji lub ograniczonym 
dostępie do źródeł finansowania dla firm bez tzw. historii kredyto-
wej oraz mających w planach realizację przedsięwzięć obarczonych 
wysokim ryzykiem (Wygocka, 2008, s. 190). 

Dla firm spin off/out, które mają swoje korzenie w ośrodkach 
akademickich ważny wniosek płynie również jeśli chodzi o możli-
wość współpracy z jednostkami  badawczo-rozwojowymi. Mimo 
wielu ośrodków w województwie kujawsko-pomorskim to badane 
przedsiębiorstwa nie korzystają ze współpracy z tymi podmiotami 
podczas  

wprowadzenia nowych produktów i wdrażania nowych techno-
logii. Co więcej jednym z wymienianych powodów jest hermetycz-
ność środowiska naukowego, bariery w nawiązywaniu pierwszego 
kontaktu. Nie można odnosić tego jako przewagę firm odprysko-
wych, że dzięki swojemu pochodzeniu bariery te mogą być po części 
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przełamywane. Z takich rezultatów badań płynie ogromna potrzeba 
swoistego połączenia,  środowiska naukowego oraz biznesowego na 
poziomie nowo tworzonych firm spin off/out. Nie mniej ważne jest 
również stworzenie mostów łączących obecnie funkcjonujące przed-
siębiorstwa z pracownikami naukowymi, którzy dzięki przeprowa-
dzanym badaniom mogliby pomagać wdrażać innowacje do firm 
regionu.  

Konkretne działania wymagają, aby do przedsiębiorstw trafiały 
informacje dotyczące możliwości finansowania z źródeł tradycyj-
nych, ale i przybliżanie nowych form. Wymagają one od przedsię-
biorcy przejęcia inicjatywy, poszukiwania inwestorów, pozyskania 
umiejętności przedstawienia wiarygodnie i przekonywująco koncep-
cji swych przedsięwzięć. Szczególnie dla przedsiębiorców spin 
off/out ważne jest aby zrozumieli specyfikę prowadzenia biznesu 
i funkcji jaką pełni skuteczne zarządzanie finansami w przedsiębior-
stwie.    

Po stronie inwestorów leży duże ryzyko inwestycyjne, którego 
nie mogą lekceważyć ze względu na możliwość utraty własnych za-
sobów. Dodatkowo, oprócz zaangażowania środków, przekazują 
swoje umiejętności, kontakty i doświadczenie. Właściciele firm mu-
szą wyzbywać się obaw o utratę kontroli nad firmą z tytułu współfi-
nansowania projektu. Postrzeganie pakietu pomocy od inwestora 
jako zagrożenia dla funkcjonowania firmy może wpływać negatyw-
nie na wykorzystanie źródeł, a także całkowite zaniechanie starań. 
Konieczne jest pozyskanie umiejętności sprawnego definiowania 
potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa w zależności od jego kondy-
cji finansowej, etapu, na którym się znajduje, a nawet warunków 
zewnętrznych i koniunktury gospodarczej. 

Likwidacja barier i ograniczeń z pewnością przyczyni się w przy-
szłości do zintensyfikowania wykorzystywania różnorodnych źródeł 
finansowania w działalności przedsiębiorstw. Wymaga to działania 
wielu czynników, które będą sprzyjać pozyskiwaniu finansowania 
przedsiębiorstwom akademickim z różnych źródeł w województwie 
kujawsko – pomorskim, jak i w całej Polsce.  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Przedsiębiorstwa spin off/out to nowy rodzaj przedsiębiorstw na 
rynku firm w Polsce. Są one innowacyjne w swoich pomysłach co do 
rodzaju prowadzonej działalności podobnie jak niestandardowi są 
właściciele tych firm. Spółki spin off/out zakładają studenci, absol-
wenci lub pracownicy naukowi. Członem łączącym te osoby jest 
uczelnia, z której to dorobku naukowego i materialnego korzystają. 

Celem niniejszego rozdziału było przedstawienie form finanso-
wania kapitałowego, które mogą być wykorzystane w działalności 
firm typu spin off/out. Przy tak nowym sposobie tworzenia przed-
siębiorstwa potrzebne było świeże spojrzenie na finansowe źródła 
wsparcia tych inicjatyw. Formy zostały szczegółowo przedstawione 
w poszczególnych podrozdziałach.  

Jako pierwsze zostały przedstawione środki własne i pożyczki od 
rodziny i przyjaciół. Na korzyść tego rodzaju kapitału przemawiają 
m.in. nieformalne więzi, które łączą pożyczkobiorcę z jego kapitało-
dawcą. Przekłada się to na wyrozumiałe i preferencyjne terminy 
spłat, wysokość spłacanych kwot. Pozyskiwane w ten sposób środki 
zazwyczaj są  umożliwiają jedynie częściowe pokrycie wydatków 
związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstw spin off/out 
we wczesnym jej etapie.  

Właściciele firmy nie muszą jednak rezygnować z realizacji pomy-
słu, który dzięki większej pomocy finansowej mógłby przerodzić się 
w rynkowy sukces. Muszą oni skorzystać z alternatywnych źródeł 
kapitału. 

Ze względu na duże ryzyko wynikające z początkowej fazy two-
rzenia biznesu, specyfiki branży, właścicieli firmy, czyli początkują-
cych w biznesie pracowników nauki, na rynku mogą swoje usługi 
oferować liczni inwestorzy kapitałowi. Wyspecjalizowane fundusze 
typu venture capital oraz sieci aniołów biznesu zrzeszające indywi-
dualnych inwestorów posiadają kapitał gotowy zainwestować. 
W opracowaniu tym wskazano na kroki, które należy podejmować 
w celu pozyskania ich „finansowej przychylności”. Przedstawiano 
również liczne wady i zalety.  
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W jednym z podrozdziałów przedstawiono NewConnect jako do-
bre źródło pozyskania kapitału dla firm młodych, z branż zaawanso-
wanych technologicznie. Tak jak w przypadku funduszy venture ca-
pital i aniołów biznesu starano się jak najprzystępniej zaprezento-
wać tę formę finansowania. 

W ostatnim podrozdziale odniesiono się do szans i barier, które 
wiążą się z prowadzeniem działalności w województwie kujawsko-
pomorskim z punktu widzenia wykorzystywanych źródeł finansowa-
nia. Niestety, jak pokazały przytoczone badania, przedsiębiorcy 
z różnych powodów korzystają w większości ze środków własnych, 
nawet jeśli wielkość tego kapitału może oznaczać realizację inwesty-
cji w ograniczonym zakresie, mniej efektywnie lub poprzestaniu na 
pomyśle. Niewielka jest też wiedza o pozabankowych formach fi-
nansowania, co przemawia na korzyść poruszanej w tym rozdziale 
tematyce i jej celowości.  

Przedsiębiorczość akademicka może okazać sie motorem inno-
wacji i wzrostu gospodarczego. Jednak aby mogły jak najlepiej wy-
korzystać swój potencjał twórczy, potrzebują funduszy na różnych 
etapach ich działań zgodnych z profilem zainteresowań naukowo-
badawczych oraz generowanym ryzykiem. Poszukują one szans roz-
woju, a to wymaga przyjaznego otoczenia zarówno na etapie two-
rzenia, jak i rozwoju. Potrzebne jest uruchomienie kanałów przekazu 
informacji na temat możliwości pozyskania kapitału przez firmy typu 
spin off/out, które prowadzą działalność innowacyjną, obarczoną 
dużym ryzykiem.  

Powstanie sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości akademic-
kiej sytuacji gospodarczej, finansowej powinno przyczynić się do 
zwiększenia wiarygodności i konkurencyjności tego rodzaju firm. 
Będzie się to przekładać na poszerzanie wiedzy przez te podmioty 
na temat kapitałowych form wykorzystywanych podczas zakładania 
i prowadzenia działalności. Przyczyni się to do tworzenia przez insty-
tucje finansowe ofert im  odpowiadających. Istnieje więc potrzeba 
kontynuowania rozważań teoretycznych w tym kierunku, poszerza-
nia ich o kolejne formy, jak i uzyskiwania wyników z  empirycznych 
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badań, gdyż dostępność środków finansowych warunkuje sukces 
firm spin off/out. 
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THE POSIBILITIES OF USING DIFFERENT FORMS  
OF CAPITAL FINANCING IN SETTING  

SPIN OFF/OUT ENTERPRISES 
 

Key words: capital finance, spin off/out company, venture capital, 
business angels, NewConnect 
 
Abstract: The main goal of the chapter is to present the general 
characteristic of the potential sources of capital in spin off/out 
companies. Because of differences between a small and medium 
enterprises and spin off/out companies the analysis includes forms 
which can be used in students’ companies on different stages. 

Special attention will be dedicated to capital financing. In the 
chapter were characterized: founders, family and friends funds, 
venture capital, business angels and NewConnect as an important 
part of capital sources offered entrepreneurs. Then the steps to get 
that kind of source were showed. The significance of that sources 
for entrepreneurs was underlined. The line of thought concentrates 
on the benefits as well as problems concerning that instruments. 
Next main advantages and disadvantages of using this forms of capi-
tal for entrepreneurs and their companies were compared. 

The author also described growth prospects and barriers of this 
sources in kujawsko-pomorskie redion, based on the conditions of 
this region and on the experience of companies running business in 
this area.  

In conclusion the author showed the chances for emerging and 
developing spin off/out companies and influence on innovation 
growth in kujawsko-pomorskie region. 
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WPROWADZENIE 
 
Liczba małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) funkcjonujących 

w Polsce potwierdza tezę, że Polacy są narodem przedsiębiorczym, 
a firmy należące do sektora MSP, nierzadko przedsiębiorstwa ro-
dzinne czy wręcz jednoosobowe, stanowią trzon polskiej gospodar-
ki. Bezsprzecznie potwierdzają to dane publikowane przez Główny 
Urząd Statystyczny (GUS), czy Polską Agencję Przedsiębiorczości 
(PARP). Liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON 
w 2009 roku wyniosła 3 880 237 i wzrosła o 0,3% w porównaniu 
z 2008 rokiem. 94,7% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw 
stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (3 672 853 podmioty). Udział ma-
łych firm wynosił 4,4% (170 182 podmioty), średnich 0,8% (31 648 
podmiotów) i zdecydowanie najmniej w tej grupie było przedsię-
biorstw dużych – 0,1% (5 554 podmioty). Łącznie liczba MSP wynio-
sła 3 874 683, co stanowiło 99,9% wszystkich przedsiębiorstw (por. 
Łapiński 2010, s. 32). Według danych publikowanych przez GUS, 
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w 2008 roku spośród 9 494 002 osób zatrudnionych w przedsiębior-
stwach, 6 620 379 osób pracowało w sektorze MSP (69,73%), w tym 
w jednostkach mikro: 3 727 242 osoby, w małych 1 194 972 osoby 
oraz w średnich: 1 698 165 osób (por. GUS 2010, s. 45). Małe i śred-
nie przedsiębiorstwa mają również ogromny wkład w tworzenie 
produktu krajowego brutto (PKB). Ich udział w polskim PKB kształ-
tował się w latach 2004-2008 w granicach 46%-48%. W 2008 roku 
wyniósł 46,9% (w tym: przedsiębiorstwa mikro wytworzyły 29,8%, 
małe – 7,3%, zaś średnie – 9,8%) (Zakrzewski, 2010, s. 28).  

Przytoczone powyżej statystyki mogą być jedną z przesłanek za-
chęcających do założenia przedsiębiorstwa, szczególnie dla młodych 
osób, mających ciekawy pomysł na własną działalność. Jednym 
z kluczowych aspektów przy zakładaniu, bądź też już w trakcie pro-
wadzenia działalności gospodarczej, jest źródło finansowania. Zało-
żenie przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania środków finanso-
wych, czasami również wkładów rzeczowych. Wielkość kapitału 
początkowego będzie się różnić w zależności od skali i rodzaju pla-
nowanej działalności. Dalszy rozwój firmy, jej wzrost, umacnianie, 
bądź ochrona pozycji na rynku wymagają kolejnych nakładów inwe-
stycyjnych, bez których przedsiębiorstwu grozi stagnacja, bądź wy-
parcie przez konkurentów. Dostępność do różnych źródeł finanso-
wania jest jedną z największych barier dla podmiotów z sektora 
MSP. Z badań przeprowadzonych przez CBOS dla Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (por. Starczewska-
Krzysztoszek, 2008, s. 16) wynika, iż małe i średnie przedsiębiorstwa 
obecne na polskim rynku finansują swoją działalność przede wszyst-
kim ze środków własnych (w tym również z zysku zatrzymanego). 
Poniższa tabela przedstawia źródła finansowania inwestycji przez 
MŚP w latach 2005-2007. 

Jak wynika z zaprezentowanych danych, najważniejszym źródłem 
finansowania zewnętrznego dla MSP są kredyty bankowe oraz le-
asing. Fundusze strukturalne, do których polscy przedsiębiorcy uzy-
skali dostęp wraz z przystąpieniem Polski do struktur unijnych, wy-
korzystywane są przez niespełna 2% podmiotów. Warto zauważyć, 
iż w obecnej perspektywie finansowej na lata 2007-2013, Polska jest 
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największym beneficjentem środków unijnych, otrzymując kwotę 
67,3 mld euro z całej puli wynoszącej 347,4 mld euro (Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, 2006, s. 58, 68).  

 
Tabela 1. Źródła finansowania inwestycji przez małe i średnie przedsię-
biorstwa w Polsce w latach 2005-2007 

Źródła finansowania  
inwestycji 

Odsetek MSP korzystających ze źródła w % 

2005 rok 2006 rok 2007 rok 

Środki własne (w tym 
zysk zatrzymany) 

69,1 73,1 72,6 

Kredyt bankowy  16,6 12,7 17,4 

Leasing 10,5 09,0 06,9 

Fundusz Unijne 01,4 01,9 01,9 

Inne  02,4 03,3 01,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Starczewska-Krzysztoszek (2008, s. 16). 

W katalogu możliwych źródeł finansowania działalności można 
wskazać jeszcze factoring, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 
aniołów biznesu, fundusze typu venture capital czy private equity. 
Każda z tych form finansowania ma swoje wady i zalety, charaktery-
zuje się również mniejszą bądź większą dostępnością dla poszcze-
gólnych przedsiębiorców. W praktyce dobór źródła finansowania 
zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności, charakteru 
planowanej inwestycji, indywidualnych preferencji przedsiębiorców, 
jak również kosztów związanych z poszczególnymi formami, a także 
wiedzy o nich i warunkach ich pozyskania. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną możliwości pozy-
skania kapitału na rozwój przedsiębiorstwa w drodze emisji instru-
mentów finansowych na rynku kapitałowym. W Polsce rynek ten 
identyfikowany jest przede wszystkim z Giełdą Papierów Warto-
ściowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.), która jest bez wątpienia 
centrum rynku finansowego, miejscem gromadzenia, pozyskiwania 
i pomnażania kapitałów, spotkań emitentów i inwestorów, jak rów-
nież barometrem gospodarki oraz wskaźnikiem nastrojów społe-
czeństwa. Ze względu na rygorystyczne wymagania w zakresie do-
puszczania spółek do notowań na głównym parkiecie, GPW S.A. 
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przez długi czas pozostawała niedostępna dla ponad 90% podmio-
tów gospodarczych w Polsce. Rozwiązaniem tego problemu było 
uruchomienie w sierpniu 2007 roku alternatywnego systemu obrotu 
(ASO), zwanego NewConnect (NC). Dwa lata później, we wrześniu 
2009 roku, oferta giełdy rozszerzyła się o kolejny rynek, przeznaczo-
ny do obrotu instrumentami dłużnymi, złożony z czterech platform, 
by jak najlepiej sprostać potrzebom zgłaszanym przez różne grupy 
inwestorów i emitentów.  

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie alternatyw-
nych platform obrotu papierami wartościowymi (udziałowymi 
i dłużnymi), które dedykowane są szczególnie małym i średnim 
przedsiębiorstwom, poszukującym kapitału na rozwój 
i finansowanie ciekawych, innowacyjnych inwestycji, również 
w początkowej fazie działania (tzw. „start-up”). Poprzez uruchomie-
nie rynków alternatywnych, warszawska giełda stara się zachęcić 
przedsiębiorców do wykorzystania rynku kapitałowego jako źródła 
finansowania alternatywnego w stosunku do kredytu bankowego 
czy własnych oszczędności. Poniżej przedstawione zostaną najważ-
niejsze zasady działania ASO w Polsce: rynku akcyjnego –  NewCon-
nect oraz rynku instrumentów dłużnych zwanego Catalyst. Omó-
wione zostaną warunki wejścia i uczestnictwa w tych systemach, 
procedury emisji papierów wartościowych oraz wybrane statystyki, 
obrazujące ich dotychczasowy rozwój.       
 

ISTOTA ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 
 

Pierwszy polski alternatywny system obrotu – NewConnect – zo-
stał zorganizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych i rozpo-
czął działanie w dniu 30 sierpnia 2007 roku. W Europie takie alterna-
tywne platformy funkcjonują od dawna. NewConnect jest jednym 
z 13 ASO zorganizowanych i zarządzanych przez 13 europejskich 
giełd stowarzyszonych w ramach Federacji Europejskich Giełd Papie-
rów Wartościowych (FESE – the Federation of European Stock Ex-
changes) (por. Federation of European Securities Exchanges, 2010, 
s. 18). FESE definiuje alternatywny system obrotu jako: rynek lub 
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segment rynku zarządzany przez giełdę papierów wartościowych, na 
którym obrót regulowany jest innymi przepisami niż na rynku głów-
nym i który przeznaczony jest szczególnie dla małych oraz średnich 
spółek o wysokim potencjale wzrostu, reprezentujących sektory 
nowych technologii (por. Federation of European Securities Exchan-
ges, 2008). 

W polskim porządku prawnym pojęcie alternatywnego systemu 
obrotu zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 3 tej ustawy 
(2005): alternatywny system obrotu to organizowany przez firmę 
inwestycyjną lub spółkę prowadzącą rynek regulowany wielostronny 
system obrotu dokonywanego poza rynkiem regulowanym, którego 
przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pie-
niężnego, zapewniający koncentrację podaży i popytu w sposób 
umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy uczestnikami tego 
systemu.  

Natomiast rynkiem regulowanym, w rozumieniu art. 14 ustawy 
(2005), jest: „działający w sposób stały system obrotu instrumenta-
mi finansowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwe-
storom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym 
samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów 
finansowych, oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych 
instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego 
organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również 
uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki, 
i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany”.  

Poniższy schemat obrazuje miejsce rynku regulowanego oraz al-
ternatywnego systemu (rynku nieregulowanego) w architekturze 
rynku kapitałowego. Obydwa wspomniane rynki mają status rynku 
zorganizowanego, natomiast tym, co odróżnia je od siebie, jest za-
kres obowiązujących regulacji. Warunki dopuszczenia instrumentów 
finansowych do obrotu na rynku regulowanym, jak również wszyst-
kie prawa i obowiązki jego uczestników są ściśle uregulowane prze-
pisami prawa krajowego oraz europejskiego. Alternatywny system 
obrotu jest prowadzony poza rynkiem regulowanym – oznacza to, iż 
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nie mają do niego zastosowania liczne krajowe oraz unijne regul
cje. W porównaniu z głównym parkietem, alternatywne platformy 
charakteryzują się uproszczonymi i elastycznymi procedurami 
wprowadzenia oraz notowania instrumentów finansowych oraz 
mniej restrykcyjnymi przepisami w stosunku do ich uczestników. 
Dzięki bardziej liberalnym regulacjom, proces emisji papierów wa
tościowych, a następnie uczestnictwo w ASO są zdecydowanie mniej 
kosztowne, dając szansę pozyskania kapitału z rynku publicznego 
także podmiotom małym, również dopiero rozpoczynającym dzi
łalność (por. Mosionek-Schweda, 2009, s. 66-67).  
 
Schemat 1. Struktura organizacyjna rynku kapitałowego

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ziarko-Siwek (2007/2008, s. 348
Czekaj (red.) (2008, s. 10-12). 
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roku, NC był na drugim miejscu pod względem debiutów oraz liczby 
notowanych spółek i na siódmej pozycji ze względu na kapitalizację 
(Federation of European Securities Exchanges, 2010, s. 18).  

 
Tabela 2. Liczba notowanych spółek oraz kapitalizacja rynków alterna-
tywnych prowadzonych przez członków FESE według stanu z dnia 31 
grudnia 2010 roku 

Nazwa giełdy Nazwa rynku 
Liczba 
spółek 

Kapitalizacja 
(mln euro) 

Deutsche Börse Entry Standard 129 12 984,5 

NYSE Euronext Alternext 155 05 020,0 

Istanbul Stock 
Exchange 

ISE Second National 
Market 

031 03 090,2 

NASDAQ OMX 
Nordic 

First North Alternative 
Market 

124 02 404,2 

Irish Stock Exchan-
ge 

ESM 023 02 147,3 

Oslo Børs Oslo Axess 034 01 911,1 

Warsaw Stock 
Exchange 

NewConnect 185 01 383,6 

CEESEG – Vienna Dritter Markt (MTF) 028 01 014,4 

Luxembourg Stock 
Exchange 

Euro MTF 219 00785,1 

Cyprus Stock Ex-
change 

Emerging Companies 
Cyprus (EMERG.C0.CY) 

006 00449,7 

Bratislava Stock 
Exchange 

Bratislava Stock Ex-
change 

075 00387,1 

BME (Spanish 
Exchanges) 

MAB Expansión 012 00285,7 

Athens Exchange 
Alternative Market 
(EN.A) 

014 00187,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Federation of European Securities 
Exchanges (2010, Table 6a, Table 6b, s. 18).  

 
Po niespełna 3,5-letnim okresie funkcjonowania na parkiecie 

NewConnect dokonywano obrotu walorami 185 spółek, co plasuje 
ten rynek na drugiej pozycji pod względem liczby emitentów, zaraz 
za platformą Euro MTF zorganizowaną przez giełdę w Luksemburgu 
w lipcu 2005 roku, zatem dwa lata przed powstaniem NewConnect. 
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Na trzech kolejnych pozycjach za polskim ASO znalazły się platformy 
powstałe w 2005 roku: Alternext (w maju), Entry Standard (w paź-
dzierniku) oraz First North (w grudniu). Natomiast dwoma najstar-
szymi w tym gronie platformami są: austriacka Dritter Markt (sty-
czeń 2002 roku) oraz słowacka BSE (lipiec 2001 roku) (Mosionek-
Schweda, 2011b). 

Warto zwrócić uwagę na dwa systemy obrotu, które powstały 
w tym samym roku, co polski NewConnect. Pierwszy z nich, Oslo 
Axess, zarządzany przez giełdę norweską, wyprzeda warszawski 
rynek pod względem kapitalizacji, notując jednocześnie walory je-
dynie 34 spółek. Pod koniec 2007 roku również giełda w Atenach 
uruchomiła alternatywną platformę zwaną EN.A. W okresie porów-
nywalnym do funkcjonowania polskiego NewConnect rynek ateński 
przyciągnął jedynie 14 emitentów o łącznej kapitalizacji około 187 
mln euro, co plasuje go  na ostatnim miejscu w gronie europejskich 
ASO (Mosionek-Schweda, 2011b).  

Najstarszym rynkiem działającym w formule ASO jest Alternative 
Investment Market (AIM), prowadzony przez Londyńską Giełdę Pa-
pierów Wartościowych od czerwca 1995 roku. Jest to jednocześnie 
największa taka platforma w Europie pod względem liczby notowa-
nych spółek oraz kapitalizacji. Według danych na koniec grudnia 
2010 roku, na AIM notowane były walory 1 194 spółek, w tym 229 
spoza Wielkiej Brytanii, o łącznej kapitalizacji ponad 97,4 mld GPB. 
Całkowity obrót w 2010 roku przekroczył 32 mld GBP (AIM London 
Stock Exchange, 2010, s.2). Warszawski alternatywny system obrotu 
w dużej mierze jest wzorowany na brytyjskim AIM, z którego za-
czerpnięto m.in. zadania Autoryzowanych Doradców oraz zakres 
wymaganych regulacji (Mosionek-Schweda, 2010b, s. 500).   
 

PROCEDURY EMISJI AKCJI NA RYNKU NEWCONNECT1 
 

Zgodnie z założeniami Zarządu GPW S.A., NewConnect jest prze-
znaczony dla tych podmiotów, które chcą pozyskać środki finansowe 

                                                           
1
 Podrozdział powstał na podstawie artykułu: M. Mosionek-Schweda (2011).   



Wykorzystanie alternatywnych systemów obrotu jako…     187 

 

 

w drodze emisji akcji na rynku publicznym, ale nie spełniają wyma-
gań koniecznych do uplasowania emisji na rynku głównym (np.: 
wielkość spółki, rodzaj prowadzonej działalności, okres funkcjono-
wania, sytuacja finansowa, wielkość emisji itp.) lub nie są w stanie 
wypełnić wszystkich obowiązków związanych ze statusem spółki 
notowanej na głównym parkiecie (Przewodnik dla emitentów, 2011, 
s. 2.). NewConnect ma przede wszystkim umożliwiać pozyskanie 
kapitału podmiotom małym (również w początkowej fazie działa-
nia), reprezentującym innowacyjne sektory, o dużej dynamice roz-
woju oraz mającym szanse na debiut na rynku głównym (Przewodnik 
dla emitentów, 2011, s. 2.). Określony w ten sposób profil emitenta 
powoduje, że wyznaczono niewielkie wymogi formalne oraz proce-
dury dla spółek zainteresowanych notowaniem na NC, w tym 
w szczególności (por. Regulamin ASO, 2007, §3 pkt 1): 

– Posiadanie statusu spółki akcyjnej bądź komandytowo-akcyjnej, 

– Nieograniczona zbywalność akcji, 

– Spółka nie może być w stanie upadłości lub w trakcie postępo-
wania likwidacyjnego, 

– Korzystanie z pomocy Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora 
Rynku/Market Makera, 

– Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego (zamiast prospektu 
emisyjnego), 

– Wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 PLN.  
W porównaniu z wymaganiami stawianymi emitentom ubiegają-

cym się o dopuszczenie swoich walorów do obrotu na rynku regu-
lowanym, na NewConnect nie określono minimalnych wartości kapi-
talizacji spółki czy też rozproszenia akcjonariatu. Zgodnie z Regula-
minem Giełdy (2006), oprócz trzech pierwszych warunków wskaza-
nych powyżej dla emitentów na NC, w przypadku dopuszczania do 
obrotu giełdowego na rynku regulowanym, emitent jest zobowiąza-
ny spełniać dodatkowo następujące (Regulamin Giełdy, 2006, 
§3 pkt. 2): 

– Iloczyn liczby wszystkich akcji i ich prognozowanej ceny rynkowej 
(w przypadku, gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały 
własne spółki) wynoszą równowartość w złotych co najmniej 
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15 mln euro, a dla emitentów, których akcje co najmniej jednej 
emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem ob-
rotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez 
giełdę alternatywnym systemie obrotu – równowartość w zło-
tych co najmniej 12 mln euro. 

– W posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do 
wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, 
znajduje się co najmniej: 
a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu gieł-

dowego, 
b) 100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego o wartości równej co najmniej 1 mln euro, liczo-
nej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Kolejną różnicą w procesie wejścia na NewConnect oraz rynek 
regulowany, niezmiernie ważną dla emitentów z punktu widzenia 
uproszczenia procedur upublicznienia spółki, a przede wszystkim ze 
względu na koszty tego procesu, jest możliwość emisji akcji w dro-
dze tzw. oferty prywatnej. Na rynku regulowanym papiery warto-
ściowe mogą być oferowane jedynie w drodze tzw. ofert publicznej, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. We-
dług art. 3 tej ustawy (2005), oferta publiczna oznacza „udostępnia-
nie, co najmniej 100 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi, 
w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach war-
tościowych i warunkach dotyczących ich nabycia”. Dodatkowo, za-
równo w przypadku oferty publicznej, jak i ubiegania się o dopusz-
czenie walorów do obrotu na rynku regulowanym, emitent zobo-
wiązany jest do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz zatwier-
dzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego (por. ustawa o ofer-
cie publicznej, 2005, art. 7 pkt 1).  

NewConnect jest rynkiem nieregulowanym, zatem zgodnie 
z ustawą o obrocie, nie mają tu zastosowania zasady zapewnienia 
inwestorom „powszechnego i równego dostępu do informacji ryn-
kowej (…) oraz jednakowych warunków nabywania i zbywania tych 
instrumentów (…)” (ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 
2005, art. 14 ust 1). Umożliwiło to organizatorowi ASO dopuszczenie 
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procedury tzw. oferty prywatnej instrumentów finansowych, która 
oznacza skierowanie propozycji kupna walorów emitenta do mak-
symalnie 99 inwestorów oraz sporządzenie znacznie uproszczonego, 
w porównaniu do prospektu emisyjnego, tzw. Dokumentu Informa-
cyjnego. Szczegółowe wytyczne w zakresie sporządzania tego do-
kumentu zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu (2007).  

Należy podkreślić, iż Dokument Informacyjny nie podlega za-
twierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prawidłowość 
jego przygotowania oraz rzetelność i prawdziwość prezentowanych 
w nim danych potwierdza Autoryzowany Doradca emitenta – wpły-
wa to na znaczne skrócenie formalnych procedur upublicznienia 
spółki. W sytuacji, gdy wymagane jest sporządzenie prospektu emi-
syjnego, KNF ma 10 dni roboczych na zatwierdzenie tego dokumen-
tu (20 dni roboczych w przypadku, gdy prospekt obejmuje papiery 
wartościowe emitenta, który nie przeprowadzał dotychczas żadnej 
oferty publicznej, ani nie był notowany na żadnym rynku regulowa-
nym) (por. ustawa o ofercie publicznej 2005, art. 31). W przypadku 
oferty prywatnej, zatwierdzenie dokumenty dopuszczeniowego 
przez Autoryzowanego Doradcę może mieć miejsce w zasadzie od 
razu po ukończeniu jego sporządzania. Ponadto, decyzję o wprowa-
dzeniu instrumentów do obrotu w ASO Zarząd GPW podejmuje 
w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie od 
emitenta (Regulamin ASO, 2007, § 5), natomiast w przypadku rynku 
regulowanego termin ten wydłuża się do 14 dni od momentu złoże-
nia wniosku (por. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,  
2005, art. 32).     

Na schemacie 2 przedstawione zostały kolejne etapy procesu 
emisji akcji na rynku NewConnect. 
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Schemat 2. Procedura emisji akcji na NewConnect w drodze oferty pry-
watnej oraz oferty publicznej  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Przewodnik dla emitentów (2011, s. 4-
7), Bernat (2009, s. 277). 
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obrotu na NC w drodze oferty publicznej  i 

ewentualnej nowej emisji akcji 
 

Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez 
GPW S.A. (5 dni roboczych) i podjęcie decyzji o 

wprowadzeniu akcji do obrotu na NC  

Złożenie wniosku do GPW S.A. o wprowadzenie 
akcji do obrotu na NC   

Zatwierdzenie prospektu lub memorandum 
informacyjnego przez KNF (lub inny europejski 

organ nadzoru) - 20 dni roboczych 

 

Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych wniosku o dematerializację akcji  

Sporządzenie publicznego dokumentu 
informacyjnego (prospektu lub memorandum 

informacyjnego) 

 

Wybór domu maklerskiego i doradców 

Złożenie wniosku do GPW S.A. o wprowadzenie 
akcji do obrotu na NC   

 

Decyzja właścicieli o wprowadzeniu przedsiębiorstwa do 
notowań na rynku NewConnect  

Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych 

Pierwsze notowanie na rynku NewConnect 

Podjęcie decyzji przez GPW S.A. o wprowadzeniu 
akcji do obrotu na NewConnect 

(14 dni roboczych) 
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W pierwszej kolejności właściciele przedsiębiorstwa muszą roz-
ważyć wszelkie aspekty przemawiające za oraz przeciwko pozyska-
niu kapitału na rozwój poprzez debiut na rynku publicznym. Należy 
również przeprowadzić wszystkie niezbędne działania restruktury-
zacyjne i/lub naprawcze w podmiocie, ponieważ po debiucie na NC 
spółka stanie się podmiotem publicznym, zatem musi być przejrzy-
sta i wiarygodna dla inwestorów. Jest to etap, w którym wszystkie 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu powinny być usunię-
te, a struktury organizacyjne, przyjęte polityki, zasady działania oraz 
kultura podmiotu ukształtowane w sposób budzący zaufanie inwe-
storów oraz budujący dobry wizerunek przedsiębiorstwa. Należy 
pamiętać, że NC jest rynkiem akcyjnym, zatem w przypadku spółki 
o innym statusie niż spółka akcyjna, należy dokonać odpowiedniej 
zmiany formy prawnej.  

Różnice w procesie emisji akcji w ASO zaczynają się wraz z decy-
zją właścicieli spółki o sposobie oferowania instrumentów finanso-
wych. W przypadku oferty prywatnej należy wybrać Autoryzowane-
go Doradcę (z listy publikowanej przez GPW S.A. na stronie interne-
towej), który pomaga emitentowi przygotować Dokument Informa-
cyjny, następnie dokonać dematerializacji akcji w Krajowym Depo-
zycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i złożyć wniosek do Za-
rządu GPW S.A. o wprowadzenie akcji do notowań na NC. Po pozy-
tywnej opinii następuje uroczysty debiut spółki i pierwsze notowa-
nia jej walorów. Oferta publiczna, z kolei, objęta jest taką samą pro-
cedurą, jak na giełdowym rynku głównym – oznacza to konieczność 
wyboru domu maklerskiego oraz innych doradców, sporządzenia 
prospektu emisyjnego (lub memorandum informacyjnego), który 
musi być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) 
oraz przeprowadzenie emisji instrumentów finansowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. 

Analizując wszystkie debiuty, które miały miejsce na rynku New-
Connect od dnia jego uruchomienia (30 sierpnia 2007 roku) do koń-
ca 2010 roku, można zauważyć, iż emitenci docenili zalety emisji 
w drodze oferty prywatnej – aż 178 (90,36%) spośród łącznej liczby 
197 debiutantów skorzystało z tej możliwości zaoferowania sowich 
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papierów wartościowych, natomiast jedynie 8 emitentów wybrało 
procedury oferty publicznej (4,06%) oraz 11 weszło na NC bez oferty 
(5,58%).  

Powyższe statystyki nie budzą zdziwienia, biorąc pod uwagę, iż 
możliwość zastosowania oferty prywatnej wiąże się z uproszczonymi 
procedurami, a przez to mniejszym nakładem czasu oraz znacznie 
niższymi kosztami. W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane 
opłaty pobierane przez GPW S.A. od emitentów na rynku regulowa-
nym oraz na NewConnect.  

 
Tabela 3. Opłaty pobierane od emitentów na rynku regulowanym GPW 
S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  

Rodzaje opłat Rynek regulowany GPW S.A. Rynek NewConnect  

Opłata za wprowadzenie 
do obrotu instrumentów 
finansowych (innych niż 
dłużne)  

0,03% wartości emisyjnej 
(sprzedaży), 
nie mniej niż 8 000 PLN 
i nie więcej niż 96 000 PLN 

3 000 PLN 

Opłata za wprowadzenie 
do obrotu nowych in-
strumentów finanso-
wych (innych niż dłużne) 
tego samego rodzaju co 
już notowane  

0,0075% wartości emisyjnej 
(sprzedaży), 
nie mniej niż 5 000 PLN 
i nie więcej niż 96 000 PLN 

1 500 PLN 

Opłata roczna za noto-
wanie instrumentów 
finansowych, z wyłącze-
niem dłużnych instru-
mentów finansowych 
 

0,02% wartości rynkowej, 
nie mniej niż 9 000 PLN 
i nie więcej niż 70 000 PLN; 
W pierwszym roku notowań, 
opłata roczna za notowanie 
wynosi 50 % opłaty 

3 000 PLN 
Opłaty tej nie pobie-
ra się w pierwszym 
roku notowania 
danych instrumen-
tów finansowych 

Opłata za złożenie wnio-
sku o dopuszczenie 
papierów wartościowych 
do obrotu giełdowego 

3 000 PLN 3 000 PLN 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Załącznik nr 1 do Regulaminu Alterna-
tywnego Systemu Obrotu (2007), Załącznik nr 2 do Regulaminu Giełdy (2006). 

 
W przypadku rynku głównego, opłata z tytułu wprowadzenia pa-

pierów wartościowych do obrotu (innych niż dłużne) jest uzależnio-
na od wartości pozyskanego z rynku kapitału i mieści się w przedzia-
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le od 8 000 PLN do maksymalnie 96 000 PLN. W przypadku ASO jest 
to stała, niezależna od wartości sprzedaży opłata, wynosząca od 
1 stycznia 2011 roku 3 000 PLN. Podobnie kształtują się opłaty po-
noszone przez emitentów w związku z obecnością ich instrumentów 
w giełdowych notowaniach. Uczestnictwo w rynku alternatywnym 
wiąże się z poniesieniem zryczałtowanej opłaty w wysokości 3 000 
PLN rocznie (opłata ta nie jest pobierana w pierwszym roku noto-
wań danych instrumentów), natomiast na rynku głównym emitenci 
ponoszą koszty notowań w zależności od wartości rynkowej noto-
wanych instrumentów, przy czym opłata ta nie może być niższa niż 
9 000 PLN oraz wyższa niż 70 000 PLN – w pierwszym roku notowań 
danych instrumentów jest ona zmniejszona o 50% (tabela 3).      

Mimo iż NewConnect jest rynkiem nieregulowanym, to jednak 
nadal pozostaje rynkiem giełdowym, co dla emitentów oznacza 
w praktyce konieczność wypełnienia wielu obowiązków nałożonych 
na spółki publiczne. Uwzględniając specjalne przeznaczenie NC oraz 
szczególny profil notowanych w tym systemie podmiotów, a przede 
wszystkim brak ich doświadczenia w zakresie funkcjonowania na 
rynku publicznym, Zarząd GPW zobowiązał emitentów do współpra-
cy z instytucjami pełniącymi funkcje partnerów lub opiekunów. Są 
to: Autoryzowany Doradca i Animator Rynku (lub Market Maker) 
(por. Mosionek-Schweda, 2010b, s. 502). 

Autoryzowany Doradca (AD) jest nowym podmiotem na polskim 
rynku kapitałowym, powołanym specjalnie do obsługi spółek noto-
wanych na NewConnect. Zgodnie z Regulaminem ASO: Autoryzowa-
nym Doradcą jest firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący 
usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo finan-
sowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisane na listę 
prowadzoną przez Organizatora ASO (Regulamin ASO, 2007, §18). 
Pełni on trzy podstawowe funkcje. W pierwszej kolejności jest od-
powiedzialny za ocenę, czy spółka może być notowana na NC, czy 
inwestorzy będą zainteresowani nabywaniem jej walorów oraz czy 
emitent podoła obowiązkom wynikającym z obecności na rynku 
publicznym. Następnie Autoryzowany Doradca pomaga spółce 
w przeprowadzeniu oferty oraz w przejściu przez kolejne etapy 
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w drodze do debiut, w tym w przygotowaniu wszystkich niezbęd-
nych dokumentów. Doradca jest również zobowiązany do badania, 
czy Dokument Informacyjny, będący dokumentem dopuszczenio-
wym (odpowiednik prospektu emisyjnego na rynku regulowanym) 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po rozpo-
częciu notowań na NewConnect, Autoryzowany Doradca wspiera 
spółkę w zakresie wypełniania przez nią obowiązków informacyj-
nych oraz na bieżąco doradza w sprawach dotyczących obecności 
emitenta na NC. Zgodnie z Regulaminem ASO, współpraca z Doradcą 
powinna trwać przynajmniej przez jeden rok od dnia pierwszego 
notowania instrumentów finansowych spółki w alternatywnym sys-
temie obrotu (Regulamin ASO, 2007, §18 pkt. 3).  

Funkcję Autoryzowanego Doradcy może pełnić jedynie podmiot 
wpisany (na podstawie decyzji Zarządu GPW) na listę doradców, 
która jest dostępna na stronie internetowej NewConnect. Według 
stanu na dzień 25 marca 2011 roku, autoryzację otrzymało 87 pod-
miotów, w tym czterech zagranicznych, po jednym z Ukrainy, Czech, 
Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.    

Kolejnym partnerem spółki notowanej na rynku NC jest Animator 
Rynku lub Market Maker. W przeciwieństwie do Autoryzowanego 
Doradcy, podmioty te od dawna funkcjonują na polskim rynku kapi-
tałowym, współpracując ze spółkami notowanymi na głównym par-
kiecie GPW S.A. Animatorem Rynku jest firma inwestycyjna, której 
głównym zadaniem jest wspomaganie płynności obrotu instrumen-
tami finansowymi danego emitenta. Spółka jest zobowiązana do 
współpracy z Animatorem przez okres co najmniej dwóch lat od 
dnia pierwszego notowania jej akcji na rynku kierowanym zlecenia-
mi. Market Maker pełni taką samą funkcję, ale na rynku kierowa-
nym cenami (Regulamin ASO, 2007, §20-21). 

Poprzez stworzenie alternatywnej platformy obrotu i zastosowa-
nie bardziej liberalnych procedur wejścia oraz uczestnictwa w tym 
systemie, Zarząd GPW S.A. chce zachęcić przedsiębiorstwa, zwłasz-
cza z sektora MSP, do wykorzystania szans, jakie daje im upublicz-
nienie w drodze emisji akcji i wejście na rynek kapitałowy. Nie ulega 
wątpliwości, iż bycie spółką notowaną na giełdzie zapewnia wzrost 
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prestiżu i wiarygodności emitenta wśród kontrahentów, klientów 
i innych interesariuszy, jest także bardzo skutecznym sposobem na 
promocję firmy i jej oferty. Ułatwia również pozyskiwanie kapitału 
w przyszłości. 
 

ROZWÓJ RYNKU NEWCONNECT W LATACH 2007-2010 
 

30 sierpnia 2007 roku w trakcie uroczystej inauguracji NewCon-
nect zadebiutowało pięć spółek: Digital Avenue S.A., S4E S.A., Via-
Guara S.A., Virtual Vision S.A. oraz Wrocławski Dom Maklerski S.A. 
W grudniu 2007 roku, po czterech pierwszych miesiącach notowań, 
na parkiecie NC dokonywano obrotu akcjami 24 emitentów, którzy 
łącznie pozyskali ponad 145 mln PLN (NewConnect – sukces pierw-
szych 6 miesięcy, s. 18-19). 

W dotychczasowej historii polskiego ASO, zdecydowanie najlep-
szym rokiem pod względem liczby debiutów i wartości pozyskanego 
kapitału był rok 2010, w którym 86 emitentów zgromadziło 200 mln 
PLN w drodze emisji nowych akcji (wykres 1).  
 
Wykres 2. Liczba debiutów oraz wartość pozyskanych środków na New-
Connect w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku 

24

61

26

86

145,4

176,5

52,3

200,7

2007 2008 2009 2010

Debiuty (szt.) Wartość oferty (mld PLN)

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.newconnect.pl 
(01.03.2011).  
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Statystyki te potwierdzają, iż stagnacja na rynku NC zaobserwo-
wana w 2009 roku była jedynie chwilowym spowolnieniem, a nie 
trwałą ucieczką emitentów i inwestorów. W sumie, do końca 2010 
roku zadebiutowało na NewConnect 197 spółek pozyskując kapitał 
o wartości ponad 575 mln PLN. Liczbę debiutów oraz wielkość pozy-
skanych środków w każdym roku analizowanego okresu przedstawia 
powyższy wykres.   

NewConnect rozpoczął funkcjonowanie w trudnym i niezwykle 
burzliwym czasie – w przededniu globalnego kryzysu na rynkach 
finansowych, co niestety wpłynęło również na rozwój tego rynku. 
Pesymistyczne nastroje wśród inwestorów uwidoczniły się w 2008 
roku, kiedy główny indeks rynku NCIndex spadł o ponad 73% w sto-
sunku do jego wartości z końca roku poprzedniego. Natomiast 2009 
rok był najgorszym okresem pod względem debiutów – w ciągu 12 
miesięcy liczba notowanych spółek zwiększyła się o zaledwie 26 
podmiotów. Wielu emitentów, którzy wcześniej zapowiadali swoje 
upublicznienie w drodze emisji na NC, w obawie przed nieudanym 
debiutem i zbyt niską wyceną, zrezygnowało ze swoich planów lub 
zdecydowało o odłożeniu momentu debiutu na bardziej sprzyjający 
okres. Patrząc na podstawowe statystyki rynku, wydaje się, iż ten 
„bardziej sprzyjający okres” rozpoczął się w 2010 roku, kiedy do 
notowań na NC weszło 86 nowych podmiotów. Na koniec tego roku 
na parkiecie obecne były walory 185 spółek, (wzrost o 73% w sto-
sunku do roku poprzedniego) o kapitalizacji prawie 5 mld PLN 
(wzrost o 102%). NCIndex osiągnął w tym czasie wartość 63,44, co 
oznacza prawie 28% wzrost w stosunku do roku wcześniejszego. 
Wzrosła również łączna wartość obrotów – z poziomu nieco ponad 
1 mld PLN do ponad 3,5 mld PLN (tabela nr 4). 

Według danych z 31 grudnia 2010 roku, na NewConnect noto-
wane były walory 185 emitentów o całkowitej kapitalizacji niespełna 
5 mld PLN. Łącznie w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do końca 
2010 roku na NC odbyło się 197 uroczystych debiutów (wykres 1). 
Mniejsza liczba notowanych spółek w stosunku do przeprowadzo-
nych debiutów jest wynikiem przejścia emitentów do notowań na 
rynku regulowanym. Łącznie, do końca 2010 roku przeniesienia akcji 
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na główny parkiet giełdy dokonało dziesięciu emitentów, w tym aż 
ośmiu w 2010 roku (tabela 5). Pierwszym podmiotem, który zdecy-
dował się na przejście z ASO do notowań na rynku regulowanym 
była spółka M.W. Trade S.A. Emitent zadebiutował na NC we wrze-
śniu 2007 roku i po 15 miesiącach z sukcesem przeszedł na główny 
parkiet GPW. W ciągu dwóch lat od debiutu na rynku regulowanym 
kurs jego akcji wzrósł o ponad 578%. Trzy tygodnie po pierwszym 
transferze z NC, do rynku głównego dołączyła kolejna spółka – Cen-
trum Klima S.A. – obecna w ASO niespełna osiem miesięcy. Na ko-
niec 2010 roku jej akcje zanotowały 50% stopę zwrotu od dnia 
pierwszego notowania.  

 
Tabela 4. Podstawowe statystyki rynku NewConnect według stanu na 
koniec roku w latach 2007-2010   

Pozycja 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 

Liczba notowa-
nych spółek 

024 0084 00107 00185 

Liczba debiutów  024 0061 00026 00086 

Kapitalizacja 
spółek (mln 
PLN) 

001 184,79 01 396,17 0002 457,16 0004 970,95 

Wartość obro-
tów (tys. PLN) 

302 565,96 826 441,55 1 079 394,92 3 506 652,05 

Wartość NCIn-
dex 

000144,17 000038,19 0000049,70 0000063,44 

Stopa zwrotu 
NCIndex 
w danym roku 
(%) 

000044,17 000-73,51 0000030,14 0000027,65 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.newconnect.pl 
(31.01.2011). 

 
Należy podkreślić, iż warunkiem koniecznym przejścia z rynku al-

ternatywnego na regulowany jest spełnienie przez spółkę wszystkich 
kryteriów i warunków dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu na rynku regulowanym, określonych przez Zarząd GPW S.A. 
w Regulaminie Giełdy (2006) oraz w przepisach powszechnie obo-
wiązujących rangi ustawowej.  
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Tabela 5. Transfery spółek z NewConnect na rynek główny GPW S.A. 
w okresie od 30 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku  

Nazwa 
Spółki 

Debiut na 
NC 

Debiut na 
GPW 

Kurs 
zamknię
cia NC 

Kurs 
31.12.2010 

Zmiana 
kursu* 

w % 

M.W. 
Trade 

28.09.2007 19.12.2008 07,68 16,83 578,63 

Centrum 
Klima 

27.05.2008 06.01.2009 17,63 16,50 50,00 

Fast Fi-
nance 

06.05.2008 30.03.2010 00,76 00,76 -28,30 

Pragma 
Inkaso 

14.04.2008 14.05.2010 06,85 23,00 76,92 

LST Capi-
tal 

13.08.2008 26.05.2010 02,97 01,01    -28,87 

Tesgas 08.07.2009 21.07.2010 10,15 16,40 03,47 

Krynicki 
Recykling 

14.02.2008 26.10.2010 03,98 03,95 02,07 

Trans 
Polonia 

12.09.2008 25.11.2010 04,55 08,75 0-2,78 

PTI 18.05.2009 01.12.2010 04,76 12,00 26,32 

Eko-
Export 

16.07.2009 28.12.2010 02,03 08,00 0-3,03 

*Zmiana kursu od dnia debiutu na rynku głównym do dnia 31.12.2010 roku. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.newconnect.pl 
(31.01.2011). 

 
Oprócz wskazanych powyżej dziesięciu spółek, które przeszły 

z ASO na główny parkiet, z obrotu w alternatywnym systemie wy-
kluczone zostały jeszcze dwa podmioty. Pierwszym była spółka In-
west Connect S.A., której akcje wykluczono z notowań z dniem 14 
października 2009 roku. Zdarzenie to było konsekwencją połączenia 
się tego podmiotu ze spółką Inwest Consulting S.A. (Uchwała Nr 
563/2009).  Kilka miesięcy później, z dniem 2 grudnia 2009 roku, 
z notowań usunięto akcje spółki Perfect Line S.A. w upadłości likwi-
dacyjnej (por. Uchwała Nr 663/2009). Nieudany debiut w kwietniu 
2008 roku (pozyskanie z emisji 650 tys. PLN zamiast planowanych 
ok. 5-6 mln PLN) nie powstrzymało zarządzających spółką przed 
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realizacją planów rozwojowych. Zbyt duże inwestycje, finansowane 
głównie z obcych źródeł finansowania, a także spadek liczby klien-
tów, spowodowało, że Perfect Line skończyła swój działalność po-
przez likwidację (Pochmara, 2010; Wolak, 2010). To pierwsze i jedy-
ne dotychczas bankructwo spółki notowanej na NewConnect, będą-
ce zarazem potwierdzeniem, iż mniej restrykcyjne wymogi stawiane 
emitentom w zakresie wejścia oraz uczestnictwa w ASO oznaczają 
dla inwestorów zdecydowanie wyższe ryzyko w porównaniu z ryn-
kiem regulowanym.   

Jak wspomniano powyżej, w przeciwieństwie do rynku głównego 
GPW S.A.2, na NewConnect brak określonych warunków dotyczą-
cych wartości papierów wartościowych wprowadzanych do obrotu. 
Potwierdzają to dane przedstawione poniżej w tabeli 6. Różnica 
pomiędzy największą i najmniejszą zrealizowaną dotychczas ofertą 
wynosi prawie 26 mln PLN. W gronie 197 debiutantów 15 spółek 
zebrało w drodze IPO ponad 15 mln PLN każda, w tym zdecydowa-
nym liderem jest Mo-Bruk S.A., która w ofercie prywatnej sprzedała 
akcje o wartości prawie 26 mln PLN (debiut na NC 29 czerwca 2010 
roku). Spółka prowadzi działalność w obszarze utylizacji odpadów, 
paliw alternatywnych oraz nawierzchni betonowych (Dokument 
Informacyjny Mo-Bruk S.A., 2010, s. 54).  

Najmniejszą dotychczas ofertę przeprowadziła spółka Hurtimex 
S.A. (producent odzieży niemowlęcej i dziecięcej), która w drodze 
publicznej sprzedaży swoich walorów zgromadziła jedynie 10 535 
PLN (Dokument Informacyjny Hurtimex S.A., 2008, s. 66-67). W su-
mie, do końca roku 2010, 22 emitentów przeprowadziło oferty nie 
przekraczające 500 tys. PLN każda. Analizując przeprowadzone do-
tychczas oferty, nie sposób nie zauważyć, iż dla niektórych emiten-
tów możliwość pozyskania środków finansowych z emisji akcji nie 
jest czynnikiem kluczowym przy decyzji o upublicznieniu spółki. 
W związku z wprowadzeniem spółki na NewConnect aż 23 emiten-

                                                           
2
 Wymogi w zakresie minimalnych wartości kapitalizacji spółki oraz rozprosze-

nia akcjonariatu emitenta zawarte są w §3 pkt 2 Regulaminu Giełdy (2006). 
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tów nie przeprowadziło oferty nowych akcji (Mosionek-Schweda 
2011b). 

  
Tabela 6. Największe i najmniejsze debiuty na NewConnect w okresie od 
30 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2010 roku  

Nazwa spółki Sektor Data debiutu Rodzaj oferty 
Wartość oferty 

(PLN) 

Największe debiuty na rynku NewConnect 

MO Bruk S.A. Recykling 29.06.2010 Prywatna 25 999 994,54 

Mabion S.A. 
Ochrona 
zdrowia 

10.08.2010 Prywatna 22 800 000,00 

LUG S.A. Budownictwo 20.11.2007 Prywatna 20 682 934,00 

Bio-Med Inwe-
stors S.A. 

Inwestycje 16.11.2010 Prywatna 20 640 433,10 

MW Trade S.A. 
Usługi finan-
sowe 

28.09.2007 Prywatna 16 300 000,00 

WDM S.A. Inwestycje 30.08.2007 Prywatna 16 000 000,00 

KZP Druk-Pak S.A. Usługi inne 20.12.2010 Prywatna 15 000 006,08 

Najmniejsze debiuty na rynku NewConnect 

Hurtimex S.A. Usługi inne 04.11.2008 Publiczna 00010 535,00 

DOMEX-BUD 
Development S.A. 

Nieruchomo-
ści 

09.10.2008 Publiczna 00105 074,00 

Oponix S.A. Handel 26.01.2010 Prywatna 00140 000,00 

Hefal Serwis S.A. Budownictwo 27.08.2009 Publiczna 00161 532,00 

Tonsil Acoustic 
Company S.A. 

Handel 14.12.2010 Prywatna 00200 000,00 

FinHouse S.A. Usługi inne 18.11.2010 Prywatna 00225 000,00 

E-kiosk S.A. E-handel 09.12.2009 Prywatna 00258 750,00 

Automatyka-
Pomiary-
Sterowanie S.A. 

Technologie 19.12.2008 Prywatna 00272 957,67 

Źródło: Mosionek-Schweda (Sukcesy…, 2011). 

 
W tabeli nr 7 przedstawiono trzy największe oraz trzy najmniej-

sze pod względem wartości rynkowej spółki (według danych z ostat-
niego dnia grudnia 2010 roku). Zdecydowanym liderem w tym ze-
stawieniu jest spółka MO-BRUK S.A. z kapitalizacją prawie 363 mln 
PLN – jest to również dotychczasowy lider pod względem wielkości 
przeprowadzonej emisji (tabela 6.). Druga pod względem wartości 
rynkowej spółka – Quercus TFI traci do lidera 130 mld PLN. Nato-
miast najmniejszą kapitalizację na koniec 2010 roku miała spółka 
Ibiza Ice Cafe S.A., debiutująca w marcu 2010 roku. Po 9 miesiącach 
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obecności na NewConnect rynek wycenił ją na niespełna 2 mln PLN. 
Warto zauważyć, iż emitent ten  pozyskał z emisji prywatnej prawie 
1,2 mln PLN. Z kolei spółka Hurtimex, która przeprowadziła dotych-
czas najmniejszą emisję, pozyskując w ofercie publicznej jedynie 10 
tys. PLN, na koniec 2010 roku miała wartość rynkową na poziomie 
7,74 mln PLN.    

 
Tabela 7. Spółki o największej i najmniejszej wartości rynkowej według 
stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku 

Nazwa 
spółki 

Data 
debiutu 

Cena 
emisyj-

na 

Kurs za-
mknięcia w 

dniu debiutu 
(PLN) 

Kurs 
31.12.20
10 (PLN) 

Zmiana 
kursu (%) 

Wartość 
rynkowa 
(w mln 

PLN) 

Spółki o największej kapitalizacji 

MO-
BRUK 

29.06.2010 73,03 83,00 155,00 086,75 362,91 

Quercus 
TFI 

11.09.2008 00,80 00,68 003,25 377,94 230,90 

AQUA 21.12.2010 29,50 25,77 017,20 0-33,26 223,38 

Spółki o najmniejszej kapitalizacji 

Ibiza Ice 
Cafe  

19.03.2010 00,30 00,42 000,07 0-83,33 001,97 

Infinity  06.07.2010 03,00 01,10 000,18 0-83,64 002,24 

HMSG  08.04.2010 00,08 00,40 000,17 0-57,50 002,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.newconnect.pl 
(01.02.2011). 

 
Powyższe podstawowe statystyki obrazujące niespełna 3,5-letni 

okres funkcjonowania NewConnect potwierdzają, iż platforma ta 
doskonale spełnia oczekiwania jej założycieli, stając się źródłem 
pozyskania kapitału dla szerokiego kręgu emitentów – począwszy od 
spółek małych, które zdecydowanie nie są w stanie spełnić wymo-
gów w zakresie uczestnictwa na rynku głównym, a skończywszy na 
spółkach bardzo dużych i płynnych, dla których NC jest tylko przy-
stankiem w drodze na główny parkiet, doskonałym miejscem do 
nauki, jak być spółką publiczną i prawidłowo wypełniać związane 
z tym obowiązki. Warto również podkreślić, że dla wielu emitentów 
jedną z przesłanek wejścia do notowań na NC był efekt marketingo-
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wy, promocja firmy i jej produktów/usług oraz budowa pozytywne-
go wizerunku spółki notowanej na GPW S.A.    
 

ALTERNATYWNE PLATFORMY OBROTU DŁUŻNYMI  
INSTURMENTAMI FINANSOWYMI 

 
Niespełna dwa lata po utworzeniu NewConnect warszawska 

giełda poszerzyła swoją ofertę o kolejne platformy obrotu, przezna-
czone dla instrumentów dłużnych. Cztery nowe rynki, funkcjonujące 
pod jedną nazwą – Catalyst, są wspólnym przedsięwzięciem GPW 
S.A. oraz BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A.3). Cechą charakte-
rystyczną Catalyst jest struktura organizacyjna oparta na czterech 
różnych platformach obrotu (Zasady działania Catalyst, 2009):  

– Dwóch rynkach zorganizowanych przez GPW S.A. w formule ryn-
ku regulowanego oraz alternatywnego systemu obrotu (ASO) – 
oba rynki przeznaczone są dla inwestorów detalicznych; 

– Dwóch platformach prowadzonych przez BondSpot S.A: również 
w formule rynku regulowanego oraz alternatywnego systemu 
obrotu, które są skierowane do inwestorów hurtowych – wartość 
transakcji dokonywanych na tych rynkach musi wynosić co naj-
mniej 100 000 PLN (Regulamin Pozagiełdowego Obrotu Regulo-
wanego, 2006; Regulamin ASO BondSpot, 2009).     
Każdy z Organizatorów rynku Catalyst prowadzi dwa systemy ob-

rotu – jeden w formie rynku regulowanego, drugi w formule alter-
natywnego systemu obrotu. Podstawowym kryterium różnicującym 

                                                           
3
 Spółka BondSpot S.A. powstała w styczniu 1996 roku pod nazwą Centralna 

Tabela Ofert S.A. z inicjatywy ponad 20 największych polskich banków i domów 
maklerskich. Od listopada 2000 r. Spółka znajduje się w grupie kapitałowej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W maju 2004 roku weszła w alians 
strategiczny z grupą MTS, zmieniła wówczas nazwę na MTS-CeTO S.A. Z dniem 18 
wrześnie 2009 zmieniła nazwę na BondSpot S.A. Spółka prowadzi hurtowy rynek 
obrotu obligacjami i bonami skarbowymi, zwany MTS Poland oraz regulowany 
rynek pozagiełdowy, na którym dokonywany jest obrót papierami udziałowymi, 
obligacjami skarbowymi oraz nieskarbowymi papierami dłużnymi, które od 30 
września 2009 roku są notowane w ramach rynku Catalyst. 
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powyższe systemy jest zakres regulacji obowiązujących na danym 
rynku.  

Zorganizowanie Catalyst w formie czterech różnych platform ob-
rotu ma umożliwić – według intencji Organizatorów – pozyskanie 
kapitału przez różne podmioty (przedsiębiorstwa oraz jednostki 
samorządu terytorialnego) oferujące emisje dłużnych papierów war-
tościowych o zróżnicowanych wartościach i charakterystykach. 
Z drugiej strony, Catalyst ma służyć jako zorganizowany rynek han-
dlu dla inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidual-
nych, zainteresowanych inwestycjami detalicznymi oraz hurtowymi 
(Schweda, 2010, s. 159). Struktura organizacyjna rynku Catalyst 
została przedstawiona poniżej na schemacie 3. 

 
Schemat 3. Struktura organizacyjna rynku Catalyst   

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gpwcatalyst.pl (28.02.2011). 

 
Konsekwencją przyjętej struktury Catalyst, opartej zarówno na 

rynkach regulowanych, jak i na alternatywnych platformach obrotu, 
jest stworzenie zbioru przepisów regulujących działanie poszczegól-
nych segmentów. Najważniejszym dokumentem są Zasady działania 
Catalyst (2009) wraz z trzema załącznikami, stanowiące regulację 
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ramową, obejmujące między innymi: zasady ogólne funkcjonowania 
tego rynku, warunki i procedury dotyczące autoryzacji dłużnych 
papierów wartościowych, obowiązki informacyjne emitentów, zasa-
dy kierowania obligacji do obrotu we wszystkich segmentach Cata-
lyst oraz zasady uczestniczenia w obrocie przez instytucje finansowe 
(Mosionek-Schweda, 2009, s. 74-75).  

Przepisy zawarte w Zasadach działania Catalyst zostały uszczegó-
łowione w odrębnych dokumentach dedykowanych poszczególnym 
częściom rynku, wśród których do najważniejszych należą: 

– Regulamin Giełdy – w zakresie funkcjonowania regulowanego 
rynku instrumentów dłużnych organizowanego przez GPW S.A. 
w ramach Catalyst; 

– Regulamin Pozagiełdowego Obrotu Regulowanego – w zakresie 
obrotu regulowanego pozagiełdowego organizowanego przez 
BondSpot S.A. w ramach Catalyst; 

– Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego 
przez GPW S.A. w ramach Catalyst; 

– Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego 
przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst. 
Jak wspomniano powyżej, na Catalyst notowane są jedynie dłuż-

ne papiery wartościowe, z wyłączeniem jednakże instrumentów 
emitowanych przez Skarb Państwa. Zgodnie z ustawą o obligacjach 
(1995), na polskim rynku kapitałowym instrumenty te mogą być 
emitowane przez: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-
akcyjne. Do grona uprawnionych należą również gminy, powiaty, 
województwa (jednostki samorządu terytorialnego), związki tych 
jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa. Emitentami obligacji 
mogą być zatem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki 
akcyjne, a także – pomimo nieposiadania osobowości prawnej – 
spółki komandytowo-akcyjne. Oznacza to, że zakres form prawnych 
podmiotów mogących być emitentami obligacji jest szerszy, niż 
w przypadku emisji instrumentów finansowych o charakterze udzia-
łowym (Schweda, 2010, s. 161).  
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Niewątpliwym atutem Catalyst jest jego dostępność dla spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, które w polskich realiach gospo-
darczych stanowią zdecydowaną większość, ze względu na niższe 
koszty prowadzenia działalności (Mosionek-Schweda, 2009, s. 76). 
Ponadto, połączenie w ramach jednego systemu obrotu dwóch ryn-
ków: regulowanego oraz nieregulowanego, umożliwia pozyskanie 
środków finansowych z rynku publicznego nie tylko dużym podmio-
tom, spełniającym ustawowe wymogi dopuszczenia do rynku regu-
lowanego, ale również podmiotom mniejszym lub tym, którzy nie 
chcą lub nie są w stanie wypełnić wszystkich obowiązujących na 
rynku głównym obowiązków.  

Dwie alternatywne platformy Catalyst działają na podobnych za-
sadach, jak wspomniany powyżej NewConnect – oznacza to zatem 
zdecydowanie bardziej elastyczne i liberalne zasady emisji papierów 
wartościowych i następnie obecności emitentów w notowaniach na 
tych rynkach. Wiąże się to również ze znacznie mniejszymi kosztami 
przygotowania i przeprowadzenia emisji – chociażby ze względu na 
możliwość zastosowania oferty prywatnej, jak również istotnie 
mniejsze opłaty pobierane od  emitentów obecnych w ASO (porów-
nanie opłat na rynku regulowanym oraz nieregulowanym prowa-
dzonym przez GPW S.A. oraz BondSpot S.A. znajduje się w tabeli 8).  

 
Tabela 8. Opłaty pobierane od emitentów na Catalyst – na rynku regulo-
wanym oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonych przez 
GPW S.A.  

Rodzaje opłat Rynek regulowany  Rynek nieregulowany 

Opłata za wpro-
wadzenie do obro-
tu giełdowego 
obligacji emitenta, 
którego papiery 
wartościowe są 
notowane na 
giełdzie 

0,0075% wartości nominalnej 
danej emisji (serii) do kwoty 
100.000.000 PLN,  
 
0,005% wartości nominalnej 
danej emisji (serii) od części 
przekraczającej 100.000.000 
PLN wartości nominalnej danej 
emisji (serii);  
 

0,005% wartości nominal-
nej danej emisji (serii) do 
kwoty 100.000.000 PLN; 
 
0,00375% wartości nomi-
nalnej danej emisji (serii) 
od części przekraczającej 
100.000.000 PLN wartości 
nominalnej danej emisji 
(serii); 

 



206     Magdalena Mosionek-Schweda      

 

  

c.d. tab. 8 

Rodzaje opłat Rynek regulowany  Rynek nieregulowany 

 250 PLN za każdy planowany 
rok terminu realizacji praw z 
obligacji danej emisji (serii), 
jednak nie mniej niż 1.500 PLN 
i nie więcej niż 30.000 PLN 
(łącznie); 
 
Jeżeli wartość nominalna 
danej emisji (serii) wynosi 
więcej niż 300.000.000 PLN, 
stawki opłat ulegają obniżeniu 
o 0,0005%. 

150 zł za każdy planowany 
rok terminu realizacji praw 
z dłużnych instrumentów 
finansowych danej emisji 
(serii), jednak nie mniej niż 
1.500 PLN i nie więcej niż 
15.000 PLN (łącznie). 

Opłata za wpro-
wadzenie do obro-
tu giełdowego 
obligacji emitenta, 
którego papiery 
wartościowe nie są 
notowane na 
giełdzie 

0,0125% wartości nominalnej 
danej emisji (serii) do kwoty 
100.000.000 PLN; 
 
0,010% wartości nominalnej 
danej emisji (serii) od części 
przekraczającej kwotę 
100.000.000 PLN wartości 
nominalnej danej emisji (serii); 
 
500 zł za każdy planowany rok 
terminu realizacji praw z obli-
gacji danej emisji (serii), jed-
nak nie mniej niż 3.000 PLN i 
nie więcej niż 50.000 PLN 
(łącznie); 
 
Jeżeli wartość nominalna 
danej emisji (serii) wynosi 
więcej niż 300.000.000 PLN, 
stawki opłat od wartości no-
minalnej emisji (serii) ulegają 
obniżeniu o 0,0005%. 

0,01% wartości nominalnej 
danej emisji (serii) do 
kwoty 100.000.000 PLN; 
 
0,0075% wartości nomi-
nalnej danej emisji (serii) 
od części przekraczającej 
kwotę   100.000.000 PLN 
wartości nominalnej danej 
emisji (serii); 
 
300 zł za każdy planowany 
rok terminu realizacji praw 
z dłużnych instrumentów 
finansowych danej emisji 
(serii), jednak nie mniej niż 
3.000 PLN i nie więcej niż 
30.000 PLN (łącznie). 
 

W przypadku wprowadzenia obligacji danej emisji (serii) do obrotu zarówno na 
rynku giełdowym, jak i do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alterna-
tywnym systemie obrotu, prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot S.A., 
powyższe opłaty ulegają obniżeniu do 50%. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Załącznik nr 1 do Regulaminu Alterna-
tywnego Systemu Obrotu (2007) oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu Giełdy (2006).  
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Alternatywne systemy obrotu funkcjonujące w ramach Catalyst, 
podobnie jak rynek NewConnect, stwarzają, szczególnie małym 
i średnim przedsiębiorstwom, szansę pozyskania kapitału z rynku 
publicznego, który może być doskonałą alternatywą w stosunku do 
innych źródeł finansowania, np.: kredytów bankowych, leasingu, 
funduszy unijnych, dając przy tym dodatkowe korzyści – status gieł-
dowej spółki publicznej, co przekłada się na wzrost prestiżu podmio-
tu, promocję oraz lepsze postrzeganie emitenta przez kontrahen-
tów, klientów i jego otoczenie, a w związku z tym często łatwiejszy 
dostęp do niezbędnych kapitałów. Z kolei sam Catalyst może być 
alternatywą dla tych spółek, które chcą skorzystać z możliwości, 
jakie daje upublicznienie, a jednocześnie nie chcą zmieniać formy 
prawnej na spółkę akcyjną lub preferują finansowanie kapitałem 
dłużnym bardziej niż udziałowym. Zalety emisji obligacji w stosunku 
do innych form finansowania zostały opisane poniżej.   
 

EMISJA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  
NA CATALYST 

 
Proces emisji oraz wprowadzenia papierów wartościowych na 

rynek Catalyst można podzielić na cztery główne etapy (Huczek, 
2009, s. 10): 

– Prace przygotowawcze; 

– Podjęcie wymaganych uchwał przez wspólników lub akcjonariu-
szy; 

– Plasowanie i przeprowadzenie emisji; 

– Wprowadzenie walorów na Catalyst. 
Poszczególne działania podejmowane na każdym etapie w zależ-

ności od wyboru sposobu przeprowadzenia sprzedaży emisji (w dro-
dze oferty prywatnej lub oferty publicznej) zostały przedstawione 
poniżej na schemacie 4.  

Na samym początku – w ramach prac przygotowawczych – nale-
ży przeprowadzić niezbędne analizy ekonomiczne spółki, w celu 
potwierdzenia, czy emisja obligacji jest w danym przypadku najbar-
dziej korzystnym sposobem pozyskania kapitału. W  dalszej  kolejno- 
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Schemat 4. Procedura emisji instrumentów finansowych na Catalyst 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.gpwcatalyst.pl oraz Huczek 
(2009). 
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ści należy ustalić kwotę emisji oraz dokonać jej strukturyzacji (po-
działu na serie i transze), określić termin wykupu, warunki  oprocen-
towania i płatności odsetek oraz wszelkie inne parametry emisji. Na 
tym etapie należy również przygotować spółkę do emisji od strony 
formalnej – w tym przypadku podejmowane działania będą się róż-
niły w zależności od trybu przeprowadzenia oferty (prywatna lub 
publiczna) oraz rynku, na którym emisja będzie plasowana (rynek 
publiczny lub alternatywny system obrotu) (Schweda, 2010, s. 163).  

Podejmując decyzję o finansowaniu poprzez emisję obligacji 
i wejście na Catalyst, należy rozważyć wiele czynników dotyczących 
obecnej, jak i przyszłej sytuacji finansowej spółki, przeznaczenia 
pozyskiwanych środków, zdolności do obsługi zobowiązań wynikają-
cych z emisji dłużnych instrumentów, jak również możliwości speł-
nienia wymogów stawianych spółkom publicznym, nawet jeśli są 
one mniej restrykcyjne, jak ma to miejsce w przypadku rynków al-
ternatywnych. Nie można zatem bez analizy konkretnego przypadku 
jednoznacznie stwierdzić, że emisja dłużnych papierów wartościo-
wych zawsze jest najlepszym źródłem finansowania, chociaż warto 
wziąć pod uwagę kilka cech charakterystycznych tych instrumentów 
(Huczek, 2009; Kaliski, 2001; Grudziński, 2008; Mazurek 2011): 

– Brak zmian w strukturze właścicielskiej – obligacje są dłużnymi 
papierami wartościowymi, oznacza to, że poprzez emisję tych in-
strumentów podmiot staje się dłużnikiem wobec inwestorów, co 
wiąże się z koniecznością spłaty w przyszłości pozyskanego kapi-
tału, często wraz z odsetkami. Nie zmienia się jednak struktura 
właścicielska. W przypadku emisji akcji nie następuje zwrot pozy-
skanych środków, jednakże inwestorzy nabywający akcje stają się 
udziałowcami spółki, dochodzi zatem do rozwodnienia udziałów 
dotychczasowych akcjonariuszy (właścicieli).  

– Poprawa struktury bilansu i wykorzystanie efektu dźwigni finan-
sowej – przedsiębiorstwo może wykorzystać emisję obligacji do 
zmiany swojej struktury kapitałowej – może kształtować propor-
cję pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi, dążąc 
do zwiększenia efektywności wykorzystania kapitałów własnych.   
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– Elastyczność obligacji – w tym przypadku emitent ma możliwość 
ustalenia warunków emisji (wielkości emisji, terminów i sposo-
bów wykupu, płatności odsetek, rodzajów zabezpieczenia, itp.), 
uwzględniając swoją obecną oraz przyszłą sytuację finansową 
i zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z zaciągniętego 
długu. W przypadku kredytu bankowego bardzo rzadko możliwe 
jest tak elastyczne dostosowanie warunków otrzymania kapitału 
do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa, szczególnie w stosun-
ku do podmiotów, które nie są znaczącymi klientami dla kredy-
todawcy.  

– Aspekty podatkowe – poprzez emisję obligacji spółka pożycza 
niezbędne fundusze od wierzycieli, a w konsekwencji ponosi 
koszty finansowe, które obniżają podstawę jej opodatkowania. 
Całkowity koszt finansowania jest zatem niższy o powstałe kwoty 
zmniejszenia podatku dochodowego. 

– Procedura emisji – proces przeprowadzenia emisji oraz wprowa-
dzenia obligacji na Catalyst jest znacznie krótszy niż przeprowa-
dzenie prywatnej lub publicznej oferty akcji i wprowadzenie jej 
do obrotu. Różnice będą szczególnie widoczne w przypadku 
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które dla przeprowa-
dzenia emisji obligacji nie muszą zmieniać formy prawnej. Szyb-
sza i łatwiejsza procedura emisji oraz wprowadzenia obligacji 
przekłada się również na koszty z tym związane – szczególnie 
koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji. Natomiast cał-
kowite koszty zależą od wysokości odsetek lub dyskonta związa-
nych z daną emisją. 
W tabeli 9 dokonano porównania dwóch form finansowania – za 

pomocą kredytu bankowego oraz w drodze emisji obligacji.  
Kolejnym krokiem w procesie emisji obligacji jest podjęcie nie-

zbędnych w tym celu uchwał przez uprawniony organ – najczęściej 
przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zgromadzenie wspólni-
ków, czasami przez radę nadzorczą – zależy to od regulacji przyję-
tych w statucie lub umowie spółki. Należy podkreślić, iż uchwała 
w sprawie emisji obligacji stanowi formalny początek i podstawę 
prawną procedury uruchamiania emisji obligacji, jednakże nie kreuje 
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żadnego zobowiązania spółki wobec innych podmiotów. Zobowią-
zania spółki wynikające z emisji obligacji powstają w zasadzie dopie-
ro w momencie nabycia obligacji przez inwestora (Huczek, 2009, 
s. 11-12).     

 
Tabela 9. Porównanie finansowania działalności za pomocą kredytu ban-
kowego i emisji obligacji  

Emisja obligacji Kredyt bankowy 

Występuje wielu dawców kapitału i ich 
indywidualny udział w całej kwocie 
emisji może być stosunkowo niewielki. 

Występuje jeden kredytodawca, czasami 
kilka banków jako konsorcjum, co wpływa 
na ograniczenie wielkości możliwego do 
uzyskania kredytu. 

Emitent określa wysokość i zasady usta-
lania oprocentowania obligacji, w tym 
długość okresów odsetkowych. 

Wysokość oprocentowania, sposób jego 
ustalania oraz harmonogram spłat rat 
określa bank. Kredytobiorca ma niewielki 
wpływ na jego decyzję. 

Emitent decyduje o sposobie zabezpie-
czenia obligacji. Może również wyemi-
tować obligacje niezabezpieczone lub 
zabezpieczone częściowo. 

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczenia 
i jego wielkości. Najczęściej żąda zabez-
pieczenia o wartości znacznie przekracza-
jącej kwotę zaciągniętego kredytu. 

W okresie trwania obligacji emitent 
spłaca jedynie odsetki, a kapitał dopiero 
w dniu wykupu obligacji. Stąd obciążenia 
przez cały okres trwania finansowania są 
niskie, szczególnie w fazie realizacji 
finansowanej inwestycji.  

Spłata kredytu ma z reguły miejsce co 
miesiąc w postaci rat kapitałowo-
odsetkowych. Oznacza to istotne obcią-
żenie kredytobiorcy zanim inwestycja 
zostanie zrealizowana. 

Emitent ponosi koszty związane z emisją 
obligacji oraz ewentualnym wprowadze-
niem jej do obrotu na rynku zorganizo-
wanym. 

Bank pobiera prowizje i opłaty związane 
z udzieleniem kredytu (przygotowawcza, 
za rozpatrzenie wniosku, za udzielenie 
kredytu, z tytułu wcześniejszej spłaty, 
sporządzenia aneksów). Dodatkowo: 
koszty ustanowienia zabezpieczeń. 

W efekcie wprowadzenia instrumentów 
finansowych do obrotu na rynku zorga-
nizowanym, emitent jest zobowiązany 
wypełniać obowiązki informacyjne 
zgodnie z przepisami prawa.  

Kredytobiorca przekazuje informacje 
o sytuacji finansowej w postaci uzgod-
nionych w umowie sprawozdań. Bank 
może żądać dodatkowych informacji. 

Publiczna promocja emitenta, jeżeli 
obligacje są notowane na rynku zorgani-
zowanym lub uzyskały autoryzację Cata-
lyst. 

Brak publicznej promocji kredytobiorcy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mazurek (2011, s. 18). 
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Trzeci etap obejmuje oferowanie i rozliczanie emisji oraz przy-
dział obligacji. Zgodnie z przepisami ustawy o obligacjach (1995), 
sprzedaż tych papierów może odbywać się na dwa sposoby: w dro-
dze oferty prywatnej oraz w drodze oferty publicznej – zasady prze-
prowadzania tych ofert oraz wymagane dokumenty dopuszczenio-
we są takie same, jak w przypadku omówionego powyżej rynku 
NewConnect. Ustawa o obligacjach reguluje natomiast czas trwanie 
poszczególnych etapów w procesie plasowania emisji. W przypadku 
oferty prywatnej: inwestorzy mają 3 tygodnie na przyjęcie propozy-
cji nabycia od dnia jej otrzymania (chyba że emitent określi inny 
termin), kolejne propozycje nabycia obligacji mogą być składane nie 
później niż 6 tygodni od dnia złożenia pierwszej propozycji, nato-
miast termin dokonania przydziału obligacji wynosi 6 tygodni od 
dnia złożenia ostatniej propozycji nabycia, chyba że emitent określi 
krótszy termin. W przypadku oferty przeprowadzonej w drodze pu-
blicznej, inwestorzy mogą dokonywać zapisów na obligacje nie dłu-
żej niż przez 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji, natomiast emi-
tent musi dokonać przydziału obligacji w ciągu dwóch tygodni od 
dnia zamknięcia publicznej subskrypcji (ustawa o obligacjach, 1995, 
art. 12). 

Po dokonaniu przydziału obligacji, emitent składa do GPW S.A. 
dokumenty wymagane do rozpoczęcia procedury dopuszczenia 
i wprowadzenia do obrotu danych obligacji – jest to ostatni etap 
w drodze na Catalyst. 

Należy wspomnieć o jednej istotnej różnicy pomiędzy Catalyst 
i NewConnect. Wszystkie instrumenty dłużne wprowadzane na Ca-
talyst (bez względu na to, czy mamy do czynienia z rynkiem regulo-
wanym czy alternatywnym) wymagają uzyskania autoryzacji, przy 
czym możliwe są dwie sytuacje (Zasady działania Catalyst, 2009): 

– Emitent uzyskuje autoryzację dla danej emisji dłużnych papierów 
wartościowych, ale nie ubiega się o dopuszczenie emisji do obro-
tu na żadnym z rynków Catalyst; 

– Emitent uzyskuje autoryzację, a następnie rozpoczyna procedurę 
ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie obligacji do ob-
rotu zorganizowanego – na rynku regulowanym lub w alterna-
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tywnym systemie obrotu prowadzonych przez GPW S.A. lub 
BondSpot S.A.  
Zarówno na NewConnect, jak i na głównym parkiecie giełdy, nie 

występuje wymóg autoryzacji walorów emitenta. Autoryzacja obli-
gacji – bez względu na fakt wprowadzenia papierów do obrotu na 
Catalyst lub pozostawienia w obrocie poza tą platformą – oznacza 
przede wszystkim dla spółki zobowiązanie się do przekazywania 
informacji bieżących i okresowych zgodnie z zasadami określonymi 
w Regulaminie Catalyst oraz zarejestrowanie emisji w systemie in-
formacyjnym Catalyst (Zasady działania Catalyst, 2009, §34). Z punk-
tu widzenia inwestorów, kontrahentów oraz innych interesariuszy 
powiązanych z emitentem, przyznanie instrumentom finansowym 
statusu dokumentów autoryzowanych na Catalyst jest sygnałem, że 
emitent stał się podmiotem publicznym, a zatem transparentnym 
i odpowiedzialnym wobec swojego otoczenia (gospodarczego i spo-
łecznego), co przejawia się poprzez wykonywanie obowiązków in-
formacyjnych (Schweda, 2010, s. 165). Nieprzestrzeganie przepisów 
zawartych w Zasadach działania Catalyst, w tym również nienależyte 
wykonywanie obowiązków informacyjnych, może spowodować cof-
nięcie autoryzacji, a w przypadku instrumentów wprowadzonych do 
notowań na rynku, również wykluczenie z obrotu (Zasady działania 
Catalyst, 2009, §37).       

O autoryzację można ubiegać się zarówno w stosunku do nowej 
emisji obligacji, jak również dla papierów wartościowych wyemito-
wanych wcześniej i będących przedmiotem obrotu pomiędzy inwe-
storami. Emitent może starać się o autoryzację, jeśli nie toczy się 
wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne (Zasady 
działania Catalyst, 2009, §35).  Procedura ubiegania się o autoryza-
cję rozpoczyna się od momentu złożenia odpowiedniego wniosku do 
Organizatora Catalyst – GPW S.A. Do wniosku należy dołączyć: krótki 
raport o emitencie (zakres informacji, jakie powinien zawierać ten 
dokument został przedstawiony w Załączniku nr 3 do Zasad działa-
nia Catalyst), informację o otrzymanej ocenie ratingowej, jeżeli zo-
stała sporządzona, wraz z dokumentem potwierdzającym ocenę, akt 
założycielski (lub inne dokumenty określające status prawny pod-
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miotu) oraz aktualny tekst statutu emitenta, aktualny odpis z wła-
ściwego rejestru, oświadczenie, że nie toczy się wobec emitenta 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, jak również zobowią-
zanie emitenta do przestrzegania przepisów Zasad działania Catalyst 
oraz innych przepisów obowiązujących w ramach Catalyst (Zasady 
działania Catalyst, 2009, §36).       

Emitenci, którzy poza otrzymaniem autoryzacji ubiegają się rów-
nież o skierowanie instrumentów finansowych do zorganizowanego 
obrotu na Catalyst, w miejsce raportu o emitencie załączają odpo-
wiedni dokument: prospekt emisyjny (w przypadku ubiegania się 
o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany lub w przy-
padku oferty publicznej przy wprowadzaniu instrumentów do alter-
natywnego systemu obrotu) lub Dokument Informacyjny (dla emisji 
w ofercie prywatnej wprowadzanej do ASO).      

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Organizatora Catalyst 
skutkuje skierowaniem instrumentów emitenta do zorganizowane-
go obrotu, co w praktyce – ze względu na  złożoność rynku Catalyst 
– oznacza jedną z poniższych sytuacji (Zasady działania Catalyst, 
2009, §10): 

– Dopuszczenie instrumentów emitenta do obrotu na obydwu 
rynkach regulowanych – prowadzonych przez GPW S.A. oraz 
BondSpot S.A.; 

– Dopuszczenie emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. 
oraz wprowadzenie jej do alternatywnego systemu obrotu zor-
ganizowanego przez BondSpot S.A.; 

– Wprowadzenie obligacji emitenta do ASO prowadzonego przez 
GPW S.A. i jednocześnie dopuszczenie do rynku regulowanego 
BondSpot S.A.; 

– Wprowadzenie instrumentów do obydwu alternatywnych plat-
form obrotu organizowanych przez obu Organizatorów Catalyst. 
Wyjątkowo, w uzasadnionych sytuacjach, instrumenty emitenta 

mogą zostać skierowane do obrotu na wszystkich czterech platfor-
mach rynku Catalyst lub tylko do jednej z nich (Zasady działania Ca-
talyst, 2009, §10 pkt 2).  
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PODSTAWOWE STATYSTYKI CATALYST 
 

30 września 2009 roku wraz z rynkiem Catalyst zadebiutowało 
dziesięciu emitentów, wprowadzając łącznie 31 serii, w tym (Cata-
lyst nowy rynek; 2009; Biuletyny statystyczne, 2009, 2010): 

– Nowe emisje obligacji wyemitowane przez trzech emitentów: 
Miasto Stołeczne Warszawa (jedna seria dopuszczona do obrotu 
na rynkach regulowanych GPW S.A. oraz BondSpot S.A.), Miasto 
Radlin oraz Electus S.A. (każdy podmiot wyemitował po dwie se-
rie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.); 

– Instrumenty dłużne siedmiu emitentów notowane wcześniej na 
rynku publicznym: Europejski Bank Inwestycyjny (trzy serie, ry-
nek regulowany GPW), BRE Bank Hipoteczny S.A. (12 serii, 
wszystkie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Bond-
Spot), Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. (jedna seria, rynek re-
gulowany BondSpot), Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (jedna 
seria, rynek regulowany BondSpot), Miasto Poznań (dwie serie, 
rynek regulowany BondSpot), Miasto Rybnik (trzy serie, rynek 
regulowany BondSpot) oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A. (cztery 
serie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym BondSpot). 
Do końca 2009 roku do notowań na Catalyst dołączyły jedynie 

trzy spółki wprowadzając łącznie cztery serie obligacji korporacyj-
nych: Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. (dwie serie) oraz ONICO 
Trade Sp. z o.o. i MCI Management S.A. (po jednej serii). W sumie na 
Catalyst odbywał się wówczas obrót 35 seriami instrumentów dłuż-
nych wyemitowanych przez 13 podmiotów. 

Z możliwości autoryzacji emisji, bez wprowadzenia do zorgani-
zowanego obrotu, skorzystało w dniu debiutu Catalyst pięciu emi-
tentów – łącznie autoryzację Catalyst uzyskało 12 serii instrumen-
tów dłużnych, w tym: Gmina Miejska Tczew (cztery serie), Miasto 
Ząbki oraz Gmina Połczyn – Zdrój (po trzy serie), Gmina Miejska 
Turek oraz Gmina Kórnik (po jednej serii) (por. Biuletyny statystycz-
ne 2009). W trakcie kolejnych miesięcy funkcjonowania Catalyst, do 
Organizatorów tego rynku nie wpłynął żaden wniosek o autoryzację 
i na koniec roku 2009 lista autoryzowanych instrumentów dłużnych 
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zawierała te same pozycje, jak w dniu otwarcia Catalyst. 
Poniżej przedstawione zostały podstawowe statystyki Catalyst 

według stanu z pierwszego dnia funkcjonowania tego rynku oraz na 
koniec 2009 roku i 2010 roku.  

 
Tabela 10. Podstawowe wskaźniki rynku Catalyst w latach 2009-2010 

Wskaźnik 
Wartość w dniu 

30.09.2009 
Wartość w dniu 

31.12.2009 
Wartość w dniu 

31.12.2010 

Wartość obrotów 
sesyjnych (mln PLN) 

000,07 00169,97 0000751,06 

Liczba transakcji 
sesyjnych 

7 318 4 300 

Wartość obrotów w 
transakcjach pakie-
towych (mln PLN) 

-- 04 978,79 0000255,20 

Liczba transakcji 
pakietowych  

-- 073 0043 

Liczna serii, w tym: 430 047 0109 

     Notowane 310 035 0097 

     Autoryzowane 120 012 0012 

Wartość emisji (mln 
PLN), w tym: 

5 299,59 10 690,79 21 552,76 

     Notowane  5 258,09 10 649,29 21 508,10 

     Autoryzowane  0041,50 00041,50 00044,67 

Liczba debiutów 31 035 069 

Liczba sesji  01 064 253 

Źródło: Biuletyn Statystyczny Catalyst, Październik 2009, Grudzień 2009, Grudzień 
2010.  

 
W ciągu trzech miesięcy funkcjonowania, Catalyst przyciągnął 

swoją ofertą 18 podmiotów – z czego 13 emitentów zdecydowało na 
wprowadzenie instrumentów do obrotu zorganizowanego (o łącznej 
wartości ponad 10 mld PLN), natomiast 5 emitentów poprzestało 
jedynie na autoryzacji. W kolejnych miesiącach wprowadzono do 
obrotu jedynie cztery nowe serie instrumentów dłużnych, co więcej, 
nie pojawił się żaden nowy podmiot zainteresowany autoryzacją 
papierów wartościowych. W 2010 roku do notowań na Catalyst 
weszło 69 nowych serii i w grudniu tego roku notowano łącznie 97 
walorów,  w  tym 40 serii obligacji korporacyjnych (wyemitowanych 
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przez 24 spółki), 12 serii obligacji spółdzielczych (wyemitowanych 
przez 10 banków spółdzielczych), 27 serii obligacji komunalnych 
(wyemitowanych przez 13 jednostek samorządu terytorialnego), 13 
serii listów zastawnych hipotecznych wprowadzonych przez dwa 
banki hipoteczne: Pekao Bank Hipoteczny oraz BRE Bank Hipotecz-
ny, a także 5 serii listów zastawnych publicznych (wszystkie wyemi-
towane przez BRE Bank Hipoteczny) (Biuletyny statystyczne, 2010). 

Jak wynika z powyższej tabeli, w 2010 roku nie zmieniła się liczba 
instrumentów autoryzowanych na Catalyst – nadal status autoryzo-
wanych posiadało 12 serii, jednakże nastąpiły zmiany w gronie emi-
tentów autoryzowanych walorów, pojawiły się bowiem pierwsze 
obligacje korporacyjne – spółki Remedis. Autoryzację dla dwóch 
serii obligacji komunalnych uzyskał również Oświęcim. Z kolei gmina 
Połczyn Zdrój wprowadziła swoje trzy serie do obrotu w alternatyw-
nym systemie obrotu GPW S.A. W zakresie pozostałych autoryzo-
wanych serii nie nastąpiły żadne zmiany.  

Catalyst jest dopiero w początkowej fazie rozwoju, ale biorąc pod 
uwagę katalog podmiotów uprawnionych do emisji obligacji oraz 
fakt występowania w strukturze tego rynku również mniej restryk-
cyjnych platform alternatywnych, statystyki rynku mogą wydawać 
się niezadowalające. Nie lepiej kształtuje się zainteresowanie inwe-
storów nową ofertą GPW S.A. W 2009 roku w trakcie 64 dni sesyj-
nych, inwestorzy dokonali łącznie 318 transakcji o wartości około 
170 mln PLN, z czego największą aktywność wykazali w grudniu: 
w trakcie 21 dni sesyjnych zawarli 148 transakcji o łącznej wartości 
około 120 PLN (dla porównania w październiku w ciągu 22 dni sesyj-
nych dokonano 49 transakcji o wartości około 14 PLN). W całym 
2010 roku w ciągu 253 dni sesyjnych dokonano 4 300 transakcji 
o łącznej wartości nieco ponad 751 mln PLN.   

Na polskim rynku kapitałowym zdecydowanie dominują udziało-
we instrumenty finansowe, natomiast w zakresie papierów dłużnych 
walory emitowane przez Skarb Państwa. Tworząc Catalyst Organiza-
torzy mieli na celu między innymi wzmocnienie pozycji obligacji 
nieskarbowych na polskim rynku, przekonanie emitentów do korzy-
stania z emisji dłużnych instrumentów jako alternatywnego źródła 
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finansowania działalności, jak również zachęcenie inwestorów do 
częstszego włączania nieskarbowych papierów dłużnych do portfeli 
inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania plat-
form alternatywnych na Catalyst oraz zalety obligacji, warto rozwa-
żyć możliwość skorzystania z tej drogi finansowania.   

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Celem niniejszego rozdziału było zaprezentowanie nowych moż-

liwości, jakie stworzyła warszawska giełda w zakresie źródeł pozy-
skiwania kapitałów. Polski rynek kapitałowy utożsamiany jest przede 
wszystkim z rynkiem głównym (regulowanym), na którym obowiązu-
ją restrykcyjne wymogi w zakresie emisji i obrotu papierami warto-
ściowymi, w tym zwłaszcza walorami udziałowymi. Pojawienie się 
alternatywnych platform obrotu – zarówno dla instrumentów udzia-
łowych, jak i dłużnych – daje szansę finansowania rozwoju w drodze 
pozyskania środków z rynku publicznego przedsiębiorstwom małym 
i średnim, a w przypadku Catalyst również o statusie spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Niższe koszty emisji oraz obecności 
w notowaniach w ASO, możliwość przeprowadzenia znacznie prost-
szej i tańszej emisji prywatnej walorów, jak również bardziej liberal-
ne przepisy i znacznie ograniczone (w porównaniu do rynku główne-
go) obowiązki nałożone na emitentów mają zachęcić przedsiębior-
stwa do rozważania skorzystania z rynku kapitałowego, zamiast 
finansowania działalności jedynie za pomocą kredytów czy środków 
własnych.  

Wybrane statystyki NewConnect zaprezentowane w pracy po-
twierdzają dużą elastyczność tego rynku – w notowaniach na NC 
znaleźć można zarówno spółki duże z emisją o wartości kilkudziesię-
ciu milionów złotych, jak również małe podmioty, które weszły na 
rynek z emisją liczoną w tysiącach złotych, bądź też bez emisji. Dla 
wielu emitentów większe znaczenie miał prestiż wynikający z tytułu 
bycia spółką giełdową, niż wartość pozyskanych środków. Natomiast 
rynek Catalyst jest jeszcze początkowej fazie swojego rozwoju, ale 
bez wątpienia stanowi warte rozważenia źródło finansowania, do-
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stępne również dla małych i średnich podmiotów. Nie ulega wątpli-
wości, iż zaprezentowane alternatywne systemy obrotu wypełniły 
istotna lukę na polskim rynku kapitałowym.     
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THE USE OF ALTERNATIVE TRADING SYSTEMS  
AS A SOURCE OF FINANCING OF DEVELOPMENT OF 

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
 

Keywords: stock exchange, alternative trading system, NewConnect, 
Catalyst  
 
Abstract: The first Polish alternative trading system – NewConnect – 
began operation August 30, 2007. It is a non-regulated market, or-
ganized by the Warsaw Stock Exchange and run outside the main 
floor. NewConnect aims to enable raising capital from public market 
for small entities, also just starting their business (so-called “start-
up”), representing innovative sectors and having a chance in the 
future to move towards listing on the main market. This platform is 
dedicated to all companies wishing to raise capital by selling shares 
on public markets, but are not able to meet all the requirements 
governing the regulated market. 

NewConnect is intended for trading equities, hence a necessary 
condition for issuers to have the status of joint stock company. For 
some entities this may be some restriction, due to costs associated 
with the company’s transformation, or unwillingness to change the 
legal form and devolving the power to the investors-shareholders. 
The solution for these entities is the ability to raise funds by issuing 
bonds on the Catalyst. It is a platform for trading debt instruments, 
consisting of four markets, two of which operate in the formula of 
the alternative trading system, characterized by a more liberal and 
flexible rules of access and participation for issuers. It is worth not-
ing that under Polish law, issuers of debt instruments may be also 
limited liability companies, in addition to joint stock companies, 
therefore, Catalyst is an opportunity to become public company and 
raise capital without having to change the legal form. Also, the fund-
ing activities through the issuance of bonds has many advantages 
compared with other sources, including the loan or the issuance of 
shares. 
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The chapter provides an alternative trading platform operating in 
Poland, rules of their functioning, the current development, the 
possibility of their use as a source of raising capital for small and 
medium-sized companies and the procedures for issuing shares and 
bonds on NewConnect and Catalyst. 



 

 
 
 
 

Rozdział 7 
 
 

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
INWESTYCJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH  

W POLSCE  
 
 

Agnieszka Syrocka-Sijka 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu   

 
 

WPROWADZENIE 
 

Sektor przedsiębiorstw, ze względu na swą specyfikę, odgrywa 
istotne znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju. Dobrze prosperu-
jące firmy stają się bowiem kreatorami wielu miejsc pracy i są źró-
dłem stymulowania innowacyjności i konkurencyjności regionu. 
Jednakże właściwe funkcjonowanie i rozwój podmiotów gospodar-
czych wymaga odpowiednich sposobów finansowania, jak również 
prawidłowych relacji z instytucjami zapewniającymi finansowanie 
zewnętrzne. Dostępność alternatywnych form wsparcia finansowe-
go projektów inwestycyjnych ma wpływ na podejmowane przez 
przedsiębiorstwo decyzje, gdyż warunkuje jego plany i zamierzenia 
strategiczne, a jednocześnie tworzy warunki do inicjowania kolej-
nych przedsięwzięć. 

Proces integracji gospodarczej tworzy nowe wyzwania i szanse, 
przed którymi stają gospodarki poszczególnych państw. W dobie 
globalizacji coraz większe znaczenie odgrywają międzynarodowe 
organizacje finansowe, dzięki którym możliwa jest współpraca nieza-
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leżnych państw w danej dziedzinie stosunków finansowych. Są to 
agencje zmierzające do równomiernego rozwoju wspólnego rynku 
w interesie Wspólnoty Europejskiej oraz instytucje promujące go-
spodarkę rynkową, wspomagające rozwój przedsiębiorstw i przy-
spieszenie niezbędnych zmian strukturalnych.  

Celem rozdziału jest scharakteryzowanie form wsparcia przed-
siębiorstw udzielanych przez wybrane instytucje finansowe, takie 
jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju (EBOiR). Rozdział stanowi prezentację działalności wymie-
nionych organizacji, ich celów i funkcji oraz instrumentów finanso-
wych przez nich stosowanych. Jest również próbą odpowiedzi na 
pytania dotyczące aktualnych strategii i wyzwań stawianych przez te 
organizacje gospodarcze. Rozważania oparto na badaniach literatu-
rowych opierając się na publikacjach poświęconych międzynarodo-
wym instytucjom finansowym, raportach banków i informacjach 
zawartych na stronach internetowych.  
 

CELE EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO 
 

Europejski Bank Inwestycyjny został założony 25 marca 1957 r. 
na mocy Traktatu Rzymskiego. Działalność rozpoczął 1 stycznia 1958 
r. w celu finansowania zrównoważonego wzrostu krajów. Został 
utworzony jako instytucja finansowa Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej (EWG), a następnie Unii Europejskiej (UE). Jego siedziba 
znajduje się w Luksemburgu. Posiada on osobowość prawną, a jego 
członkami są kraje członkowskie Unii Europejskiej1.  

Z formalno-prawnego punktu widzenia Europejski Bank Inwesty-
cyjny nie jest instytucją finansową ani Wspólnot Europejskich, ani 
Unii Europejskiej. Jest on natomiast bankiem międzypaństwowym, 
dysponującym pełną autonomią, powołanym do realizacji zadań 
będących istotnym elementem procesów integracyjnych w ramach 
UE. Europejski Bank Inwestycyjny jest specyficznym organem Unii 
Europejskiej. Nie znajduje się w ścisłym związku z głównym strumie-

                                                           
1
 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/Strony/EBI.aspx. 
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niem podejmowania decyzji w Unii, dlatego też jest on jej autono-
micznym niezależnym ciałem. Bank jest własnością państw człon-
kowskich, które wspólnie obejmują udziały w kapitale Banku. Nie 
wykorzystuje on funduszy z budżetu Unii, a jego działalność jest 
finansowana za pomocą pożyczek na rynkach finansowych. 

Według stanu na 1 stycznia 2007 r. kapitał EBI wynosił 164,8 mld 
EUR, a na 1 kwietnia 2009 r. – 232,4 mld EUR. Udział poszczególnych 
krajów członkowskich w tym kapitale jest obliczony na podstawie 
znaczenia ich gospodarek w Unii Europejskiej, mierzonego udziałem 
w PKB Unii Europejskiej jako całości. Największy udział mają Niemcy, 
Francja, Włochy i Wielka Brytania (po 16,17%). Udział Polski wynosi 
2,07%, a pozostałych nowych krajów członkowskich łącznie około 
3,2%.2 Strukturę kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla 
poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej przedstawia 
tabela 1. 

 
Tabela 1. Struktura kapitału Europejskiego Banku Inwestycyjnego 

Państwo 
Kwota (w EUR) 

na dzień 
01.01.2007 r. 

Kwota (w EUR) 
na dzień 

01.04.2009 r. 

Udział 
w % 

Niemcy 26 649 532 500 37 578 019 000 16,17 

Francja 26 649 532 500 37 578 019 000 16,17 

Włochy 26 649 532 500 37 578 019 000 16,17 

Wielka Brytania 26 649 532 500 37 578 019 000 16,17 

Hiszpania 15 989 719 500 22 546 811 500 09,70 

Holandia 07 387 065 000 10 416 365 500 04,48 

Szwecja 04 900 585 500 06 910 226 000 02,97 

Dania 03 740 283 000 05 274 105 000 02,27 

Austria 03 666 973 500 05 170 732 500 02,22 

Polska 03 411 263 500 04 810 160 500 02,07 

Finlandia 02 106 816 000 02 970 783 000 01,28 

Grecja 02 003 725 500 02 825 416 500 01,22 

Portugalia 01 291 287 000 01 820 820 000 00,78 

                                                           
2
 Oręziak (2009, s. 238),  http://www.eib.org/attachments/general/reports/ar 

2008pl.pdf.  
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c.d. tab. 1 

Państwo 
Kwota (w EUR) 

na dzień 
01.01.2007 r. 

Kwota (w EUR) 
na dzień 

01.04.2009 r. 

Udział 
w % 

Czechy 001 258 785 500 001 774 990 500 0,76 

Węgry 001 190 868 500 001 679 222 000 0,72 

Irlandia 000935 070 000 001 318 525 000 0,57 

Rumunia 000863 514 500 001 217 626 000 0,52 

Słowenia 000397 815 000 000604 206 500 0,26 

Słowenia 000397 815 000 000560 951 500 0,24 

Bułgaria 000290 917 500 000410 217 500 0,18 

Litwa 000249 617 500 000351 981 000 0,15 

Luksemburg 000187 015 500 000263 707 000 0,11 

Cypr 000183 382 000 000258 583 500 0,11 

Łotwa 000152 335 000 000214 805 000 0,09 

Estonia 000117 640 000 000165 882 000 0,07 

Malta 000069 804 000 000098 429 500 0,04 

Ogółem 164 808 169 000 232 392 989 000 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Oręziak (2009, s. 238), 
http://www.eib.org/attachments/general/ reports/ar2008pl.pdf (stan na dzień 10 
kwietnia). 

 
Europejski Bank Inwestycyjny ,,to instytucja finansowa, której 

misją jest przyczynianie się do postępu ekonomicznego mniej rozwi-
niętych rejonów Unii Europejskiej, usprawnianie europejskiej infra-
struktury transportowej i telekomunikacyjnej, ochrona środowiska 
naturalnego, podnoszenie jakości życia, promowanie wielkomiej-
skiego rozwoju oraz ochrona naturalnej i architektonicznej spuścizny 
Wspólnoty” (Ambukita, Munyama, 2002, s. 64). Bank ma przyczy-
niać się do osiągania celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, 
wzmacniania międzynarodowej konkurencyjności przemysłu oraz 
wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 198 Traktatu Rzymskiego głównymi celami Banku 
są: europejski rozwój regionalny, infrastruktura i komunikacja, ener-
gia, naturalne i miejskie środowisko, konkurencyjność przemysłowa 
oraz kapitał ludzki (Chrabonszczewska, 2005, s. 147). Celem Banku 
jest przyczynianie się do zrównoważonego, pozbawionego zakłóceń, 
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wzrostu krajów Wspólnoty. Bank finansuje projekty we wszystkich 
sektorach gospodarki, obejmując zarówno kraje basenu Morza 
Śródziemnego, Afryki, Karaibów i Pacyfiku, jak i kraje kandydujące 
do Unii Europejskiej oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej, ale 
na podstawie odrębnych porozumień (Oręziak, 2009, s. 238). 

Europejski Bank Inwestycyjny jest uznawany za potentata na 
światowym rynku kapitałowym. Możliwe to było dzięki posiadanej 
renomie, silnej pozycji udziałowców oraz płynności aktywów. Ze 
względu na fakt, że udziałowcami banku są państwa członkowskie 
Unii, posiada on najwyższy możliwy rating kredytowy (AAA) na ryn-
kach pieniężnych. Dzięki temu może on gromadzić bardzo wysokie 
kwoty kapitału na bardzo korzystnych warunkach. Działalność banku 
jest oparta na przesłankach politycznych i nie ma na celu przynosze-
nie zysku, a źródłem finansowania jego działalności jest rynek kapi-
tałowy i fundusze własne (Chrabonszczewska, 1991, s. 53).  

Dlatego też bank oferuje najkorzystniejsze warunki pożyczek 
i kredytów, w tym kredyty non-profit. Stawka oprocentowania kre-
dytów jest płynna i ustalana raz na kwartał na bazie kosztów uzy-
skania środków przez EBI w poprzednim okresie. Bank nie udziela 
jednak pożyczek przekraczających 50% całkowitego kosztu danego 
projektu. Projekty, w które inwestuje bank, są starannie wybierane 
na podstawie następujących kryteriów: 

– muszą przyczyniać się do realizacji celów Unii Europejskiej,  

– muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finanso-
wego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska,  

– powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.3 
Pożyczki i gwarancje przyznawane przez Bank dotyczyć mogą 

modernizacji i przekształcania przedsiębiorstw lub tworzenia no-
wych dziedzin działalności, wynikających ze stopniowego ustana-
wiania wspólnego rynku, jak również realizacji projektów zmierzają-
cych do rozwoju regionów mniej rozwiniętych i inwestycji będących 
we wspólnym interesie EWG. Bank zajmuje się udzielaniem poży-

                                                           
3
 http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_pl.htm. 
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czek dla sektora publicznego i prywatnego na projekty europejskie 
w dziedzinach takich jak:  

– spójność i konwergencja regionów Unii Europejskiej,  

– wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw,  

– programy ochrony środowiska,  

– badania, rozwój i innowacje,  

– transport,  

– energia.  
 
Tabela 2. Kredyty udzielone przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz 
konwergencji w Unii Europejskiej  

Sektor 
Kwota 

(w mln EUR) 
Odsetek 

(w %) 

Infrastruktura komunikacji i łączności 8518 048 

Energia 2297 013 

Rozwój miejski 2131 012 

Woda, kanalizacja, odpady 1455 008 

Zdrowie, edukacja 1347 008 

Przemysł 1170 007 

Inne usługi 00909 005 

Kredyty indywidualne 17827 100 

Linie kredytowe w regionach konwergencji 03192 - 
Źródło: Sprawozdanie z działalności i raport na temat działalności korporacyjnej 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2008r. (2011), http://www.eib.org/at 
tachments/ general/reports/ar2008pl.pdf, (stan na dzień 10 kwietnia). 
 

Działalność kredytowa skoncentrowana jest na udzielaniu długo-
terminowych kredytów finansujących projekty pogłębiające integra-
cję, rozwój komunikacji, ochronę środowiska naturalnego, rozwój 
przemysłu, usług, edukacji i ochronę zdrowia. Podział kredytów 
udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny na rzecz konwer-
gencji w Unii Europejskiej w podziale na poszczególne sektory 
przedstawia tabela 2. W odróżnieniu od banków komercyjnych EBI 
nie zajmuje się prowadzeniem kont osobistych, transakcji bezpo-
średnich czy udzielaniem rad z zakresu prywatnych inwestycji. 
Udziela on długoterminowych pożyczek na finansowanie projektów 
inwestycji kapitałowych, ale nie udziela dotacji. O kredyt z EBI mogą 
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ubiegać się wszystkie podmioty, w szczególności gminy, związki 
gmin, powiaty, województwa i wszystkie podmioty zależne od sa-
morządów, a także przedsiębiorstwa.4 

Jednakże należy wziąć pod uwagę, że każdy kredytowany projekt 
musi służyć rozwojowi regionalnemu i przyczyniać się do realizacji 
celów Unii Europejskiej, czyli harmonijnego i zrównoważonego roz-
woju, poszanowania środowiska, rozwoju nowoczesnych technologii 
itp. Działalność EBI cieszyła się dotychczas pozytywną opinią, jed-
nakże czasami pojawiają się pojedyncze głosy krytykujące praktycz-
ną realizację polityki pożyczkowej i postulujące większą przejrzy-
stość przy podejmowaniu decyzji w ramach tej polityki. Są też postu-
laty, by działalność Banku podlegała ocenie przez niezależną ze-
wnętrzną instytucję. Przedstawiciele EBI często podkreślają, że przy 
podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczek podmiotom z krajów 
spoza Unii Europejskiej, bank przywiązuje dużą wagę do przestrze-
gania założonych standardów. Jego wymagania w tej dziedzinie 
przyczyniły się do tego, że zrezygnował on z finansowania niektó-
rych projektów np. w Afryce. 

Wykonując swoje zadania, Europejski Bank Inwestycyjny ułatwia 
finansowanie programów inwestycyjnych ze wsparciem funduszy 
strukturalnych i innych instrumentów Wspólnoty. EBI współpracuje 
z Bankiem Światowym, Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, Euro-
pejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Azjatyckim Bankiem 
Rozwoju. Współpraca ta polega w znacznej mierze na współfinan-
sowaniu projektów regionalnych realizowanych w krajach partner-
skich (Chrabonszczewska, 2005, s. 152). 

 
PLAN OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO BANKU  

INWESTYCYJNEGO 
 

Szczegółowy plan operacyjny Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go na lata 2009-2011 został zawarty w publicznie dostępnym doku-
mencie o nazwie „Operacyjny plan działań na lata 2009-2011”. 

                                                           
4
 Paszkowska, Czubocha, http://www.e-finanse.com/article.php?art=81. 
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Zgodnie z sugestią Rady Europejskiej i Rady ds. Ekonomicznych 
i Finansowych (ECOFIN) oraz swoich udziałowców, bank przyjął za 
naczelny cel swojej działalności wyznaczenie elastycznych narzędzi, 
będących odpowiedzią na kryzys w sektorze bankowym i ogólny 
kryzys gospodarczy w Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to roz-
winięcie i przyspieszenie działalności banku poprzez zwiększenie 
łącznej wysokości przyznawanych kredytów o około 30% w stosunku 
do lat poprzednich.  

Obszar działalności EBI pozostanie niezmieniony, a jego strate-
giczne cele są odzwierciedleniem celów polityki unijnej, które zosta-
ły przedstawione na rysunku 1.  

W latach 2009-2011 działalność EBI skoncentrowana jest na 
osiągnięciu następujących rezultatów: 

– wzrost wysokości, udzielanych za pośrednictwem pośredników 
finansowych, kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP) o 50% (dodatkowe 2,5 mld EUR rocznie) i utworzenie no-
wej oferty produktów pozwalających na podział ryzyka z bankami 
pośredniczącymi, 

– udzielanie rocznie 6 mld EUR kredytów na rzecz sektora energii 
i walki ze zmianami klimatycznymi. Celem europejskiego mecha-
nizmu czystego transportu będzie znaczne zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla poprzez nakłady na badania, rozwój i innowa-
cje oraz aktywa rzeczowe.  

– wzrost wartości udzielanych kredytów na rzecz konwergencji 
o dodatkowe 2,5 mld EUR rocznie – w związku ze wzrostem ryzy-
ka w państwach członkowskich Unii Europejskiej wywołanym 
kryzysem gospodarczym. Część tych środków zostanie przezna-
czonych na linie kredytowe dla banków lokalnych, które będą je 
stawiać do dyspozycji MSP w regionach konwergencji Unii Euro-
pejskiej5 .  
Jednocześnie Bank będzie kontynuować realizację strategii pole-

gającej na przyjmowaniu, w kontrolowany sposób, większego ryzyka 
w celu uzyskania większej wartości dodanej. Osiągnięcie jej będzie 

                                                           
5 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ar2008pl.pdf. 
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możliwe poprzez wzmocnienie produktów i procesów w ramach 
sześciu celów priorytetowych i udział w prowadzonej przez Unię 
Europejską walce ze zmianami klimatycznymi, w szczególności dzięki 
odpowiednio nakierowanym działaniom obejmującym kredyty, po-
moc techniczną, partnerstwa, innowacyjne produkty, większe zo-
rientowanie na potrzeby klientów i obecność na rynkach lokalnych. 

  
Rysunek 3. Obszary działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 
lata 2009-2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie z działalności i raport na 
temat działalności korporacyjnej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2008 r. 
(2011), http://www.eib.org/attachments/general/reports/ar2008pl.pdf (stan na 
dzień 10 kwietnia 2011 r.). 

 
Ponadto zwiększenie udzielanych kredytów dla państw człon-

kowskich Unii Europejskiej nie będzie mieć wpływu na działalność 
banku poza Unią Europejską (w ponad 150 krajach), gdzie kontynu-
uje on realizację postanowień decyzji Rady z 2006 roku w sprawie 
upoważnienia EBI do prowadzenia zewnętrznej działalności. Jego 
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prywatnego, finansowego i infrastruktury, bezpieczeństwo dostaw 
energii, zrównoważony rozwój i wspieranie obecności Unii Europej-
skiej w tych krajach. 

Kolejnym założeniem przyjętym w strategii na lata 2009-2011 
jest zwiększenie działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
w zakresie pozyskiwania funduszy. W 2009 r. zamierza pozyskać, 
mimo obecnego kryzysu gospodarczego, 70 mld EUR na rynkach 
kapitałowych (w stosunku do 59,5 mld EUR w 2008 r.). 

Nowe cele w zakresie przyznawania kredytów będą mieć wpływ 
na kapitał banku. Aktualny wskaźnik zadłużenia banku (250%) nie 
pozwala mu na realizację planowanych celów w zakresie zwiększe-
nia wolumenu kredytów. Państwa członkowskie będące udziałow-
cami banku, w kwietniu 2009 r. dokonały zwiększenia kapitału sub-
skrybowanego do 232 mld EUR. Kapitał wniesiony stanowi, jak do 
tej pory, 5% kapitału subskrybowanego i pochodzi z dodatkowych 
rezerw banku, dlatego też nie stanowi obciążenia dla budżetu 
państw członkowskich. Zwiększenie kapitału, a także solidne wyniki 
finansowe banku (w 2008 roku jego zysk netto wyniósł 1,65 mld 
EUR) pozwolą mu na prowadzenie działalności zgodnej z przyjętą 
strategią na solidnych podstawach i odgrywanie znaczącej roli 
w ożywieniu gospodarczym w Europie.6 

Z kolei strategię działania EBI na lata 2011-2013 wyznacza „Ope-
racyjny plan działań na lata 2011-2013”. W dokumencie tym zostały 
potwierdzone szczegółowe cele działalności banku, w tym również 
w zakresie udzielanego wsparcia finansowego. Zgodnie z dobrą 
praktyką, bank wciąż będzie się skupiać na finansowaniu projektów 
w ramach obszarów priorytetowych, które mają największy wpływ 
na zwiększanie celów polityki Unii Europejskiej. W ciągu najbliższych 
lat bank będzie nadal koncentrować działalność kredytową na tych 
obszarach, w których Europa najsilniej odczuła skutki kryzysu, czyli 
na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, walce ze zmianami 
klimatycznymi oraz regionach konwergencji.  

                                                           
6
 http://www.eib.org/attachments/general/reports/ar2008pl.pdf. 



Alternatywne źródła finansowania inwestycji…     235 

 

 

Jednocześnie w „Operacyjnym planie działań na lata 2011-2013” 
bank określił swoją misję następująco: Europejski Bank Inwestycyjny 
jako bank Unii Europejskiej wykorzystuje swoją specjalistyczną wie-
dzę i zasoby, w celu zmiany przyszłości Europy i jej partnerów po-
przez wspieranie inwestycji realizujących cele polityki Unii Europej-
skiej. Z kolei wizją EBI jest zapewnienie zrównoważonego i trwałego 
wzrostu gospodarczego przyczyniającego się do rozwoju Europy 
i krajów partnerskich, co możliwe będzie dzięki: 

– finansowaniu projektów realizowanych w Unii Europejskiej i kra-
jach partnerskich, 

– wnoszeniu wartości dodanej do realizowanych projektów inwe-
stycyjnych, 

– zabezpieczeniu stabilności i trwałości finansowej.7  
 

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY A ROZWÓJ POLSKI 
 

Współpraca Polski z EBI rozpoczęła się w 1990 r. Wówczas Rada 
Gubernatorów utworzyła fundusz wartości 1 mld ecu, przeznaczony 
na wspieranie projektów inwestycyjnych w Polsce w latach 1990-
1993. W 1993 r. fundusze dla państw Europy Środkowej i Wschod-
niej zwiększono do 3 mld ecu, z czego Polska otrzymała 11,2 mld 
ecu. Dotychczas Polska otrzymała najwięcej, bo 29,4% wszystkich 
środków przyznanych państwom tej grupy (Łabędzka, Pilawski, 
1998, s. 14). 

EBI finansuje polskie przedsięwzięcia od początku transformacji 
ustrojowej. Polityka inwestycyjna jest zgodna z ogólnymi kierunkami 
przyjętymi przez instytucję w ogólnej strategii inwestycyjnej. Głów-
ne kierunki inwestowania funduszy EBI w Polsce to: infrastruktura 
i komunikacja, środowisko naturalne, pożyczki globalne, edukacja 
i zdrowie, energia oraz przemysł, usługi i rolnictwo.  

W latach 1998-2002 Polska uzyskała łącznie 4,23 mld EUR, 
co stanowiło ponad jedną trzecią ogólnej kwoty pożyczek udzielo-
nych przez bank w tym okresie krajom kandydującym.     

                                                           
7
 www.eib.org/attachments/strategies/cop_2011_en.pdf. 
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Środki te były przeznaczone m.in. na: 

– modernizację elektrociepłowni w Świeciu (30 mln EUR), 

– budowę terminala II międzynarodowego portu lotniczego 
w Warszawie (200 mln EUR), 

– budowę 16 obwodnic wokół miast w pobliżu dróg krajowych lub 
międzynarodowych (380 mln EUR), 

– budowę i renowację budynków socjalnych (200 mln EUR), 

– ochronę środowiska naturalnego (13 mln EUR), 

– finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw (180 mln EUR) 
(Oręziak, 2009, s. 246). 
W latach 2003-2008 Polska uzyskała pożyczki na łączną kwotę 

12,35 mld EUR, przy czym: 

– w 2007r. podpisane zostały umowy na 2,28 mld EUR (w tym 1,88 
mld EUR stanowiły umowy indywidualne, a 0,4 mld EUR linie 
kredytowe), 

– w 2008r. podpisane zostały umowy na 2,84 mld EUR. 
Bank stawia sobie za cel przeznaczenie 40-45% kredytów na roz-

wój priorytetowych regionów Unii Europejskiej. W 2008 r. zawarte 
umowy kredytowe dotyczyły usprawnienia infrastruktury transpor-
towej i miejskiej w Warszawie (118 mln EUR), w Bydgoszczy (64 mln 
EUR), Poznaniu (48 mln EUR) i woj. mazowieckim (88 mln EUR). 
W sektorze przedsiębiorstw zostały podpisane umowy kredytowe na 
produkcję energooszczędnych urządzeń AGD (150 mln EUR), budo-
wę linii opakowań tekturowych w fabryce w Świeciu (141 mln EUR) 
i budowę fabryki opon do ciężarówek i autobusów w Stargardzie 
Szczecińskim (100 mln EUR). Państwowe instytucje naukowe i uni-
wersytety otrzymały w 2008r. łącznie 600 mln EUR kredytu na cele 
związane z realizacją strategii lizbońskiej.8 

Ponadto w 2009 r. EBI udzielił Polsce 4,78 mld EUR kredytów 
przeznaczonych na finansowanie inwestycji, z czego 4,35 mld EUR 
stanowiły umowy indywidualne, a 0,43 mld EUR linie kredytowe. Jak 

                                                           
8

 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Europejski-Bank-Inwestycyjny-na-pomoc-
Polsce-1950816.html. 



Alternatywne źródła finansowania inwestycji…     237 

 

 

dotąd była to największa roczna suma kredytów od czasu, gdy bank 
rozpoczął wspieranie naszych krajowych projektów. 

Środki finansowe w ramach umów indywidualnych zostały prze-
znaczone głównie na następujące inwestycje: 

– Autostrady Wielkopolskie II SA na budowę autostrady na trasie 
wschód-zachód między Świecko i Nowym Tomyślem w zachod-
niej Polsce (1 mld EUR), 

– państwowych instytucji naukowych i uniwersytetów na rozwój 
badań naukowych (675 mln EUR), 

– Województwa Mazowieckiego na budowę dwóch odcinków ob-
wodnicy Warszawy (565 mln EUR), 

– Bank Gospodarstwa Krajowego na budowę 91 km odcinka auto-
strady A2 na trasie Stryków (Łódź) – Konotopa (Warszawa) (500 
mln EUR) oraz modernizację i przebudowę odcinków polskiej sie-
ci drogowej (325 mln EUR), 

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
we Wrocławiu na rozbudowę i modernizację instalacji sanitarnej 
we Wrocławiu (125,5 mln EUR), 

– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na inwestycję w infrastrukturę wodną i sanitarną (120,7 mln 
EUR), 

– Fortum Oyj – na budowę elektrociepłowni i elektrowni wraz 
z infrastrukturą (100 mln EUR). 
Natomiast w ramach linii kredytowych wsparcie uzyskało 6  in-

stytucji: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BRE Bank 
SA, Bank Ochrony Środowiska S.A., Fortis Bank Polska S.A., Fortis 
Lease Polska Sp. z o.o. i Erste Group Bank AG – z przeznaczeniem na 
finansowanie małych i średnich projektów realizowanych przez 
MSP9. 

 
 
 

                                                           
9
 http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2009en.pdf. 
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KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 
 

Jak wynika z wcześniej dokonanej charakterystyki działalności 
EBI,  jednym z  obszarów wsparcia banku są małe i średnie przedsię-
biorstwa. Kredyty EBI przeznaczone są dla samodzielnych przedsię-
biorstw zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających 
roczne obroty na poziomie nie większym niż 50 mln euro lub sumę 
bilansową na poziomie nie większym niż 43 mln euro.  

Środki z kredytów mogą zostać przeznaczone na realizację róż-
nych rodzajów inwestycji lub wydatków niezbędnych do rozwoju 
małej lub średniej firmy. Te inwestycje dzielą się na: 

– materialne, tzn. zakup sprzętu lub nieruchomości, 

– niematerialne, dotyczące wydatków bezpośrednio związanych 
z badaniami i rozwojem, tworzeniem lub przejmowaniem sieci 
dystrybucji, składaniem lub nabywaniem patentów oraz wydat-
ków ponoszonych w związku z transferem przedsiębiorstwa 
umożliwiającym kontynuację działalności gospodarczej,  

– permanentne zwiększenie kapitału roboczego niezbędne do roz-
woju MSP będących na etapie ekspansji.  
Kredyty mogą wspierać inwestycje we wszystkich sektorach go-

spodarki z wyjątkiem broni, gier hazardowych, tytoniu, testów na 
zwierzętach,  działań o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, 
sektorów kontrowersyjnych pod względem moralnym lub etycznym 
i działalności deweloperskiej w zakresie nieruchomości. Kredyty EBI 
mogą wspierać inwestycje, których koszt nie przekracza 25 mln EUR, 
gdyż maksymalna kwota wsparcia to 12,5 mln EUR (50% wartości 
projektu). W przypadku, gdy inwestycja jest dotowana zarówno 
z kredytu EBI, jak i z funduszy strukturalnych, łączne dofinansowanie 
nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji. Okres spłaty kredytu 
przyjmuje się od dwóch do dwunastu lat, aczkolwiek z reguły jest on 
uzależniony od ekonomicznego okresu życia finansowanego projek-
tu. 

Kredyty EBI w Unii Europejskiej są przyznawane za pośrednic-
twem banków komercyjnych, które są odpowiedzialne za ocenę 
każdego wniosku kredytowego przedłożonego przez MSP. W więk-
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szości przypadków decyzja w sprawie przyznania kredytu leży cał-
kowicie w gestii banku pośredniczącego.10 
 
Rysunek 2. Rodzaje kredytów EBI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Przewodnik finansowania projektów 
w ramach Europejskich Platform Technologicznych. Instrumenty finansowania 
Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (2011), 
http://www.eib.org/attachments/thematic/european_technology_platforms_pl.pd
f (stan na dzień 16 kwietnia 2011). 

 
Kredyty EBI postrzegane są najczęściej jako źródło finansowania 

dużych inwestycji infrastrukturalnych, co powoduje, iż zaintereso-
wanie tą formą finansowania projektów małych i średnich firm nie 
jest zbyt duże. Deficyt informacji w tym zakresie wynika m.in. ze 
słabej polityki promocyjnej banków komercyjnych, pośredniczących 
                                                           

10
 http://www.eib.org/about/news/eib-loan-for-smes.htm?lang=-pl. 

Linie produktów EBI 

Kredyty bezpośrednie Kredyty globalne 

-  przeznaczone na finansowa-
nie małych projektów, których 
koszty inwestycyjne nie prze-
kraczają 15mln EUR, 
-  linie kredytowe udostępnia-
ne pośrednikom finansowym, 
którzy przeznaczają je (na 
swoje własne ryzyko) na 
wsparcie małych projektów, 
realizowanych  przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa 

-  kredyty indywidualne przezna-
czone dla projektów, 
których koszty inwestycyjne wyno-
szą co najmniej 15 mln EUR, 
- są konstruowane indywidualnie 
w zależności od potrzeb kredyto-
biorcy 
- ocena projektów odbywa się 
w trybie indywidualnym i koncen-
truje się na rentowności ekono-
micznej projektu oraz jego solidno-
ści pod względem technicznym 

i finansowym 
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w udzielaniu kredytów, instytucji rządowych, jak i samego EBI. 
Oprócz tego, przyczyną takiego stanu może być kwotowa bariera 
dostępności kredytu, gdyż  minimalny próg wartości inwestycji  to 
40 tys. EUR. Nie mniej jednak  ofertą EBI warto zainteresować MSP, 
gdyż oferowane przez bank kredyty inwestycyjne mają o 2-3 p.p. 
niższe oprocentowanie niż banki inwestycyjne. Dlatego też wsparcie 
udzielane przez EBI może być nieocenionym źródłem finansowania 
inwestycji dla firm, które - zwłaszcza w dobie ograniczonego dostę-
pu do kapitału - mają problem z pozyskaniem kapitału własnego na 
inwestycje dotowane ze środków Unii Europejskiej.  
 

CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKIEGO BANKU  
ODBUDOWY I ROZWOJU 

 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jest najmłodszą międzyna-

rodową organizacją finansową w Europie. Powstał 15 kwietnia 1991 
r. w Londynie, gdzie mieści się jego siedziba. Porozumienie podpisa-
ło 40 krajów łącznie z EWG i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
Jest to pierwszy międzynarodowy bank rozwoju, którego członkami 
są Stany Zjednoczone i Rosja, w którym po raz pierwszy kraje Europy 
Wschodniej i Centralnej zaczęły decydować o kierunkach wykorzy-
stania kredytów. Przy udzielaniu kredytów Bank podjął współpracę 
z takimi organizacjami jak MFW, Bank Światowy, Międzynarodowa 
Korporacja Finansowa, OECD, ONZ i jej agendami (Szyrocki, 1994, 
s. 39). 

Podstawowym celem Banku jest finansowanie rozwoju gospo-
darczego krajów Europy Wschodniej i Centralnej, a także przyspie-
szenie procesu transformacji ich gospodarek, co wskazuje na aspekt 
polityczny EBOiR, gdyż proces dochodzenia do gospodarki rynkowej 
wiąże się ściśle z demokratyzacją systemu politycznego w krajach 
postkomunistycznych (Chrabonszczewska, 1991, s. 63). Bank wspie-
ra działania związane z wdrażaniem strukturalnych i sektorowych 
reform gospodarczych, promowaniem konkurencyjności, prywaty-
zacji i przedsiębiorczości oraz rozwój niezbędnej infrastruktury 
(Dowgiałło, 1994, s. 76). 
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Funkcje EBOiR obejmują przede wszystkim następujące kwestie: 

– działalność kredytowa dla państw członkowskich na finansowa-
nie określonych projektów, 

– katalizator procesów finansowania różnych projektów przez inne 
instytucje finansowe, 

– promocja sektora prywatnego, 

– mobilizacja krajowego i zagranicznego kapitału oraz doświadczo-
nej kadry kierowniczej, 

– wprowadzanie nowych metod organizacji i zarządzania, 

– popieranie inwestycji produkcyjnych, w szczególności w sektorze 
usług i sektorze finansowym,  

– stymulowanie i popieranie rozwoju rynków kapitałowych, 

– udzielanie wsparcia uzasadnionym ekonomicznie przedsięwzię-
ciom partnerskim, 

– wspieranie rozwoju i modernizacji miast i wsi, 

– promowanie rozwoju rolnictwa, transportu, oświaty i opieki 
zdrowotnej (Łabędzka, Pilawski, 1998, s. 9). 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju finansuje głównie przed-

sięwzięcia z zakresu: 

– rozwoju sektora prywatnego i przemysłowego, 

– wdrażania procesu prywatyzacji w przedsiębiorstwach pań-
stwowych, 

– przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, 

– tworzenia i wzmacniania instytucji finansowych, 

– tworzenia nowoczesnej infrastruktury, umożliwiającej prze-
chodzenie do gospodarki rynkowej, 

– promowania małych i średnich przedsiębiorstw, 

– poprawy stanu środowiska naturalnego (Ambukita, Muny-
ama, 2002, s. 91). 
W stosunku do innych międzynarodowych organizacji finanso-

wych bank charakteryzuje się: 

– ograniczonym do krajów Europy Środkowej i Wschodniej zakre-
sem geograficznym działalności, 
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– szerokim zakresem dozwolonych statutowo form działalności, 

– możliwością prowadzenia działalności kredytowej i inwestycyjnej 
bez gwarancji rządowych, 

– obowiązkiem wykorzystania przynajmniej 60% środków na inwe-
stycje w sektorze prywatnym. 
Kapitał założycielski EBOiR wynosił jedynie 10 mld ecu. W 1996 r. 

powiększono go do 20 mld ecu. Największymi udziałowcami są pań-
stwa Unii Europejskiej. Udział Polski wynosi 128 mln ecu, a zobowią-
zanie wpłaty dotyczy 22,5% tej kwoty. 

Oferta banku obejmuje: 

– udzielanie pożyczek współfinansujących projekty w sektorze 
prywatnym (do 45% ich wartości) i w sektorze państwowym (do 
35% ich wartości), 

– wykup udziałów w przedsiębiorstwach prywatnych i państwo-
wych, 

– udzielanie gwarancji, które zapewniają dostęp do międzynaro-
dowych rynków kapitałowych, 

– tworzenie funduszy celowych. 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspólnie z Bankiem Świa-

towym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym podpisał porozumie-
nie, którego celem jest wspieranie systemu bankowego i realnego 
sektora gospodarki w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
W odpowiedzi na kryzys gospodarczy EBOiR podjął działania związa-
ne ze zwiększeniem wartości operacji do 7 mld EUR w 2009 r. z 5,1 
mld EUR w 2008 r. Decyzja ta nabiera szczególnego znaczenia 
w kontekście faktu, że w 2008 r. bank poniósł straty, i że operacje 
dokonywane w okresie kryzysu obarczone są znacząco wyższym 
ryzykiem. Cały pakiet pomocowy w okresie kryzysu gospodarczego 
ma wynieść 24,5 mld euro. Finansują go razem Bank Światowy, EBI 
i EBOiR. Bank udzielił wsparcia finansowego na kwotę 100 mln EUR 
na podwyższenie kapitału łotewskiego banku Parex, 200 mln EUR 
dla gruzińskiego Bank of Georgia oraz 430 mln EUR dla środkowoeu-
ropejskich banków należących do włoskiej grupy Unicredit.11 

                                                           
11

 http://www.nbpnews.pl/pl/akt/wiw/gawlikowska-hueckel-krystyna-06-03-09 
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STRATEGIA EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY 
I ROZWOJU DLA POLSKI 

 
Na podstawie doświadczeń z lat 2002-2003 ustalono kierunki 

działań inwestycji EBOiR na najbliższe lata w najważniejszych sekto-
rach: 

– infrastruktura i ochrona środowiska, 

– finanse, 

– przedsiębiorstwa: modernizacja i restrukturyzacja, 

– rolnictwo/agroturystyka. 
W świetle ogromnych wyzwań związanych z modernizacją infra-

struktury, z którymi Polska musi się zmierzyć, by sprostać wymogom 
Unii Europejskiej i utrzymać wzrost gospodarczy, bank skupi się na 
finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i lokalnym. W sektorze finansowym bank podejmie 
działania mające na celu:  

– zwiększanie dostępności i różnorodności finansowania dla ma-
łych i średnich firm, 

– wspieranie ekspansji i wzrostu niebankowego sektora finanso-
wego, 

– wspieranie konkurencyjności w procesie modernizacji sektorów 
bankowości i ubezpieczeń oraz w zakresie wymaganej konsolida-
cji i ewentualnej prywatyzacji, 

– promocję dostępności różnorodnych i innowacyjnych produktów 
i usług finansowych (Gronkiewicz-Waltz, 2003). 
Bank, uwzględniając dużą liczbę przedsiębiorstw, które wymaga-

ją podwyższenia ich efektywności i konkurencyjności, rozszerza 
wsparcie kierowane do firm w procesach restrukturyzacji i ewentu-
alnej prywatyzacji. W celu poprawienia wskaźników rozwoju i za-
trudnienia w skali regionu, będzie inwestował głównie w obszary 
o dużym bezrobociu.  

Ponadto jego działania zostaną skupione na usprawnieniu zarzą-
dzania poprzez poprawę zarządzania korporacyjnego i jego efek-
tywności. 
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W rolnictwie Bank będzie udzielał pomocy w pozyskiwaniu fun-
duszy w celu zwiększenia konkurencyjności, jakości i standardów 
sanitarnych w produkcji rodzimych produktów żywnościowych. Bę-
dzie także prowadził współpracę z innymi międzynarodowymi insty-
tucjami finansowymi w zakresie prowadzenia właściwej polityki 
rolnej (Latoszek, Proczek, 2006, s. 299). 

W opinii autorów strategii dla Polski, mimo postępu w rozbudo-
wie gospodarki w ciągu ostatnich trzech lat, niewiele zostało poczy-
nione w naszym kraju w kierunku poprawy klimatu inwestycyjnego, 
wzrostu konkurencyjności i poziomu kompetencji administracyj-
nych. Poważne różnice można zaobserwować pomiędzy Polską, 
a zaawansowanymi gospodarkami rynkowymi, dlatego też koniecz-
ne jest zwiększenie zdolności przyciągania inwestycji i tworzenia 
miejsc pracy. Zgodnie z raportem "Polska osiągnie swój potencjał 
wzrostu tylko wówczas, gdy poprawi otoczenie dla biznesu z myślą 
o przyciągnięciu większego napływu zagranicznych inwestycji bezpo-
średnich, zmodernizuje infrastrukturę i będzie tworzyć przewidywal-
ne i stabilne otoczenie podatkowe". 

EBOiR nadal będzie uczestniczył przy tworzeniu joint venture 
z udziałem kapitału z państw Europy Środkowej i Wschodniej 
i przedsiębiorstw zachodnich. W Polsce Bank jest współzałożycielem 
joint venture z Hutą Warszawa Lucchini oraz Hutą Szkła Sandomierz, 
wspieraną też przez Bank Światowy. W Polsce środki z EBOiR najle-
piej wykorzystywane są przez sektor prywatny. Dobre przykłady to 
Fiat Auto Poland, któremu Bank udzielił pożyczki oraz nabył udziały 
kapitałowe, a także Netia, która uzyskała środki na rozwój lokalnych 
sieci telekomunikacyjnych konkurencyjnych dla TP SA. Wśród zale-
głości EBOiR wskazuje na niedokończony proces prywatyzacji, re-
strukturyzację dużych, państwowych przedsiębiorstw i dostosowa-
nie rolnictwa do nowych warunków. EBOiR gotów jest przyjść Polsce 
z pomocą w sprostaniu tym wyzwaniom, oferując pomoc w trzech 
dziedzinach:  

– w sektorze przedsiębiorstw – konieczność przyciągnięcia zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich, przeprowadzenie procesów 
restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych, sprzyjanie zwiększenie 
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bazy kapitałowej firm rozwijających się lub zorientowanych na 
eksport, 

– w sektorze finansów – zwiększenie istniejących programów 
i udostępnienie nowych instrumentów z myślą o poszerzeniu za-
kresu usług finansowych, 

– infrastruktura i środowisko – rozwój współpracy z ogólnokrajo-
wymi i lokalnymi władzami w efektywnym zagospodarowaniu 
środków unijnych oraz wsparcie inwestycji dotyczących moderni-
zacji i restrukturyzacji kolejnictwa.  
EBOiR zaangażował w Polsce 2,8 mld euro na 130 projektów. 

Dalsze 7 mld euro uruchomił we wspólnych projektach z polskimi 
partnerami. Według prognoz banku PKB w Polsce wzrośnie w tym 
roku o 1,3%, wobec wzrostu o 4,9% w 2008 r. oraz w przyszłym roku 
o 1,8%. Zdaniem ekspertów banku, nasza gospodarka okazała się 
znacznie mniej podatna na wpływ kryzysu finansowego na świecie.12 

Bilans działalności EBOiR w Polsce jest jednoznacznie dodatni, 
biorąc w szczególności pod uwagę działalność banku na początku lat 
dziewięćdziesiątych w bardzo niepewnych warunkach, z małą liczbą 
poważnych instytucji finansowych, o ograniczonym dostępie do 
kapitału. Niewątpliwym sukcesem Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju, potwierdzającym jego szczególne znaczenie dla reform, 
jest utrzymanie pozycji lidera wśród inwestorów zagranicznych, nie 
tylko w Polsce, ale i w regionie. 
 

PERSPEKTYWA WSPARCIA DLA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW 
 

Na podstawie analizy strategii EBOiR związanej z procesem prze-
kształceń w Polsce, główne wyzwania w sektorze przedsiębiorstw 
obejmują następujące cele: 

– restrukturyzacja i zakończenie prywatyzacji przedsiębiorstw po-
zostających pod kontrolą państwa, w szczególności w przemyśle 
ciężkim, górnictwie, przemyśle stoczniowym i chemicznym. 

                                                           
12

 http://finanse.wp.pl/kat,9231,title,EBOR-przedstawil-prognoze-wzrostu-PKB 
,wid,11597409,wiadomosc.html?ticaid=19090&_ticrsn=3. 
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– rozwój działalności o wyższej wartości dodanej i widocznych in-
westycji prywatnych, zapewniających szkolenie i przekazanie 
umiejętności, nowoczesnych technologii ze wsparciem bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych, współpracy transgranicznej 
i przedsiębiorców lokalnych. 

– poprawa dostępu do finansowania dłużnego i kapitałowego dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Jednocześnie przyjęto do realizacji następujące priorytety opera-

cyjne: 

– dalsze aktywne wsparcie prywatyzacji i restrukturyzacji przedsię-
biorstw państwowych, 

– wsparcie projektów w sektorach o trudnym środowisku regula-
cyjnym, w szczególności w sektorze zasobów naturalnych i prze-
myśle ciężkim, 

– wsparcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich i przedsiębior-
ców lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów w re-
gionach o wyższym bezrobociu, mniej rozwiniętych, zapewniają-
cych transfer nowoczesnych technologii i innowacji lub przyczy-
niających się do przemian i rozwoju regionalnego,  

– zapewnienie koniecznego kapitału podwyższonego ryzyka na 
wsparcie restrukturyzacji, konsolidacji i rozwoju transgraniczne-
go lokalnego sektora prywatnego, 

– selektywne wsparcie projektów regionalnych związanych z roz-
wojem nieruchomości, w szczególności w obszarach takich jak 
hotele ekonomiczne, magazyny, nowe produkty rynku kapitało-
wego.13 
Oprócz wsparcia finansowego z EBI, bardzo ciekawym rozwiąza-

niem dla przedsiębiorstw jest udostępniony przez Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju – Program Finansowania Rozwoju Energii 
Zrównoważonej w Polsce (POLSEFF) z linią kredytową o wartości 150 
mln EUR. Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsię-
biorstw zainteresowanych inwestycjami w nowe  technologie obni-
żające wydatki na energię. Firmy z sektora MŚP mogą uzyskać 
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 www.ebrd.com/downloads/country/strategy/poland_l.pdf. 
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w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 mln euro. Ponadto 
każda firma, która pomyślnie zrealizuje inwestycję redukującą zuży-
waną energię, otrzyma zwrot w wysokości 10% uzyskanego na jej 
realizację finansowania, w celu zachęcania do redukcji emisji szko-
dliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Zwrot części uzyska-
nego przez firmę finansowania następuje po zakończeniu inwestycji. 
Otrzymana przez przedsiębiorstwo refundacja jest finansowana ze 
środków Unii Europejskiej, a z jej otrzymaniem nie wiążą się skom-
plikowane procedury. Dodatkowo, oprócz refundacji, firma może 
skorzystać z bezpłatnych konsultacji ekspertów w dziedzinie ener-
gooszczędności. Dostępne w ramach programu fundusze są dystry-
buowane na rynku przez instytucje finansowe biorące udział w tej 
inicjatywie. 

Wśród projektów realizowanych w ramach programu można wy-
różnić cztery grupy inwestycji. Są to:  

– przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na osiągnięciu co naj-
mniej 20% oszczędności, 

– przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wyko-
rzystania energii w budynkach – inwestycje w odnawialne źródła 
energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzysta-
nia, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30%, 

– inwestycje w odnawialne źródła energii, 

– inwestycje w wybrane technologie – inwestycje w przedsięwzię-
cia i urządzenia wybrane z listy technologii o wysokiej efektyw-
ności. 
Program umożliwia przedsiębiorcom dostęp do finansowania 

i wiedzy potrzebnej przy realizacji projektów pozwalających na re-
dukcję kosztów, zwiększenie konkurencyjności i rentowności, pod-
niesienie jakości produkcji, a także na remont i modernizację akty-
wów.  

W przeciwieństwie do konkurencji z obszaru Unii Europejskiej, 
wiele MSP w Polsce nie podjęło jeszcze żadnych działań związanych 
z podniesieniem efektywności zużycia energii. W świetle prognoz 
wzrostu cen energii, należy zakładać, że przedsiębiorcy, którzy nie 
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zdecydują się w najbliższym czasie na inwestycje, będą coraz mniej 
konkurencyjni.14 

Ponadto warto dodać, iż EBOiR udziela pożyczek firmom prywat-
nym (do 45% wartości inwestycji) i państwowym (do 35% wartości), 
uczestniczy w prywatyzacji własności państwowej, udziela gwarancji 
kredytowych, tworzy fundusze celowe. Większość funduszy prze-
znaczonych jest na finansowanie inwestycji prywatnych. EBOiR sys-
tematycznie zwiększa zaangażowanie w projekty ochrony środowi-
ska, m.in. odnawialne źródła energii.15 
 

ZAKOŃCZENIE 
 

Prowadzenie działalności bieżącej i rozwój sektora przedsię-
biorstw uzależniony jest od wielu czynników, przede wszystkim od 
dostępu do kapitału. Przedstawiony w artykule zakres alternatyw-
nych form finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach pozwala 
na wysunięcie kilku wniosków. 

Dla przedsiębiorcy planującego realizację średnio- lub długoter-
minowe przedsięwzięcia, często o dużej skali, bardzo istotne zna-
czenie ma koszt pozyskania środków pozwalających na jego sfinan-
sowanie. Jeżeli inwestycja będzie finansowana z innych źródeł niż 
środki własne firmy, warto na wczesnym etapie jej planowania 
sprawdzić, czy oprócz standardowych form finansowania, takich jak 
kredyty inwestycyjne, dostępne są również alternatywne źródła.  

Od pewnego już czasu na rynku polskim dostępne są tańsze źró-
dła finansowania w postaci między innymi funduszy z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Roz-
woju. Dla przykładu, EBI jest bankiem realizującym cele polityki Unii 
Europejskiej, pozyskującym w niezależny sposób środki na skalę 
globalną na rynkach kapitałowych z przeznaczeniem na rozwój go-
spodarki europejskiej. Jak podkreślają bankowcy i specjaliści od 

                                                           
14

 http://www.polseff.org/program-finansowania-rozwoju-energii-zr%C3%B3w 
nowa%C5%BConej-w-polsce. 

15
 http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/infopodst/instytucje_finansowe_ue/eb 

rd. 
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finansów, pożyczki z EBI czy EBOiR to w czasach kryzysu jedyny spo-
sób na pozyskanie długoterminowego finansowania. Konkretną 
korzyścią dla kredytobiorcy jest przede wszystkim niższy koszt zacią-
gniętego zobowiązania na realizację inwestycji.  

Reasumując należy podkreślić, że europejskie organizacje finan-
sowe odgrywają istotną rolę w osiąganiu celów Unii Europejskiej. 
Priorytetem dla Europy Środkowej i Wschodniej jest dzisiaj kierowa-
nie dostępnych środków finansowych tak, aby docierały one do 
najlepszych projektów. Europejski Bank Inwestycyjny odgrywa 
w tym zakresie ogromną rolę, gdyż poprzez swoją działalność stara 
się zachęcić dynamiczne przedsiębiorstwa regionu do korzystania 
z jego środków w jak największym zakresie. Z kolei Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, zgodnie ze strategią działania, wspiera inwe-
stycje związane z wdrażaniem strukturalnych i sektorowych reform 
gospodarczych, przemianami prywatyzacyjnymi i z zakresu przed-
siębiorczości.  

Można zatem stwierdzić, że międzynarodowe instytucje finan-
sowe intensywnie oddziaływują na rozwój polskiej gospodarki, przy 
czym EBI i EBOiR są czynnikami finansowymi, które silnie wpływają 
na pozycję euro na międzynarodowych rynkach kapitałowych oraz 
najpełniej przyczyniają się do wzrostu europejskiej integralności. 
Jednocześnie dzięki rosnącej świadomości i wiedzy przedsiębiorców 
w zakresie możliwości wyboru spośród różnych form finansowania 
działalności  inwestycyjnej możliwy będzie wzrost zainteresowania 
instrumentami finansowymi scharakteryzowanymi w niniejszym 
artykule. 
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Abstract: The corporate sector, due to their specificity, plays an 
important role in the economic development in Poland. The proper 
functioning and development of businesses requires appropriate 
funding sources. The availability of alternative forms of financial 
support for investment projects has an impact on decisions taken by 
the company. This determines its strategic plans and intentions, 
while it creates the conditions for initiating subsequent ventures. 
The process of economic integration creates new challenges and 
opportunities faced by national economies. In the era of globaliza-
tion, the increasing importance played by international financial 
organizations, with a view to the balanced development of the 
common market in the interest of the European Community and the 
institutions that promote the market economy, supporting and ac-
celerating the transformation of the necessary structural changes. 
The aim of this chapter is to characterize the forms of support pro-
vided by selected companies, financial institutions, such as the Eu-
ropean Investment Bank (EIB) and European Bank for Reconstruc-
tion and Development (EBRD). The chapter presents the activities of 
these institutions, their purposes and functions and the financial 
instruments used by them. It also attempts to answer the questions 
about current strategies and challenges posed by the economic 
organizations. Considerations were conducted on the basis of litera-
ture and with a help of publications devoted to the international 
financial institutions and banks’ sources and reports available from 
official websites. 
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WPROWADZENIE 
 

Innowacyjność nie jest chwilową modą, lecz skomplikowanym 
procesem społecznym, obejmującym coraz szerszy zakres zaanga-
żowanych podmiotów i pochłaniającym coraz to nowe obszary życia 
ludzkiego. Innowacyjność jest jednym z głównych czynników, który 
przyczynia się do wzrostu ekonomicznego gospodarek. Gospodarka 
innowacyjna wspomaga rozwój eksportu, a także wzrost konkuren-
cyjności przedsiębiorstw. Rentowność przedsiębiorstw wdrażających 
innowacje jest zdecydowanie większa porównaniu do podmiotów, 
w których nie ponosi się żadnych nakładów na innowacje. Równo-
znacznym ze wzrostem dochodów tych przedsiębiorstw jest wpływ 
na wzrost zasobności obywateli oraz na poprawę ich standardu ży-
cia. Ponadto innowacje oddziałują również na zmniejszenie bezro-
bocia, ponieważ współczesne gospodarki czerpiąc korzyści z ekspan-
sji, która napędzana jest zastosowaniami innowacyjnych technologii, 
tworzą nowe miejsca pracy. 
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Innowacyjność jest czynnikiem silnie determinującym konkuren-
cyjność gospodarki, stanowiącym immamentną cechę życia społecz-
nego i gospodarczego. Konkurencja w dobie społeczeństwa infor-
macyjnego oraz postępującej globalizacji produkcji zmienia swój 
charakter i rozciąga się na wszystkie organizmy społeczno-
gospodarcze, m.in. kraje i regiony. Regionem konkurencyjnym jest 
taki region, który jest zdolny adaptować się do zmieniających się 
warunków szybciej niż inne regiony, dzięki czemu poprawia swoją 
pozycję we współzawodnictwie pomiędzy regionami (Wujek, 2004, 
s. 108-109). W świetle charakteru współczesnej gospodarki konku-
rencyjny region jest regionem wiedzy i  innowacji. Jednak, aby go-
spodarka regionalna była w stanie korzystać z  wymienionych czyn-
ników zalecane jest odpowiednie kształtowanie polityki innowacyj-
nej, również na poziomie regionu i dobór odpowiednich instrumen-
tów, które posłużą realizacji wyznaczonych celów.  

Podstawowym narzędziem polityki innowacyjnej na poziomie re-
gionów są regionalne strategie innowacyjności (RIS). Zmieniające się 
zarówno endogeniczne, jak i egzogeniczne uwarunkowania osiąga-
nia celów wytyczonych w strategiach rozwoju regionalnego i RIS 
wymuszają konieczność nie tyko korygowania procedur realizacyj-
nych, ale również zmian priorytetów rozwoju, celów strategicznych 
i operacyjnych (Brol, 2010, s. 38). Mając na uwadze powyższe jako 
cel opracowania przyjęto charakterystykę procesu przygotowania 
aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego oraz ukazanie kluczowych założeń wspo-
mnianego dokumentu. Wyznaczony cel został osiągnięty w toku 
dedukcyjnych studiów literatury przedmiotu. 
 

INNOWACJE I ICH ROLA W KREOWANIU WZROSTU  
GOSPODARCZEGO 

 
Intensywność zmian w procesach gospodarowania, jak również 

tempo postępu technicznego, jakie zaszły w ostatnich dekadach 
XX w diametralnie odmieniły gospodarkę, w rezultacie wyłonił się 
nowy paradygmat rozwoju – gospodarka oparta na wiedzy. Choć 
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wśród ekonomistów pojawiają się wątpliwości w kwestii słuszności 
takiego określenia, bowiem do wieków rozwój gospodarki opierał 
się na wiedzy (Zienkowski, 2003, s. 9), to z całą stanowczością moż-
na stwierdzić, że współcześnie wiedza jest najważniejszym aktywem 
niematerialnym i  należy do zasobów strategicznych każdego pod-
miotu. W gospodarce opartej na wiedzy obserwuje się zmiany struk-
tury gospodarki narodowej w kierunku rozwoju sektorów, charakte-
ryzujących się wysoką produktywnością i naukochłonnością (Macias, 
2007, s. 19; Zienkowski, 2003, s. 10). 

Gospodarka oparta na wiedzy stanowi nowy etap rozwoju go-
spodarczego oraz społeczeństwa, w którym obok czynnika wiedzy 
istotną rolę przypisuje się także informacji. Pangsy-Kania (2006, 
s. 156) wśród filarów gospodarki opartej na wiedzy, które warunkują 
jej powstanie, wymienia społeczeństwo informacyjne oraz nowo-
czesne technologie. Z kolei Macis (2006, s. 19) uznaje, że podstawę 
rozwoju tejże gospodarki wyznaczają: infrastruktura informacyjna, 
system gospodarczy i  instytucjonalny, system innowacyjny oraz 
kapitał intelektualny. Podobny pogląd reprezentują Bagiński i Urban 
(2006, s. 4) wyróżniając ponadto zarządzanie wiedzą na poziomie 
organizacji, które zdaniem cytowanych autorów w gospodarce opar-
tej na wiedzy jest nieodzowne. Gospodarka oparta na wiedzy od-
zwierciedla nową epokę, w której wiedza we wszystkich swoich 
przejawach stymuluje rozwój społeczny i ekonomiczny (Pangsy-
Kania, 2006, s. 160). 

Zdaniem Weresy (2007) z ekonomicznego punktu widzenia wie-
dza jest wyjątkowym towarem, a jej rozwijanie oznacza konieczność 
ponoszenia określonych nakładów. We współczesnej myśli ekono-
micznej wyróżniany jest sektor, w którym jest ona tworzona. Dowo-
dzi się również, że tempo wzrostu gospodarczego jest ściśle uwa-
runkowane wielkością wydatków ponoszonych na wytwarzanie wie-
dzy, a zatem wydatków przeznaczanych na badania i rozwój (Were-
sa, 2007, s. 29). 

Wiedza jako zasób może być analizowana co najmniej w dwóch 
ujęciach, jako wiedza kodyfikowana i niekodyfikowana. Wiedza ko-
dyfikowana wyraża wiedzę o faktach, naukowych zasadach i teo-
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riach wyjaśniających rzeczywistość. Z kolei wiedza niekodyfikowana 
nie jest wypowiedziana, istnieje w umysłach indywidualnych osób, 
obejmuje pewne atrybuty zdolności i umiejętności wykonywania 
odpowiednich zadań (Szal, Zdanio, 2004, s. 98). Rynek wiedzy uzna-
wany jest za szczególnie niedoskonały, ponieważ wstępują na nim 
trudności z  oszacowaniem wartości posiadanej wiedzy oraz z wy-
znaczeniem jej ceny. Posiadanie wiedzy stanowi jednocześnie specy-
ficzną formę przewagi. Z tego względu wiele jednostek (np. korpo-
racji) nie jest zainteresowanych udostępnieniem wiedzy innym użyt-
kownikom na rynku, ponieważ to wiązałoby się z osłabieniem ich 
pozycji. Zachowanie wiedzy w  pojedynczym podmiocie jest możliwe 
w zasadzie tylko w krótkim okresie, gdyż z chwilą jej ujawnienia 
staje się ona dobrem publicznym. Cechami specyficznymi dóbr pu-
blicznych są: niewykluczalność – co oznacza, że nie można ich kon-
sumpcji ograniczyć do pewnej grupy konsumentów, są one dostęp-
ne dla wszystkich oraz fakt, że ich konsumpcja przez daną jednostkę 
nie zmniejsza konsumpcji przez inną jednostkę (Pilarska, 2005, s. 32-
33). Użytkowanie istniejących (w określonym czasie) zasobów wie-
dzy nie prowadzi zatem do ich wyczerpywania, a wręcz przeciwnie 
nawet sprzyja ich zwiększaniu i podnoszeniu ich jakości, ponieważ 
w procesie użytkowania wiedzy gromadzi się nowe doświadczenia 
i wzbogaca wiedzę (Szal, Zdanio, 2004, s. 99). 

Obok istotnej roli, jaką przypisuje się wiedzy we współczesnej 
gospodarce, na wyróżnienie zasługuje także tempo dokonywanych 
zmian, szczególnie zmian wiedzy, a ściślej – intensywność wykorzy-
stania jej w  praktyce a zatem innowacje. Innowacja we współcze-
snej gospodarce, której fundamentalną cechą jest konkurencyjność, 
tworzy sobie popyt, stając się jednocześnie najważniejszym czynni-
kiem w gospodarce ograniczonej od strony popytu, a za taką należy 
uznać gospodarkę rynkową. Popyt ten powstaje za sprawą uzmy-
słowienia konsumentom nowej potrzeby, którą innowacja ma za-
spokajać, lub nowej, znacznie doskonalszej formy zaspokajania po-
trzeby uzmysłowionej (Gorzelak, Olechnicka, 2003, s. 123). 

Zdaniem Strahl (2010, s. 11) pomiędzy innowacyjnością a rozwo-
jem gospodarczym zachodzą związki mające charakter sprzężenia 
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zwrotnego. Gospodarka początku XXI w. charakteryzuje się uzależ-
nieniem rozwoju gospodarczego od czynnika wiedzy, co przekłada 
się z kolei na innowacje, ponieważ wiedza i pomysły są przekładane 
na nowe produkty, procesy i  usługi. Ponadto należy stwierdzić, że 
nauka i postęp techniczny są podstawowymi stymulatorami rozwo-
ju. 

Uznanie innowacji za istotny, jeśli nie najważniejszy, czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego wynika z charakteru współcze-
snej gospodarki, w  której rozwijający się rynek oraz konkurencja 
oparte są na pogoni za nowością i wyższą jakością (Prystrom, 2007, 
s. 58). Z tego względu teoria ekonomii poświęca coraz więcej uwagi 
badaniom związanym z rozwojem innowacji, a także ich wpływem 
na wzrost gospodarczy. W rezultacie tradycyjne czynniki rozwoju 
gospodarczego: ziemia, kapitał, praca przestają być głównym wy-
znacznikiem dobrobytu społeczeństwa i są uzupełniane czynnikiem 
innowacji, w tworzeniu których najważniejsze są elementy o wymia-
rze jakościowym: wiedza, kwalifikacje, elastyczność i  umiejętność 
tworzenia właściwych warunków ekonomicznych (w tym finanso-
wych) (Dolińska, 2010, s. 36). 

Obserwując ciągły rozwój gospodarki trudno nie zauważyć ko-
rzystnego wpływu innowacji. W historii spotykanych było wiele za-
chowań, które cechowały się dążeniem społeczeństwa do osiągania 
coraz wyższego standardu życia i rozwoju społecznego. W literatu-
rze pojawia się nawet pojęcie dynamizmu innowacyjnego, który 
oznacza charakterystyczne postawy ludzkie w procesie gospodar-
czym – chłonność nowych rozwiązań, stałe racjonalizowanie działal-
ności i gotowość twórczego jej formowania. Dzięki takim przekona-
niom tworzone są nowe rozwiązania, będące urzeczywistnieniem 
pomysłów twórców, które pełnią rolę wynalazków (Szajt, 2008, 
s. 77). Oparte na wiedzy innowacje umożliwiają całym systemom 
gospodarczym, a także poszczególnym organizacjom, osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej i są najważniejszym motorem rozwoju 
gospodarki całego świata (Szwiec, 2009, s. 9). 

Usystematyzowanie sposobów rozumienia innowacji przysparza 
wielu problemów ze względu na niejednoznaczność, złożoność 



260     Karolina Bobuchowska, Magdalena Wojarska       

 

  

i wielowątkowość tego terminu oraz dynamizm, jaki towarzyszy 
innowacjom.  

Innowacją w rozległym pojęciu jest wprowadzanie do użytku 
nowego rozwiązania, które jest postrzegane jako nowe. Zmiany te 
mają charakter jakościowy, a zatem stymulują działalność gospodar-
czą. Należy podkreślić, że nie zawsze nowość ta musi mieć charakter 
światowy. W terminologii przyjętej przez OECD innowacją jest rów-
nież zmiana produktu lub procesu produkcyjnego nowa z punktu 
widzenia wprowadzającego ją podmiotu lub nieznana w danym kra-
ju lub regionie. Takie ujęcie pozwala na podział innowacji na kre-
atywne (absolutne), będące odkryciem nieznanym wcześniej na 
świecie oraz innowacje imitacyjno-adaptacyjne, polegające na na-
śladowaniu znanych już rozwiązań w innym miejscu lub czasie (We-
resa, 2007, s. 25). 

Zdaniem Druckera (1992, s. 34) innowacje są szczególnym narzę-
dziem, które skłania przedsiębiorców do podejmowania nowej dzia-
łalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług. Innowacja nie 
musi mieć charakteru technicznego, może wręcz przyjmować cha-
rakter niematerialny. Z kolei Atschuller (1999, s. 2) zwraca uwagę na 
związek pomiędzy innowacją a kreatywnością, którą definiuje jako 
zjawisko złożone, zbiór określonych umiejętności, odmienny sposób 
organizowania i  postrzegania świata, tworzenie nowych idei, per-
spektyw i produktów. Kreatywność jest przez tego autora uznawana 
za pierwszą fazę innowacji, natomiast sam proces przekształcania 
kreatywności w rzeczywistość jest innowacją. 

Bagiński i Urban (2006, s. 3) uznają innowacje za osobliwą formę 
przedsiębiorczości, wyrażającą się poszukiwaniem użycia nowych 
kombinacji czynników wytwórczych w celu osiągnięcia i pomnożenia 
kapitału, a przede wszystkim zysku. 

Nie ulega wątpliwości, że z innowacją mamy do czynienia w sy-
tuacji wykonywania czegoś nowego w stosunku do tego co było 
czynione dotychczas. Jak się jednak okazuje nowość lub oryginal-
ność nie są wystarczającym kryterium innowacji. Najder-Stefaniak 
(2010, s. 12) podkreśla, że nie może być ona rezultatem aktywności 
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przypadkowej lub uzasadnionej wyłącznie potrzebą zmiany, a po-
winna być celowa, planowa, zorganizowana i kontrolowana. 

Pierwsze koncepcje kreowania innowacji, które ukształtowały się 
w  teorii ekonomii miały charakter z jednej strony popytowy, nato-
miast z  drugiej – podażowy. Zwolennikiem teorii popytowych (mo-
del ssania) był m.in. Schmookler uznający, że głównym czynnikiem 
decydującym o  powstawaniu innowacji jest zapotrzebowanie na-
bywców, dostarczające informacji na temat popytu na rynku. Sygna-
ły te pozwalają z kolei placówkom naukowo-badawczym rozpocząć 
proces tworzenia nowych produktów. Model ten krytykowano 
przede wszystkim ze względu na przepływ informacji wyłącznie 
w jednym kierunku bez uwzględnienia sprzężeń zwrotnych. Drugie 
ujęcie – podażowe, reprezentowane m.in. przez Schumpetera za-
kładało dopływ nowych pomysłów i koncepcji spoza nauki do przed-
siębiorstw. Motorem innowacji uznano zatem proces zarządzania 
przedsiębiorstwem (Jastrzębska, Bobrecka-Jarmo, 2006, s. 150; We-
resa, 2007, s. 30). 

Prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu badania dowiodły, że 
procesy innowacyjne mają znacznie bardziej złożony charakter i są 
rezultatem oddziaływania zarówno czynników popytowych jak 
i podażowych (Jastrzębska, Bobrecka-Jarmo, 2006, s. 150). Należy 
podkreślić, że w nowej teorii wzrostu gospodarczego, której zwo-
lennikami byli Romer, a także Grossman i Helpmann, innowacje 
uznano za najważniejszy czynnik wytwórczy (Weresa, 2007, s. 31). 

 
REGIONALNY KONEKST POLITYKI INNOWACYJNEJ 

 
W dobie licznych badań nad innowacjami, wielu propozycji roz-

wiązań, których efektem ma być wzrost innowacyjności, a także 
dużego zaangażowania władz państwowych w budowanie potencja-
łu służącego rozwojowi gospodarki narodowej możliwe jest wyło-
nienie nurtów polityki publicznej, realizujących wymienione zadania. 
Należą do nich polityka: naukowa, technologiczna i innowacyjna. 
Polityka naukowa ma za zadanie wsparcie rozwoju nauki i szkolnic-
twa wyższego, stanowi zatem fundament rozwoju kadr innowacyj-
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nej gospodarki. Z kolei polityka technologiczna koncentruje się na 
rozwoju nowoczesnych technologii i wspieraniu instytucji badaw-
czych, jak również instytucji finansujących rozwój nowoczesnych 
technologii (Gorsse, 2007, s. 22-23). Polityka innowacyjna jest ukie-
runkowana na tworzenie ram organizacyjnych służących powstawa-
niu innowacji. Stała się jedną z najważniejszych polityk rządów 
państw członkowskich Unii Europejskiej, głównie za sprawą 
uwzględnienia kwestii innowacji pierwotnie w strategii lizbońskiej 
i  aktualnie w strategii Europa 2020. Przyjęto bowiem, że mecha-
nizm państwowy nie jest wystarczająco skutecznym regulatorem 
i instrumentem wzrostu gospodarczego, a zatem również nie jest 
w stanie w dostateczny sposób kształtować działalności innowacyj-
nej, wobec czego ciężar w tym zakresie spoczywa na aparacie pań-
stwowym (Pawlik, 2010, s. 28). 

Aktywna polityka innowacyjna jest jednym z najważniejszych 
czynników stopnia rozwoju państw wysokorozwiniętych (Reichel, 
2006, s.  21). Stanowi ona zintegrowanie polityki technologicznej 
(edukacja, technika, wynalazki) i polityki przemysłowej (inwestycje, 
subwencje, restrukturyzacja przemysłu). Podobnego zdania jest 
Moszkowicz (2001, s.  49), która uważa ponadto, że polityka inno-
wacyjna ma swój wymiar przestrzenny, polegający na tworzeniu 
warunków kreacji i transferu innowacji oraz wspieraniu przedsię-
biorczości na danym terenie. Polityka innowacyjna ma także charak-
ter sektorowy, skierowany do poszczególnych grup odbiorców, tj. 
instytucji badawczych, naukowców, przedsiębiorstw. Jej głównym 
zadaniem, zmierzającym do zwiększenia potencjału innowacyjnego 
regionów, powinno być wspieranie transferu wiedzy i  budowanie 
więzi pomiędzy partnerami (Świderski, Ochrymiuk, 2007, s. 7). 

Jako cel polityki innowacyjnej wyznacza się zwykle wspieranie 
innowacyjności jednostek przemysłowych i usługowych, przede 
wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez 
wprowadzanie nowych procesów technologicznych, produktów, 
usług i technik zarządzania. Dodatkową kwestią jest obniżanie stop-
nia ryzyka związanego z  prowadzeniem działalności badawczej. Do 
podstawowych narzędzi polityki innowacyjnej wykorzystywanych 
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przez rząd kraju należą: indukowanie badań poprzez bezpośrednie 
i pośrednie subsydia badawcze oraz politykę patentową, która po-
winna zapewnić wynalazcy korzyści płynące z tytułu dysponowania 
innowacją (Truskolaski, 2006, s. 162-163). 

Jednak jak podaje Pawlik (2010, s. 27) za Mikołajewiczem zaan-
gażowanie państwa na rzecz działalności badawczo-rozwojowej 
i  innowacyjnej w Polsce jest znikome i ocenia się je jako jedno 
z  najniższych w Europie. 

Obok właściwych rozwiązań prawno-instytucjonalnych, wyzna-
czających sposób i możliwości wykorzystania rozmaitych zasobów 
na tworzenie i dyfuzję innowacji mają wpływ właśnie posiadane 
przez dany obszar (kraj, region) zasoby materialne i ludzkie, które są 
nieodzowne dla rozwoju nauki i techniki. Ogólny zakres afiliacji na-
uki i gospodarki wyznaczany jest w danym kraju przez model naro-
dowego systemu innowacji, uzupełniany szczegółowymi rozwiąza-
niami na szczeblu lokalnym zawartymi w regionalnych systemach 
innowacji. O ile w Polsce narodowy wymiar polityki innowacyjnej 
ma ponad dziesięcioletnią tradycję, o tyle podejście regionalne do 
aktywnego kształtowania środowiska innowacyjnego jest stosunko-
wo nowe (Weresa, 2007, s. 7). Trwają jednak ożywione dyskusje nad 
modelem koordynującym kreowanie innowacji. Pojawiają się bo-
wiem opnie, że system wspierania innowacji sprzyja innowacjom 
inkrementalnym, utrudniając powstawanie innowacji radykalnych 
(Grosse, 2007, s. 25). 

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost znaczenia regionów 
w  budowaniu innowacyjnej gospodarki. Coraz więcej regionów 
prowadzi własne polityki naukowe i proinnowacyjne. Podkreślić 
należy, że również współpraca przedsiębiorstw oraz na linii nauka-
biznes coraz częściej zachodzi na poziomie regionu (Pysiak, 2006, 
s. 187). Z badań przeprowadzonych przez Strahl (2010, s. 21) wyni-
ka, że w europejskiej przestrzeni regionalnej poziomu NUTS-2 za-
uważalna jest zależność pomiędzy dynamiką rozwoju gospodarczego 
a innowacyjnością. W tym kontekście jednymi z najistotniejszych 
czynników rozwoju regionalnego są: przedsiębiorczość społeczności 
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lokalnych, innowacyjność przedsiębiorstw, edukacja, badania na-
ukowe, transfer wiedzy i technologii (Raszkowski, 2010, s. 57). 

Ważną rolę we wspieraniu innowacyjności na poziomie regionu, 
a  także w tworzeniu warunków do umacniania konkurencyjności 
odgrywa samorząd terytorialny, a podejmowanie przez niego dzia-
łania powinny przekładać się rozwój regionu (Grzeszczyk, 2006, 
s. 23). 

Rozwój regionalny oznacza proces wszelkich zmian zachodzących 
w  regionie, w wyniku których następuje transformacja czynników 
i  zasobów regionalnych w dobra i usługi. Rozwój regionalny to także 
proces społeczny i proces wymiany między człowiekiem i środowi-
skiem (Misiewicz, 2008, s. 257). Rozwój regionalny utożsamiany jest 
ze zmianami w regionalnej produktywności mierzonej wielkością 
populacji, zatrudnieniem, dochodem i wartością produkcji dodanej 
(Raszkowski, 2010, s. 58). 

Czynniki stymulujące rozwój regionalny są grupowane w różny 
sposób, najczęściej w literaturze klasyfikuje się je jako ekonomiczne, 
społeczne, techniczne i technologiczne oraz ekologiczne (Kosiedow-
ski, 2008, s. 232-235) kładąc jednocześnie akcent na jedną z katego-
rii. Tak czyni Jałowiecki (1998) zwracając uwagę na inną płaszczyznę 
– kulturową, tzn. zróżnicowanie stylów życia i kształtowanie się po-
czucia identyfikacji grupowej i tożsamości z danym miejscem. Z kolei 
Dziemianowicz (2006, s.  15) uznaje za najważniejsze determinanty 
rozwoju uwarunkowania przyrodnicze i położenie geograficzne, 
reprezentując pogląd, że przyroda ma istotny wpływ na rozwój re-
gionu. Ponadto pod pojęciem położenia regionu należy rozumieć 
jego lokalizację względem określonych ośrodków rozwoju oraz są-
siadujących regionów lub państw. 

W nowym paradygmacie rozwoju regionalnego uznano nadrzęd-
ną rolę takich czynników jak wiedza, badania, kreatywność i inno-
wacje, dzięki którym następuje przyspieszenie postępu naukowego 
i technologicznego (Raszkowski, 2010, s. 59). Jednak Grosse (2007, 
s. 58) zwraca uwagę, że innowacja sprzyja rozwojowi regionalnemu 
wówczas, gdy traktowana jest jako zasób endogenny. Zgodnie z tym 
twierdzeniem nie wystarczy imitacja zewnętrznych wzorców i umie-
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jętności efektywnej absorpcji innowacji w  warunkach lokalnych, ale 
konieczny jest potencjał do generowania własnych innowacji przez 
gospodarkę regionu. Region, który jest innowacyjny charakteryzuje 
się zdolnością gromadzenia wiedzy oraz efektywnością i sprawno-
ścią w procesach produkcyjnych, wykorzystując posiadane do dys-
pozycji zasoby. Regiony o wysokim potencjale innowacyjnym są 
jednak nieliczne i lokują się na obszarach tradycyjnie silnych gospo-
darczo tworząc tzw. wyspy innowacji (Szal, Zdanio, 2010, s.  101). 

Polskie regiony są zróżnicowane pod względem potencjału inno-
wacyjnego i przypuszcza się, że luka ta będzie się pogłębiać. Pro-
blem ten dotyczy zarówno potencjału akademickiego, jak i innowa-
cyjności firm i  jest analogiczny w stosunku do zróżnicowania regio-
nalnego PKB per capita. Silniejsze polskie regiony dzięki posiadane-
mu potencjałowi akademickiemu i badawczemu, który skoncentro-
wany jest w największych miastach, jak również dzięki nowoczesnej 
strukturze gospodarczej są w  stanie włączyć się w proces kreacji 
i absorpcji innowacji. Z kolei regiony słabsze pozostają poza tym 
procesem, ponieważ ich potencjał nie jest na tyle rozwinięty, aby 
móc zwiększyć poziom innowacyjności i  zaawansowania technolo-
gicznego. Istnieje jednak szansa poprawy dzięki zewnętrznemu 
wsparciu (Gorzelak, Olechnicka, 2003, s. 148). Nie mniej istotna 
zdaje się być odpowiednio prowadzona przez władze regionu polity-
ka proinnowacyjna. Z tego względu większość regionów tworzy 
i  realizuje ten typ polityki (Miedziński, 2001, s. 212), jednak na 
szczeblu regionalnym wykorzystywane są nieco inne instrumenty niż 
na szczeblu centralnym. Istotnym przejawem realizacji polityki pro-
innowacyjnej w  regionie jest m.in. inicjowanie powstania oaz za-
pewnienie rozwoju klastrów wysoko technologicznych. 

Podstawowym narzędziem formułowania regionalnej polityki 
proinnowacyjnej jest regionalna strategia innowacji (RIS), która de-
finiuje cele i działania prowadzące do podniesienia skali i efektyw-
ności procesów innowacyjnych. Regionalne strategie innowacyjności 
nie są jednorazowym aktem o charakterze planistycznym, lecz po-
winny być dostosowywane w  rezultacie zmian dokonujących się 
w otoczeniu (Brol, 2010, s. 37-38). 
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Ponadto niezwykle istotny, z perspektywy rozwoju regionu, jest 
regionalny system innowacji, który wpływa na różnicowanie profilu 
gospodarczego, poziomu konkurencyjności oraz implikowanych 
przez nie dynamiki wzrostu i zmian strukturalnych na poziomie re-
gionów. Pod tym pojęciem rozumie się najczęściej forum współpra-
cy różnego rodzaju organizacji i instytucji prawnych i publicznych, 
których funkcjonowanie i  kooperacja umożliwiają tworzenie, wyko-
rzystywanie oraz upowszechnianie wiedzy, innowacji i nowych tech-
nologii w regionie (Gorzelak i Olechnicka, 2003, s. 128-129). System 
innowacyjny zawiera określone rozwiązania o charakterze instytu-
cjonalnym, organizacyjnym, informacyjnym oraz ekonomiczno-
finansowym (Reichel, 2006, s. 25). Regionalny system innowacji to 
główny instrument promocji gospodarki opartej na wiedzy na po-
ziomie regionalnym (Bagiński, Urban, 2006, s. 4). 
 

ISTOTA I GENEZA REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACJI 
 
Regionalna Strategia Innowacji (RIS) to podstawowe narzędzie 

kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionu ukierun-
kowane na (Innowacje..., 2005, s. 139-140):  

– optymalne zagospodarowanie potencjału jakim dysponuje region 
oraz uruchomienie jego zdolności innowacyjnych (funkcja efek-
tywnościowa), 

– integrację regionalnego środowiska i poszukiwanie konsensusu 
wśród podmiotów kształtujących procesy innowacyjne w regio-
nie (funkcja integrująca), 

– zwiększenie spójności bieżących decyzji i działań władz publicz-
nych i  innych podmiotów kształtujących regionalną politykę in-
nowacyjną (funkcja koordynacyjna), 

– dostarczenie informacji o przyszłości rozwoju regionu, a poprzez 
to zwiększenie poczucia stabilności działania podmiotów i zachę-
cenia ich do działań proinnowacyjnych (funkcja informacyjna), 

– wzrost zrozumienia procesów innowacyjnych zachodzących 
w  regionie oraz potrzeby działania w tym zakresie (funkcja edu-
kacyjna). 
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RIS określają obszary w dziedzinie innowacji wynikające 
z  wiedzy, doświadczeń i specyficznych cech regionu. Ich zadaniem 
jest wspomaganie władz oraz organizacji rozwoju regionalnego we 
wdrażaniu efektywnego systemu wspomagania innowacyjności 
w regionie. Określają one kierunki polityki innowacyjnej oraz cechy 
regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność, zwłaszcza 
w stosunku do przedsiębiorstw sektora MSP (Juchniewicz, 2006, 
s. 39). Są to plany strategiczne tworzone na podstawie analizy po-
równawczej potrzeb technologicznych przedsiębiorstw, możliwości 
i potencjału sektora badawczego w zakresie technologii, organizacji, 
zarządzania, finansów i  szkolenia (Założenia..., 2004, s. 40). Juch-
niewicz (2006, s. 39) za Klepką (2005) wskazuje, że RSI są dokumen-
tami tworzonymi wielowątkowo i wielowymiarowo przy zaangażo-
waniu dużej liczby osób i instytucji. Dzięki temu są w stanie przed-
stawić faktyczne potrzeby i oczekiwania jednostek gospodarczych 
(przedsiębiorstw i organizacji z ich otoczenia) w zakresie tworzenia 
warunków sprzyjających wdrażaniu innowacji. Jednak zasadniczy cel 
wdrażania RSI, zarówno w Polsce jak i w innych regionach europej-
skich, koncentruje się na zwiększaniu świadomości dużego znacze-
nia innowacji dla rozwoju gospodarczego. 

Geneza bezpośredniego działania w zakresie pobudzania inno-
wacji na poziomie regionalnym sięga początku lat 90. XX w. kiedy to 
pojawiły się koncepcje budowy strategicznego podejścia do innowa-
cyjności i  konkurencyjności regionów z wykorzystaniem środków 
funduszy strukturalnych (Klepka, 2005, s. 4). Posunięciem przeciw-
działającym istnieniu barier ograniczających zdolność regionów 
państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej do innowacji było 
tworzenie Regionalnych Planów Technologicznych (Regional Tech-
nology Plans RTP) skłaniających regiony do tworzenia strategii in-
nowacji (Sekuła, 2008, s. 95). W  inicjatywie, której realizacja rozpo-
częła się w 1994 r. wzięło udział 8 regionów, wśród których znalazły 
się: Leipzig-Halle-Dessau (Niemcy), Limburg (Holandia), Lorraine 
(Francja), Wales (Wielka Brytania), Abruzzo (Włochy), Castilla y León 
(Hiszpania), Kentriki Makedonia (Grecja), Norte (Portugalia). Dobre 
praktyki wypracowane w ramach RTP stały się podstawą realizacji 
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kolejnych programów tj. Regionalnych Strategii Innowacji i Transfe-
ru Technologii (Regional Innowavtion and Technology Transfer Stra-
tegies and Infrastructures RITTS) oraz Regionalnych Strategii Inno-
wacji (Regional Innowavtion Strategies RIS) (Klepka, 2005, s. 6). Ce-
lem pierwszego programu – RITTS – była pomoc dla władz regional-
nych oraz organizacji wspierających rozwój regionów przy ocenie 
infrastruktury wspierającej transfer technologii w regionach, zapro-
jektowanie strategii oraz wprowadzenie w życie odpowiednich dzia-
łań. Jednym z priorytetów była poprawa jakości powiązań pomiędzy 
podmiotami dostarczającymi odpowiedniego wsparcia technicznego 
i  instytucjami finansowymi a  firmami regionalnymi (głównie MSP). 
Z  kolei drugi program – RIS – zmierzał do poprawy zdolności pod-
miotów regionalnych w zakresie rozwoju polityk bazujących na rze-
czywistych potrzebach sektora prywatnego oraz wzmocnienia po-
tencjału regionalnego systemu innowacji. Ponadto, ukierunkowany 
była na stworzenie ram, dzięki którym Komisja Europejska, państwa 
członkowskie oraz regiony mogły zoptymalizować swe polityki od-
nośnie przyszłych inicjatyw dotyczących rozwoju technologicznego, 
innowacji oraz transferu technologii na poziomie regionalnym 
(Szultka i in., 2004, s. 12). 

Zgodnie z zamysłem twórców tych programów, miały one funk-
cjonować jako rodzaj laboratoriów, oferując regionom możliwość 
podjęcia ryzyka i eksperymentowania z najnowocześniejszymi po-
dejściami do trzech dziedzin: gospodarki wiedzy, społeczeństwa 
informacyjnego i  promocji tożsamości regionalnej (Wieloński, Szmi-
giel, 2006, s. 22).  

W następnych latach powstawały kolejne programy bazujące na 
wynikach otrzymanych z projektów RITTS/RIS. Były to pierwsze pro-
jekty RIS+, w ramach których pomagano regionom wprowadzić 
w życie konkretne środki i działania opracowane w projektach 
RITTS/RIS. Drugą inicjatywą był program Trans-Regional Innowation 
Projects (TRIP), który również wspierał działania będące efektem 
strategii opracowanych w  ramach RITTS/RIS, jednakże koncentro-
wał się na współpracy regionów w  tym zakresie (Szultka i in., 2004, 
s.14).  
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Choć nie wszystkie działania przyniosły zamierzone efekty i nie 
w  jednakowym stopniu, to pozytywne doświadczenia niektórych 
regionów w realizacji projektów wspomagających innowacyjność 
regionalnych systemów gospodarczych spowodowały, że poszerzo-
no liczbę krajów zaangażowanych w projekty o kraje stowarzyszone 
(Sekuła, 2008, s. 95). W  efekcie, w latach 2001-2002 proces budo-
wania RSI zapoczątkowany został w 16 regionach kandydujących, 
w tym pięciu polskich, tj. województwie zachodniopomorskim, 
warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim oraz opolskim. Źró-
dłem finansowania tych projektów były środki programu Promocja 
Innowacji oraz Wsparcie Uczestnictwa Małych i Średnich Przedsię-
biorstw 5. Ramowego Programu Badań i Rozwoju Technologicznego 
UE (Wieloński, Szmigiel, 2006, s. 22; Założenia..., 2004, s. 40). 
W 2002 r. Komitet Badań Naukowych, odwołując się do potrzeb 
budowania strategii innowacji w Polsce i ograniczenia polaryzacji 
rozwoju regionów w obrębie kraju, przekazał środki finansowe na 
opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w pozostałych 11 
województwach. W rezultacie ogłoszonego konkursu 10 woje-
wództw uzyskało pomoc finansową na opracowanie strategii. Wnio-
skodawcą ze strony województw były Urzędy Marszałkowskie, które 
zobowiązały się pokryć 50% kosztów realizacji projektu (Klepka, 
2005, s. 8). Jako ostanie, Regionalną Strategię Innowacyjności przy-
gotowało województwo mazowieckie, a środki na realizację projek-
tu pochodziły z 6. Programu Ramowego1. 

Z definicji RIS nawiązującej do teorii organizacji i zarządzania wy-
nika, że jest to kompleksowa wizja celów, oparta na ocenach do-
stępnych środków i możliwości ich wykorzystania oraz proponowa-
ny sposób i  sekwencja działań dla wzrostu poziomu innowacyjności 
i rozwiązania dzięki nim kluczowych problemów danego regionu, 
zapewniająca dobrą pozycję na mapie konkurencji (Okoń-
Horodyńska, 2000, s. 21). 

                                                           
1
 http://opi4.opi.org.pl/article.177 (15.04.2011). 
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Przystąpienie do realizacji RIS związane jest z koniecznością r
spektowania standardów unijnych, co w praktyce oznacza (Bal
Woźniak, 2005, s. 152): 

– przygotowanie kompletnego projektu strategii, przy partnerski
(opartej na kompromisach) współpracy środowiska naukowego, 
biznesowego i rządowo-samorządowego, 

– poddanie poszczególnych mechanizmów i szczegółowych działań 
szerokim konsultacjom zainteresowanych stron,

– organizowanie regularnych spotkań i dyskusji zarówn
tworzenia, jak i realizacji strategii, 

– powiązanie przyjętych rozwiązań z celami polityki innowacyjnej 
regionu oraz koniecznością tworzenia długookresowej koncepcji 
rozwoju. 
Metodyka tworzenia regionalnych strategii innowacji przewiduje 

przebieg prac w trzech podstawowych fazach: definicji, impleme
tacji oraz oceny, kontroli i analizy skuteczności przyjętych rozwiązań 
(rys. 1). 

 
Rysunek 1. Metodyka projektów RIS 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.6pr.pl/n/s/8/ris_
tod.html.  

Przystąpienie do realizacji RIS związane jest z koniecznością re-
spektowania standardów unijnych, co w praktyce oznacza (Bal-

przygotowanie kompletnego projektu strategii, przy partnerskiej 
(opartej na kompromisach) współpracy środowiska naukowego, 

poddanie poszczególnych mechanizmów i szczegółowych działań 
ultacjom zainteresowanych stron, 

organizowanie regularnych spotkań i dyskusji zarówno na etapie 

powiązanie przyjętych rozwiązań z celami polityki innowacyjnej 
regionu oraz koniecznością tworzenia długookresowej koncepcji 

Metodyka tworzenia regionalnych strategii innowacji przewiduje 
prac w trzech podstawowych fazach: definicji, implemen-

tacji oraz oceny, kontroli i analizy skuteczności przyjętych rozwiązań 

 
http://www.6pr.pl/n/s/8/ris_ me-
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Faza definicji związana jest z ustanowieniem struktury zarządza-
nia projektem, przyjęciem szczegółowej metodologii projektu oraz 
zbudowaniem konsensusu pomiędzy wszystkimi kluczowymi pod-
miotami zaangażowanymi w procesy gospodarcze i innowacyjne 
w regionie, reprezentującymi środowisko władz regionalnych i lo-
kalnych, środowisko nauki i środowisko gospodarki.  

Faza implementacji przeznaczona jest na dokonanie diagnozy 
stanu poprzez analizy aktualnej sytuacji w regionie w zakresie istnie-
jącego potencjału innowacyjnego po stronie podażowej i popyto-
wej.  

Faza oceny uwarunkowana jest procedurą formalnej akceptacji 
i  przyjęciem do planów rozwoju wraz z niezbędnymi zobowiąza-
niami finansowymi przez struktury samorządowe samej strategii, jak 
i  konkretnych działań przewidzianych w strategii, a także ustano-
wienie systemu monitorowania dla kontroli i oceny realizowanych 
(Bal-Woźniak, 2005, s. 153). 
 

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACYJNOŚCI  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 
Jak już wspomniano, region warmińsko-mazurski znalazł się 

w grupie pięciu regionów, które jako pierwsze podjęły prace nad 
zdefiniowaniem założeń innowacyjnego rozwoju regionu wykorzy-
stując europejską metodykę RITTS/RIS (Regionalna…, 2010, s. 3). Ze 
względu na pionierski charakter przedsięwzięcia Samorząd Woje-
wództwa zwrócił się z prośbą o  wsparcie do regionów o znacznie 
większym doświadczeniu w tym zakresie – swą pomoc zaoferowały 
instytucje z Weser-Ems (Niemcy) oraz Shannon (Irlandia). Wspólnym 
wysiłkiem i przy zaangażowaniu dużej grupy partnerów lokalnych, 
w skład której wchodzili przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji 
otoczenia biznesu, świata nauki oraz finansów powstał dokument 
wytyczający kierunki dalszych działań mających na celu stworzenie 
klimatu sprzyjającego innowacjom, poprawy funkcjonowania oto-
czenia małych i średnich przedsiębiorstw, a także rozwoju działalno-
ści innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Regionalna Strategia Inno-



272     Karolina Bobuchowska, Magdalena Wojarska       

 

  

wacyjności dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego opracowy-
wana była w latach 2002-2004 i została przyjęta uchwałą Sejmiku 
Województwa 31.08.2004 r.  

Od momentu uchwalenia dokumentu w  sytuacji regionu oraz 
w jego otoczeniu zaszło wiele zmian, w tym tak istotne jak włączenie 
Polski do Unii Europejskiej czy też aktualizacja Strategii Rozwoju 
Społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 
roku 2020. Ponadto2: 

– pojawiły się nowe dokumenty strategiczne, w których naświetlo-
no i  zidentyfikowano nowe problemy, 

– podmioty odpowiedzialne za implementację Strategii wzbogaciły 
wiedzę i doświadczenie, a także zapoznały się z dobrymi prakty-
kami w  zakresie innowacyjności w związku z udziałem w projek-
tach finansowanych m.in. ze środków ZPORR, czy 6. Programu 
Ramowego Unii Europejskiej, 

– przeprowadzono szereg badań i analiz mających na celu ocenę 
jakości, kompleksowości i wdrażania RIS-ów w Polsce.  
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, 1.02.2009 r. Samorząd Wo-

jewództwa rozpoczął realizację projektu systemowego pn. RIS 
Warmia Mazury Plus, który miał m.in. na celu aktualizację zapisów 
pierwotnego dokumentu Strategii. Głównym źródłem finansowania 
projektu były środki EFS alokowane w ramach Priorytetu VIII. Regio-
nalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziała-
nia 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Na potrzeby aktualizacji RIS dokonano inwentaryzacji oraz prze-
glądu wykonanych badań i analiz, zidentyfikowano mocne i słabe 
strony regionu, szukając pól, na których województwo może budo-
wać swój rozwój w  oparciu o innowacje. W proces ten zaangażo-
wani byli przedstawiciele władz samorządowych oraz partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy, którzy pracowali w Grupach Roboczych oraz 
w ramach Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RSI. Prace zwień-
czone zostały sformułowaniem wizji i  misji oraz celów strategicz-

                                                           
2 

http://ris.warmia.mazury.pl/o-projekcie (stan na dzień 15.04.11). 
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nych i operacyjnych. Regionalna Strategia Innowacyjności Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego zakłada realizację celów do 2020 
r. Jest ona spójna ze Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, będąc w sto-
sunku do niej strategią dziedzinową, uszczegółowiającą wizję i  cele 
w odniesieniu do zagadnień innowacyjności regionu (Regionalna…, 
2010, s. 3). Kluczowe etapy procesu aktualizacji zestawiono w tabeli 
1. 

 
Tabela 1. Harmonogram aktualizacji dokumentu RIS 

Data Wydarzenie 

31.03.2009 Przyjęcie przez Sejmik Województwa Uchwały w sprawie 
przystąpienia do prac nad aktualizacją RIS oraz przyjęcia 
zasad, trybu i harmonogramu prac. 

29.04.2009 Inaugurujące posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterują-
cego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego (RKS ds. RIS), powołanego 
przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
uchwałą z dnia 2.03.2009 r. Regionalny Komitet Sterujący 
ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności jest niezależnym 
ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa. 
Do głównych zadań Komitetu należy: nadzorowanie pro-
cesu aktualizacji, wdrażania i  monitoringu Regionalnej 
Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Komitet reprezentowany jest przez przed-
stawicieli kluczowych dla regionu instytucji naukowych, 
okołobiznesowych oraz pracodawców. Podczas spotkania 
powołano 3 tematyczne Grupy Robocze, których zadanie 
polegało na opracowaniu rekomendacji dla aktualizowa-
nego dokumentu w obszarze:  

– innowacyjności przedsiębiorstw i współpracy ze sferą 
B+R, 

– trendów innowacyjności w regionie i budowania scena-
riuszy rozwoju, 

– kultury innowacyjnej – budowanie postaw innowacyj-
nych śród dzieci i młodzieży. 
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c.d. tab. 1 

Data Wydarzenie 

22.06.2009 Konferencja inaugurująca projekt pt. „RIS Warmia Mazury 
Plus”. Miała ona na celu przybliżenie działań proinnowacyj-
nych prowadzonych w regionie, a także przedstawienie 
dalszego kierunku ich rozwoju w związku z realizowanym 
projektem „RIS Warmia Mazury Plus”. 

20-
21.08.2009 

Szkolenie dla przedstawicieli Grup Roboczych Regionalnego 
Komitetu Sterującego. Szkolenie ukierunkowane było na 
poszerzenie i  usystematyzowanie wiedzy z zakresu innowa-
cyjności, kreowania polityki innowacyjnej, a także budowa-
nia Regionalnych Strategii Innowacyjności. 

4.09.2009 Spotkanie przedstawiciela Departamentu Polityki Regional-
nej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z konsultantami Regionalnego Systemu Wspie-
rania Innowacji w celu prezentacji głównych założeń projek-
tu w  ramach którego dokonywana była aktualizacja Regio-
nalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur. Regio-
nalny System Wspierania Innowacji to sieć 21 Powiatowych 
Punktów Kontaktowych rozmieszczonych we wszystkich 
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, z siedzi-
bą przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego SA. W  każdym z Punktów RSWI zatrudniony jest kon-
sultant, którego zadaniem jest pomoc o charakterze infor-
macyjno-doradczym przedsiębiorcom z danego powiatu.  

23.10.2009 Posiedzenie RKS ds. RIS, podczas którego: 
- zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na 
potrzeby procesu aktualizacji (mowa tu o analizie doku-
mentów ewaluujących RIS w Polsce; analizie dokumentów 
o znaczeniu strategicznym dla województwa warmińsko-
mazurskiego; analizie wdrażania RSI w  województwie 
warmińsko-mazurskim w kontekście projektów innowacyj-
nych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej; analizie innowacyjności województwa 
warmińsko-mazurskiego na podstawie danych zastanych); 
- przedstawiono inicjatywy i działania związane 
z  innowacyjnością województwa. 
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c.d. tab. 1 

Data Wydarzenie 

26-
27.11.2009 

Warsztaty Grup Roboczych RKS ds. RIS. Głównym celem 
spotkania było wypracowanie rekomendacji do aktualizacji 
Regionalnej Strategii Innowacyjności. W trakcie warszta-
tów zidentyfikowano najważniejsze zjawiska, zagadnienia 
i  problemy, które powinny być brane pod uwagę w trakcie 
opracowywania RIS; zweryfikowano dotychczasowe zapisy 
analizy SWOT; określono cele strategiczne dla aktualizo-
wanej RIS. Ponadto członkowie Grup Roboczych dyskuto-
wali nad problemami i barierami wzrostu innowacyjności 
w regionie oraz metodami eliminowania tych barier oraz o 
kolejności i rodzaju działań jakie powinno się realizować 
w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności. 

6-
10.12.2009 

Wizyta studyjna Członków RKS ds. RIS oraz pracowników 
Jednostki Zarządzającej Projektem RIS Warmia Mazury 
PLUS do regionu Yorkshire w Wielkiej Brytanii oraz Londy-
nu. Celem wizyty było zdobycie wiedzy i poznanie do-
świadczeń regionów zaawansowanych w zakresie wdraża-
nia RIS, a zwłaszcza: procesu powstawania Regionalnej 
Strategii Innowacyjności oraz wdrażania dokumentu; 
funkcjonowania regionalnych instytucji wspierających 
innowacyjność; stosowanych instrumentów wspierania 
innowacji; sposobu budowania postaw innowacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży; metod stymulowania współpracy 
przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz B+R. 

25-
26.03.2010 

Warsztaty szkoleniowe RKS ds. RIS podczas których prze-
kazano informacje na temat: 

– polityki spójności po 2013 r.; 

– czynników sukcesu Regionalnej Strategii Innowacyjno-
ści; 

– wpływu Regionalnego Komitetu Sterującego na proces 
wdrażania RSI; 

– instrumentów ewaluacji i monitoringu Regionalnej 
Strategii Innowacyjności; 

– monitoringu realizacji Strategii rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa warmińsko mazurskiego 
i  Regionalnej Strategii Innowacyjności;  
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c.d. tab. 1 

Data Wydarzenie 

 – inicjatyw i działań planowane do realizacji w ramach PO 
KL 2007-2013; 

– inicjatyw i działań w zakresie wspierania innowacyjności 
realizowanych przez Warmińsko-Mazurską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A.  

19-
20.05.2010 

Warsztaty Grup Roboczych RKS ds. RIS, które prowadzone 
były przez przedstawicieli Poznańskiego Parku Naukowo-
Technologicznego. Podczas warsztatów wypracowano 
założenia do aktualizowanego dokumentu Strategii 
w zakresie: 

– diagnozy stanu innowacyjności województwa warmiń-
sko-mazurskiego; 

– analizy SWOT województwa warmińsko-mazurskiego; 

– misji oraz wizji Strategii; 

– celów strategicznych oraz celów operacyjnych Strategii. 

1-2.06.2010 Wspólne warsztaty RKS ds. RIS i Grup Roboczych poświe-
cone omówieniu oraz przyjęciu materiałów wypracowa-
nych przez Grupy Robocze. Ponadto, podczas spotkania 
przeprowadzona została dyskusja nad systemem wdraża-
nia i  monitorowania RIS, a także określono wytyczne dla 
misji Strategii. W  trakcie warsztatów z przedstawicielami 
Regionalnego Komitetu Sterującego ds. RIS sformułowano 
ostateczną formę: 

– analizy SWOT; 

– struktury celów operacyjnych; 

– wizji Strategii. 

30.06.2010 Posiedzenie RKS ds. RIS, podczas którego zaprezentowany 
został wstępny projekt Regionalnej Strategii Innowacyjno-
ści Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, 
opracowany przez Fundację im. A Mickiewicza w Pozna-
niu. Dokument przygotowany został na podstawie reko-
mendacji wypracowanych w  trakcie łączonych warsztatów 
RKS ds. RIS oraz Grup Roboczych. W wyniku głosowania 
RKS ds. RIS przyjął projekt dokumentu do konsultacji spo-
łecznych. 
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c.d. tab. 1 

Data Wydarzenie 

7-
20.07.2010 

konsultacje społeczne dokumentu Regionalnej Strategii 
Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 
roku 2020. 

28.07.2010 Posiedzenie RKS ds. RIS poświęcone analizie uwag zgło-
szonych w formie pisemnej w trakcie konsultacji społecz-
nych. Komitet wypracował wspólne stanowisko w  sprawie 
rekomendacji odnośnie przyjęcia bądź odrzucenia nade-
słanych spostrzeżeń. Dyskutowano również nad wskaźni-
kami do monitoringu realizacji RIS. 

7.09.2010 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął 
projekt zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyj-
ności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 
2020. Dokument uwzględnia wyniki konsultacji społecz-
nych oraz rekomendacje RKS ds. RIS. 

28.09.2010 Zatwierdzenie Regionalnej Strategii Innowacyjności Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 przez 
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

29.09.2010 Posiedzenie RKS ds. RIS podczas którego rozpoczęto prace 
nad opracowaniem Planu Działań dla RIS. Plan zawiera 
konkretne działania umożliwiające wdrażanie Strategii 
i tym samym kształtowanie przyszłej pozycji Województwa 
w innowacyjnej gospodarce. 

4.11.2010 Konferencja pt. Innowacyjny Region – Kreatywne Społe-
czeństwo, której głównym tematem była rola innowacyj-
ności w rozwoju gospodarki województwa warmińsko-
mazurskiego oraz prezentacja zaktualizowanej Regionalnej 
Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-
Mazurskiego do roku 2020. 

19.11.2010 Przyjęcie przez RKS ds. RIS Planu działań Regionalnej Stra-
tegii Innowacyjności Województwa Warmińsko-
Mazurskiego do roku 2020. Jest to dokument, w którym 
wskazano konkretne działania, jakie powinny być zreali-
zowane w odniesieniu do każdego celu operacyjnego, 
a także podmiot realizujący oraz źródła finansowania. 
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Data Wydarzenie

21.04.2011  Gala-RIS – spotkanie podsumowujące realizację projektu 

RIS Warmia Mazury Plus. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/5/ 
innowacyjnie-na-warmii-i-mazurach; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/6/konfere
ncja-inauguracyjna; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/13/szkolenie
sc; http://ris. warmia.mazury.pl/czytaj/14/spotkanie-rswi; http://ris.warmia.
ry.pl/czytaj/18/ii-posie-dzenie-rks-ds-ris; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/20/w
izyta-studyjna-do-regionu-york-shire-w-wielkiej-brytanii; http://ris.warmia.mazury
.pl/czytaj/23/warsztaty-szkoleniowe-rks-ds-ris-–-relacja; http://ris.warmia.mazu
pl/czytaj/24/warsztaty-grup-roboczych-rks-ds-ris-w-ilawie
mia.mazury.pl/czytaj/25/warsztaty-rks-ds-ris-oraz-grup-roboczych
relacja; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/29/v-posiedzenie
projektu-strategii; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/31/vi
http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/33/przyjecie-rekomendacji
e-uwag-zgloszonych-podczas-konsultacji-spolecznych; http://ris.warmia.mazury.pl
/czy-taj/34/przyjecie-regionalnej-strategii-innowacyjnosci
o-mazurskie-go-do-roku-2020-przez-zarzad-wojewodztwa; http://ris.warmia.m
ry.pl/czytaj/36/vii-po-siedzenie-rks-ds-ris-–-prace-nad-planem
//ris.warmia.mazury.pl/czytaj /39/;  

 
Rysunek 2. Podstawowe elementy RIS województwa warmińsko
mazurskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regionalna... 

Wydarzenie 

spotkanie podsumowujące realizację projektu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/5/ 
http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/6/konfere 

inauguracyjna; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/13/szkolenie-innowacyjno 
rswi; http://ris.warmia. mazu-

//ris.warmia.mazury.pl/czytaj/20/w 
brytanii; http://ris.warmia.mazury 
relacja; http://ris.warmia.mazu ry. 

awie-–-relacja; http://ris.w ar 
roboczych-w-kadynach-–-

posiedzenie-rks-ds-ris-–-przyjecie-
strategii; http://ris.warmia.mazury.pl/czytaj/31/vi-posiedzenie-rks-ds-ris; 

rekomendacji-rks-ds-ris-w-spra-wi 
spolecznych; http://ris.warmia.mazury.pl 

innowacyjnosci-wojewodztwa-warmi nsk 
wojewodztwa; http://ris.warmia.m azu 

planem-dzialan-dla-ris; http: 

województwa warmińsko-

 
 (2010, s. 15). 
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Zgodnie z kanonami planowania strategicznego, w ramach Re-
gionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-
Mazurskiego do roku 2020 określono wizję i misję, a także cele stra-
tegiczne i operacyjne (rys. 2). 

Przedstawione na rysunku 2 cele strategiczne, zgodnie z zasadą 
dezagregacji, podzielone zostały na bardziej precyzyjne cele opera-
cyjne, tj. (Regionalna…, 2010, s.17-27): 
1. Cel Budowanie silnego kapitału społecznego i kultury innowacji: 

1.1. promowanie postaw innowacyjnych wśród kadry zarządza-
jącej i  pracowników przedsiębiorstw, samorządów instytu-
cji wsparcia oraz wśród społeczeństwa, 

1.2. pobudzanie lokalnych inicjatyw na rzecz innowacji, 
a w tym: 
– rozwój planowania strategicznego w administracji 
na poziomie lokalnym oraz ponadlokalnym w zakresie poli-
tyki innowacyjnej, 
– promowanie inicjatyw oddolnych, 

1.3. promocja współpracy wśród wszystkich uczestników regio-
nalnego systemu innowacji, 

1.4. budowanie kapitału społecznego w procesie tworzenia 
i wdrażania RSI oraz promocja tego procesu jako dobrej 
praktyki współdziałania na rzecz innowacji w regionie, 
a w tym: 
– tworzenie szerokiej koalicji aktorów społeczno-
gospodarczych na rzecz polityki innowacyjnej w celu unie-
zależnienia jej od podziałów i zmian politycznych, 
– zwiększenie umiejętności pozyskiwania środków 
z różnych źródeł na cele wdrażania RSI, 

1.5. tworzenie wizerunku Warmii i Mazur jako regionu otwarte-
go na innowacje; 

2. Cel Transformacja gospodarki w kierunku specjalistycznych pro-
duktów i usług opartych na wiedzy: 
2.1. budowanie innowacyjnej specjalizacji regionalnej, a w tym: 

– rozwój sektora turystycznego w kierunku nowych 
usług opartych na wiedzy, 
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– rozwinięcie sektora ICT, 
– wsparcie sektora meblarskiego we wdrażaniu no-
wych technologii oraz innowacyjnego wzornictwa, 
– promowanie rozwoju sektora spożywczego w kie-
runku żywności naturalnej, tradycyjnej i prozdrowotnej, 

2.2. pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych w produkcję wyspe-
cjalizowaną i usługi oparte na wiedzy, 

2.3. promocja i wsparcie przedsięwzięć biznesowych opartych 
na współpracy ze sferą B+R oraz tworzenie działów badaw-
czych przez firmy, 

2.4. promocja zarządzania strategicznego oraz innowacyjnych 
form organizacji w firmach, 

2.5. pomoc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału ze-
wnętrznego na innowacyjne inwestycje. 

3. Cel Usprawnienie instytucjonalnego systemu innowacji: 
3.1. koordynacja działań proinnowacyjnych samorządów i insty-

tucji otoczenia biznesu, 
3.2. rozwijanie usług proinnowacyjnych, a w tym: 

– budowanie Regionalnego Systemu Usług wspierają-
cego innowacje w przedsiębiorstwach, 
– wzrost efektywności działań Regionalnego Systemu 
Wspierania Innowacyjności, 
– rozwój usług i doradztwa w zakresie zarządzania 
własnością intelektualną, 
– rozwinięcie kapitałowych instrumentów finansowa-
nia innowacji, 
– motywowanie instytucji wspierających do działania 
prorynkowego, 

3.3. utworzenie i efektywne wykorzystanie infrastruktury pro-
innowacyjnej, w tym parków naukowo-technologicznych 
i  inkubatorów technologicznych, 

3.4. usprawnienie wsparcia dla innowacji przez administrację 
publiczną, 

3.5. dostosowywanie działań sektora nauki do potrzeb regio-
nalnej gospodarki. 
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4. Cel Rozwój kreatywnego kapitału ludzkiego: 
4.1. rozwój umiejętności i kwalifikacji kadr regionalnej gospo-

darki i  administracji, 
4.2. dostosowywanie kształcenia do aktualnych i przyszłych po-

trzeb gospodarki, a w tym: 
– kształcenie umiejętności i kompetencji związanych 
z  przedsiębiorczością i kreatywnością, 
– kształcenie w specjalnościach odpowiadających po-
trzebom innowacyjnych sektorów gospodarki, 
– edukacja w kierunku praktycznych umiejętności 
związanych z  funkcjonowaniem przedsiębiorstw, 

4.3. przyciąganie i tworzenie możliwości rozwoju dla utalento-
wanego i  wykwalifikowanego kapitału ludzkiego, 

4.4. inteligentne wykorzystanie kompetencji i doświadczenia 
ludzi 50+. 

Zgodnie z założeniami twórców Strategii, w realizację działań 
zmierzających do osiągnięcia ww. celów zaangażowani zostali wszy-
scy aktorzy regionalnej sceny społeczno-ekonomicznej. 

Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację strate-
gii innowacyjności w województwie warmińsko-mazurskim jest Za-
rząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wspierany jest 
w tym zakresie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego, a zwłaszcza funkcjonujące w jego ramach Biuro 
Przedsiębiorczości. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do 
głównych zadań tej jednostki należy m.in. przygotowywanie i aktu-
alizacja RIS; koordynacja jej wdrażania oraz monitoring. Organem 
opiniującym i  doradczym Zarządu Województwa w zakresie realiza-
cji zapisów zawartych w zaktualizowanym dokumencie jest RKS ds. 
RIS. Ponadto, wśród pozostałych podmiotów przyczyniających się do 
osiągania celów strategicznych RIS wymienić należy: punkty kontak-
towe Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji; jednostki samo-
rządowe, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jed-
nostki edukacyjne i badawczo-rozwojowe (rys. 3). 
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Rysunek 3. Schemat wdrażania RSI 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regionalna...(

 
Skuteczna realizacja projektu ukierunkowanego na wdrożenie 

zapisów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Wa
mińsko-Mazurskiego do roku 2020, już na etapie formułowania w
magała opracowania podstawowych zasad monitoringu i

Zgodnie z zapisami Strategii (2010, s. 34-37), przedmiotem mon
toringu są działania i inicjatywy wynikające z Planu Działań RSI, an
lizowane w kontekście społeczno-gospodarczej sytuacji regionu. 
Opracowany system monitoringu przewiduje śledzenie wdrażania 
strategii z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, monitoring ko
centruje się na realizacji poszczególnych projektów/inicjatyw wyn
kających z RIS (tzw. poziom mikro). Po drugie, oceniany jest stopień 
realizacji założonych celów przez pryzmat wykonywanych działań 
ich kosztu i zakresu (tzw. poziom mezo). I po trzecie, monitoring 
uwzględnia analizę porównawczą potencjału innowacyjnego oraz 
efektywności działalności innowacyjnej w  gospodarce (poziom m
kro). 

Wyniki monitoringu stanowią podstawę oceny oddziaływania RIS 

 
(2010, s. 31). 

Skuteczna realizacja projektu ukierunkowanego na wdrożenie 
Strategii Innowacyjności Województwa War-

, już na etapie formułowania wy-
magała opracowania podstawowych zasad monitoringu i  ewaluacji.  

37), przedmiotem moni-
cjatywy wynikające z Planu Działań RSI, ana-

gospodarczej sytuacji regionu. 
Opracowany system monitoringu przewiduje śledzenie wdrażania 
strategii z trzech punktów widzenia. Po pierwsze, monitoring kon-

i poszczególnych projektów/inicjatyw wyni-
kających z RIS (tzw. poziom mikro). Po drugie, oceniany jest stopień 
realizacji założonych celów przez pryzmat wykonywanych działań – 
ich kosztu i zakresu (tzw. poziom mezo). I po trzecie, monitoring 

izę porównawczą potencjału innowacyjnego oraz 
gospodarce (poziom ma-

Wyniki monitoringu stanowią podstawę oceny oddziaływania RIS 
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czyli ewaluacji, która zgodnie z przyjętymi w dokumencie założe-
niami, ma na celu dostarczenie pogłębionej analizy na temat efek-
tywności, celowości oraz sposobu wdrażania RIS. Głównymi odbior-
cami tych informacji są władze regionu czyli Zarząd oraz Sejmik Wo-
jewództwa. 

Aktywnymi uczestnikami procesu monitoringu i ewaluacji jest 
Departament Polityki Regionalnej (Jednostka Monitorująca) jako 
podmiot odpowiedzialny za codzienne funkcjonowanie systemu, 
Komitet Monitorujący i Ewaluacji, którego funkcję powierzono RKS 
ds. RIS oraz grupy robocze i fora ad hoc wykorzystywane do oma-
wiania i interpretacji wyników monitoringu w poszczególnych po-
lach merytorycznych RSI. 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
W grupie czołowych cech charakteryzujących współczesne pro-

cesy rozwoju regionalnego istotne miejsce zajmuje innowacyjność. 
W tym kontekście jest ona rozumiana jako oparcie procesu na sieci 
instytucji i kontaktach indukujących, absorbujących i transferujących 
innowacje różnego typu. Ze względu na rolę innowacji w kreowaniu 
wzrostu gospodarczego oraz konkurencyjności jednostek prze-
strzennych, Unia Europejska już od wielu lat zachęca państwa człon-
kowskie do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć stymulujących 
powstawanie regionalnych systemów innowacji. Jeden z takich pro-
jektów doprowadził do implementacji w naszym kraju dokumentów 
określanych mianem Regionalnych Strategii Innowacji. Obecnie stra-
tegie te stanowią podstawę regionalnej polityki innowacyjności za 
której realizację odpowiedzialny jest samorząd województwa. Poli-
tyka ta ma zaktywizować tkwiący w  regionie potencjał innowacyjny 
i przez to stać się siłą napędową regionalnej gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Województwo warmińsko-mazurskie od września 2010 r. rozpo-
częło wdrażanie zaktualizowanej wersji Regionalnej Strategii Inno-
wacyjności. Zgodnie z przyjętymi założeniami, dzięki zaangażowaniu 
bardzo wielu instytucji i osób (m.in. przedsiębiorców, jednostek 
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B+R, IOB, jednostek samorządowych itd.) do 2020 r. region ma się 
stać atrakcyjnym środowiskiem dla kreatywnych oraz regionem 
gospodarki opartej na wyspecjalizowanych usługach i produktach 
o wysokiej wartości dodanej. 

Na obecnym etapie realizacji dokumentu trudno wyrokować, ja-
ka będzie skala wpływu RIS na konkurencyjność regionu oraz czy i na 
ile przyczyni się on do rozwiązania kluczowych problemów woje-
wództwa. Analizując jednak treść dokumentu i zaproponowane 
w nim rozwiązania odnosi się wrażenie, że szanse ku temu są bardzo 
duże. 
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THE ROLE OF REGIONAK INNOVATIVENESS  
STRATEGIES IN STIMULATING THE INNOVATION  

OF WARMIA AND MAZURY REGION 
 
Keywords: innovation, innovation policy, regional innovation strat-
egies, Regional Innovation Strategy for the Warmia and Mazury until 
2020  
 
Abstract: The contemporary economy is characterized by a strong 
addiction to economic development from factor of knowledge. This 
is rearranged on innovations because knowledge and ideas find 
employment in new products and services. That is why, now we can 
observe accrued interest innovative policy. Besides, appear numer-
ous initiatives, which result has to be the growth of innovation. Eu-
ropean Commission among operations concentrated on advance-
ment of innovative has regard as fairest regional approach in which 
regional innovations strategies (RIS) are created. RIS are strategic 
plans, which define directions of innovative policy, as well as fea-
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tures of regional infrastructures leaning innovative, with reference 
to small and medium enterprises particularly. One of the fifth re-
gions, which as first has taken work over creation this type of strat-
egy was province warmińsko-mazurskie. Ultimately, the document 
has been voted in 2004. From this moment on many changes has 
reached, both in situation of region equal, as well as its enclosing. 
That is why government of the province has started realization of 
a project called RIS Warmia Mazury Plus. The project’s purpose was 
modernization of record of original strategy. In result, in September 
2010 the province has started accustoming of modernized version 
of regional innovation strategy. According to presumptions, until 
2020 the region has become an attractive environment for creative 
ideas and the region of economy functioning in foothold of specia-
lized services and high value added products. 
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Joanna Długosz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 
 

WPROWADZENIE 
 
W rozdziale podjęto problematykę innowacyjności – zdefiniowa-

nia na gruncie literatury, wskazania czynników, od których zależy jej 
rozwój i korzyści będących jej pochodną w wybranych obszarach 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tworzenie, wykorzystywanie 
i dyfuzja wiedzy mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospo-
darczego, rozwoju i dobrobytu społeczeństw. Kluczową rolę odgry-
wa potrzeba lepszego pomiaru innowacji. Z biegiem czasu zmienił 
się charakter innowacji, a tym samym potrzeby w zakresie wskaźni-
ków i metod, przy pomocy których można uchwycić te zmiany i za-
pewnić odpowiednie narzędzia analizy tego procesu.   

Celem rozdziału jest analiza i ocena poziomu innowacyjności re-
gionów w Polsce z zastosowaniem metodologii European Innovation 
Scoreboard (EIS), ocena potencjału innowacyjnego województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz wskazanie najpopularniejszych źródeł 
finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Badaniami objęto 200 
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przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego, które realizowały w 2009 r. przedsięwzięcia inno-
wacyjne. Podstawowym źródłem danych był kwestionariusz ankie-
towy. Badanie służyło ocenie poziomu innowacyjności, skali realizo-
wanych przedsięwzięć innowacyjnych, struktury finansowania oraz 
określeniu głównych barier.  

 
POJĘCIE INNOWACYJNOŚCI 

     
Wzrost innowacyjności gospodarek jest obecnie uznawany jako 

główny sposób podtrzymania tempa wzrostu gospodarczego. Do-
stęp do surowców naturalnych nie gwarantuje sukcesu ekonomicz-
nego (przykładem są kraje arabskie, dysponujące największymi za-
sobami ropy naftowej na świecie), jednak od dziesięcioleci nie są 
w stanie wyjść z ubóstwa. Strategicznym celem dla Europy stało się  
wzmocnienie spójności krajów członkowskich oraz stworzenie naj-
bardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy  
(Fazlagić, 2006, s. 2). W gospodarce postindustrialnej podstawowe 
znaczenie zyskały wiedza, informacja i kapitał intelektualny. Wiodą-
ce kraje świata rozpoczęły konsekwentną drogę inwestycji w sektor 
wiedzy, działalność B+R oraz wspieranie innowacyjności i przedsię-
biorczości.  Powszechnie kojarzone są z postępem ekonomicznym 
i stanowią determinantę wzrostu gospodarczego (Kruszka, 2006, 
s. 45).  

Do lat 50-tych XX w. problematyka innowacji traktowana była 
bardzo pobieżnie. Przyczyną tego stanu rzeczy było po pierwsze 
brak wyraźnej zależności między działalnością naukową a wynalaz-
czą oraz między działalnością wynalazczą a produkcyjną. 

Wśród naukowców panuje przekonanie, że do połowy XIX w. 
technologia wyraźnie wyprzedzała naukę, a w związku z tym nawet 
jednokierunkowa współzależność była słabo rozwinięta. Brak też 
było właściwych metod i narzędzi analitycznych parametryzujących 
dynamikę procesów innowacyjnych. Teoria ekonomiczna podejmo-
wała wcześniej badania o charakterze dynamicznym, jednak przyj-
mowano w nich niemierzalny stan nauki i techniki, zakładano też, że 
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rozwój tych dziedzin wynika z ekstrapolacji dotychczasowych tren-
dów (Wojciechowski,  2006, s. 3-4).  

Od czasów Schumpetera innowacje stały się przedmiotem zain-
teresowania myśli ekonomicznej. Zainteresowanie to spowodowane 
było zmianą myślenia o rozwoju społecznym i gospodarczym, stop-
niowo dewaloryzowało się tradycyjne podejście do przedsiębiorstwa 
jako instytucji przynoszącej zysk jej właścicielom. Nowe podejście 
wskazywało na podstawową rolę przedsiębiorstw w generowaniu 
rozwoju (Bielski, 2000, s. 16).  

Początkowo problematyka innowacyjności rozpatrywana była 
w ujęciu makroekonomicznym, badania dotyczyły wpływu postępu 
technicznego na rozwój gospodarczy. Nurt badań o charakterze 
mikroekonomicznym pojawił się później, postęp technologiczny 
i innowacyjność zaczęto traktować jako proces.  

Pojęcie innowacji po raz pierwszy do literatury ekonomicznej 
wprowadził Schumpeter. Pod względem przedmiotowym określił on 
innowację niezwykle szeroko. 

– wprowadzenie nowego towaru lub gatunku towaru z jakim kon-
sumenci nie mieli jeszcze do czynienia,  

– wprowadzenie nowej metody produkcji, nie wypróbowanej 
w danej dziedzinie przemysłu, 

– otwarcie nowego rynku, tj. takiego, na którym dany rodzaj kra-
jowego przemysłu uprzednio nie działał (bez względu, czy rynek 
ten istniał wcześniej, czy też nie), 

– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów (niezależ-
nie czy źródło już istniało czy musiało być dopiero stworzone), 

– wprowadzenie nowej organizacji przemysłu, np. stworzenie mo-
nopolu bądź jego złamanie. 
Schumpeter wiązał innowację z pierwszym zastosowaniem dane-

go rozwiązania, nie uznawał za innowacje ich upowszechniania. 
Proces ten określał mianem imitacji. Duże znaczenie przypisywał 
także osiągnięciu pozytywnego wyniku ekonomicznego z wprowa-
dzenia innowacji i możliwości jej wykorzystania (Niedzielski, Rychlik,  
2006, s. 334). Schumpeter oddzielał znaczenie pojęcia „innowacja” 
i „wynalazek” (wynalazki nie są wprowadzane do produkcji, w rezul-
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tacie niestają się innowacją). Skupiał się przede wszystkim na inno-
wacjach technicznych i ich znaczeniu dla gospodarki.  

Klasyczne ujęcie schumpeterowskie (funkcjonowało do II wojny 
światowej) ustąpiło miejsca nowym koncepcjom. Wraz ze zmniej-
szeniem znaczenia przemysłu na rzecz usług zakres przedmiotowy 
innowacji znacznie się rozszerzył i wyszedł daleko poza sferę techni-
ki (Janasz, Kozioł 2006, s. 26). W definicjach, które powstały po dru-
giej wojnie światowej innowacje interpretowane były w szerokim 
i wąskim znaczeniu. W ujęciu wąskim innowacja jest wynalazkiem, 
w szerszym ujęciu – procesem zarządzania, obejmującym różnorod-
ne czynności, prowadzące do tworzenia, rozwijania i wprowadzania 
nowych wartości w produktach lub nowych połączeń środków i za-
sobów, które są nowością dla tworzącej lub wprowadzającej je jed-
nostki (Niedzielski, Rychlik, 2006, s. 335). 

Oprócz Schumpetera temat innowacji i innowacyjności podej-
mowali także Herman, Hagen, Parker i Whitfield. Ten ostatni określił 
innowacje jako ciąg skomplikowanych działań polegających na roz-
wiązywaniu problemów, w rezultacie których powstaje komplekso-
wa i całkowicie opracowana nowość.  

Do reprezentantów wąskiego podejścia do innowacji zalicza się 
Kuznetsa, Freemana oraz Mansfielda. Freeman jako innowacje trak-
tował pierwsze handlowe wprowadzenie nowego produktu, proce-
su, systemu lub urządzenia (Janasz, Kozioł, 2006, s. 26).  

Definicje innowacji powstawały również w Polsce. Badania inten-
sywniej zaczęły rozwijać się pod koniec lat 60-tych XX w. jednak 
w gospodarce centralnie planowanej problematyka ta z powodu 
braku mechanizmów rynkowych była rozpatrywana przede wszyst-
kim w aspekcie technicznym. Problematyką innowacyjności w tym 
okresie zajmowali się Wandelt, Czupiał, Piaseczny, Więckowski, Fie-
dor, Pietrusiński, Spruch.   

Według Pietrusińskiego innowacje to zmiany celowo wprowa-
dzane przez człowieka lub zaprojektowane przez układ cybernetycz-
ny, polegające na zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy 
innymi, ocenianymi pozytywnie w świetle określonych kryteriów 
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składających się w sumie na postęp. Z dzisiejszego punktu widzenia 
definicja ta jest bardzo trafna.  

Zmiany w sposobie widzenia innowacji i działalności innowacyj-
nej przedsiębiorstw wprowadziła w Polsce transformacja systemo-
wa. Najważniejszy był aspekt ekonomiczny innowacji, techniczny nie 
był już tak istotny.  

Takie poglądy reprezentowali także Drucker, Kotler, Griffin, Por-
ter oraz Marciniak, Hejduk, Grudzewski czy Pomykalski.  

Według podręcznika Oslo Manual innowacja występuje, gdy 
„nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo 
nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy 
czym produkt lub proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia 
wprowadzającego je przedsiębiorstwa (Stawasz, 2005, s. 145).  

Według Drukera proces wdrażania innowacji prowadzi do wy-
kształcenia społeczeństwa opartego na wiedzy, jednak nie potrafimy 
jeszcze opracować teorii innowacji (Drucker, 1992, S. 17).  

Obecnie zmiany gospodarek są tak duże, że mówi się o „nowej 
gospodarce”, gospodarce opartej na wiedzy, e-gospodarce czy go-
spodarce napędzanej wiedzą.  

Definicja zawarta w „Kierunkach zwiększania innowacyjności go-
spodarki na lata 2007-2013" nawiązuje w definicji innowacyjności 
do ujęcia mikroekonomicznego. Określana jest jako zdolność i mo-
tywacja przedsiębiorstw do ustawicznego poszukiwania i wy-
korzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, 
nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków  (Jasiński, 2006, s. 38).   

 Z innowacjami nieodłącznie związane jest pojęcie innowacyjno-
ści. Według Niedzielskiego innowacyjność jest cechą podmiotów 
gospodarczych lub gospodarek, oznaczającą zdolność do tworzenia 
i wdrażania innowacji, jak również ich absorpcji, wiążącą się z ak-
tywnym angażowaniem się w procesy innowacyjne i podejmowaniu 
działań w tym kierunku; oznacza również zaangażowanie w zdoby-
wanie zasobów i umiejętności niezbędnych do uczestniczenia w tych 
procesach.   

W szerszym znaczeniu innowacyjność nie powinna koncentro-
wać się na produktach czy procesach, należy ją rozpatrywać w od-
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niesieniu do wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa (Drucker, 
2004, s. 19).  Działalność innowacyjna obejmuje wszystkie działania 
o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finanso-
wym i komercyjnym, które rzeczywiście prowadzą lub mają w za-
mierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji.  

Innowacyjność mierzona jest liczbą wprowadzonych innowacji 
oraz wielkością nakładów przeznaczonych na te działania, wiąże się 
z posiadanymi zasobami, umiejętnością ich wykorzystania oraz doj-
rzałością innowacyjną (odpowiedni poziom kultury organizacyjnej, 
warunkujący wykorzystanie posiadanych zasobów). 

Działalność innowacyjna oznacza realizację potencjału drzemią-
cego w innowacyjności, którą można postrzegać jako zdolność, mo-
tywację do kreowania i wdrażania systemowych zmian w każdej 
sferze życia społeczno-gospodarczego. Oznacza również doskonale-
nie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyj-
nych i dotyczących sfery usług, wprowadzanie nowych rozwiązań 
w organizacji i zarządzaniu, doskonalenie i rozwój infrastruktury, 
zwłaszcza dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania 
informacji (Wojciechowski,  2006, s. 5).  

 
PRZEGLĄD MIEDZYNARODOWYCH SYSTEMÓW  

MONITOROWANIA INNOWACYJNOŚCI 
 
Mnogość pojęć i definicji związanych z innowacjami i działalno-

ścią innowacyjną na gruncie literatury oraz podejść do jej pomiaru 
nie przełożyła się na wypracowanie takiej, która byłaby podstawą 
przetransportowania na materiał statystyczny, porównywalny 
w przestrzeni i czasie. Koniecznym zdaje się ujęcie tego procesu 
zarówno od strony determinant, jak i uzyskiwanych rezultatów.  

Metodologia Frascati i Oslo –  geneza badań nad miernikami in-
nowacyjności sięga lat 60-tych XX w. W czerwcu 1963 r. we włoskim 
miasteczku Frascati powstała pierwsza wersja Proposed Standard 
Practice for Surveys of Research and Development, znana jako 
„Frascati Manual” (Janasz, 2009, s. 27).  
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Dotychczas ukazało się sześć wersji przewodnika. Od 1994 r. 
szczególny nacisk położono na badania i rozwój (B+R) i innowacyj-
ność jako kluczowy element gospodarki oparty na wiedzy. Od 2002 
r. priorytetowa jest statystyka B+R w sektorze usług oraz zasoby 
ludzkie dla sfery badawczo-rozwojowej. 

Frascati Manual jest nie tylko standardem nad B+R w krajach 
członkowskich OECD, ale dzięki współpracy OECD z UNESCO i Unią 
Europejską oraz różnych organizacji regionalnych stał się światowym 
standardem (Frascati Manual, 2002, s. 94). Współpraca odbywa się 
w ramach grupy NESTI. Ponad czterdziestoletnie doświadczenie 
w opracowaniu wskaźników przełożyło się na opracowywanie pod-
ręczników metodologicznych (Frascati Family): 
– Frascati Manual – metodologia badań nad działalnością B+R, 
– Oslo Manual – metodologia badań nad innowacjami,  
– Bogota Manual – metodologia innowacji w krajach rozwijających 

się, 
– Canberra Manual – metodologia zasobów ludzkich, 
– TBP Manual – metodologia bilansu płatniczego w dziedzinie 

techniki,  
– Patent Manual – metodologia w zakresie statystyki patentowej. 

Najważniejszym z wyżej wymienionych podręczników jest Oslo 
Manual. Pierwsze wydanie z (1992) opracowane zostało przez OECD 
i Nordycki Fundusz Przemysłu, drugie (1997) powstało w wyniku 
współpracy OECD i Eurostatu. Obecnie zawarta w nim metodologia, 
zwana popularnie „metodologią Oslo”, stanowi międzynarodowy 
standard pomiaru innowacyjności. W nowej wersji podręcznika 
Oslo, uaktualnionego w rezultacie coraz większej złożoności proce-
sów innowacyjnych w świecie, największą zmianą jest rozszerzenie 
typologii innowacji (oprócz innowacji-produktów oraz innowacji-
procesów, pojawiły się innowacje nietechnologiczne, tj. organizacyj-
ne i marketingowe, jako równorzędne dwóm poprzednim wymie-
nionym). Według metodologii Oslo wyróżnia się trzy podstawowe 
rodzaje działalności innowacyjnej: działalność B+R, zakup gotowej 
wiedzy w postaci patentów, licencji, usług technicznych, itp. (tzw. 
technologia niematerialna) oraz nabycie technologii materialnej, 
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tzn. „innowacyjnych" maszyn i urządzeń, na ogół o podwyższonych 
parametrach technicznych, niezbędnych do wdrożenia nowych pro-
cesów i produkcji nowych wyrobów (Podręcznik Oslo, 2005, s. 27). 

W nowej wersji podręcznika zawarto informacje na temat roli 
powiązań i współpracy między firmami oraz firmami i instytucjami 
badawczymi w kontekście stymulowania działań innowacyjnych. 
Zidentyfikowano trzy rodzaje relacji z otoczeniem zewnętrznym 
firmy: ogólnodostępne źródła informacji, zakup lub nabycie wiedzy 
lub technologii oraz współpracę w zakresie innowacji. Znaczenia 
nabrała innowacyjność w sektorach charakteryzujących się mniejszą 
intensywnością działalności B+R, tj. usługi czy sektory o niskim po-
ziomie techniki. 

Metodologia OECD – przebiega w podziale na następujące grupy 
wskaźników: 

– z zakresu statystyki patentowej zaliczyć należy: liczbę uzyskanych 
patentów, w tym patentów „triadic families" – czyli wynalazku 
opatentowanego w USA, Japonii i krajach UE, liczbę patentów 
(oraz aplikacji) z obszaru technologii informatycznych i komuni-
kacyjnych oraz biotechnologii,  

– z zakresu bilansu płatniczego w dziedzinie techniki zaliczyć nale-
ży: przychody, wydatki oraz relację przychodów do wydatków na 
niematerialne prawa własności przemysłowych oraz know-how,  

– z zakresu sektorów i produktów wysokiej techniki miernikami 
intensywności B+R są następujące wskaźniki: relacja nakładów 
bezpośrednich na działalność B+R do wartości dodanej, relacja 
nakładów bezpośrednich na działalność B+R do wartości produk-
cji (sprzedaży), udział personelu naukowo-technicznego, liczba 
uzyskanych patentów lub podpisanych umów licencyjnych, rela-
cja nakładów na działalność B+R do wartości sprzedaży, wartość 
eksportu wyrobów wysokiej techniki w stosunku do eksportu 
ogółem, 

– zakresu statystyki personelu naukowo – technicznego obejmuje 
swoim zasięgiem kategorie personelu zaangażowanego w dzia-
łalność naukową i techniczną m.in. zatrudnienie według wy-
kształcenia, sektorów, rodzaju zatrudnienia, migracji osób 
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z uwzględnieniem wykształcenia, wieku, płci, uwzględnia specy-
ficzne obszary zatrudnienia i wykształcenia, tj. liczba osób tytu-
łem profesorskim i doktora, techników, specjalistów z zakresu IT 
(Raport Innowacyjność…, 2006, s. 106). 
EIS (European Innovation Scoreboard) – sporządzane są od 2001 

r. Pojęcie innowacyjności odnoszone jest do poziomu mikrogospo-
darki (Płowiec 2008). Najnowszą publikację EIS 2009 wydano 
w marcu 2010 r. Zawiera 29 wskaźników statystycznych obliczonych 
na podstawie ostatnich dostępnych danych (najczęściej pochodzą-
cych z lat 2006-2008, ale także i z roku 2005). Wskaźniki podzielono 
na siedem grup, uwzględniających różne aspekty (wymiary) społecz-
no-ekonomiczne innowacyjności (tabela 1). Grupy zespolono w na-
stępujące bloki: 

1. Siły sprawcze innowacji – do tej grupy zalicza się dwie grupy 
wskaźników innowacyjności: 

– kapitał ludzki (wskaźniki mierzą wielkość zasobów wyso-
ko wykwalifikowanej i wykształconej siły roboczej), 

– finansowanie i wsparcie (wskaźniki mierzą dostępność do 
finansowania innowacyjnych projektów i do rządowego 
wsparcia działalności innowacyjnej). 

2. Działalność przedsiębiorstw – obejmuje trzy grupy wskaźni-
ków innowacyjności: 

– inwestycje przedsiębiorstw (w celu wdrożenia rozwiązań 
innowacyjnych), 

– przedsiębiorczość i powiązania (współpraca w zakresie 
przedsiębiorczości oraz między firmami wprowa-
dzającymi innowacje, a sektorem publicznym), 

–  własność intelektualną i transfer technologii. 
3. Rezultaty obejmują dwie grupy wskaźników innowacyjności: 

– działalność innowacyjną (liczba firm, które wprowadziły 
rozwiązania innowacyjne na rynek lub w ramach swoich 
struktur organizacyjnych; obejmują zarówno innowacje 
technologiczne, jak i niemające charakteru technologicz-
nego), 
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– efekty ekonomiczne (rezultaty dotyczące zatrudnienia, 
eksportu i sprzedaży). 

Na podstawie wskaźników wchodzących w skład 7 grup skonstru-
owano sumaryczny, kompleksowy indeks innowacji, za pomocą któ-
rego można dokonać pomiaru różnych obszarów innowacyjności. 
Jest on jednak niejednorodny pod względem metodologicznym. 
Obejmuje zarówno wskaźniki dotyczące warunków dla działalności 
innowacyjnej, jak i efekty tej działalności. Powstaje na podstawie 
danych, które w momencie ogłoszenia są dość opóźnione. EIS 2009 
skonstruowano dla 33 badanych krajów europejskich1. Indeks może 
przybierać wartości od 0 do 1, przy czym im większa wartość indek-
su, tym wyższy jest poziom innowacyjności dla danego kraju. We-
dług raportu EIS 2009 poziom indeksu dla UE-27 wyniósł 0,478. We-
dług wartości indeksu 33 badane kraje europejskie zakwalifikowano 
je do jednej z czterech grup (Raport Innowacyjność…, 2006, s. 26). 

Grupę pierwszą (liderzy innowacji) utworzyły Dania, Finlandia, 
Niemcy, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Przyjęto, że poziom 
sumarycznego indeksu w tej grupie jest znacznie wyższy od su-
marycznego indeksu dla krajów UE i dla pozostałych krajów.  

Do drugiej grupy (naśladowcy lub grupa pościgowa) zakwalifiko-
wano: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Francję, Islandię, Luksemburg, 
Holandię i Słowenię. Poziom indeksu dla państw tej grupy wynosi 
poniżej poziomu liderów, ale powyżej średniej dla wszystkich krajów 
UE.  

Grupa trzecia to umiarkowani innowatorzy: Czechy, Grecja, Wę-
gry, Włochy, Litwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja 
i Hiszpania. Dla wymienionych państw wyniki omawianego indeksu 
przybierały wartości trochę niższe od indeksu dla UE-27 Polska 
z wynikiem 0,317 zajęła w tej grupie drugie miejsce od końca (za 
Litwą). 

                                                           
1
 Oprócz 27 krajów Unii Europejskiej w EIS 2009 uwzględniono Chorwację, Is-

landię, Norwegię, Serbię, Szwajcarię i Turcję. Te same kraje, z wyjątkiem Serbii, 

były badane w raporcie EIS 2008. W raporcie EIS 2007, oprócz krajów europejskich, 

podano wyniki dla: Australii, Izraela, Japonii, Kanady i USA. 
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Do grupy czwartej (nadrabiający zaległości) zaliczono Bułgarię, 
Chorwację, Łotwę, Rumunię, Serbię i Turcję. Indeks wynosił znacznie 
poniżej średniej dla krajów UE. Najgorszy wynik w tej grupie zano-
towała Serbia, najlepszy – Rumunia (0,294) (Raport Innowacyj-
ność…, 2006, s. 28). 

 
Tabela 1. Innowacyjność wybranych krajów Europy Środkowo-
Wschodniej  

Wyszczególnienie UE-27 Czechy Węgry Słowacja Polska 
Miejsce 
Polski w 
UE-27* 

Sumaryczny indeks 
innowacji 

0,478 0,415 0,328 0,331 0,317 23/27 

Kapitał ludzki      12/27 

Absolwenci kierunków 
ścisłych i technicznych 
oraz humanistycznych i 
społecznych na 1000 
mieszkańców w wieku 
20-29 lat 

40,5 30,3 29,4 28,1 56,5 04/26 

Osoby ze stopniem 
doktora w zakresie 
nauk ścisłych i 
technicznych oraz hu-
manistycznych i 
społecznych na 1000 
mieszkańców w wieku 
25-34 lata 

01,03 00,92 00,46 01,03 00,70 16/26 

Osoby z wyższym 
wykształceniem jako % 
ogólnej liczby ludności 
w wieku 25-64 lata 

24,3 14,5 19,2 14,8 19,6 19/27 

Osoby uczestniczące w 
kształceniu 
ustawicznym jako % 
ogólnej liczby ludności 
w wieku 25-64 lata 

09,6 07,8 03,1 03,3 04,7 22/27 

Osoby z 
wykształceniem 
ponadpodstawowym 
jako % ogólnej liczby 
ludności w wieku 20-24 
lata 

78,5 91,6 83,6 92,3 91,3 03/27 

Finansowanie i wspar-
cie 

     25/27 
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c.d. tab. 1 

Wyszczególnienie UE-27 Czechy Węgry Słowacja Polska 
Miejsce 
Polski w 
UE-27* 

Nakłady na B&R ze 
środków publicznych 
jako % PKB 

0,670 0,560 0,450 0,260 0,410 
20-

22/27** 

Kapitał ryzyka (venture 
capital) jako % PKB 

0,118 0,014 0,022 0,007 0,045 12/19 

Kredyty sektora 
prywatnego jako % PKB 

1,270 0,520 0,700 0,450 0,500 25/27 

Przedsiębiorstwa z 
szerokopasmowym 
dostępem do Internetu 
jako % ogólnej liczby 
przedsiębiorstw 
zatrudniających 10 i 
więcej osób (z 
wyłączeniem sektora 
finansowego) 

81 79 72 79 59 25/27 

Inwestycje przedsię-
biorstw 

     
16/27 

Nakłady 
przedsiębiorstw na 
B&R jako % PKB 

1,21 0,91 0,53 0,20 00,19 
21-

22/27**
* 

Nakłady na technologie 
informacyjne jako % 
PKB 

2,7 3,20 2,50 2,50 02,60 11/25 

Nakłady 
przedsiębiorstw na 
działalność 
innowacyjną (z 
wyłączeniem B&R) jako 
% obrotów 

1,03 0,88 0,72 1,51 01,03 9/23 

MŚP wprowadzające 
własne innowacje jako 
% ogólnej liczby MŚP 

30,00 28,00 13,20 17,90 17,200 20/22 

MŚP wprowadzające 
innowacje we 
współpracy z innymi 
podmiotami jako % 
ogólnej liczby MŚP 

09,50 11,7 6,5 7,2 9,3 17/27 
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c.d. tab. 1 

Wyszczególnienie UE-27 Czechy Węgry Słowacja Polska 
Miejsce 
Polski w 
UE-27* 

Odnawianie firm - MŚP 
zakładane i zamykane 
jako % ogólnej liczby 
MŚP 

4,9 3,9 8,4 4,8 bd. bd. 

Publikacje naukowe w 
ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego 
na milion mieszkańców 

36,1 17,9 19,2 7,0 1,6 24/27 

Wynalazki zgłoszone do 
ochrony do 
Europejskiego Biura 
Patentowego na milion 
mieszkańców 

114,9 10,8 13,7 6,1 3,4 25/27 

Nowe wspólnotowe 
znaki towarowe na 
milion mieszkańców 

122,4 43,5 27,6 31,1 41,9 20/27 

Nowe wspólnotowe 
wzory użytkowe na 
milion mieszkańców 

120,3 61,6 19,5 24,8 49,8 16/27 

Transfer technologii 
(eksport+import) jako 
% PKB 

1,00 0,36 1,00 0,36 0,35 17/26 

Działalność innowacyj-
na 

     21/27 

MŚP wprowadzające 
innowacje produktowe 
lub procesowe jako % 
ogólnej liczby MŚP 

33,7 32,0 16,8 21,4 20,4 21/27 

MŚP wprowadzające 
innowacje 
marketingowe lub 
organizacyjne jako % 
ogólnej liczby MŚP 

40,0 36,2 26,4 21,5 29,1 18/23 

Firmy innowacyjne, w 
których innowacje 
produktowe lub 
procesowe doprowa-
dziły do znacznej 
obniżki jednostkowych 
kosztów pracy, jako % 
ogólnej liczby firm 
innowacyjnych 

18,0 18,2 6,2 8,0 13,8 16/26 
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c.d. tab. 1 

Wyszczególnienie UE-27 Czechy Węgry Słowacja Polska 
Miejsce 
Polski w 
UE-27* 

Firmy innowacyjne, 
w których innowacje 
produktowe lub 
procesowe 
doprowadziły do 
znacznej obniżki 
jednostkowych 
kosztów zużycia 
materiałów i energii, 
jako % ogólnej liczby  

9,6 14,2 7,2 10,8 11,6 9/26 

firm innowacyjnych       

Efekty ekonomiczne      23/27 

Zatrudnienie w 
sektorach 
przetwórstwa 
przemysłowego 
wysokiej i średnio-
wy- sokiej techniki 
jako % zatrudnienia 
ogółem 

6,59 11,64 9,26 10,33 5,50 15/27 

Zatrudnienie w 
„naukochłonnych" 
usługach jako % 
zatrudnienia ogółem 

14,92 11,48 12,17 10,48 10,33 23/27 

Eksport wyrobów 
wysokiej i 
średniowysokiej 
techniki jako % 
eksportu ogółem 

47,4 61,5 66,4 61,5 51,1 13/27 

Eksport 
„naukochłonnych" 
usług jako % 
eksportu usług 
ogółem 

48,8 33,0 28,3 23,0 27,2 19/24 

Sprzedaż wyrobów 
nowych dla całej 
gospodarki lub 
istotnie 
zmodernizowanych 
jako % sprzedaży 
ogółem wszystkich 
przedsiębiorstw 

8,60 9,93 7,82 7,79 4,56 22/27 
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c.d. tab. 1 
Sprzedaż wyrobów 
nowych dla 
przedsiębiorstwa 
lub istotnie 
zmodernizowanych 
jako % sprzedaży 
ogółem wszystkich 
przedsiębiorstw 

6,28 4,72 2,70 8,95 5,55 15/27 

 Źródło: Raport Innowacyjność… (2008, S. 96).   

 
Pod względem wartości sumarycznego indeksu innowacji nasz 

kraj znalazł się na 26 pozycji, spośród 33 badanych. W 27 krajach 
Unii Europejskiej zajął 23 miejsce, wyprzedając Litwę, Rumunię, 
Łotwę oraz Bułgarię. Tempo wzrostu indeksu było w Polsce w ostat-
nich pięciu badanych latach (2004-2008) wyższe (2,9%) niż średnia 
dla UE-27 (1,8%). Wyprzedziły nas: Rumunia (8,1%), Bułgaria (6,7%), 
Estonia (5,5%), Łotwa (4,9%), Czechy (4,8%), Słowenia (3,6%), Sło-
wacja (3,4%), Litwa (3%). Jedynie Chorwacja (2,2%) i Węgry (2,2%) 
uzyskały gorsze wyniki. 

Rozpatrując pozycję Polski w wydzielonych siedmiu grupach 
wskaźników, które uwzględniają różne wymiary innowacyjności, 
można stwierdzić, że najmocniejszą stroną gospodarki Polski w za-
kresie potencjału innowacyjnego jest kapitał ludzki, zwłaszcza pod 
względem udziału osób z wykształceniem ponadpodstawowym 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 20-24 lata. Polska zajmowała 
3 pozycję i była wyprzedzana tylko przez Słowację i Czechy. Niewiele 
słabsza była pozycja Polski pod względem liczby absolwentów kie-
runków ścisłych i technicznych oraz humanistycznych i społecznych 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w kategorii wiekowej od 20 do 
29 lat. W tej konkurencji na 26 krajów UE (z wyjątkiem Luksembur-
ga, dla którego brak danych) zostaliśmy wyprzedzeni tylko przez 
Litwę, Irlandię i Francję. 

Bardzo słaba jest nasza pozycja w zakresie własności intelektual-
nej i transferu technologii (21 miejsce), działalności innowacyjnej 
(21) oraz ekonomicznych efektów innowacji (23). Fatalnie wypada-
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my w odniesieniu do finansowania i wsparcia oraz przedsiębiorczo-
ści i powiązań, zajmując w obu tych wymiarach 25 miejsce. 

UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization – w 1965 Wydział Statystyki UNESCO (Organizacja 
Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) stwo-
rzył system zbioru, analizy i publikacji danych z zakresu nauki i tech-
nologii, w tym w szczególności działalności B+R. Pierwsze ekspery-
mentalne kwestionariusze zbioru danych zostały wysłane do państw 
członkowskich w 1966 roku, a pierwsze badania rozpoczęto w 1969 
roku. Metodologia wykorzystywana przez Wydział Statystyki UNE-
SCO do badań ulega ciągłej ewolucji. Działalność UNESCO polega na 
analizowaniu potrzeb i możliwości międzynarodowego statystycz-
nego systemu monitorowania działalności naukowo-technicznej, 
w bliskiej współpracy z OECD oraz Europejskim Biurem Statystycz-
nym (Podręcznik Oslo, 2005, s. 153). 

Nordic Industrial Fund – powołał Komitet Statystyczny B+R. 
W 1974 r. Komitet opracował „Podręcznik Nordycki", który stanowił 
szczegółowy suplement do „Podręcznika rodziny Frascati". W 1987 
r., Nord – forsk połączył się z Nordyckim Funduszem Przemysłowym 
(NIF), który przejął kontrolę nad Komitetem. Komitet kontynuował 
swoje prace stawiając sobie za cel priorytetowy rozwój statystyki 
B+R w krajach skandynawskich. W 1989 roku, NIF powołał specjalną 
grupę roboczą ds. badań innowacyjności, która rozpoczęła prace 
wykorzystując do tego standardowy kwestionariusz pytań. Efektem 
tych prac było przyjęcie metodologii oraz istotny wkład przy opra-
cowaniu „Podręcznika Oslo". W latach 90-tych działalność grupy 
roboczej skupiła się na corocznych publikacjach statystyk B+R oraz 
wskazywaniu na kompleksowy system wskaźników B+R o charakte-
rze długoterminowym (Podręcznik Oslo, 2005, s. 156). 

RICYT – Iberoamerykańska Sieć Wskaźników B+R RICYT została 
stworzona w 1994 r. przez Iberoamerykański Program Rozwoju Na-
uki i Technologii (CYTED). W skład inicjatywy wchodzi 28 krajów2. 

                                                           
2
 Argentyna, Barbados, Boliwia, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Costa Rica, 

Kuba, Ekwador, Salwador, Hiszpania, USA,Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, 
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Celem nadrzędnym RICYT jest promocja rozwoju instrumentów słu-
żących pomiarowi oraz analizie działalności naukowo-technicznej 
w Ameryce Łacińskiej. Współpraca w ramach RICYT przyjmuje na-
stępujące formy: 

– warsztaty, podczas których dyskutowane są problemy natury 
metodologicznej statystki B+R na obszarze Ameryki Łacińskiej. 
Efektem tych warsztatów jest „Podręcznik Bogota" stanowiący 
źródło przyjętej metodologii dla statystyki technicznych innowa-
cji, 

– publikacje wskaźników dla poszczególnych regionów Ameryki 
Łacińskiej, 

– tworzenie mechanizmów wzajemnej współpracy w Ameryce 
Łacińskiej w zakresie metodologii badań, 

– popularyzowanie wyników działalności RICYT poprzez biuletyny 
informacyjne oraz stronę internetową prezentującą zaktualizo-
wane wskaźniki (Raport Innowacyjność…. 2006, s. 176).   
Metodologia Banku Światowego – szacunki Banku Światowego 

dotyczące pomiaru poziomu innowacyjności gospodarek w Europie 
i Azji Centralnej oparte są o Knowledge Assesment Methodology, 
w skład którego wchodzi wskaźnik Knowledge Economy Indicator 
(KEI) zbudowany z następujących grup wskaźników: 

1. Zachęty ekonomiczne i otoczenie instytucjonalne: 

– bariery taryfowe i pozataryfowe, 

– jakość regulacji, 

– prawo. 
2. Edukacja i zasoby ludzkie: 

– wskaźnik alfabetyzacji dorosłych, 

– wykształcenie średnie, 

– wykształcenie wyższe. 
3. System innowacyjny: 

– liczba naukowców prowadzących badania i prace rozwo-
jowe na milion mieszkańców, 

                                                                                                                           
Jamajka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Portugalia, Peru, Republika Domi-
nikańska, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela. 
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– liczba udzielonych patentów przez USPTO na milion 
mieszkańców, 

– liczba publikacji naukowych i technicznych na milion 
mieszkańców. 

4. Infrastruktura informacyjna: 

– liczba telefonów na 1000 mieszkańców (telefony stacjo-
narne oraz telefony, 

– komórkowe), 

– liczba komputerów na 1000 mieszkańców, 

– liczba użytkowników internetu na 1000 mieszkańców 
(Piech, 2009, s. 302). 

Ocenę innowacyjności wybranych krajów na bazie KEI w porów-
naniu z indeksem SII przedstawiono w tabeli 2.  
 
Tabela 2. Porównanie wyników pomiaru innowacyjności według metodo-
logii Banku Światowego (KEI) z metodologią Unii Europejskiej (SII) 

Kraj KEI Pozycja SII Pozycja 

Szwecja 9,17 01 0,72 01 

Szwajcaria 8,75 05 0,71 02 

Finlandia 9,02 02 0,68 03 

Dania 9,00 03 0,60 04 

USA 8,50 09 0,60 05 

Niemcy 8,33 10 0,58 06 

Wlk. Brytania 8,72 06 0,48 09 

Austria 8,08 13 0,51 07 

Francja 7,98 16 0,46 11 

Włochy 7,48 19 0,36 16 

Litwa 7,17 21 0,27 23 

Czechy 7,00 23 0,26 24 

Polska 6,86 29 0,24 25 

Grecja 6,97 26 0,23 26 

Słowacja 6,70 27 0,21 28 

Łotwa 6,98 24 0,20 29 

Źródło: Raport Kierunki… (2006, s. 72). 
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Pomiar i ocena innowacyjności zależna jest od przyjętej metodo-
logii. Uwzględniając podejście Unii Europejskiej i Banku Światowego 
widać znaczące różnice w rankingu jakie osiągnęły wybrane pań-
stwa, np.: Szwajcaria, USA, Niemcy, Austria, Francja.  

 
INNOWACYJNOŚĆ REGIONÓW W POLSCE 

 
W mikroekonomicznym ujęciu innowacyjności gospodarki pod-

stawową rolę odgrywają innowacyjne przedsiębiorstwa, stanowiąc 
główny motor postępu technicznego. Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw jest to obszar, który w sposób najbardziej obiek-
tywny pokazuje efekty (skuteczność) wysiłków innowacyjnych po-
dejmowanych w danym kraju na różnych szczeblach, poczynając od 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wielkie korpora-
cje, a kończąc na rządowych ośrodkach badawczo-naukowych. 
Strukturę przedsiębiorstw w Polsce w podziale na przemysłowe 
i z sektora usług przedstawiono w tabeli 3.  

 
Tabela 3. Struktura przedsiębiorstw w Polsce  w % 

Liczba 
pracujących 

Przedsiębiorstwa  
przemysłowe 

Przedsiębiorstwa  
z sektora usług 

2008 2009 2008 2009 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

10-49 071,0 070,6 080,7 080,6 

50-249 023,7 024,1 016,6 016,4 

Pow. 250 005,3 005,3 002,7 003,0 
Źródło: Działalność Innowacyjna przedsiębiorstwo w latach 2006-2009, S. 20.   

  
Ponad 95% przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług sta-

nowiły jednostki stanowiące własność prywatną. W układzie teryto-
rialnym najwięcej firm pochodziło z województw: śląskiego, mazo-
wieckiego i wielkopolskiego, najmniejszą zaś z opolskiego, podla-
skiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W wojewódz-
twach mazowieckim, małopolskim, kujawsko-pomorskim, podkar-
packim i pomorskim przeważały przedsiębiorstwa z sektora usług. 
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Równowaga zachowana była w województwach śląskim i lubelskim. 
W pozostałych regionach przeważały przedsiębiorstwa przemysłowe 
(rysunek 1).   

Przedsiębiorstwa innowacyjne to takie, które wprowadziły prz
najmniej jedną innowację produktową, procesową, organizacyjną 
lub marketingową. Udział przedsiębiorstw przemysłowych i z sekt
ra usług, które w latach 2007-2009 wprowadziły innowacje w ogó
nej liczbie tych przedsiębiorstw był niższy niż w latach poprzednich. 
Nakłady na innowacyjność nie przełożyły się na zmniejszenie d
stansu innowacyjnego, firmy natrafiają na bariery dla działalności 
innowacyjnej. Najczęściej innowacje wprowadzają duże firmy, na
rzadziej małe. Zauważalna jest duża rozpiętość regionalna. 

 
Rysunek 1 Struktura badanych przedsiębiorstw według lokalizacji

Źródło: Działalność Innowacyjna przedsiębiorstwo w latach 
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Równowaga zachowana była w województwach śląskim i lubelskim. 
W pozostałych regionach przeważały przedsiębiorstwa przemysłowe 

Przedsiębiorstwa innowacyjne to takie, które wprowadziły przy-
innowację produktową, procesową, organizacyjną 

lub marketingową. Udział przedsiębiorstw przemysłowych i z sekto-
2009 wprowadziły innowacje w ogól-

czbie tych przedsiębiorstw był niższy niż w latach poprzednich. 
Nakłady na innowacyjność nie przełożyły się na zmniejszenie dy-
stansu innowacyjnego, firmy natrafiają na bariery dla działalności 
innowacyjnej. Najczęściej innowacje wprowadzają duże firmy, naj-
rzadziej małe. Zauważalna jest duża rozpiętość regionalna.  

Rysunek 1 Struktura badanych przedsiębiorstw według lokalizacji w % 

 
Źródło: Działalność Innowacyjna przedsiębiorstwo w latach 2006-2009, S. 24.  
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Tabela 4. Struktura rodzajowa  innowacji wdrażanych w Polsce 

Liczba pracujących 
Przedsiębiorstwa o liczbie  

pracujących 

10-49 50-249 pow. 250 

Innowacje produktowe lub proce-
sowe 

14,6 32,7 60,7 

Innowacje organizacyjne 09,0 19,8 43,7 

Innowacje marketingowe  10,9 17,4 33,2 
Źródło: Działalność Innowacyjna przedsiębiorstwo w latach 2006-2009, S. 32. 
   

W przedsiębiorstwach małych przeważały innowacje produkto-
we/procesowe, a następnie marketingowe. W przedsiębiorstwach 
dużych i średnich po innowacjach produktowych/procesowych zna-
lazły się organizacyjne. Najbardziej innowacyjne były  przedsiębior-
stwa z Mazowsza, Małopolski i Śląska, wskaźnik EIS był najwyższy. 
Najsłabiej w ocenie wypadły województwa lubuskie, warmińsko-
mazurskie i świętokrzyskie (rysunek 2).  

 
Rysunek 2 Ocena regionów według metodologii EIS   

 
Źródło: Ekspertyza Instytutu Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego 
w latach 2006-2009, s. 19.   
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Przejawem dynamiki innowacyjnej jest zmiana struktury nakła-
dów na innowacje i wzrost udziału inwestycji B+R w stosunku do 
nakładów inwestycyjnych. W ocenie innowacyjności ważny jest 
udział firm polskich w Europejskim Rankingu Największych Inwesto-
rów w obszarze B+R.  

Wśród potentatów światowych, pod względem poniesionych na-
kładów na innowacje znalazły się następujące firmy: Toyota, Micro-
soft oraz Volkswagen. W rankingu tym nie było żadnej polskiej fir-
my.  

Strategia innowacji dla Polski powinna więc być oparta na rzetel-
nej i aktualnej diagnozie, nadążać za wzorami międzynarodowymi, 
charakteryzować się kompleksowością podejścia, orientacją na po-
trzeby firm i spójnością działań publicznych.  

 
INNOWACYJNOŚĆ FIRM W WOJEWÓDZTWIE  

WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
 
Na tle innych regionów Polski województwo warmińsko-

mazurskie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingach dotyczą-
cych pozycji innowacyjnej. Stąd też za celowe uznano przedstawie-
nie wyników badania przeprowadzonego w przedsiębiorstwach 
należących do sektora MSP w 2009 r. na próbie 200 przedsiębiorstw 
różnej wielkości (mikro, małe, średnie i duże) i reprezentujących 
różne branże (produkcja, usługi, handel). Metodą badawczą był 
wywiad bezpośredni na bazie kwestionariusza. Rozesłano 250 kwe-
stionariuszy, poprawnie wypełnionych otrzymano 200.  

W tabelach, które prezentują odpowiedzi na pytania koniunk-
tywne (wieloodpowiedziowe) lub otwarte, gdzie respondenci mogli 
proponować kilka odpowiedzi lub wybierać spośród kilku już przed-
stawionych, dane mogą nie sumować się do 100 ze względu na 
możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. Strukturę bada-
nych przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 5. 
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Tabela 5. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem wielkości  

Wyszczególnienie 
Wielkość przedsiębiorstwa 

5-9 10-49 50-249 pow. 249 

Liczba przedsiębiorstw 92 76 25 7 

Struktura (w %) 46 38 13 4 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.   

 
W badanych przedsiębiorstwach realizowana była działalność in-

nowacyjna, najczęściej na skalę firmy. Więcej firm innowacyjnych 
było w sektorze firm przemysłowych niż usługowym. W badanej 
grupie przedsiębiorstw dominowały innowacje produktowe i organi-
zacyjne (tabela 6). Wśród inwestycji produktowych przeważały in-
westycje w maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie. Małe 
i średnie przedsiębiorstwa w niewielkim stopniu wykorzystywały 
środki automatyzacji procesów produkcyjnych. Najczęściej stosowa-
nymi środkami automatyzacji procesów produkcyjnych były auto-
matyczne linie produkcyjne, komputery do sterowania i regulacji 
procesami technologicznymi oraz linie produkcyjne sterowane kom-
puterem. Firmy średnie i duże realizowały większe projekty, których 
celem było wdrożenie różnych typów innowacji. Inwestowały 
w bardziej ryzykowne aktywa, tj. zakup licencji, prac B+R czy prowa-
dzenie własnych prac badawczo-rozwojowych lub zakup wyników 
prac. Mikroprzedsiębiorstwa wdrażały głównie innowacje produk-
towe.  Podsumowując, można stwierdzić, iż wśród przedsiębiorstw 
z Warmii i Mazur istnieje ograniczona liczba firm dysponujących 
wysokim potencjałem innowacyjnym. Jedynie 26% z nich wdrożyło 
innowacje na poziomie krajowym, dwie firmy na poziomie między-
narodowym (1 duża i 1 średnia). Jedynie 8% firm (głównie duże 
i średnie) posiadały jednostkę zajmującą się rozwojem nowych pro-
duktów i technologii. W porównaniu z innymi regionami wynik ten 
kształtował się bardzo niekorzystnie.  

Badane przedsiębiorstwa wdrażały innowacje z różnych przy-
czyn, jednak najczęściej i to bez względu na wielkość firmy przyczy-
ną był wzrost liczby konkurentów, chęć zapewnienia rozwoju oraz 
wyróżnienia firmy (tabela 7).    

 



314     Joanna Długosz        

 

  

Tabela  6. Struktura innowacji w badanych przedsiębiorstwach  

Rodzaj innowacji  
Wielkość przedsiębiorstwa  

(liczba pracujących) 
5-9 10-49 50-249 pow. 249 

Innowacje produktowe (opracowa-
nie i wdrożenie nowych lub ulep-
szonych produktów) 

72 58 49 47 

Innowacje procesowe (zastosowa-
nie w produkcji nowych lub istotnie 
ulepszonych procesów, usprawnie-
nie sposoby wytwarzania) 

27 34 38 45 

Innowacje organizacyjne (wprowa-
dzenie nowych rozwiązań w zakre-
sie organizacji sprzedaży, dystrybu-
cji, magazynowania, współpracy z 
innymi firmami, itp.) 

03 07 16 26 

Innowacje marketingowe (wpro-
wadzenie nowych rozwiązań w 
zakresie marketingu, tj. zmiany w 
wyglądzie, kształcie, opakowaniu, 
nowa strategia promocyjna, itp.) 

00 02 07 17 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.   

 
Bardziej zdeterminowane do wdrożenia innowacyjnych rozwią-

zań były firmy produkujące swoje produkty/świadczące usługi na 
rynkach zagranicznych. Przeprowadzone badania wskazują, że 
w rezultacie wdrożenia innowacji przychody większości firm (55%) 
wzrosły (w przedziale 9-15%), pozostałych utrzymywały się na po-
dobnym poziomie (32%) lub zmniejszyły się (13%).  

Jako istotną barierę innowacyjności badane firmy wykazały nie-
dostatek kapitałów, w tym trudności w pozyskaniu zewnętrznych 
środków finansowych oraz niewystarczający kapitał własny. Istotną 
barierą dla tej grupy był wysoki koszt innowacji. Ponadto obawy 
przedsiębiorców budziła sytuacja społeczno-gospodarcza oraz popyt 
na nowe produkty i usługi (wdrożone w wyniku innowacyjnej dzia-
łalności). Czynniki ekonomiczne i finansowe były postrzegane przez 
badane firmy jako podstawowa bariera ograniczająca działalność 
innowacyjną w ich firmach.  
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Tabela 7. Przyczyny wdrażania przez badane przedsiębiorstwa rozwiązań 
innowacyjnych 

Przyczyny innowacji 

Wielkość przedsiębiorstwa  
(liczba pracujących) 

5-9 10-49 50-249 
pow. 
249 

Zapewnienie rozwoju  firmy 24,0 21,0 22,0 19,0 

Wzrost liczby konkurentów 16,0 20,5 26,9 31,2 

Wzrost konkurencji  w 
zakresie oferty 
asortymentowej 

04,6 11,8 11,7 16,6 

Wzrost efektywności firmy 09,7 12,6 14,0 19,0 

Minimalizacja kosztów 
działalności 

09,1 13,2 18,2 11,1 

Presja ze strony nabywców i 
partnerów biznesowych 

07,6 16,5 21,0 17,0 

Chęć wyróżnienia się na 
rynku dzięki innowacjom 

08,6 08,4 12,1 16,6 

Racjonalizacja 
gospodarowania 

01,2 05,6 08,0 12,1 

Dywersyfikacja produktów 04,6 05,7 06,3 09,8 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  

 
Pomimo utrudnień przy realizacji działalności innowacyjnej ba-

dane przedsiębiorstwa rozumiały jej znaczenie dla przyszłego rozwo-
ju. Dla pozycji rynkowej większości średnich i dużych badanych firm 
innowacje miały kluczowe oraz istotne, ale nie decydujące. Dla firm 
mikro i małych waga innowacji nie była tak znacząca. Wskazywały 
najczęściej, niewielkie znaczenie innowacji dla ich rozwoju i pozycji 
rynkowej (tabela 8). 

Większość firm wykazywała zamiar wdrażania nowatorskich 
przedsięwzięć w przyszłości, nie określając jednak momentu ich 
wprowadzenia. Badane firmy finansowały inwestycje w nowe tech-
nologie głównie w oparciu o środki własne (około 2/3 przedsię-
biorstw). Strukturę ich finansowania przestawiono na rysunku 3.  
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Tabela 8. Znaczenie innowacji dla rozwoju i pozycji rynkowej badanych 
przedsiębiorstw 

Znaczenie innowacji 

Wielkość przedsiębiorstwa  
(liczba pracujących) 

5-9 10-49 50-249 
pow. 
249 

Bardzo duże, kluczowe 
znaczenie 

05,5 07,9 14,3 20,4 

Duże, ale 
niedecydujące 
znaczenie 

20,4 38,3 56,7 58,5 

Niewielkie, w praktyce 
małe znaczenie 

54,9 44,8 22,3 18,1 

Żadne, bez znaczenia 14,5 07,7 05,4 02,6 

Nie wiem, trudno 
powiedzieć 

004,7 01,3 01,3 00,4 

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.  

 
Rysunek 3 Struktura finansowania innowacji  przedsiębiorstw w woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 

 
Źródło: opracowanie na podstawie badan własnych. 
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Wśród zewnętrznych źródeł finansowania dominował kredyt 
bankowy. Środki publiczne z dotacji wykorzystało zaledwie 9% firm 
(głównie duże i średnie). Ponadto 2% firm finansowało swoją dzia-
łalność poprzez zasilenie finansowych z funduszy venture capital, 
aniołów biznesu i innych podmiotów. Skłonność do korzystania 
z zewnętrznych źródeł finansowania rosła z wielkością firmy. Prawi-
dłowość ta dotyczy zarówno komercyjnego, jak i publicznego finan-
sowania. 

 
ZAKOŃCZENIE 

 
Cel jakim jest stanie się konkurencyjna gospodarka opartą na 

wiedzy, zdolna do zrównoważonego rozwoju możliwy jest do osią-
gnięcia tylko wtedy, gdy podmioty w niej funkcjonujące cechować 
się będą wysokim stopniem innowacyjności. Jednym z kluczowych 
warunków zwiększenia innowacyjności gospodarki jest odpowiedni 
system finansowania oraz świadomość właścicieli firm w zakresie 
potrzeby stosowania nowatorskich rozwiązań. W ostatnich latach 
wskutek szybkiego postępu zmienia się podejście do innowacji, 
a w konsekwencji sposób jej pomiaru.  

Polskie przedsiębiorstwa w porównaniu z innymi krajami Unii Eu-
ropejskiej w działalność innowacyjną inwestują bardzo mało. We-
dług metodologii EIS dla UE-27 indeks wyniósł 0,478, dla Polski – 
0,317. Polska zaliczana jest do grupy umiarkowanych innowatorów, 
w której zajęła drugie miejsce od końca. Polskie regiony są zróżni-
cowane pod względem innowacyjności. Najbardziej innowacyjne 
były  przedsiębiorstwa z Mazowsza, Małopolski i Śląska, gdzie 
wskaźnik EIS był najwyższy. Wskaźnik EIS w najbardziej innowacyj-
nym województwie mazowieckim wynosił 0,81, w najsłabszym – 
lubuskim – zaledwie 0,24. Przeważały tu przedsiębiorstwa z sektora 
usług. Najsłabiej w ocenie wypadły województwa lubuskie, warmiń-
sko-mazurskie i świętokrzyskie. Udział przedsiębiorstw przemysło-
wych i z sektora usług, które w latach 2007-2009 wprowadziły in-
nowacje w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw był niższy niż w la-
tach poprzednich. Najczęściej innowacje wprowadzały duże firmy, 
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najrzadziej małe. W przedsiębiorstwach małych przeważały innowa-
cje produktowe/procesowe, a następnie marketingowe. W przed-
siębiorstwach dużych i średnich po innowacjach produkto-
wych/procesowych znalazły się organizacyjne.  

Jedno z ostatnich miejsc w rankingach dotyczących pozycji inno-
wacyjnej na tle średniej dla Polski zajmowało województwo war-
mińsko-mazurskie. 

Wśród przedsiębiorstw z Warmii i Mazur istnieje ograniczona 
liczba firm dysponujących wysokim potencjałem innowacyjnym. 
Tylko część z badanych przedsiębiorstw wdrożyła innowacje na po-
ziomie krajowym, dwie firmy na poziomie międzynarodowym, zale-
dwie 8% firm posiadało jednostkę zajmującą się rozwojem nowych 
produktów i technologii. Główną barierą rozwoju działalności inno-
wacyjnej była bariera finansowa.  

Najmocniejszą stroną polskiej gospodarki w zakresie potencjału 
innowacyjnego jest kapitał ludzki. Słaba pozycja dotyczy własności 
intelektualnej i transferu technologii, działalności innowacyjnej oraz 
ekonomicznych efektów innowacji. Bardzo słabe wyniki Polska osią-
gała w odniesieniu do finansowania i wsparcia oraz przedsiębiorczo-
ści i powiązań, zajmując w obu tych wymiarach 25 miejsce.  
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INNOVATIVENESS OF REGIONS AND THE SOURCES  
OF ITS FINANCING WITH SPECIAL CONSIDERATIONS  

TO WARMIA AND MAZURY PROVINCE 
 
Keywords: innovations, innovation activity, enterprises develop-
ment, financing of innovative activities 
 
Abstract: The growth of innovative economies is nowadays consi-
dered to be the main cause of sustainable economic growth. The 
creation, usage and diffusion of knowledge are of significant impor-
tance for sustainable development and prosperity of societies. The 
analysis of the innovation level in different countries plays a key role 
in developing support systems for areas with biggest backwardness 
in this field. The unification of measurement methods is of increa-
singly importance. The multitude of concepts and definitions con-
nected with innovation and innovative activity on the basis of litera-
ture, as well as a change of approach to this problem in time, neces-
sitates the transformation of existing evaluation systems or the 
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development of entirely new ones. Regardless of the methodology, 
Poland occupied 25th – 29th place (one of the last places) in the rank-
ing of the level of innovation. In the national ranking The Warmian-
Masurian Voivodeship occupied the penultimate position according 
to the EIS indicator. The study included 200 regional companies that 
carried out innovative projects in 2009. Among the enterprises of 
Warmia and Masuria there are a limited number of companies with 
high potential for innovation. Only a part of them implemented 
innovations at the national level and two companies did it at the 
international level. Few had a unit dedicated to the development of 
new products and technologies. The main barrier to the develop-
ment of innovative activities was of financial nature. 
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WSTĘP 
 

Ostatnimi laty dość istotnym „kanałem” dystrybucji procesów 
gospodarczej globalizacji jest już nie tylko handel międzynarodowy. 
Wraz ze zdynamizowaniem ponadgranicznej aktywności inwestycyj-
nej korporacji rośnie bowiem rola bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych (BIZ). Kryzys finansowy, który dotknął gospodarkę świato-
wą, w szczególności po 2007 roku,  odbił się stosunkowo nieznacz-
nym echem w gospodarce polskiej. Kryzys przyniósł jednak dwuletni 
spadek inwestycji zagranicznych w Polsce. Zagraniczni inwestorzy 
w 2009 roku przywieźli do naszego kraju blisko połowę mniej kapita-
łu niż w 2007 roku. Z recesją gospodarczą związane są zaś pogłębia-
jące się różnice w napływie kapitału do poszczególnych regionów 
Polski. Kryzys spowodował iż województwa, które do tej pory cha-
rakteryzowały się niskim napływem bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w ostatnich dwóch latach otrzymały ich jeszcze mniej. Na-
tomiast obszary relatywnie bogate tracą względnie mniejszą liczb 
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inwestorów. Pogłębiające się nierówności rozwoju regionalnego 
wiążą się z coraz silniejszym przestrzennym zróżnicowaniem funk-
cjonowania przedsiębiorstw. Wszystko to prowadzi do marginalizacji 
znacznej części naszego kraju oraz zmniejsza szanse na łagodzenie 
dysproporcji i zwiększenie możliwości rozwojowych najbiedniejszych 
województw. Takie doświadczenia dowodzą słuszności stwierdzenia 
P. Druckera, według którego „wolność gospodarcza rządzona niewi-
dzialną ręką rynku nie doprowadziła do sprawiedliwości społecznej 
ani równości” (Beatty, 2004, s. 43). Ta dość śmiała obserwacja sta-
nowi przesłankę do postawienia tezy, że znaczący wpływ na napływ 
obcego kapitału może odgrywać państwo i jego instytucje.   

Rola, jaką spełnia samorząd lokalny jest zasadniczo podobna do 
roli państwa w gospodarce rynkowej. A. Sztando precyzuje twier-
dząc, iż samorządowy interwencjonizm lokalny to kompleks oddzia-
ływań władz gminy realizowanych za pomocą określonej palety in-
strumentów determinujących lub wpływających na decyzje we-
wnętrznych (lokalnych) i zewnętrznych (zlokalizowanych poza ob-
szarem gminy) podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek 
i osób związanych z działalnością gospodarczą, zmierzających do 
wprowadzenia i utrzymania gminy na długookresowej ścieżce roz-
woju lokalnego (Sztando, 2001, s. 320). Jednym z celów operacyj-
nych działalności samorządu terytorialnego jest m.in. pozyskanie 
pożądanych inwestycji zewnętrznych.  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie różnorodności 
działań wspierających napływ kapitału do gospodarki lokalnej pro-
ponowanych przez jednostki samorządu lokalnego. W określeniu 
istoty instrumentów wspierających napływ obcego kapitału pomoc-
na jest koncepcja Patrzałka (będąca jednocześnie definicją narzędzi 
oddziaływania na całą gospodarkę lokalną), który identyfikuje je 
jako prawnie określone i dostępne władzom publicznym (rządowym, 
samorządowym) możliwości sterowania procesami, w wyniku któ-
rych następuje osiągnięcie pożądanych efektów, bądź też wielkości, 
za pomocą których można wpływać na procesy w celu osiągnięcia 
pożądanej sytuacji” (Patrzałek, 1996, s. 63). W rozdziale główny 
nacisk położono na instrumenty instytucjonalno-organizacyjne, jako 



Instytucjonalno-organizacyjna sprawność władz lokalnych…     323 

 

 

te, w których tkwią największe rezerwy. Wydaje się bowiem, że 
instrumenty te nadal są zaniedbywane przez władze lokalne, zwłasz-
cza w odniesieniu ich do potencjalnych inwestorów. Dlatego też 
warto zadać pytanie, dlaczego sprawność administracyjno-biurowa 
ma wpływ na napływ obcego kapitału oraz czy i w jakim stopniu 
partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z innymi instytu-
cjami jest istotne dla potencjalnych inwestorów? Rozważania pro-
wadzone w tym rozdziale zmierzają do odpowiedzi na te pytania.  

 
KAPITAŁ ZAGRANICZNY W REGIONACH POLSKI 

 
Jednym z przejawów procesów globalizacji na świecie jest swo-

boda przepływu kapitału. Z tym natomiast łączy się możliwość inwe-
stowania w innym kraju, i tym samym zdobywania większych zy-
sków. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne należy traktować jako 
jeden z głównych mierników globalizacji gospodarczej świata. 
W dobie kryzysu finansowego i gospodarczego od 2007 roku global-
ne inwestycje zagraniczne nadal spadają. Według Światowego Ra-
portu Inwestycyjnego opracowanego przez Konferencję Narodów 
Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) globalne przepływy 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) spadły w 2009 roku 
o 37%. Pocieszające natomiast jest to, iż Polska gospodarka zdołała 
sobie poradzić z kryzysem gospodarczym. Inwestorzy zagraniczni, 
choć może mniej dynamicznie niż przed rokiem 2007, ale jednak 
wciąż wybierają naszą gospodarkę. Jak wynika z cytowanego Rapor-
tu spadek inwestycji w naszym kraju w 2009 roku sięgnął 22%. Pol-
ska, wychodzi z kryzysu na o wiele lepszej pozycji niż konkurencyjne 
kraje: w Hiszpanii inwestycje spadły o 80%, w Czechach o prawie 
60%, w Rumunii o 55%. Według Raportu, daleko w tyle zostawiamy 
naszych sąsiadów z południa pod względem bezwzględnej wartości 
inwestycji zagranicznych, które wyniosły u nas ponad 11 mld USD, 
w Czechach ponad 4 razy mniej (2,7 mld USD), a Słowacy odnotowa-
li dezinwestycje – inwestorzy wycofali tam 50 mln USD. W złej sytu-
acji znajdują się Węgry, gdzie dezinwestycje sięgnęły ponad – 5 mld 
USD (World Investment Report, s. 167).   
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Należy jednak stwierdzić, że geograficzny zasięg bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych jest fragmentaryczny i wielopoziomowy, 
tzn., że nie występują one na wszystkich obszarach świata i nie 
obejmują swym zasięgiem całych gospodarek krajowych w równym 
stopniu. 

Dysproporcje w rozwoju regionów Polski mają swoje przełożenie 
również na zróżnicowanie przestrzenne ilości dostępnego kapitału. 
Związane jest to zarówno z nierównomiernym napływem owego 
kapitału, jak i możliwościami akumulacji na danym obszarze. Pomi-
mo wielu prób eliminacji tego zjawiska, widoczne są wciąż pogłębia-
jące się różnice w rozwoju poszczególnych regionów, jak też w ilości 
dostępnego kapitału w tychże obszarach. Poniżej zostaną przedsta-
wione stan i dynamika polskich regionów, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przestrzennych zróżnicowań w rozmieszczeniu kapitału 
w latach 2005-2009, dostępnych w statystykach GUS. 

Główną i największą formą napływającego kapitału do polskiej 
gospodarki są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Od lat najwięk-
szym ich skupiskiem cieszy się Warszawa i województwo mazowiec-
kie. Tu w 2009 roku ulokowano prawie połowę kapitału zagranicz-
nego. Wartość kapitału zagranicznego w 2009 roku dla tego regionu 
wyniosła 75.490,9 mln zł (tabela 1). Kolejne 34% kapitału zagranicz-
nego skupione zostało w czterech województwach: dolnośląskim, 
wielkopolskim, śląskim oraz małopolskim. Wartość kapitału w tych 
województwach w 2009 roku wyniosła 52.052,8 mln zł. Generalnie 
tylko ta piątka województw uplasowała się powyżej średniej krajo-
wej. Wartość kapitału w każdym z pozostałych 11 województw nie 
przekroczyła 3% łącznej wartości tego kapitału ulokowanego w Pol-
sce (Działalność gospodarcza…, s. 17). Najmniejszymi zaś inwesty-
cjami odznaczają się województwa wschodnie. Tworzą one tzw. 
ścianę wschodnią, oddzielającą je od reszty województw. Taka ten-
dencja w przepływie inwestycji do regionów Polski utrzymuje się już 
przez wiele lat i jak do tej pory nic nie wskazuje na jej zmianę.  
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Tabela 9. Zróżnicowanie województw pod względem obcego kapitału 
w 2009 r. 

Jednostka  
terytorialna 

spółki z udziałem 
kapitału zagranicz-

nego 

pracujący w spół-
kach z kapitałem 

zagranicznym 

wartość zainwesto-
wanego kapitału 

zagranicznego 

2009 
rok 

2005= 
100 

2009 
rok 

2005= 
100 

2009 
rok 

2005=1
00 

[jed.gosp.] 
 

[osoba] 
 

[mln zł] 
 

Polska 22 176 132 1 460 650 123 153 577,8 138 

dolnośląskie0 02 210 121 0138 489 138 014 364,2 150 

kujawsko-
pomorskie 00555 121 037 206 118 02 502,1 165 

lubelskie 00318 096 016 715 121 000827,9 129 

lubuskie 00765 112 035 432 117 002 220,0 182 

łódzkie 00915 126 067 317 140 004 222,7 159 

małopolskie 01 381 150 082 962 107 010 904,8 117 

mazowieckie 08 135 147 526 545 125 075 490,9 135 

opolskie 00461 110 023 622 114 001 472,5 116 

podkarpackie 00326 120 034 292 094 002 040,6 162 

podlaskie 00126 126 08 915 137 000303,1 146 

pomorskie 01 270 122 60 078 107 004 203,5 144 

śląskie 02 002 121 158 821 135 013 432,3 145 

świętokrzyskie 00177 120 018 366 116 002 671,8 092 

warmińsko-
mazurskie 

00309 115 014 011 068 001 458,9 294 

wielkopolskie 01 962 142 190 871 130 013 352,0 131 

zachodniopomor-
skie 

01 264 118 047 008 110 004 110,5 266 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Bank Danych Lokalnych.  

 
Analizując natomiast dynamikę wartości inwestycji zagranicznych 

można zauważyć, iż najwyższą zmianą wartości kapitału zagranicz-
nego charakteryzowały się województwa warmińsko-mazurskie 
i zachodniopomorskie. W przeciągu pięciu lat w tych właśnie woje-
wództwach wartość kapitału zagranicznego wzrosła o ponad 160 
punktów procentowych. Najmniejszą dynamiką zmian omawianego 
wskaźnika w przeciągu badanego okresu, charakteryzowały się wo-
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jewództwa: opolskie i małopolskie (wzrost o około 16-17 punktów 
procentowych). Spadek, a w tym przypadku dezinwestycje odnoto-
wało województwo świętokrzyskie.   

Największa liczba spółek z kapitałem zagranicznym występuje 
także w województwie mazowieckim. Tu stanowią one blisko 1% 
wszystkich przedsiębiorstw, co w skali całej gospodarki jest dość 
znaczącym wynikiem. Oczywiście można zauważyć duże rozpiętości 
pod tym względem. W województwach podlaskim i świętokrzyskim 
liczba takowych podmiotów nie przekracza 200, podczas gdy w wo-
jewództwie mazowieckim liczba ta to 8135. Da się zauważyć (patrz 
tabela 1), iż rozpiętość tych danych jest dość znacząca. Tylko cztery 
województwa (dolnośląskie, mazowieckie, śląskie i wielkopolskie) 
znalazły się powyżej średniej ilości spółek z udziałem kapitału zagra-
nicznego. Porównując najnowsze z dostępnych danych, to jest rok 
2009 do danych z 2005 roku da się zauważyć, iż tylko jedno 
z województw (lubelskie) odnotowało spadek liczby spółek z udzia-
łem kapitału zagranicznego. Pozostałe województwa charakteryzują 
się dość znacznym wzrostem (w punktach procentowych) liczby 
takowych przedsiębiorstw. Największym wzrostem wyróżniają się 
województwa małopolskie, mazowieckie i wielkopolskie. Wzrost ten 
plasował się w granicach 40-50 punktów procentowych.  

Kolejnym miernikiem zainteresowania kapitału zagranicznego 
Polską i jej poszczególnymi województwami jest liczba zatrudnio-
nych w podmiotach z tymże kapitałem. Dane Głównego Urzędu 
Statystycznego wydają się potwierdzać myśl o systematycznym 
wzroście zatrudnienia w spółkach z udziałem kapitału zagraniczne-
go.  

Na koniec okresu badawczego, czyli w roku 2009, największa 
liczba osób znalazła zatrudnienie w województwie mazowieckim 
i wyniosła 526.545 osób, co stanowiło ponad 35% wszystkich za-
trudnionych w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagraniczne-
go w Polsce. Jeszcze powyżej średniej krajowej znalazły się woje-
wództwa wielkopolskie (około 13% pracujących w podmiotach 
z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce), śląskie (prawie 11%) 
i dolnośląskie (około 9,5%). Pozostałe województwa odnotowały 
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mniej niż 5 procentowy udział pracujących w przedsiębiorstwach 
z kapitałem zagranicznym. Najgorzej, pod względem tego kryterium, 
wypadło województwo podlaskie, gdzie w przeciągu badanego pię-
cioletniego okresu średnio zatrudniono 8 915 osób w spółkach 
z kapitałem zagranicznym.  

Analizując dynamikę, można dostrzec, iż w ciągu pięciu lat 
w większości województw odnotowano dość znaczący wzrost liczby 
pracujących w spółkach z kapitałem zagranicznym. W pięciu woje-
wództwach wzrost ten przekraczał 30 punktów procentowych (m.in. 
województwa dolnośląskie, łódzkie, podlaskie, śląskie i wielkopol-
skie). Najwyższą dynamiką wzrostu badanej liczby pracujących od-
znaczyło się województwo łódzkie, a nie (jak można by się spodzie-
wać) mazowieckie. Wiąże się to zapewne z powstaniem w obszarze 
miasta Łodzi Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jak również z dość 
intensywnymi inwestycjami ze strony firm zagranicznych. Spadek 
liczby zatrudnionych w podmiotach z kapitałem zagranicznym 
w okresie 2005-2009 odnotowano w województwach warmińsko-
mazurskim i podkarpackim 

Dotychczasowa synteza danych pozwala na wyciągnięcie paru 
wniosków, tym samym na potwierdzenie postawionego wcześniej 
w artykule problemu badawczego. Województwa, tudzież regiony 
Polski, charakteryzują się znaczącymi różnicami w ilości i wartości 
przyciągniętego kapitału zagranicznego. Nierównomierne rozmiesz-
czenie inwestorów zagranicznych powoduje, że korzyści z napływu 
kapitału są różne. Stanowi to ponadto jedną z przyczyn pogłębiają-
cych się zróżnicowań regionalnych, gdyż obszary relatywnie dobrze 
rozwinięte otrzymują dodatkowe środki niedostępne dla obszarów 
zacofanych gospodarczo.  

W celu niwelowania pogłębiającego się dystansu między po-
szczególnymi regionami należy poszukiwać przesłanek na poziomie 
lokalnym, które będą odpowiedzialne za napływ obcego kapitału do 
poszczególnych województw. Zakłada się bowiem, że to jednostki 
samorządu terytorialnego mogą w istotny sposób wpływać na po-
tencjalnych inwestorów poprzez stosowanie dość znacznego in-
strumentarium.   
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ROLA I SPRAWNOŚĆ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 

W wyniku przemian dokonujących się w ostatnich dziesięciole-
ciach znacząco wzrosła ranga terytorium (regionu) w kreowaniu 
podstaw sukcesów ekonomicznych państw oraz w budowie trwałych 
przewag konkurencyjnych. W perspektywie lokalnej czy też regio-
nalnej na znaczeniu zyskują planowe, systematyczne i skoordyno-
wane działania podejmowane przez samorządy terytorialne. Zmie-
rzają one do rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy warunków 
życia i pracy mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej. 
Podstawą działania władz lokalnych jest określona polityka połączo-
na z wytyczaniem realistycznie określonych, długookresowych celów 
rozwojowych. Jednocześnie od władz samorządowych oczekuje się 
przedsiębiorczości w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu jak 
najefektywniejszych metod realizacji podejmowanych zadań (Sami-
towska, 2009, s. 393). 

Sprawność działania w rozumieniu prakseologicznym oznacza 
„zwiększenie technicznych walorów działania, to znaczy skuteczno-
ści, pewności, dokładności i ekonomiczności, która przybiera postać 
wydajności lub oszczędności” (Swianiewicz, Dziemianowicz, 2000, 
s. 23). Należy oczywiście dostrzegać różnicę między sprawnością 
działania przedsiębiorstwa a sprawnością działania jednostki samo-
rządowej, która ze swej natury jest trudniejsza do określenia. Głów-
ne przyczyny tej trudności leżą między innymi w mnogości potrzeb, 
jakie muszą zaspokajać jednostki samorządowe, czy też bilansowa-
nie się dochodów i wydatków (inaczej pojęte kryterium ekonomicz-
ności niż w firmach). W związku z tym sprawność władz lokalnych 
będzie rozumiana jako umiejętność: 

– sprawnego i trafnego podejmowanie decyzji, 

– realizacji uzgodnionych celów, 

– odpowiadania na potrzeby społeczności lokalnej. 
Pojęcie sprawności samorządu łączy w sobie elementy przywódz-

twa (leadership), czyli umiejętności sprawnego podejmowania decy-
zji i wprowadzania ich w życie oraz uczenia się (learning), czyli zdol-
ności odczytywania oczekiwań społeczności lokalnej. Samorząd 
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można oceniać ze względu na: przejrzystość funkcjonowania i po-
dejmowania decyzji, zdolność do zapewnienia sprawnego funkcjo-
nowania usług lokalnych, zdolność adaptacji do zmieniających się 
warunków (zmiany mogą wynikać zarówno z ewolucji oczekiwań 
mieszkańców, jak i zmiany w dostępie do zasobów), umiejętność 
motywowania pracowników do wydajnej pracy oraz zdolność anga-
żowania społeczności lokalnej do procesu rządzenia (Swianiewicz, 
Dziemianowicz, 2000, s. 24). 

O znaczeniu samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju 
gospodarczego pisała m.in. Kogut. Ta szczególna rola władzy lokal-
nej wynika przede wszystkim z tego, że jest ona faktycznym gospo-
darzem na swoim obszarze, jak również z obowiązków ustawowych. 
Obowiązki te natomiast nakładają na nią szereg zadań z zakresu  
rozwoju lokalnego i  rozwiązywania problemów społeczno-
gospodarczych (Kogut, 2004, s. 237). Najważniejszym zadaniem 
władzy lokalnej jest stworzenie warunków zaspokajania potrzeb jej 
mieszkańców. Sama hierarchia celów, czy sposób wykorzystania 
zasobów mogą i powinny być różne. Działalność samorządu teryto-
rialnego jako instytucji władzy publicznej odpowiedzialnej za funk-
cjonowanie jednostki przestrzennej, można zatem rozpatrywać 
z punktu widzenia rozwoju lokalnego, poprzez rozwijanie określo-
nych dziedzin życia.  

Znaczenie samorządu w kształtowaniu życia gospodarczego pod-
kreśla również Filipiak, mówiąc, że „powierzenie jednostkom samo-
rządu terytorialnego zadań własnych, polegających na zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców danego terenu jako potrzeb zbiorowych jest 
realizowane za pomocą dóbr i usług dostarczanych przez samorząd. 
Wypełnienie tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego 
dokonywane jest za pomocą organizowania warunków dla innych 
podmiotów lub przez bezpośrednie uczestnictwo w obrocie gospo-
darczym. Takie podejście do przedstawionego problemu stawia 
jednostki samorządu terytorialnego w roli kreatora, organizatora 
i koordynatora polityki gospodarczej (…)” (Dylewski, Filipiak, Gorzał-
czyńska-Koczkodaj, 2006, s. 15). 
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Decentralizacja władzy w Polsce stworzyła szansę (ale nie gwa-
rancję) podniesienia poziomu życia społeczności na obszarze ich 
zamieszkania. Stąd też widoczne jest w polskiej przestrzeni lokalnej 
zróżnicowanie w działalności władz samorządowych. Występują 
podmioty aktywne w zakresie dbałości o rozwój zarządzanych ob-
szarów, przedsiębiorcze, a więc rozwijające się oraz takie, które 
charakteryzują się postawą roszczeniową, marazmem. To implikuje 
rozważania na temat znaczenia sprawności samorządów, jak i ich 
przedsiębiorczości w pobudzaniu rozwoju lokalnego, a tym samym 
rozwoju całej gospodarki. Coraz bardziej upowszechnia się nowy 
model działań jednostek samorządu terytorialnego, polegający na 
wzroście funkcji menedżerskich w zakresie ogółu przedsięwzięć 
składających się na rozwój ekonomiczny – ukierunkowanie rozwoju, 
tworzenie warunków do realizacji przyjętych zamierzeń (zwiększenie 
funkcji inicjatorskich, kreacyjnych – potrzeba działań przedsiębior-
czych) w stosunku do funkcji wykonawczych w tradycyjnych zada-
niach na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców (Majewska, 2006, 
s. 344).  

W procesie decentralizacji władzy publicznej i gospodarczej 
w Polsce głównego znaczenia nabierają instrumenty tworzone 
i kształtowane przez rynek. Zróżnicowany charakter poszczególnych 
jednostek samorządu terytorialnego uniemożliwia opracowanie 
jednolitych zasad stosowania narzędzi oddziaływania na rozwój 
lokalny, czy też na przyciągnięcie obcego kapitału. 

Władze samorządowe powinny starać się wybierać najefektyw-
niejsze narzędzia. Chociaż nie jest to łatwym zadaniem powinny 
kierować się następującymi założeniami (Dobrodziej, 2002, s. 71): 

– czas pomiędzy zastosowaniem danego instrumentu, a osiągnię-
ciem pożądanego skutku powinien być możliwie jak najkrótszy, 

– sprawnie działający instrument musi reagować na bodźce płyną-
ce z otoczenia i szybko dopasowywać się do nowych okoliczności 
działania, 

– powinna istnieć możliwość zmiany a nawet eliminacji efektów 
wywołanych zastosowaniem danego narzędzia. 
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Władze lokalne przy wyborze instrumentarium muszą pamiętać 
o rozpatrzeniu ewentualnych rozwiązań pomiędzy wywołanymi 
skutkami. Należy jednak pamiętać, że niejednokrotnie zastosowanie 
danego instrumentu może prowadzić zarówno do osiągnięcia korzy-
ści, jak i pojawienia się szeregu efektów zewnętrznych. Dodatkowo 
trzeba mieć na uwadze swoistość terenu na którym podejmowane 
są decyzje. To co na jednym obszarze przyniosło pozytywny skutek, 
na innym może okazać się nieskuteczna. Dlatego też ważna jest zna-
jomość terenu, na którym podejmowane są decyzje administracyj-
ne.  

Rolą władz lokalnych jest wybór takiego narzędzia, które nie 
spowoduje występowania nadmiernych kosztów zewnętrznych, czyli 
ogół strat, jakie ponoszą jednostki w wyniku ustaleń innych podmio-
tów funkcjonujących w ich otoczeniu. 

Zadania związane z przyciąganiem obcego kapitału władze lokal-
ne mogą realizować korzystając z różnych instrumentów. Ze wzglę-
du na sposób oddziaływania na system sterowany przez organ ste-
rujący wyróżniamy: 

– narzędzia oddziaływania bezpośredniego – w wyniku ich zasto-
sowania uzyskuje się jednoznaczny efekt oczekiwanych postaw 
podmiotów co do decyzji samorządu terytorialnego. W ramach 
tej grupy podstawowe znaczenie mają akty administracyjno-
prawne, na przykład zakazy lub ograniczenia określonej produk-
cji, 

– narzędzia oddziaływania pośredniego – dominują one w warun-
kach zdecentralizowanej gospodarki rynkowej o ukształtowanych 
demokracjach lokalnych, mają służyć zachęcaniu przedsiębior-
ców do inwestycji i rozszerzania działalności na wybranych ob-
szarach lub ograniczeniu zainteresowania przedsiębiorców dzia-
łalnością uznawanych na pewnych obszarach za niepożądaną, 
przykładem tych narzędzi mogą być opłaty i podatki lokalne. 

Ze względu na charakter wybranych narzędzi wyróżniamy: 

– instrumenty infrastrukturalne, tj. działania mające na celu two-
rzenie i rozwój infrastruktury technicznej, ułatwiającej podej-
mowanie, prowadzenie i rozszerzanie działalności gospodarczej, 
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– instrumenty promocyjno-organizacyjne, tj. działania mające na 
celu: 
a) zapewnienie inwestorom potencjalnie zainteresowanym pod-

jęciem lub rozszerzeniem działalności na terenie danej jed-
nostki samorządowej pełnej informacji o warunkach takiego 
przedsięwzięcia, 

b) ułatwienie (w granicach kompetencji organów jednostki sa-
morządu terytorialnego) załatwienia formalności z tym zwią-
zanych, 

c) promocję przedsiębiorstw działających na terenie danej jed-
nostki samorządowej, 

– instrumenty finansowo-ekonomiczne, są to przede wszystkim 
instrumenty ściśle związane z polityką finansową, gdyż dotyczą 
dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego; 

– instrumenty instytucjonalno-organizacyjne, tj. działania mające 
za zadanie wspierać otoczenie biznesu; 

– instrumenty administracyjno-prawne, tj. uprawnienia władz do 
autorytatywnych decyzji. 
Jak widać na podstawie powyższych rozważań, istnieje dość sze-

rokie instrumentarium samorządu terytorialnego oddziaływujące na 
lokalną gospodarkę, jak również na zewnętrznych inwestorów. 
W rozdziale tym skupiono się przede wszystkim na instrumentach 
natury organizacyjno-instytucjonalnej. Instrumenty te mają za zada-
nie poprzez odpowiednie działania administracyjne i porządkowe, 
odpowiednie zarządzanie usługami komunalnymi, tworzenie lokal-
nych agencji rozwojowych, czy też współpracę z innymi sektorami 
gospodarki wspierać otoczenie biznesu, a tym samym w istotny 
sposób wpływać na napływ obcego kapitału. Wydaje się bowiem, że 
właśnie ta grupa instrumentów jest przez władze lokalne wykorzy-
stywana nadal sporadycznie, w związku z czym w dalszym ciągu 
tkwią tutaj największe rezerwy. Dodatkowo, analizując tę grupę 
narzędzi, można dostrzec sprawność bądź też niesprawność jedno-
stek samorządowych. Wśród tej grupy instrumentów dla dalszej 
analizy wyróżniono obsługę administracyjno-biurową oraz współ-
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pracę z lokalnymi instytucjami ze sfery społecznej czy prywatnej 
jako elementy istotne z punktu widzenia transferu kapitału.  

 
SPRAWNOŚĆ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ  

A NAPŁYW KAPITAŁU  
 

Przejawem wspierania napływu zagranicznych inwestycji przez 
samorząd lokalny jest stosowanie rozwiązań w zakresie jego organi-
zacji. Na uwagę zasługują takie inicjatywy, jak: 

– podnoszenie jakości obsługi administracyjnej podmiotów gospo-
darczych, 

– redukcja biurokracji, 

– dostosowanie struktury kadry pracowniczej do zgłaszanego zapo-
trzebowania, 

– uczciwość w postępowaniu administracji (urzędników), 

– jakoś planowania i zarządzania finansowego, 

– polityka oraz przyjęta strategia rozwoju gospodarczego. 
Jakość obsługi w urzędach jednostki samorządu terytorialnego 

(tj. gminy, powiatu czy województwa) jest jednym z podstawowych 
wymiarów sprawności instytucjonalnej samorządów lokalnych. Naj-
prostszym, ale zarazem bardzo ważnym sprawdzianem skuteczności 
osiągania celu wysokiej jakości obsługi, jest subiektywna ocena for-
mułowana przez klientów (mieszkańców, przedsiębiorców lokal-
nych). Wśród różnorodnych czynników na uwagę zasługują: ocena 
życzliwości i chęci pomocy urzędników w czasie załatwiania spraw 
w urzędzie, sposób organizacji pierwszego kontaktu z interesantem 
przychodzącym do urzędu (np. istnienie wyraźnie oznaczonego, 
przyjaznego punktu informacyjnego), godziny, w jakich otwarty jest 
urząd (czy można coś załatwić po godzinach pracy), szybkość realiza-
cji pewnych spraw, stopień komputeryzacji urzędu itp. Niestety, jak 
wynika z ostatnio przeprowadzonego badania Komisji Europejskiej 
w rankingu eGovernment Polska uplasowała się na dalekiej, 19 po-
zycji, ex aequo z Belgią. Badanie, oprócz 27 krajów UE, objęło także 
Chorwację, Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. Mimo iż Polska 
jako cała gospodarka podniosła swój ubiegłoroczny wynik, wciąż 
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wypadamy poniżej średniej unijnej. Dostępność administracji pu-
blicznej oceniona została w Polsce na 79 procent. Oceniany był in-
ternetowy dostęp do koszyka 12 podstawowych usług dla obywateli 
oraz 8 usług publicznych dla przedsiębiorstw, w tym składki na 
ubezpieczenie społeczne, podatku od osób prawnych, VAT, rejestra-
cji nowego przedsiębiorstwa czy przekazywania danych do urzędu 
statystycznego (Rzeczpospolita, 2011). Taki wynik w skali całej go-
spodarki niestety przekłada się również na poszczególne wojewódz-
twa. Według badań przeprowadzonych przez Banasikowską i Bana-
sikowskiego najwyższy stopień rozwoju usług publicznych świadczo-
nych online występuje w województwach: pomorskim (44%), kujaw-
sko-pomorskim (44%), lubuskim (39%) i małopolskim (38%). Najniż-
szy zaś ma miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (18%), 
wielkopolskim (22%), podlaskim (26%) i zachodniopomorskim (26%) 
(Banasikowska, Banasikowski, 2008, s. 5-6). Procenty w nawiasach 
oznaczają tę część usług publicznych, które są w pełni dostępne 
online. 

Kolejnym przejawem sprawności urzędu jest redukcja do nie-
zbędnego minimum biurokracji. Należy jednak zauważyć, że poziom 
biurokratyzmu w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej. 
Jak wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 
w Polsce występuje dość spora liczba procedur związanych z zakła-
daniem działalności gospodarczej, uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę itp. Dodatkowo problem ten pogłębia się w ujęciu regional-
nym kraju. Tutaj nierzadko dochodzą dodatkowe utrudnienia, prze-
pisy, rozporządzenia. Ponadto poziom biurokracji niezmiennie zwią-
zany jest z liczbą urzędników. Im więcej procedur, tym więcej za-
trudnionej jest w danym urzędzie kadry pracowniczej. Zatrudnienie 
w administracji wzrosło w latach 2000-2009 o ponad 113 tys. osób 
(o prawie 36 proc.), w tym w administracji państwowej o prawie 47 
tys. osób, a w administracji samorządowej – o prawie 66 tys. osób1. 
Wzrost zatrudnienia w samorządach w części można wyjaśniać 
zwiększonymi zadaniami związanymi z absorpcją funduszy unijnych, 

                                                           
1
 Obliczenia własne na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
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bowiem od 2007 r. realizowane są Regionalne Programy Operacyj-
ne, które wymagają obsługi. Nieuzasadnione jest jednak  zatrudnie-
nie od 2007 roku ponad 39 tys. nowych urzędników. Według wielu 
ekspertów gospodarce polskiej potrzebna jest przede wszystkim 
dobrze wykwalifikowana i kompetentna kadra w urzędach.  

Kolejnym analizowanym wymiarem sprawności samorządu lo-
kalnego jest uczciwość pracowników administracji rządowej jak 
i polityków. Niewątpliwym faktem jest, iż korupcja i klientelizm poli-
tyczny to problemy, które negatywnie wpływają na napływ obcego 
kapitału. Można by rzec, że zniechęcają potencjalnych inwestorów 
do lokowania swego kapitału. Takie oszustwa  te zmniejszają poziom 
zaufania, który jest dość istotny z punktu widzenia transferu kapita-
łu i rozwoju lokalnego. Z drugiej zaś strony, jak podkreślają raporty 
Banku Światowego, podnoszą koszty prowadzenia działalności go-
spodarczej (Global Corruption Report). 

Bank Światowy definiuje korupcję jako wykorzystywanie stano-
wiska publicznego w celu osiągnięcia osobistej korzyści i wskazuje 
na następujące rodzaje tego zjawiska: łapówki, defraudacje, kliente-
lizm (patronaż) polityczny, dzielenie się wpływem na decyzje (np. 
w zamian za finansowanie kampanii wyborczych). 

Wspomniany Raport Banku Światowego wskazuje na następują-
ce obszary w których na korupcję narażona jest administracja samo-
rządowa: planowanie przestrzenne, udzielanie zezwoleń, kontrakty 
na prace budowlane i wykonywanie usług.  

Dosyć istotne z punktu sprawności instytucjonalnej samorządów 
jest planowanie i zarządzanie finansowe. Analizując ten element 
należy wziąć pod uwagę dokładność planów budżetowych przyjmo-
wanych na początku roku. Bardzo często zdarza się, że szacunek 
dochodów i wydatków budżetowych przyjmowany na początku roku 
jest bardzo niedokładny. W rezultacie zmiany w budżecie gminy 
stają się regularnym punktem obrad wielu rad samorządowych, 
a ostatecznie wykonanie znacząco odbiega od planu przyjętego 
wcześniej. W wielu przypadkach łatwo wskazać racjonalnie i nieza-
leżne od samorządów przyczyny takiego stanu rzeczy. Dotyczy to 
przede wszystkim transferów z budżetu państwa i innego zasilania 
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zewnętrznego. Przewidzenie na początku roku ostatecznej wielkości 
tych środków jest często niemożliwe. Jednak brak precyzji w prze-
widywaniu dochodów własnych (wpływu z tytułu podatków i opłat 
lokalnych, dochodów z majątku komunalnego) wskazuje raczej na 
niekompetencje i niedostatki w metodach pracy stosowanych przez 
urzędników.  
 
Wykres 4. Wskaźniki dochodów i wydatków w gminach w poszczególnych 
województwach Polski w 2009 roku w % wykonania 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z wykonania budżetu 
państwa (2010). 

 
Wykres 1 przedstawia jak kształtował się wskaźnik faktycznych 

dochodów i wydatków w poszczególnych regionach Polski jako od-
setek wielkości planowanych. Należy zauważyć iż żadna z gmin 
w 2009 roku nie umiała dobrze zaplanować dochodów i wydatków 
budżetowych. Planowane dochody najmniej różniły się w woje-
wództwach: małopolskim, podkarpackim, wielkopolskim, najgorzej 
zaś pod tym względem wypadły województwa warmińsko-
mazurskie, świętokrzyskie, dolnośląskie i mazowieckie. Jeszcze go-
rzej w zestawieniu rocznym wypadło planowanie wydatków na po-
ziomie gmin. W województwach świętokrzyskim, warmińsko-
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mazurskim, opolskim i lubelskim osiągnięto w planowaniu budżeto-
wym błąd bliski 10 punktów procentowych. Należy też nadmienić, iż 
żadna z gmin w Polsce nie zdołała zrównoważyć budżetu w 2008 
roku. Tak słabe wyniki organizatorskie poszczególnych samorządów 
gminnych nie świadczą pozytywnie o ich sprawności.  

Rozpatrując dalej warunek dobrej finansowej organizacji samo-
rządowej należy zwrócić uwagę również na fakt, iż dobrze zarządza-
na jednostka terytorialna (gmina, powiat, województwo) powinna 
przyjąć swój budżet przed 1 stycznia kolejnego roku. W wielu przy-
padkach rzeczywistość odbiega od tego założenia.  

Nieodłącznym elementem zarządzania finansowego w JST jest 
przyjęta polityka rozwoju gospodarczego. Tak więc lokalna polityka 
musi uwzględniać nie tylko lokalny interes społeczny, ale także po-
winna być oparta na zasadach gospodarki finansowej w zakresie 
dokonywania wydatków. Ważne jest, by wydatki były ponoszone 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, umożliwiający terminową 
realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. Oznacza to, że organy władzy publicznej 
muszą skorelować lokalną politykę gospodarczą (m.in. nakierowaną 
na przyciąganie zagranicznych inwestorów) z polityką finansową.  

Istotna, z punktu widzenia potencjalnych inwestorów, jest zna-
jomość lokalnej strategii rozwoju. Taka strategia w szczególności 
obejmuje zestaw przedsięwzięć społeczno-gospodarczych i politykę 
wobec przedsiębiorców, preferowane dziedziny gospodarki czy też 
planowane inwestycje – skonkretyzowane najczęściej na okres 8-10 
lat. Strategia jest więc tzw. dokumentem programowym, na pod-
stawie którego przedsiębiorcy mogą zorientować się w polityce 
władz, jej preferencjach, kierunkach udzielanego wsparcia czy też 
inwestycjach infrastrukturalnych, ważnych do budowania więzi go-
spodarczych w biznesie. Dokument ten musi być stabilny, gdyż 
w sytuacji braku jego realizacji, czy też drastycznych zmian, poten-
cjalni inwestorzy mogą stracić zaufanie do władz samorządowych. 
Brak stabilizacji oznacza niepewność warunków prowadzenia bizne-
su i brak równowagi. W takiej sytuacji przedsiębiorcy mogą przeno-
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sić swój biznes w poszukiwaniu nie tylko stabilizacji, ale też lepszych, 
bardziej przyjaznych decyzji, które mogą wpłynąć pozytywnie na 
prowadzoną działalność (Filipiak, 2008, s. 41). 

Wszystkie wymienione wyżej elementy doskonale oddają istotę 
operacyjnej definicji sprawności. Sprawność instytucjonalna samo-
rządów lokalnych jest ważnym czynnikiem transferu kapitału. Po-
tencjalni inwestorzy baczą na to jak będą obsługiwani przez lokalne 
państwowe instytucje, oraz czy i w jakim stopniu instytucje te i sta-
nowione przez nie prawo jest stabilne. Choć przedstawione wyżej 
dane (wykres 1) nie są znacząco skorelowane z wartością kapitału 
zagranicznego w poszczególnych gminach, można domniemać że 
takowa sprawność jest jedynie czynnikiem pośrednim, ale jak wyni-
ka z przeprowadzonych rozważań równie znaczącym co inne deter-
minanty napływu kapitału.  

 
WSPÓŁPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
Z SEKTOREM SPOŁECZNYM, PUBLICZNYM LUB PRYWATNYM 

A TRANSFER KAPITAŁU  
 
Przejawem wspierania zagranicznych inwestorów przez samo-

rząd lokalny jest także współpraca z jednostkami samorządu teryto-
rialnego w ramach tworzonych związków i porozumień międzyg-
minnych w celu, np. organizacji i eksploatacji infrastruktury tech-
nicznej, rozwiązywania kwestii ekologicznych, spójnego rozwoju 
turystyki, jak również współpraca z podmiotami gospodarczymi, 
samorządem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi.  

Dla zdobycia inwestorów z zewnątrz, oprócz skoncentrowanej 
obsługi administracyjno-organizacyjnej uruchomionej w urzędzie 
jednostki samorządowej, bardzo ważna jest również obsługa przy 
instytucjach otoczenia biznesu, np. agencji rozwoju regionalnego, 
centrum wspierania biznesu. Centrum obsługi inwestora (COI) udo-
stępnia potencjalnemu przedsiębiorcy wszelkie informacje o warun-
kach istniejących w gminie i jego otoczeniu, a mogących mieć wpływ 
na dochodowość przedsięwzięć gospodarczych. Wspieranie COI 
przez samorząd lokalny powinno przybierać charakter nie tylko fi-
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nansowy, ale również formalno-organizacyjny. Trudno bowiem wy-
obrazić sobie dobrze funkcjonujące centrum obsługi inwestora bez 
przychylności władz lokalnych oraz określonych zasad współpracy 
urzędu gminy z centrum w przypadku obsługi potencjalnych inwe-
storów i nowych przedsiębiorców (Dziemianowicz, 2000, s. 14). 

Sprzyjający klimat rozwoju lokalnej sfery gospodarczej tworzą nie 
tylko władze samorządowe, ale sami przedsiębiorcy, samorząd go-
spodarczy i inne instytucje otoczenia biznesu. Pojedynczy podmiot 
nie zdziała dużo, dlatego partnerstwo w zarządzaniu regionem 
wszystkich tych uczestników układu lokalnego staje się konieczno-
ścią i wręcz obowiązkiem władz samorządowych. Taka współpraca 
przyczynia się bowiem do szybszego i efektywniejszego rozwoju 
danego regionu. Partnerstwo bowiem to kształtowanie stosunków 
gospodarczych między poszczególnymi uczestnikami na zasadach 
zaufania, podziału ryzyka i korzyści, prowadzące do uzyskania do-
datkowych efektów synergicznych i przewagi konkurencyjnej (Sma-
lec, 2008, s. 187). 

Płaszczyzny kooperacji partnerów mogą obejmować (Rudawska 
2003, s.10-12):  

– udział przedstawicieli w przygotowywaniu uchwał rady gminy 
(opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji, praca w komisjach 
rady), 

– cykliczne spotkania partnerów lokalnych, podczas których oma-
wiane będą problemy występujące w gminie oraz sposoby ich 
rozwiązywania,  

– zaangażowanie uczestników w opracowanie strategii rozwoju 
lokalnego i projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości, 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, np. inwestycyjnych, 
promocja gminy. 
Zapisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują możliwość 

zawierania przez gminy umów z różnymi organizacjami społecznymi 
w celu realizacji jej zadań, do których należą wszystkie sprawy pu-
bliczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Również ustawodawca uwzględnił konieczność 
współpracy sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi na 
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szczeblu powiatowym i wojewódzkim2. Na liście zadań publicznych 
wymienionych w tych ustawach występuje między innymi działal-
ność wspomagająca rozwój gospodarczy. Ustawodawca zobowiązu-
je samorządy także do uchwalania rocznych programów współpracy 
z organizacjami społecznymi oraz wskazuje główne formy jej współ-
pracy.  

Partnerstwo w regionach powinno polegać na wspólnym dziele-
niu się wiedzą, swobodnej komunikacji, rozwiązywaniu problemów 
w sposób zespołowy czy ustalaniu jasnych określonych warunków 
współpracy. Na rysunku 2 przedstawiono główne obszary współpra-
cy samorządu terytorialnego z innymi sektorami, czy też podmiota-
mi.  

 

Rysunek 1. Obszary współpracy samorządu terytorialnego w re-
gionie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Smalec (2008, s.188). 

                                                           
2
 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. nr 13, poz.74 z późn. 

zm., Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. nr 91, poz. 578 
z późn. zm., Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Dz. U. nr 91, 
poz. 576 z późn. zm. 
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Partnerstwo w regionie, jak wynika z rysunku 2, może być zorien-
towane wewnętrznie (czyli obejmować relacje m.in. z mieszkańcami, 
organizacjami społecznymi, instytucjami, stowarzyszeniami) bądź 
zewnętrznie – współpraca z podmiotami zlokalizowanymi na ze-
wnątrz, ale w pewien sposób powiązanymi z daną jednostką samo-
rządową. 

Partnerstwo ugruntowane odpowiednim systemem wartości 
kreuje oraz wzmacnia więzi między jednostkami w regionie, wpły-
wając pozytywnie na efektywność funkcjonowania poszczególnych 
partnerów, w tym samorządów, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwa-
gę dość trudną sytuację finansową polskich samorządów. Coraz 
większy nacisk kładzie się w partnerstwie na współfinansowanie 
inwestycji długoterminowych lub wysoce kapitałochłonnych o dłu-
gim okresie zwrotu nakładów (Smalec, 2008, s. 186-190). Współpra-
ca samorządów terytorialnych z innymi lokalnymi podmiotami jest 
pozytywnie odbierana przez potencjalnych inwestorów. Niejedno-
krotnie taka jednostka samorządowa może być również partnerem 
dla zagranicznego inwestora. Dlatego też zagraniczni inwestorzy 
zwracają uwagę na to, czy władze lokalne są przychylnie nastawione 
na ewentualną kooperację z innymi sektorami. 

W grupie instrumentów instytucjonalno-organizacyjnych miesz-
czą się również działania samorządu lokalnego nakierowane na two-
rzenie organizacji świadczących usługi wspierające sektor przedsię-
biorstw, zwłaszcza tych małych i średnich. Do instytucji tych zali-
czymy: agencje i fundacje rozwoju lokalnego lub regionalnego, inku-
batory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeń kredy-
towych, parki technologiczne. Istnienie tych podmiotów znacząco 
podnosi wizerunek danego regionu jako miejsca lokalizacji inwesty-
cji. Świadczą one bowiem o większej innowacyjności przedsiębior-
czości danego obszaru. Cechy te natomiast są dosyć ważne 
i pożądane przez potencjalnych inwestorów. Organizacje te bowiem 
mogą przyczyniać się do szybszego pomnożenia kapitału ulokowa-
nego na danym terenie.  
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ZAKOŃCZENIE 
 

Głównym problemem analizowanym w rozdziale był wpływ sto-
sowanych przez samorząd terytorialny instrumentów organizacyjno-
instytucjonalnych na inwestorów zagranicznych. Należy jednak pa-
miętać, że o przepływach kapitału decyduje wiele innych czynników 
lokalizacyjnych, nie mniej jednak wpływ władz lokalnych jest zna-
czący. Uzasadnione wydaje się jednak twierdzenie, że relacje z inwe-
storami zagranicznymi w dużym stopniu przekładają się na relacje 
władz z lokalnymi firmami. Stąd też obsługa administracyjno-
biurowa, czy też współpraca z podmiotami z innych sektorów go-
spodarki ma jednakowy wpływ na wszystkich inwestorów zewnętrz-
nych3.  

Istotny dla inwestorów zagranicznych jest na pewno wizerunek 
danej jednostki terytorialnej. Na ten obraz, jak wykazano w opraco-
waniu, w dużej mierze ma wpływ obsługa administracyjna lokalnych 
samorządów. Zarówno wysoka jakość świadczonych usług (często 
zinformatyzowanych), jak i uczciwa i profesjonalna obsługa intere-
santów będzie znakomitą przynętą na potencjalnych inwestorów. 
Duże znaczenie dla zagranicznych inwestorów, co wynika z prze-
prowadzonej dyskusji, odgrywać będzie również stabilna i klarowna 
polityka gospodarcza prowadzona przez władze lokalne. Należy jed-
nak eliminować te inicjatywy, które psują wizerunek samorządów 
lokalnych, a tym samym miejsc ewentualnych inwestycji, chodzi tu 
m.in. o korupcję czy też sporą biurokrację. 

Ważnym instytucjonalnym instrumentem oddziaływania samo-
rządów jest, o czym wspomniano w analizie, współpraca z innymi 
sektorami oraz tworzenie organizacji okołobiznesowych. Władze 
o przychylnym nastawieniu do innych środowisk społecznych i orga-
nizacyjnych są odbierane pozytywnie przez inwestorów zagranicz-
nych. Dobrze prosperujące otoczenie okołobiznesowe na danym 
obszarze jest istotnym elementem decyzji inwestycyjnej. Takie dzia-

                                                           
3
 Inwestycje zewnętrzne są pojęciem szerszym niż inwestycje zagraniczne, gdyż 

skupiają w sobie również inwestycje krajowe, spoza danej jednostki terytorialnej.   
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łanie może stanowić przesłankę dla zwiększonych przepływów kapi-
tałowych. 

Jednak należy mieć na uwadze, iż instrumenty instytucjonalno-
organizacyjne, aby skutecznie oddziaływać na inwestorów zagra-
nicznych powinny funkcjonować w jednostce samorządowej w połą-
czeniu z innymi narzędziami. Jest to bowiem najprostsza forma spo-
żytkowania tkwiącego w nich kapitału. Taki sposób postępowania 
pozwala na osiągnięcie korzystnych efektów synergicznych.  
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INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL EFFICIENCY 

OF LOCAL AUTHORITIES AS A FACTOR  
OF CAPITAL INFLOW  

 
Key words: local authorities, institutional efficiency, foreign direct 
investment, regions of Poland 
 
Abstract: One of the consequences of the last crisis was deepening 
of regional disparities in capital inflow to Polish economy. Although 
this issue constitutes an inertial problem it seems to be very impor-
tant to discuss. The author of this chapter claims that one of the 
main factors of capital transfer is the efficiency of local authorities. 
The purpose of the chapter is determining the role of local authority 
in the context of relation with foreign investors. Discussion mainly 
refers to influence of institutional and organizational instruments of 
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local authorities activity on foreign capital flow. Analysis is based on 
domestic and foreign literature studies and available statistics. 
 


