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Wst p
Niniejszy podr cznik stanowi prób usystematyzowania wiedzy o procesie transferu technologii i jego efektach w postaci wdro e innowacji w sektorze przedsi biorstw. Zagadnienie posiada szczególne znaczenie w czasach, gdy wiedza technologiczna jest czynnikiem decyduj cym o przewadze konkurencyjnej w wymiarze
zarówno krajowym, jak i globalnym.
Organizacja procesu transferu technologii determinuje w decyduj cym stopniu
skuteczno wdro enia innowacji, przy czym obok rozwi za prawno-ekonomicznych istotnym jest blisko
róde powstawania pomys ów innowacyjnych. St d
ukszta towanie si idei przedsi biorczo ci akademickiej, za któr stoj podmioty
gospodarcze typu spin off/spin out.
Podr cznik przeznaczony jest dla s uchaczy Mi dzywydzia owej Szko y Przedsi biorczo ci, powsta ej z inicjatywy w adz Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego
w Olsztynie. Celem opracowania jest ukszta towanie kompetencji z zakresu organizacji procesu transferu wiedzy i technologii do gospodarki, ze szczególnym
uwzgl dnieniem przedsi biorczo ci akademickiej. Dzi ki temu czytelnik umiej tnie stawi czo a wyzwaniu, jakim jest wdro enie innowacji poprzez zastosowanie
konkretnych rozwi za organizacyjnych.
Marek Szturo

1. Transfer wiedzy
1.1. Gospodarka oparta na wiedzy
Wiedz uwa a si za jeden z najwa niejszych czynników buduj cych przewag
konkurencyjn na rynku. Odpowiednio przetworzona i pozyskana niesie wiele
korzystnych zmian mikro i makroekonomicznych. Gospodarka oparta na wiedzy
(G.O.W.) jest motorem zmian spo eczno-ekonomicznych i rozwoju gospodarczego
pa stw. Gospodarka oparta na wiedzy jest modelem, którego „g ówne postulaty i
spostrze enia maj charakter kulturowy, dotycz bowiem kapita u ludzkiego. Kapita ten budowany jest przez rodzin , rodowisko, wzbogacony przez szko i system
norm i dopiero w dojrza ej formie dost pny jest gospodarce. Tam mo e by rozwini ty i wykorzystany, b d st amszony i zamordowany”1.
W koncepcji G.O.W. mamy do czynienia z zupe nie nowym podej ciem w stosunku do tradycyjnego budowania konkurencyjno ci. G.O.W. w sposób celowy i
efektywny zwi ksza efektywno opieraj c si na wiadomie budowanym kapitale
ludzkim, a nie w oparciu o niskie koszty produkcji.
Po raz pierwszy okre lenia gospodarki opartej na wiedzy u yto w raporcie
OECD i Banku wiatowego. G.O.W. jest gospodark , „w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez
przedsi biorstwa, organizacje, osoby ﬁzyczne i spo eczno ci, sprzyjaj c szybkiemu
rozwojowi gospodarki i spo ecze stwa”2. W tym uj ciu wiedza traktowana jest zarówno jako produkt, jak i czynnik nap dzaj cy gospodark , wymagaj cy ci g ego
procesu uczenia si – z jednej strony od jednostki zwi kszaj cej w ten sposób swoje
szanse na sukces, z drugiej uczenie si jako nabywanie umiej tno ci przetwarzania
wiedzy i jej efektywnego wykorzystania3.
W modelu G.O.W. wiedza stanowi najwa niejszy czynnik produkcji, gdy powoduje, e zasoby organizacji pozwalaj tworzy warto 4. Wed ug Nonaki „jedynym
pewnym ród em przewag konkurencyjnych jest wiedza. Kiedy zmieniaj si rynki,
eksploduj nowe technologie, mno si konkurenci, a produkty starzej si prawie
w ci gu nocy, przedsi biorstwami maj cymi sukcesy s te, które konsekwentnie
1

2

3

4

Galar R., Gospodarka oparta na wiedzy – sze w tpliwo ci, [w:] Kukli ski A., Gospodarka
oparta na wiedzy. Perspektywy Banku wiatowego w Polsce.
OECD – World Bank Institute, Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, Paris 2000.
Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji wspó czesnej gospodarki,
[w:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Uniﬁkacja gospodarek europejskich: szanse i zagro enia,
WWZ, Warszawa 2004.
Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
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tworz now wiedz , rozpowszechniaj j szeroko w ca ej organizacji i szybko przekszta caj w nowe technologie i produkty”5.
Gospodarka oparta na wiedzy zdeﬁniowana zosta a przez P. Druckera, jako
„porz dek ekonomiczny, w którym wiedza, a nie praca, surowce lub kapita , jest
kluczowym zasobem; porz dkiem spo ecznym, w którym nierówno spo eczna,
oparta na wiedzy jest g ównym wyzwaniem; oraz systemem, w którym rz d nie
mo e by postrzegany jako ten, który ma rozwi zywa spo eczne i ekonomiczne
problemy”6.
A. K. Ko mi ski podkre la znaczenie wiedzy w teorii zarz dzania: „Gospodarka oparta na wiedzy to jest taka gospodarka, w której dzia a wiele przedsi biorstw,
które o wiedz opieraj swoj przewag konkurencyjn … (…) przez budowanie
gospodarki opartej na wiedzy b d tu rozumia stworzenie warunków sprzyjaj cych powstawaniu i sukcesowi przedsi biorstw (…). Tymi podmiotami mog by
m.in. pa stwo, w adze lokalne, przedsi biorstwa (zw aszcza sektora ﬁnansowego),
rodowiska intelektualne i akademickie”7.
Wyró niono cztery ﬁlary G.O.W., które przyczyni y si do powstania i rozwoju
zarz dzania wiedz : otoczenie instytucjonalno-prawne, systemy innowacji, infrastruktura informacyjna (lub rozwój teleinformatyki), edukacja i szkolenia (lub jako si y roboczej)8.
W pierwszym ﬁlarze celem nadrz dnym jest usystematyzowanie tych czynników, które mog pozwoli na likwidacj lub ograniczenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych barier rynkowych oraz stymulowanie przedsi biorczo ci.
Drugi ﬁlar obejmuje pracowników B+R, liczb publikacji naukowo-technicznych
i patentów w przeliczeniu na 1 mln mieszka ców. Filar trzeci (infrastruktura informacyjna) dotyczy szybkiej komunikacji i przekazywania informacji poprzez
dost pne rodki masowego przekazu, a tak e dost pno ci infrastruktury teleinformatycznej. Ostatni ﬁlar jest zwi zany ze stopniem zaawansowania tzw. szkolnictwa
ustawicznego.
D enie pa stw do wdro enia modelu G.O.W. zosta o wyra one w Strategii
Lizbo skiej z 2000 roku, uchwalonej na szczycie Rady Europejskiej. Za o eniem
Strategii by o osi gni cie czo owej pozycji w ród najnowocze niejszych, opartych
na wiedzy i dynamicznie rozwijaj cych si gospodarek wiata do 2010 roku. Sukces
mia y przynie szeroko poj te innowacje, szczególnie zwi zane z zaawansowanymi technologiami. W pewnym uproszczeniu realizacja Strategii Lizbo skiej mia a
obejmowa trzy obszary: gospodarczy, spo eczny i ekologiczny.
5
6
7

8

Nonaka I., The Knowledge Creating Company, „Harvard Business Review”, 1991.
Drucker P. F., The Age of Social Transformation, „The Atlantic Monthly”, 1994.
Kukli ski A., Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jako nowy paradygmat trwa ego rozwoju, http://www.instytut.info/images/stories/konferencje/01_seminarium/Kuklinski.pdf [dost p
z dn. 13.01.2016].
witalski W., Innowacje i konkurencyjno , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
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Za o enia Strategii Lizbo skiej nie zosta y zrealizowane w zak adanym czasie,
dlatego po wyci gni ciu wniosków z niepowodzenia w 2010 r. opublikowano now
strategi rozwoju – UE 2020. Opiera si ona na trzech fundamentach: dzia ania
zwi zane z szeroko poj tym kapita em intelektualnym, rozwojem zrównowa onym
oraz wzmocnieniem rynku pracy i spójno ci spo eczno-ekonomicznej pa stw.
Podsumowuj c, gospodarka oparta na wiedzy jest to typ gospodarki dzia aj cy
w oparciu o nast puj ce cechy:
• informacja i wiedza stanowi podstawowy zasób przedsi biorstwa, a pracownicy stanowi cy no nik wiedzy traktowani s jako inwestycja zwi kszaj ca
warto rynkow ﬁrmy,
• pozycja pracownika w organizacji nie zale y od zakresu w adzy, lecz umiej tno ci i wiedzy,
• poza bod cami ﬁnansowymi, system motywacji oparty jest tak e na osobistej, zewn trznej satysfakcji,
• nowoczesne technologie wyznaczaj cie k sukcesu rynkowego i sens istnienia przedsi biorstwa,
• zwi kszenie udzia u w gospodarce sektora us ug, przetwarzania informacji i
wykorzystania wiedzy,
• zysk coraz powszechniej staje si rodkiem realizacji zadania, a nie jego celem.
Bazuj c na wiedzy, innowacyjno ci i kreatywno ci podmiotów, G.O.W. stanowi
zaprzeczenie przemys owego modelu gospodarki – wzrostu opartego na zasobach
tradycyjnych.

1.2. Istota wiedzy
Inwestowanie w wiedz zawsze przynosi najwi ksze zyski
– Benjamin Franklin
Wiedza jest czynnikiem stanowi cym ogromn warto dodan dla podmiotów (przedsi biorstw, gospodarek pa stwowych itp.) i decyduje o ich sukcesie na
rynkach. Do tej pory ród em przewagi by y posiadane przez podmioty zasoby, tj.
surowce, maszyny, zasoby ludzkie, jednak obecnie stan ten uleg zmianie. Dost p
do tych róde sta si niewystarczaj cy. Przewag na rynku uzyskuj podmioty,
które potraﬁ tworzy , wykorzystywa , kapitalizowa i przekazywa wiedz . W
zwi zku z tym niezb dne jest zrozumienie poj cia i istoty wiedzy oraz istniej cych
ró nic i powi za mi dzy wiedz , informacj i danymi, a tak e wp ywu wiedzy
na dzia alno innowacyjn .
Deﬁnicja wiedzy nie jest okre lona jednoznacznie. W literaturze przedmiotu
podj to wiele prób okre lenia poj cia wiedzy w ró nym uj ciu (Tabela 1).
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Tabela 1. Deﬁnicje wiedzy.
ród o

Deﬁnicja wiedzy

„zasób wiadomo ci z jakiej dziedziny”9
„rezultat wszelkich mo liwych aktów poznania”10
Encyklopedia PWN
„ogó wiarygodnych informacji o rzeczywisto ci wraz z
umiej tno ci ich wykorzystywania”
S ownik j zyka polskiego „ogó wiadomo ci zdobyty dzi ki uczeniu si , znajomo
czego , u wiadomienie sobie czego ”
„wszelka tre (komunikat) docieraj ca do nas ze wiata
Andrzej K. Ko mi ski,
zewn trznego. Jest to wi c swoiste odwzorowanie rzeczyDariusz Jemielniak
wisto ci zawarte w naszej wiadomo ci”11
„ogó adaptacyjnych zachowa cz owieka do rodowiska, w
Friedrich A. Hayek
których bra o udzia przesz e do wiadczenie”12
„wiedza jest to zdolno wykorzystywania danych i informacji do konkretnego dzia ania”
„wiedza jest informacj , która zosta a pozyskana i przeanalizowana tak, aby mog a zosta zastosowana do rozwi zaJakub J. Brdulak13
nia problemu lub podj cia decyzji”
„zbiór do wiadcze , procedur i przemy le , które s w aciwe i prawdziwe i z tego powodu s u ywane przez ludzi
do my lenia, zachowania si i komunikowania”
„wiedza to wi cej ni informacje i dane, jest to po czenie
Wies aw Kotarba
do wiadczenia, informacji zwi zanej z kontekstem, reﬂeksji, warto ci i wnikliwo ci”14
„p ynne po czenie wyra onego do wiadczenia, warto ci,
Thomas H. Davenport,
odpowiednio dobranych informacji oraz eksperckiego wgl Laurence Prusak
du w jakie zagadnienie, które zapewnia ramy dla oceny i
wy czenia nowych do wiadcze i informacji”15

ród o: Opracowanie w asne na podstawie dost pnej literatury.9 10 11 12 13 14 15
Poj cie wiedzy jest cz sto mylnie uwa ane za to same z terminami: dane i informacje. Nie mo na traktowa ich jako synonimy, chocia s ze sob ci le powi zane.
Relacje pomi dzy nimi najlepiej opisuje „informacyjna piramida” (Rysunek 1). Na
samym dole piramidy znajduj si dane, które mo na zdeﬁniowa jako „fakty zgromadzone z obserwacji lub zapisów dotycz cych zjawisk lub ludzi”16. Mo emy wi c
powiedzie , e dane stanowi niezinterpretowany opis rzeczywisto ci. Do momentu
9
10
11

12

13

14
15
16

Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
Internetowa encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/ [dost p z dn. 12.12.2015].
Ko mi ski A. K., Jemielniak D., Zarz dzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
von Hayek F. A., Competition as a Discovery Procedure, „The Quarterly Journal of Austrian
Economics”, Tom 5, Nr 3, 2002.
Brdulak J. J., Zarz dzanie wiedz a proces innowacji produktu, Oﬁcyna Wydawnicza Szko y
G ównej Handlowej, Warszawa 2005.
Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapita intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.
Koby ko G., Morawski M., Przedsi biorstwo zorientowane na wiedz , Diﬁn, Warszawa 2006.
Clare C., Loucopoulos P., Business Information Systems, Pordigm, London 1987.
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ich zorganizowania, uporz dkowania i przypisania znaczenia s to puste znaki (litery, liczby itp.). Dane poddane analizie, zinterpretowane w sposób u yteczny dla
odbiorcy stanowi informacj (Rysunek 2).
Rysunek 1. Hierarchia wiedzy.

ród o: K ak M., Zarz dzanie wiedz we wspó czesnym przedsi biorstwie17.
Wiener deﬁniuje informacj , jako „tre zaczerpni t ze wiata zewn trznego w
procesie naszego dostosowywania si do niego i przystosowywania si do naszych
zmys ów”. Turski stwierdza, e informacja jest „wielko ci abstrakcyjn , która mo e
by przechowywana w pewnych obiektach, przesy ana mi dzy pewnymi obiektami,
przetwarzana w pewnych obiektach i stosowana do sterowania pewnymi obiektami.
Przez obiekty rozumie si tutaj organizmy ywe, urz dzenia techniczne oraz systemy takich obiektów”18.
Rysunek 2. Schemat przedstawiaj cy relacje pomi dzy danymi, informacj i wiedz .

17

18

K ak M., Zarz dzanie wiedz we wspó czesnym przedsi biorstwie, Wydawnictwo Szko y Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipi skiego w Kielcach, Kielce 2010.
Turski W., Propedeutyka informatyki, PWN, Warszawa 1985.
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Przyk ad 1
Poni ej przedstawiono etapy przej cia faktów z poziomu danych, poprzez informacj , do wiedzy. Dane w postaci zbioru liczb nic nam nie mówi . Informacj stanowi
dane opisane i pogrupowane. Mo na odczyta z tabeli, e przeci tne miesi czne
wynagrodzenie w roku 2012 wynosi o 3744,38 z , natomiast w 2014 – 4003,99 z .
Z kolei u ytkownik posiadaj cy okre lon wiedz , potraﬁ dokona interpretacji danych zawartych w tabeli.
Dane:
4003,9

3744,38

3435,00

2011

2014

2012

2010

3625,21

3877,43

2013

Informacja:
Rok

Przeci tne miesi czne wynagrodzenia brutto w PLN

2010

3435,00

2011

3625,21

2012

3744,38

2013

3877,43

2014

4003,99

Wiedza:
Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w gospodarce krajowej w okresie od
2010 do 2014 roku wzros o o 16,56%.
W literaturze wymienia si dwa g ówne wymiary tworzenia wiedzy, tj. epistemologiczny (wiedza jawna/formalna i ukryta/cicha) oraz ontologiczny (wiedza indywidualna, grupowa, organizacyjna i mi dzyorganizacyjna)19.
Wiedz mo na podzieli na jawn (explicit knowledge) oraz ukryt (tacit knowledge). Wiedza jawna (okre lana równie jako formalna, obiektywna, uzewn trzniona) jest wiedz usystematyzowan , wyra on najcz ciej w postaci znakowej i
zapisana na no nikach wiedzy i jest atwa w przekazie. Z kolei wiedza niejawna
(inaczej wiedza cicha) w du ej mierze wynika z do wiadczenia i intuicji, a wi c
cz sto nie mo na jej sprecyzowa w sposób jasny i zrozumia y. Podzia wiedzy ze
wzgl du na inne kryteria, zosta przedstawiony na rysunku 3.
19

Nonaka, I., Takeuchi, H., The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, Oxford
1995.
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Rysunek 3. Rodzaje wiedzy.

ród o: Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarz dzaniu20.
Cechy wyró niaj ce wiedz spo ród pozosta ych zasobów zosta y opisane przez
Tofﬂera. S nimi:
• dominacja, ze wzgl du na stopie istotno ci wiedzy dla funkcjonowania podmiotu,
• niewyczerpalno , oznaczaj ca e warto zasobów wiedzy nie zmniejsza si
gdy jest przekazywana,
• symultaniczno , czyli mo liwo korzystania z wiedzy przez wiele osób w
wielu miejscach jednocze nie (chyba, e posiadamy na ni wy czno , np.
patenty, wzory u ytkowe),
• nieliniowo , czyli brak jednoznacznej korelacji pomi dzy wielko ci zasobów wiedzy a korzy ciami z tego faktu wynikaj cymi.
Senge twierdzi, e „wiedza nie mo e by przekszta cona w obiekt i przekazana
przez jedn osob innej. Wiedza przekszta ca si jedynie w procesie uczenia si ,
gdy cz owiek tworzy nowy potencja by dzia a efektywnie. Technika informacyjna, kluczowa je li chodzi o umo liwienie rozprzestrzeniania informacji, nie mo e
gromadzi i przechowywa wiedzy. Tylko ludzie to potraﬁ ”21.

20

21

Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarz dzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje,
C.H. Beck, Warszawa 2002.
Senge P., Kleiner A., Roberts Ch., Roth G., Smith B., The Dance of Change, London: Nicholas
Brealey Publishing, 1999.

14

Transfer technologii i wdra anie innowacji

1.3. Zarz dzanie wiedz
W literaturze przedmiotu przedstawionych jest wiele prób zdeﬁniowania poj cia
zarz dzania wiedz . Perechuda stwierdzi , e „zarz dzanie wiedz jest bardzo pojemnym poj ciem, obejmuj cym zasadniczo wszystko, poniewa wiedza oznacza
my l, czyli byt niematerialny, z którego – wed ug kosmogonii – powstaje wszech- wiat. Ze wzgl du na to nie powinno si tego poj cia deﬁniowa ”22.
Bardziej ogólna deﬁnicja zosta a zaproponowana przez Morawskiego: „zarz dzanie wiedz to po prostu zarz dzanie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”23.
Poniewa wiedza jest jednym z najwa niejszych czynników rozwoju wspó czesnej
gospodarki, dlatego zarz dzanie wiedz jest podstawowym narz dziem budowania
konkurencyjno ci i dostosowawczym przedsi biorstw do niepewno ci otoczenia, w
którym dzia aj . Zarz dzanie wiedz „jest procesem wykorzystania kapita u intelektualnego do uzyskania przewagi konkurencyjnej”24.
Zarz dzanie wiedz okre la si , jako „proces, przy pomocy którego organizacja
generuje bogactwo na podstawie swoich intelektualnych lub opartych na wiedzy
aktywach organizacyjnych”25. Pereducha stwierdza, e „wiedza jest procesem ci g ych realizacji funkcji zarz dzania, skoncentrowanym na zasobach wiedzopochodnych (wewn trznych i zewn trznych, istniej cych i nieistniej cych, znanych i ukrytych) oraz zadaniach i instrumentach organizowania i komunikowania”26. Ciekaw
interpretacj zarz dzania wiedz przedstawia ﬁrma konsultingowa BearingPoint
Inc.: „systematyczna i zorganizowana próba wykorzystania wiedzy wewn trz organizacji, tak aby przetworzy jej umiej tno ci gromadzenia i wykorzystania wiedzy
na efekty rynkowe”.
Istota zarz dzania wiedz mo e by rozpatrywana w kilku p aszczyznach27:
• funkcjonalnej, która jest ukierunkowana na zasoby wiedzy i zadania maj ce
na celu rozwój i popraw ich wykorzystania,
• procesowej, tj. skierowanej na dzia ania maj ce na celu utworzenie systemów,
procedur, przepisów i dokumentacji,
• instrumentalnej, obejmuj cej systemy decyzyjne, motywacyjne i narz dzia
(Internet, bazy danych, metody – np. ko a jako ci),
22

23

24
25

26

27

Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsi biorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw 2005.
Morawski M., Zarz dzanie wiedz . Organizacja – system – pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc awiu, Wroc aw 2006.
Schermerhorn Jr. J. R., Zarz dzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowlegde Management Fieldbook, Financial Times –
Prentice Hall, Pearson Education Limeted, Harlow-London 1999.
Perechuda K. (red.), Zarz dzanie wiedz w przedsi biorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.
Skrzypek E., Jako ciowy wymiar zarz dzania wiedz – teoria i praktyka, „Journal of Management and Finance”, vol 3/1, Gda sk 2012.
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• instytucjonalnej, rozumianej jako system stanowisk i zespo ów realizuj cych
zadania zwi zane z zarz dzaniem wiedz .
Rysunek 4. Aspekty zarz dzanie wiedz .

Strategia

Kultura

Zarz dzanie
wiedz

Systemy
i technologie

Organizacyjne
uczenie si

ród o: Jashapara A., Zarz dzanie wiedz

28

.

Zarz dzanie wiedz ma na celu przede wszystkim budowanie kultury organizacyjnej opartej na wiadomo ci znaczenia wiedzy. G ówne cele zarz dzania wiedz
wymienia Maier29:
1. proces przej cia wiedzy ukrytej w jawn ,
2. wyodr bnianie wiedzy z otoczenia i wykorzystanie jej do wzrostu innowacyjno ci,
3. zwi kszanie warto ci podmiotu przez rozwój aktywów niematerialnych,
4. udoskonalenie dystrybucji wiedzy,
5. udoskonalenie procesów rozwoju pracowników.
Mo na powiedzie , e zarz dzanie wiedz w uj ciu analitycznym stanowi podstawowe narz dzie zarz dzania przysz o ci , skutecznego i efektywnego doskona28
29

Jashapara A., Zarz dzanie wiedz . Zintegrowane podej cie, PWE, Warszawa 2006.
Maier R., Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for
Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2002.
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lenia jako ci poprzez tworzenie swoistego systemu wymiany do wiadcze i informacji, szans na ujawnienie istniej cych obszarów niewiedzy30.
Korzy ci p yn ce z wprowadzenia zarz dzania wiedz przedstawiono w raporcie Deloite&Touche31:
• poprawa warunków podejmowania decyzji biznesowych, dzi ki u atwionemu dost powi do wiedzy,
• zwi kszenie efektywno ci i wydajno ci pracy poprzez eliminowanie przypadków „wywa ania otwartych drzwi”,
• zwi kszanie innowacyjno ci poprzez poszerzanie obszarów wspó pracy,
• wzrost produktywno ci dzi ki systemowi szkole wewn trznych,
• poprawa jako ci i zdolno ci do wspó pracy poprzez ujednolicenie sposobu
pracy i umo liwienie dyskusji z czo owymi ekspertami.
Osi gni cie powy szych celów i korzy ci z zarz dzania wiedz , jest mo liwe
tylko przy integracji z pozosta ymi podsystemami zarz dzania w organizacji32.

1.4. Wiedza, jako podstawa procesów innowacyjnych
Wiedza jest integraln cz ci innowacji33. „Istot skutecznego kreowania innowacji jest jako ciowy dobór zespo ów, dokonywany w oparciu o szczegó owe informacje o ich potencjale innowacyjnym, opartym na komplementarnej wiedzy. (…)
Ka da innowacja bierze swój pocz tek z zasobów wspó tworzonej i wspó dzielonej wiedzy dost pnych, skonﬁgurowanych i zarz dzanych w sposób optymalny dla
skutecznego zako czenia procesu innowacji”34.
W literaturze mo na odnale sformu owanie knowledge innovation – innowacja
wiedzy, które zosta o zdeﬁniowane przez Amidona, jako „tworzenie, rozwój, wymiana
i zastosowanie nowych pomys ów w nowych towarach i us ugach prowadz ce do sukcesu przedsi biorstwa, o ywienia gospodarki krajowej oraz rozwoju spo ecze stwa”35.
Henderson i Clark przedstawili rodzaje wiedzy zastosowane w ró nych rodzajach
innowacji. Wed ug tej teorii, do skutecznego wdra ania innowacji nale y wykorzystywa wi zk wiedzy, zamiast skupia si na pojedynczej technologii. Skuteczne
zarz dzanie innowacjami zale y odpowiednio od: stanu wiedzy o komponentach
oraz powi zaniach pomi dzy nimi (architektura wiedzy)36.
30
31
32
33

34

35

36

Skrzypek E., Jako i efektywno , Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
http://www2.deloitte.com/lu/en/pages/strategy/articles/beneﬁts-knowledge-management.html
Schermerhorn J. R., Zarz dzanie, PWE, Warszawa 2008.
Goh A. L. S., Harnessing knowledge for innovation: an integrated management framework,
„Journal of knowledge managemet”, vol. 9, no. 4.
Kelm M., Mapowanie wiedzy w organizacjach B+R jako element procesu innowacyjnego, V Konferencja Naukowa z cyklu „Wiedza i innowacje” pt. Ochrona wiedzy i innowacji, 19-20 stycznia 2009.
Amidon D. M., Innovation Strategy for the Knowledge Economy: The Ken Awakening, Butterworth-Heinemann, Boston 1997.
Marsza ek-Surówka D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji, Historia i perspektywy nauk o
zarz dzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
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Destrukcyjne
Wzmocnione

Koncepcje kluczowych
innowacji

Rysunek 5. Architektoniczne innowacje i komponenty wiedzy.

Faza 2

Faza 3

Innowacja
modularna

Innowacja nieci g a

Faza 1

Faza 4

Innowacja
przyrostowa

Innowacja
architektoniczna

Niepodlegaj ce
zmianom

Podlegaj ce
zmianom

ród o: Marsza ek-Surówka D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji37.
Na rysunku 5 przedstawiono poszczególne fazy innowacji oraz odpowiadaj ce im
komponenty wiedzy. Faza 1, nast puje ulepszanie produktów/procesów przy wykorzystaniu skumulowanej wokó kluczowych komponentów wiedzy. W fazie 2, uwidacznia
si zapotrzebowanie na now wiedz w ramach ustalonych struktur. W obydwu fazach
nie ma potrzeby dokonywania du ych przesuni ani zmian w lokalizacji. Faza 3 niesie
ze sob zmiany, a ich przebiegu i efektów ko cowych nie da si przewidzie . Faza 4
tak e podlega zmianom, jednak nie maj one destrukcyjnego wp ywu. Wyzwaniem
jest rekonﬁguracja róde wiedzy, w której mo na ponownie wykorzysta istniej c
wiedz w ró nych konﬁguracjach, tak e cz c przyswojon wiedz z now .
Na rysunku 6 przedstawiono fazy procesu innowacji: odkrycie, realizacj i dojrza o oraz zachodz ce na tych etapach czynno ci zarz dzania wiedz . Tranﬁeld i
jego zespó na etapie odkrycia zidentyﬁkowa trzy procedury ogólne38:
• poszukiwanie, czyli analiza potencjalnych róde wiedzy w celu znalezienia
konkretnych innowacji,
• zdobywanie, tj. metody przyswajania wiedzy zdobytej po przeszukaniu róde ,
• artyku owanie, czyli metody wyra ania zdobytej wiedzy.
37

38

Marsza ek-Surówka D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji, Historia i perspektywy nauk o
zarz dzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Tranﬁeld D., Young M., Partington D., Bessant J., Sapsed J., Knowledge Management Routines
for Innovation Projects: Developing a Hierarchical Process Model, [w:] Tidd J. (red.), From
Knowledge Management to Strategic Competence, Imperial College Press, London 2006.
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W etapie realizacji wyodr bniono czynno ci:
• nadanie kontekstu, zwi zane np. z przygotowywaniem prototypów, planowaniem i dostarczaniem zasobów,
• zastosowanie, czyli sposoby wdra ania wiedzy w organizacji.
Ostatnia faza procesu innowacji (dojrza o ) obejmuje:
• ocenianie, tj. stworzenie kryteriów oceny efektywno ci zastosowanej wiedzy,
• wspieranie, czyli podtrzymywanie zastosowanej wiedzy w d u szym okresie,
• re-innowacja zwi zana z mo liwo ci ponownego rozpocz cia cyklu innowacji.
Rysunek 6. Zarz dzanie wiedz w procesie innowacji.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Surówka-Marsza ek D., Rola wiedzy w
kreowaniu innowacji39.
Jerzy Baruk wymienia warunki skutecznego opracowywania innowacji:
• „wykorzystanie wiedzy pracowników,
• uczenie si twórców innowacji w procesach ich tworzenia,
• systemowe pozyskiwanie wiedzy posiadanej przez indywidualnych klientów,
wiedzy o rynku i wiedzy handlowej, wiedzy naukowej,
• transfer wiedzy wewn trz organizacji i mi dzy organizacjami”40.

39

40

Surówka-Marsza ek D., Rola wiedzy w kreowaniu innowacji, [w:] Miku a B. (red.), Historia i
perspektywy nauk o zarz dzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2012.
Baruk J., Wspomaganie dzia alno ci innowacyjnej wiedz , [w:] Stabry a A., Ma kus T. (red.),
Strategie zarz dzania organizacjami w spo ecze stwie informacyjnym, Mﬁles.pl, 2014.

2. Innowacyjno
2.1. Innowacja – podstawowe poj cia i charakterystyka
W poprzednich rozdzia ach poruszano zagadnienie innowacji, jednak nie przedstawiono jej dok adnej deﬁnicji. Analizuj c ród os ów terminu innowacja, mo na
okre li jej znaczenie jako „zmiana istniej cego stanu”. Bardziej z o ona interpretacja tego poj cia mo e by nast puj ca: innowacje to „zmiany celowo wprowadzone
przez cz owieka lub zaprojektowane przez niego uk ady cybernetyczne, które polegaj na zast powaniu dotychczasowych stanów innymi, ocenionymi dodatnio w
wietle okre lonych kryteriów i sk adaj cymi si w sumie na post p”41.
Obok znaczenia mo emy zidentyﬁkowa równie rodzaje innowacyjnego procesu. Zatem innowacj mo emy okre li : „zmian dotycz c produktu (wprowadzenie do produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych), metod
wytwarzania (zastosowanie w produkcji metod nowych lub istotnie ulepszonych),
organizacji pracy i produkcji (nowe rozwi zania organizacyjne w znaczeniu strukturalnym i procesowym lub istotne udoskonalenie ju istniej cych) lub metod zarz dzania, zastosowan po raz pierwszy w danej spo eczno ci celem osi gni cia
okre lonych korzy ci spo eczno-gospodarczych, spe niaj c okre lone kryteria
techniczne, ekonomiczne i spo eczne”42.
J. Schumpeter przedstawi innowacj , jako si nap dow dla rozwoju gospodarczego. Wysun pogl d, i post p w gospodarce mo na osi gn poprzez wprowadzenie do istniej cego w gospodarce stanu równowagi43 nowej kombinacji czynników – innowacji, czyli „jakiegokolwiek dzia ania w inny sposób w sferze ycia
gospodarczego”44. Istot innowacji w rozumieniu Schumpetera s zmiany techniczne, spo eczne i organizacyjne o charakterze nieci g ym, tj.:
„wprowadzenie nowego towaru (…) lub nowego gatunku jakiego towaru,
(…) wprowadzenie nowej metody produkcji,
(…) otwarcie nowego rynku,
(…) zdobycie nowego ród a surowców lub pó fabrykatów,
(…) przeprowadzenie nowej organizacji jakiego przemys u”45.
41
42

43

44
45

Pietrasi ski Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
Baruk J., Dylematy rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw, „Gospodarka Narodowa”, Nr 3,
2002.
Schumpeter stworzy model gospodarki, w której podstaw stanowi trzy czynniki – w asno
prywatna, wolna konkurencja oraz podzia pracy. Gospodark tak cechuje silna tendencja do
realizowania wci tych samych warto ci, ci g o , powtarzalno .
Schumpeter J., Business Cycles, McGraw-Hill, New York and London 1939.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
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Schumpeter nale y do zwolenników podej cia poda owego innowacji (Rysunek 7),
w którym ród em innowacji jest kreatywno przedsi biorcy, a nie potrzeby rynkowe. „Z regu y (…) tym, kto inicjuje zmian ekonomiczn , jest producent, który w
razie potrzeby wychowuje konsumentów; uczy ich niejako po dania przedmiotów
nowych lub przedmiotów pod takim czy innym wzgl dem odmiennych od tych,
które przyzwyczaili si konsumowa ”46. Mo na przytoczy deﬁnicj innowacji w
sensie poda owym za Schumpeterem: „proces innowacji produktu stanowi pewien
ci g zdarze pocz wszy od powstania pomys u (inwencja), poprzez uciele nienie
pomys u (innowacja) oraz upowszechnienie (imitacja, dyfuzja). Proces ten zachodzi
niejako autonomicznie od procesów przemys owych i konieczne jest wyszukanie
przedsi biorcy, który innowacj wykorzysta w procesie produkcyjnym”47.
Z kolei podej cie popytowe innowacji bierze swój pocz tek z potrzeb p yn cych
z rynku (Rysunek 7). Zwolennikiem tego podej cia by Peter Drucker, który zdeﬁniowa innowacj , jako „ci g zdarze podejmowany na podstawie obserwacji procesów rynkowych, na podstawie których wdra anie innowacji pozwala przedsi biorcy
na uzyskanie przewagi konkurencyjnej”.
Drucker pisze, e „innowacja jest szczególnym narz dziem przedsi biorców, za
pomoc którego ze zmiany czyni oni okazj do podj cia nowej dzia alno ci gospodarczej lub wiadczenia nowych us ug”. W jego opinii, „innowacja nie musi by
techniczna, nie musi by nawet czym materialnym”48.
Rysunek 7. Model poda owy i popytowy innowacji.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Niklewicz-Pijaczy ska M., Wachowska M.,
Wiedza – Kapita ludzki – Innowacje49.
Innowacyjno na poziomie gospodarki „to zdolno podmiotów gospodarczych
do ustawicznego poszukiwania i wykorzystania w praktyce nowych wyników
46
47

48

49

Ibidem.
Pozna ska K. (red.), Sfera badawczo-rozwojowa i przedsi biorstwa w dzia alno ci innowacyjnej, [w:] Brdulak J., Zarz dzanie wiedz a proces innowacji produktu, Warszawa 2005.
Drucker F., Innowacja i przedsi biorczo . Praktyka i zasady, Pa stwowe Wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 1992.
Niklewicz-Pijaczy ska M., Wachowska M., Wiedza – Kapita ludzki – Innowacje, Prawnicza i
Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wroc aw 2012.
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bada naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych koncepcji, pomys ów i
wynalazków. (…) Mo na te ogólnie stwierdzi , e innowacyjno gospodarki jest
wynikow innowacyjno ci poszczególnych podmiotów gospodarczych, jakimi s
przedsi biorstwa”50.
Rozpatruj c innowacje z punktu widzenia przedsi biorstwa, mo emy powiedzie , e jest to „ci g e udoskonalanie wzornictwa lub poprawa jako ci produktów,
zmiany w procesach organizacyjnych i zarz dczych, twórcze i kreatywne podej cie
do marketingu oraz modyﬁkacje procesów produkcyjnych prowadz ce do obni enia kosztów, zwi kszenia efektywno ci oraz stymulowania dzia a proekologicznych”51. Proces innowacji to „podejmowanie nowej dzia alno ci gospodarczej lub
wiadczenie nowych us ug poprzez nowe kombinacje czynników produkcji, nowe
wyroby, sposoby dystrybucji dóbr i us ug”52.
W opracowaniach G ównego Urz du Statystycznego u ywa si okre lenia dziaalno ci innowacyjnej, jako „szeregu dzia a o charakterze naukowym (badawczym),
technicznym, organizacyjnym, ﬁnansowym i handlowym (komercyjnym), których
celem jest opracowanie i wdro enie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i
procesów. Niektóre z tych dzia a s innowacyjne same w sobie, inne za mog nie zawiera elementu nowo ci, lecz s niezb dne do opracowania i wdro enia innowacji”53.
Przedsi biorstwo innowacyjne jest doceniane przez otoczenie (g ównie odbiorców), ze wzgl du na ci g realizacj dzia a innowacyjnych, prowadz cych do uzyskania przewagi nad konkurencj poziomem nowoczesno ci i konkurencyjno ci54.
Przedsi biorstwo zorientowane na innowacje inwestuje w dzia alno badawczo-rozwojow i regularnie wdra a nowe rozwi zania zarówno w sferze organizacyjnej, produkcyjnej, jak i us ugowej55.

2.2. ród a i teorie innowacji
Najprostszym podzia em róde innowacji w literaturze przedmiotu jest klasyﬁkacja na ród a zewn trzne (egzogeniczne) i wewn trzne (endogeniczne).
Przyk adem róde zewn trznych s procesy zachodz ce na rynku krajowym
i zagranicznym, wyniki publikowane w artyku ach naukowych, wyniki bada
50

51

52

53
54

55

Szewczak M., Powi zanie gospodarcze przedsi biorstw Lubelszczyzny. Ekspertyza naukowa,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II.
Czemiel-Grzybowska W., Finansowanie rozwoju regionalnego z funduszy strukturalnych 20072013. Polska Wschodnia szanse i mo liwo ci rozwoju, 2013.
Ma lanka B., System innowacji Polski w kontek cie strategii lizbo skie, [w:] Oko -Horody ska E., Pangsy-Kania S., Innowacyjno w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Warszawa
2007.
Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, GUS, Warszawa 2000.
Sosnowska A., obejko S., K opotek A., Zarz dzanie ﬁrm innowacyjn , Diﬁn, Warszawa
2000.
Pozna ska K., Sosnowska A., ród a przewagi konkurencyjnej przedsi biorstw, IFGN, SGH,
Warszawa 2002.
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rynkowych (np. badanie potrzeb konsumentów), licencje czy franczyza. ród a
wewn trzne s przejawem kultury organizacyjnej przedsi biorstwa, efektami w asnych prac badawczych.
Podzia zaproponowany przez P. Druckera obejmuje siedem róde innowacji,
okre lonych mianem „okazji”56 (Rysunek 8).
Rysunek 8. ród a innowacji wg Druckera.

2. niezgodno

mi dzy rzeczywisto ci z wyobra eniami o niej,

3. zmiany w strukturze przemys u lub rynku,
4. wymogi procesu,
5. zmiany demograficzne,
zmiany w postrzeganiu, normach, warto ciach,
pojawienie si nowej wiedzy zarówno w dziedzinie nauk cis ych, jak
i pozosta ych.

ród o: Opracowanie w asne na podstawie Targalski J., Innowacyjno
i skutek przedsi biorczo ci57.

zewn trzne

1. nieoczekiwany sukces, strata, zdarzenie zewn trzne,

wewn trzne

RÓD A INNOWACJI („OKAZJE”) – wg Druckera

– przyczyna

Zupe nie inne podej cie zaprezentowali Hisrich i Peters58. Uznali, e ród em innowacji s :
1. konsumenci, ich opinie i potrzeby s symbolem oczekiwa rynkowych;
2. dzia aj ce na rynku przedsi biorstwa, które wyznaczaj sens i kierunek rywalizacji pomi dzy podmiotami;
3. kana y dystrybucji, jako jedno z najbardziej bezpo rednich i najbardziej rzetelnych róde informacji rynkowych;
4. decyzje rz dowe, które stanowi bardzo istotny bodziec – wyzwalaj spoeczn kreatywno ;
5. badania i rozwój, czyli np. wynalazki, pomys y59.
56

57
58
59

Targalski J., Innowacyjno – przyczyna i skutek przedsi biorczo ci, „Zeszyty Naukowe”, Nr
730, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
Ibidem.
Hisrich D. D., Peters M. P., Marketing a new product, California 1978.
Bla lak R., Wprowadzenie do innowacji, www.r.blazlak.googlepages.com
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Zgodnie z metodologi Oslo do róde innowacji nale y zaliczy :
a) „dzia alno badawczo-rozwojow (B+R),
b) zakup gotowej wiedzy w postaci patentów, licencji, us ug technicznych
itp. (tzw. technologia niematerialna),
c) nabycie tzw. technologii materialnej, tzn. „innowacyjnych” maszyn i urz dze , na ogó o podwy szonych parametrach technicznych, niezb dnych
do wdro enia nowych procesów i produkcji nowych wyrobów”60.
Innowacje s twórczo ci w sferze ekonomicznej i przynosz ﬁrmie wymierne
korzy ci. Nale y jednak spe ni trzy warunki, aby pojawi y si innowacje: (1) pomys , (2) podmiot gotowy podj ryzyko i trud oraz (3) kapita (ﬁnansowy, rzeczowy oraz intelektualny).
W zwi zku z dynamicznym rozwojem gospodarczym, powy sz klasyﬁkacj
róde innowacji nale y traktowa jako otwart . J. Penc uzna , e „wszystko to, co
generuje okre lone idee, pomys y, projekty i mo e sta si przyczyn poszukiwania
czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsi wzi , wprowadzania
ich w ycie i doskonalenia”61 mo e stanowi ród o innowacji.

2.3. Planowanie wdro enia innowacji
Sprawna organizacja i efektywne dzia anie procesu wdra ania innowacji mo na w
uproszczeniu podzieli na cztery etapy: planowanie i organizowanie, motywowanie
i kontrol .
Pierwszy etap, planowanie, obejmuje dzia ania zwi zane ze sformu owaniem i
u ci leniem celów oraz ustaleniem sposobu dzia ania. Nale y okre li zadania oraz
wyznaczy warunki i rodki do ich zrealizowania.
Podstawowe funkcje planowania procesu wdra ania innowacji pokrywaj si z
odpowiedziami na pytania:
• Co b dzie wdra ane? (okre lenie: celu, zadania, za o enia);
• Kto b dzie wdra a ? (wskazanie wykonawcy, realizatora);
• Kiedy b dzie wdra ane i ile przeznaczono czasu na wdro enie? (okre lenie
czasu wdra ania);
• Jakie rodki i zasoby s konieczne do przeprowadzenia wdro enia i sk d je
zdoby ? (okre lenie bud etu i rodków niezb dnych do realizacji zadania).
Rozszerzaj c wymienione powy ej pytania, w planowaniu wdro enia innowacji
mo na wyodr bni zadania zwi zane z:
1. Zdeﬁniowaniem celu, które stanowi najwa niejszy etap projektu, poniewa
okre la sposób realizacji oraz efekty, które ma przynie . Cel powinien by :
60
61

Ibidem.
Fura B., Fura M., Innowacje jako czynnik u atwiaj cy osi gni cie sukcesu przez przedsi biorstwa, [w:] Makarski S. (red.), Transfer wiedzy i dzia a innowacyjnych w obszarze biznesu,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
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• S.M.A.R.T (lub w wersji rozszerzonej S.M.A.R.T.E.R.), tzn. konkretny (Speciﬁc), mierzalny (Measurable), osi galny (Achievable), realistyczny (Realistic), terminowy (Time bound), ocenialny (Evaluate) i zapisany (Re-do)62;
• C.L.E.A.R., tzn. ambitny (Challenging), ograniczony zakresem i czasem
(Limited in scope and duration), przyjazny dla rodowiska (Environmentally sound), w a ciwy (Appropriate), zapisany (Recorded);
2. Planowaniem zakresu projektu – wyznaczaniem dzia a projektu. Na tym
etapie mo na zastosowa metod Struktury Podzia u Prac (SPP), polegaj cej na rozbiciu projektu na szczegó owe zadania przy u yciu hierarchicznej
struktury drzewa (Rysunek 9);
Rysunek 9. Struktura drzewa SPP.

CEL

Produkt ko cowy B

Produkt ko cowy A

Produkt A2

Czynno
A1a

Czynno
A1b

Czynno
A2a

Produkt B1

Czynno
B1a

Produkt B2

Czynno
B1b

Czynno
B2a

3. Planowaniem czasu projektu. Po okre leniu zakresu projektu wa ne jest
sporz dzenie harmonogramu realizacji obejmuj cego: czas trwania poszczególnych zada szczegó owych i kolejno ich nast powania po sobie oraz czas
trwania ca ego projektu. Podczas planowania warto stworzy raport kamieni
milowych, wykres Gantta (Rysunek 10) lub diagram sieciowy.

62

https://www.ucdmc.ucdavis.edu/facultydev/pdfs/SMARTerGoals.pdf [dost p z dn. 02.01.2016].
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Rysunek 10. Wykres Gantta.
Zadanie 1

Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
X1

X2

X3

X4

X5

X6

CZAS TRWANIA

ród o: Opracowanie w asne.
4. Planowaniem zasobów projektu. Na tym etapie planowane s zasoby dla
poszczególnych zada projektowych, podzia zada pomi dzy wykonawców
(a tak e podj cie decyzji, które zadania zostan zlecone podwykonawcom)
oraz zapotrzebowanie na zasoby materialne i niematerialne;
5. Planowaniem kosztu projektu – szacowaniem kosztów poszczególnych zasobów, z informacj o planowanych nak adach na realizacj poszczególnych
zada w okre lonych przedzia ach czasowych;
6. Planowaniem jako ci projektu polegaj cym na opracowaniu instrumentów zarz dczych, pozwalaj cych na wybór sposobu wykonania konkretnych dzia a
w projekcie, przy jednoczesnym umo liwieniu sprawdzenia ich adekwatno ci z
wcze niejszymi za o eniami. Efektem tego powinna by mo liwo korekty dziaa w przypadku niezgodno ci teoretycznych za o e projektu z rzeczywisto ci ;
7. Planowaniem komunikacji w projekcie – stworzeniem systemu obiegu informacji, który b dzie dla wszystkich uczestników projektu zrozumia y, powinien on usprawnia zarz dzanie projektem. Nale y uwzgl dni przy tym
obszary komunikacyjne, takie jak wewn trz pojedynczego zespo u, pomi dzy zespo em, kierownictwem, wykonawcami i podwykonawcami okre lonych zada . Najlepszym rozwi zaniem jest stworzenie swoistego schematu
komunikacyjnego okre laj cego warunki konkretnej transmisji (wybór kanau, odbiorcy i nadawcy oraz kryteriów nawi zania kontaktu);
8. Zarz dzaniem ryzykiem projektu – przygotowaniem systemu zarz dzania
ryzykiem za pomoc , którego zarz dzaj cy projektem b d w stanie ziden-
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tyﬁkowa ryzyko, oszacowa jego wielko i interakcje czynników ryzyka z
projektem. Ponadto nale y opracowa schemat reagowania na pojawiaj ce si
ryzyko oraz zakres jego akceptacji. Powy sze ustalenia pozwalaj w znacznej
mierze przy pieszy reakcj na pojawiaj ce si zagro enia. Nale y pami ta ,
e planistyczne ustalenia projektu, jako kwestie w du ej mierze teoretyczne obarczone s znacznym prawdopodobie stwem pora ki (ryzykiem), st d
niezb dnym wymogiem wdro eniowym jest opracowanie takiego systemu.

2.4. Wdro enie innowacji
Do etapów wdro enia innowacji zalicza si : wdro enie wst pne, w a ciwe, wtórne
oraz zako czenie wdro enia.
WDRO ENIE WST PNE obejmuje zadania zwi zane z:
• budow nowej lub rozbudow starej infrastruktury przedsi biorstwa (np. budynków, linii technologicznej),
• tworzeniem zespo ów pracowników oraz ich przeszkoleniem,
• opracowaniem standardów jako ci i bezpiecze stwa, instrukcji,
• gromadzeniem zasobów rzeczowych (umowy z dostawcami i podwykonawcami),
• gromadzeniem zasobów ﬁnansowych (zdobycie ﬁnansowania, np. w formie
kredytu, pozyskanie dotacji),
• budow kana ów marketingu i dystrybucji.
WDRO ENIE W A CIWE jest etapem, w którym nast puje sprawdzenie
i uruchomienie linii technologicznej i wyprodukowanie pierwszej partii towarów.
Wdro enie w a ciwe obejmuje tak e przeprowadzenie czynno ci kontrolnych i monitorowanie przebiegu procesu produkcji, dystrybucji i sprzeda y pierwszej partii
towaru, a tak e badanie opinii klientów i przygotowanie raportów z badania.
Na etapie WDRO ENIA WTÓRNEGO brane s pod uwag wyniki obserwacji i procedur kontrolno-monitoringowych z poprzednich etapów. Obejmuje on modyﬁkacj procesów produkcyjnych, a cz sto tak e w a ciwo ci produktu (nast pstwem tej zmiany musz by powtórzone badania i by mo e linia technologiczna).
Etap ZAKO CZENIA WDRO ENIA polega na zestandaryzowaniu produkcji
masowej, opracowaniu procedur i rozwi za serwisowych. Po uko czeniu powy szych dzia a , nast puje produkcja ostatecznego produktu i zostaje uruchomiona
masowa dystrybucja.

2.5. Monitoring i modyﬁkacja innowacji
Przeprowadzenie wdro enia projektu innowacji nie jest mo liwe bez ci g ego monitoringu przebiegu procesu. Najwa niejsze elementy monitoringu to:
• monitoring przebiegu prac na podstawie ustalonego harmonogramu;
• kontrola zgodno ci realizacji z dokumentacj ;
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• monitoring nak adów i kosztów w relacji do przyj tych kosztorysów;
• kontrola zgodno ci jako ciowych parametrów wyrobu z obowi zuj cymi
normami;
• monitoring wp ywu procesu technologicznego na rodowisko naturalne.
Skutkiem prowadzonej na ka dym etapie kontroli (monitoringu) projektu s : dokonywane zmiany w projekcie, w bud ecie projektu, w dokumentacji projektu oraz
ocena potencjalnego ryzyka zwi zanego z realizacj projektu. Zespó realizuj cy
projekt pilnuje terminowo ci realizacji poszczególnych etapów, a nawet zada do
wykonania. Gdy wszystkie cele i zadania projektu zostan zrealizowane w terminie
oraz bez przekraczania przyj tego bud etu ﬁnansowego, to projekt jest oceniany
jako zrealizowany z sukcesem. W tym momencie zespó realizuj cy projekt wdroenia mo e zosta rozwi zany, gdy zaczyna si etap produkcji oraz wprowadzenia
innowacji na rynek.

3. Proces transferu technologii
3.1. Czym jest transfer technologii?
Technologie zmieni y obecny wiat i nada y tempo rozwoju gospodarek. Mo na
przyj , e technologia jest efektem zastosowania wiedzy w praktyce. Proces przep ywu wiedzy, rozwi za technologicznych w zakresie produkcji i us ug, pomi dzy
zainteresowanymi o rodkami (naukowymi, przedsi biorstwami, krajami) nazywa
si transferem technologii.
Transfer technologii odbywa si pomi dzy dwoma podmiotami: biorc i dawc
technologii. W zale no ci od rodzaju podmiotów bior cych udzia w procesie transferu, wyró niamy: transfer poziomy, w którym zarówno dawcami, jak i biorcami s
przedsi biorstwa oraz transfer pionowy, w którym dawc innowacji jest najcz ciej
jednostka naukowo-badawcza.
Transfer technologii czy dot d odseparowane od siebie obszary: akademicki
i przemys owy. Przep yw wiedzy nie dzia a jednak tylko w jedn stron . O rodki
naukowo-badawcze mog stanowi grup odbiorców poprzez udzia w sta ach w
przedsi biorstwach. Dzi ki temu naukowcy maj okazj zapozna si z problemami technologicznymi przedsi biorstw i ukierunkowa swoje badania na konkretne
rozwi zania.
Pracownicy przedsi biorstw pozyskuj wiedz od naukowców, poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach organizowanych w jednostkach naukowych, a cz sto dostosowanych do wymogów przedsi biorstw (tzw.
„szyte na miar ”).
W klasycznym modelu transfer technologii odbywa si odp atnie (transfer komercyjny). Istnieje te forma nieodp atna transferu (niekomercyjny), wykorzystuj cy wiedz ogólnie dost pn . Ten rodzaj wdro enia wiedzy jest niedoskona y, gdy
nie niesie ze sob przekazania praw do korzystania z technologii. Kolejnym rodzajem wdro enia jest zatrudnienie wyspecjalizowanych pracowników, posiadaj cych
wiedz umo liwiaj c wprowadzenie innowacji do przedsi biorstwa.
Uczestnicy tworz cy innowacyjny system ukierunkowany na transfer wiedzy do
gospodarki, skupiaj si na o miu g ównych obszarach:
I Obszar – Rynkowa orientacja, obejmuj ca ogó dzia a zwi zanych z analiz
dzia alno ci i potrzeb klientów oraz konkurencji;
II Obszar – Zmiana podej cia uczestników transferu do innowacji;
III Obszar – Profesjonalne zarz dzanie innowacjami;
IV Obszar – Budowa relacji partnerskich pomi dzy uczestnikami transferu;
V Obszar – Wprowadzenie zasad ochrony praw w asno ci intelektualnej;
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VI Obszar – Promocja inicjatyw przedsi biorczych i innowacyjnych;
VII Obszar – Diagnoza i pozyskiwanie ﬁnansowania transferu technologii;
VIII Obszar – Edukacja z zakresu transferu wiedzy i technologii.

3.2. Metody transferu technologii
Transfer wiedzy z instytucji prowadz cych dzia alno badawczo-rozwojow do
gospodarki mo e przebiega przy zastosowaniu nast puj cych narz dzi rynkowych:
• licencja,
• sprzeda ,
• spó ka spin off.
Licencja jest form umowy, która okre la warunki korzystania przez licencjobiorc z produktu (technologii, wzoru u ytkowego, patentu, wynalazku itp.), do
którego prawa autorskie posiada licencjodawca.
W polskim prawie wyró nia si licencje ze wzgl du na:
• kryterium wy czno ci:
wy czna – licencja udzielana jest wy cznie jednemu licencjobiorcy,
dzi ki czemu mo e osi gn przewag konkurencyjn na rynku;
niewy czna – jednocze nie wiele podmiotów mo e uzyska licencj ;
• kryterium zakresu wykorzystania:
pe na – licencja, która umo liwia licencjobiorcy korzystanie z przedmiotu
licencji w takim samym zakresie jak licencjodawca;
ograniczona – licencja, która nie dopuszcza pe nego wykorzystania przedmiotu licencji;
• kryterium dalszego licencjonowania:
sublicencja – licencja udzielona przez licencjobiorc kolejnym podmiotom.
Licencja udzielana jest licencjobiorcy na mocy umowy z licencjodawc (musi
by zachowana forma pisemna). Udzielaj cy licencji nie zrzeka si praw w asno ci
do przedmiotu licencji. Wyst puje powtarzalno p atno ci do momentu wyga ni cia umowy (jako procent od sprzeda y b d procent od zysków netto).
Sprzeda jest równoznaczna z przeniesieniem praw w asno ci do przedmiotu
(oprogramowania, technologii, patentu, wynalazku itp.) ze sprzedaj cego na kupuj cego, za ustalon cen . Sprzeda ró ni si od licencjonowania brakiem powtarzalno ci p atno ci, gdy po dokonaniu transakcji w a ciciel w asno ci intelektualnej
zrzeka si do niej praw.
Spó ka spin off jest spó k wyodr bnion z jednostki macierzystej (z uczelni
b d jednostki badawczo-rozwojowej), wykorzystuje jej potencja intelektualny i
najcz ciej jest od niej ﬁnansowo i prawnie zale na.
W tabeli 2 przedstawiono najwa niejsze wady i zalety poszczególnych metod
transferu technologii.
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Tabela 2. Zalety i wady poszczególnych form transferu technologii.
Zalety

Wady
LICENCJA

Korzy ci licencjodawcy:
• licencjodawca nie zbywa swoich praw
do przedmiotu licencji,
• transfer ryzyka niepowodzenia na licencjobiorc ,
Dla licencjobiorcy:
• powtarzalno p atno ci za licencj ,
• ponoszone koszty,
• mo liwo przeniesienia op at patento• ograniczenie p yn ce z braku praw do
wych na licencjobiorc .
przedmiotu licencji,
•
ryzyko
niepowodzenia.
Korzy ci licencjobiorcy:
• mo liwo kontroli procesu patentowego,
• mo liwo kontynuowania wspó pracy
na gruncie bada i konsultacji naukowych w jednostce macierzystej.
SPRZEDA
Dla sprzedaj cego:
Korzy ci sprzedaj cego:
• sprzedaj cy pozbywa si praw do w a• Zastrzyk ﬁnansowy.
sno ci intelektualnej.
• Rozwi zanie problemu problematycz- • Brak kontroli nad w asno ci intelektu63
nych technologii .
oraz jej dalszym losem.
• Minimalizacja ryzyka za ama na rynku • aln
Rezygnacja
z przysz ych korzy ci ﬁnan(przeniesienie ryzyka na kupuj cego).
sowych p yn cych z komercjalizacji.
Korzy ci nabywcy:
nabywcy:
• Pe na kontrola nad w asno ci intelek- Dla
•
(najcz
ciej) rezygnacja ze wsparcia ze
tualn .
strony
jednostki
naukowo-badawczej.
• Komercjalizacja poza strukturami jed- • Ryzyko ﬁnansowe
w ca o ci po stronie
nostki macierzystej (cz sto znacznie
nabywcy.
spowalniaj c prac ).
• Jednorazowy koszt transakcji.
SPÓ KA SPIN OFF
• Spó ka spin off jest bardziej elastyczna
w dostosowywaniu si do warunków
panuj cych na rynku, ni jednostka
• Walka o inwestorów.
macierzysta.
• Coraz cz ciej zauwa alny konﬂikt na
• Wi ksze mo liwo ci w szukaniu dodatlinii uczelnia (w a ciciel bazy intelekkowych róde ﬁnansowania.
tualnej, materialnej) i naukowcami• Ukierunkowanie wysi ków na wdro-przedsi biorcami.
eniu technologii (krótszy czas wdro•
Ryzyko przej cia kadry naukowej do
enia).
biznesu.
• Spó ki spin off zdobywaj coraz wi kszy udzia w PKB w krajach innowacyjnych.
63

Proces zarz dzania w asno ci intelektualn prowadz cy do transferu technologii
zosta podzielony na siedem etapów (Rysunek 11).
63

Technologie problematyczne to takie, z którymi: s problemy ze znalezieniem licencjobiorcy lub
takie, które z ró nych wzgl dów nie mog by rozwijane przez sprzedaj cego.
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Rysunek 11. Etapy procesu transferu technologii.
Ewaluacja

Wybór formy ochrony

Wynalazek
Publikacja

Marketing

Monitoring
Wdro enie

ród o: Opracowanie w asne na podstawie http://www.pi.gov.pl/iob/chapter_86487.asp

3.3. Audyt technologiczny
Audyt technologiczny jest szczególn form audytu, nie regulowan w prawie. Jest
rozumiany jako „niezale na, obiektywna, usystematyzowana i metodyczna dzia alno , której celem jest ocena potencja u, potrzeb oraz mo liwo ci technologicznych
przedsi biorstwa w zakresie wytwarzanych produktów”64.
Przeprowadzenie audytu technologicznego ma na celu analiz stanu obecnego
przedsi biorstwa pod wzgl dem technologicznym oraz nakre lenie mo liwych cieek rozwoju, g ównie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwi za . Wynik raportu
powinien wskaza stopie wykorzystania posiadanych technologii ze szczególnym
uwzgl dnieniem tych, które w najwi kszym stopniu maj wp yw na konkurencyjno (i co za tym idzie sukces) przedsi biorstwa. Powinny tak e zosta wskazane
ewentualne luki w wykorzystaniu technologii.
Podmioty realizuj ce zlecenie audytu technologicznego przyjmuj c standardowe
procedury audytorskie, wykorzystuj oryginalnie opracowane szczegó owe metodyki w zakresie kompletowania danych i ich oceny. Zachowanie porównywalno ci
otrzymanych wyników oraz kompleksowe zestawienie informacji wej ciowych jest
mo liwe dzi ki standaryzacji kwestionariuszy badawczych.
Audyt technologiczny jest wykonywany w przewa aj cej liczbie sytuacji przez
zewn trzne podmioty, dzi ki czemu mo liwe jest zachowanie wi kszej obiektywno ci oceny. Niezb dna w procesie audytorskim jest cis a wspó praca z kadr kierownicz i pracownikami. Proces audytorski mo na uj w nast puj ce etapy:
64

Bieli ska-Dusza E., Za o enia metodologiczne audytu technologicznego, „Acta Universitatis
Lodziensis, Folia Oeconomica” 4 (305), 2014.
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(1) identyﬁkacja zakresu badania oraz pozyskanie danych ród owych,
(2) analiza zebranych informacji wed ug okre lonych kryteriów metodycznych,
agregacja wyników,
(3) wyci ganie na podstawie wniosków analizy cz stkowej, ogólnych stwierdze
na temat stanu technologicznego ﬁrmy, w celu uporz dkowania informacji wykorzystywana jest analiza SWOT,
(4) sporz dzenie raportu ko cowego.
Kluczowym efektem audytu technologicznego powinno by okre lenie wniosków
aplikacyjnych formu uj cych plan dzia a , maj cych na celu popraw charakterystyki
technologicznej przedsi biorstwa poprzez wdro enie nowoczesnych technologii.
Raport ko cowy z audytu technologicznego w zale no ci od sytuacji mo e mie
form ustnego raportu przekazanego na spotkaniu z kierownictwem, prezentacji
graﬁcznej lub dokumentu opisowego. Abstrahuj c od formy, raport powinien zawiera nast puj ce rodzaje informacji:
a) analiza sytuacji rynkowej przedsi biorstwa ze szczególnym uwzgl dnieniem technologii, jako ród a przewagi konkurencyjnej;
b) analiza SWOT przedsi biorstwa k ad ca nacisk na zagadnienia technologiczne (silne i s abe strony stosowanych rozwi za technologicznych) oraz
szanse i zagro enia zwi zane z wp ywem zewn trznych uwarunkowa
technologicznych, prawnych, licencyjnych itp.;
c) sformu owanie celów w zakresie technologii, których realizacja zapewni
ﬁrmie optymalny rozwój. Do ich sformu owania wykorzystuje si analiz
relacji w uk adzie technologia-obszary funkcjonalne przedsi biorstwa;
d) wnioski aplikacyjne – kierunki dzia a racjonalizatorskich s przedmiotem dyskusji na spotkaniach z zarz dem, na których uzgadniana jest interpretacja postulowanych zmian.

3.4. Infrastruktura wspieraj ca transfer technologii
W zakres infrastruktury wpieraj cej transfer technologii wchodz nast puj ce rozwi zania: parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsi biorczo ci, w tym akademickie inkubatory przedsi biorczo ci.
PARKI TECHNOLOGICZNE
Obszary dysponuj ce okre lon infrastruktur badawczo-rozwojow , których przeznaczeniem jest wspomaganie i zarz dzanie procesem tworzenia innowacji technologicznych oraz ich transferu z jednostek naukowych do gospodarki. W tym celu
wykorzystywane s elementy infrastruktury instytutów badawczych i uczelni. Celem
ogólnym dzia alno ci parków jest inicjacja i rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

34

Transfer technologii i wdra anie innowacji

INKUBATORY TECHNOLOGICZNE
Jednostki wyodr bnione organizacyjnie i ﬁnansowo, których zadaniem jest stworzenie warunków sprzyjaj cych powstawaniu i rozwojowi ma ych i rednich przedsi biorstw technologicznych. G ównym celem funkcjonowania inkubatora technologicznego jest doprowadzenie nowej innowacyjnej ﬁrmy do etapu dojrza o ci, co z
oznacza zdolno do samodzielnego konkurowania na rynku.
Funkcje inkubatorów s nast puj ce:
• rozwijanie relacji z jednostkami badawczymi w zakresie oceny przedsi wzi
innowacyjnych,
• wiadczenie wsparcia biznesu, poprzez konsulting, doradztwo prawne i organizacyjne oraz w zakresie wdra ania technologii;
• doradztwo w zakresie pozyskania funduszy, w tym funduszy wysokiego ryzyka;
• propagowanie odpowiedniego klimatu biznesowego do wprowadzania innowacji;
• zapewnianie warunków lokalowych i technicznych w zakresie umo liwiaj cym zainicjowanie przedsi wzi cia innowacyjnego.
W praktyce istnieje wiele synergicznych korzy ci zwi zanych z kontaktem pocz tkuj cych przedsi biorców z doradcami zatrudnionymi w inkubatorze oraz innymi przedsi biorcami, które w unikalny sposób stymuluj rozwój ich biznesów.
Zakres wsparcia oferowany najcz ciej obejmuje:
• niskie koszty najmu lokalu stopniowo wzrastaj ce w trakcie rozwoju ﬁrmy;
• dost p do szkole i doradztwa biznesowego;
• opieka merytoryczna nad procesem transferu technologii;
• mo liwo wykorzystania infrastruktury technicznej;
• mo liwo uczestnictwa w dost pnych sieciach biznesowych.
Okres inkubacji m odych ﬁrm trwa rednio od 2 do 4 lat. W tym czasie koszty
funkcjonowania ﬁrmy w inkubatorze osi gaj rynkowy poziom.
CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII
Centra Transferu Technologii to rodzaj jednostek, pe ni cych funkcje po rednicz ce w stosunku do dostawców (uczelnie, instytuty) i odbiorców technologii (biznes).
Ich forma organizacyjna jest zró nicowana, jednak najcz ciej s to jednostki o
charakterze ogólnouczelnianym. Oferuj klientom biznesowym okre lony dorobek
naukowy oraz specjalistyczne us ugi pracowników uczelni. Ponadto integruj innowacyjn ofert uczelni i pe ni funkcje doradcze.
Wybrane cele, które realizuj centra technologii s nast puj ce:
• integracja i oszacowanie mo liwo ci naukowo-innowacyjnych jednostek naukowych z danego obszaru dzia ania, sporz dzanie baz danych na temat innowacyjnych technologii oraz budowa relacji mi dzy uczelniami a gospodark ;
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• sporz dzanie dokumentacji przedprojektowej, zestawiaj cej cechy dost pnych,
rozwojowych technologii i produktów z dost pnymi na rynku, ponadto analiza
innowacji danego zakresu pod k tem kosztów i nak adów potrzebnych do ich
wdro enia;
• przeprowadzanie audytu technologicznego, wydawanie opinii o innowacyjno ci;
• rozpropagowanie idei innowacyjnej przedsi biorczo ci w ród przedsi biorstw, zw aszcza w sektorze MSP.
INKUBATORY PRZEDSI BIORCZO CI
Szeroki zakres instytucji, których misj jest wspieranie powstawania i rozwoju nowych, innowacyjnych, ma ych i rednich przedsi biorstw na danym obszarze. Ich
celem ekonomicznym jest tworzenie miejsc pracy w oparciu o inicjatyw przedsi biorcz , wychodz c zw aszcza od m odego pokolenia.
AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSI BIORCZO CI
To rodzaj inkubatora przedsi biorczo ci, który umo liwia wykorzystanie w praktyce rynkowej wiedzy i umiej tno ci zdobytej w trakcie studiów lub pracy na uczelni.
Obok tradycyjnych us ug inkubatora przedsi biorczo ci (dogodne warunki lokalowe i techniczne), oferowane s us ugi edukacyjne, informacyjne (bazy danych o
innowacjach, projektach), doradcze oraz wpieraj ce komercjalizacj bada naukowych. Wyró nia si inkubatory zorientowane na preinkubacj projektów komercyjnych (mo liwo korzystania z osobowo ci prawnej inkubatora) oraz tradycyjn
inkubacj (wsparcie od momentu rejestracji dzia alno ci).

3.5. Transfer technologii – dobre praktyki
Przyk ady dobrych praktyk w obszarze transferu technologii s coraz liczniejsze, co
tylko potwierdza fakt, e sukces ekonomiczny jest obecnie w coraz wi kszym stopniu
uwarunkowany unikaln kombinacj wiedzy i zdolno ci przedsi biorczych. Gospodarka oparta na wiedzy w krajach wysoko rozwini tych sta a si rzeczywisto ci ,
przy czym kraje takie jak Polska, staraj si nawi za w wybranych dziedzinach kontakt z najnowszymi trendami technologicznymi. Nale y podkre li , e nie jeste my
skazani z góry na niepowodzenie, zw aszcza bior c pod uwag wysoki poziom kapita u ludzkiego i relatywnie ni sze nak ady potrzebne na otrzymanie akceptowalnych
rynkowo efektów wdro e .
Podstaw transferu wiedzy i technologii jest wspó praca pomi dzy wiatem nauki i gospodarki. W przypadku spektakularnych sukcesów niektórych polskich ﬁrm
jest to wyra nie zaznaczone.
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Przyk adem jest ﬁrma GENOMED, która jest potentatem w dziedzinie us ug
analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych. Za o yciele ﬁrmy to zespó specjalistów z dziedziny biologii molekularnej, którzy s prekursorami tego obszaru
bada naukowych w Polsce.
Dzia alno , która zosta a rozpocz ta w 2007 roku, by a rozwini ciem ewolucyjnym wcze niejszych do wiadcze zwi zanych m.in. z prowadzeniem laboratorium
analizy DNA.
Obecnie ﬁrma GENOMED wiadczy us ugi dla kilkuset podmiotów, takich jak
uczelnie, ﬁrmy i instytucje medyczne.
Strategia ﬁrmy opiera si na stworzeniu mo liwo ci wykorzystania zaawansowanych technologii na potrzeby indywidualnego klienta. W tym celu koniecznym
sta o si osi gni cie akceptowalnego poziomu kosztów, który pozwoli zej z us ugami na rynek masowy. Dodatkowo uda o si systematycznie zwi ksza zakres i
mo liwo ci oferowanych us ug.
Inwestycje niezb dne do szerokiej ekspansji zosta y zrealizowane w du ej cz ci w oparciu o rodki unijne oraz ﬁnansowanie za pomoc istniej cych na rynku
funduszy inwestycyjnych.
W celu utrzymania dop ywu kadr o wysokich kwaliﬁkacjach, ﬁrma uruchomi a
we wspó pracy z Polsko-Japo sk Wy sz Szko Technik Komputerowych oraz
Instytutem Onkologii specjalistyczny program studiów doktoranckich.
Kolejnym przyk adem dobrych praktyk jest ﬁrma Bioxen, która powsta a m.in.
jako reakcja na istniej c potrzeb rynkow dostarczenia rodzimego i ta szego
substytutu preparatów enzymatycznych do czyszczenia membran ﬁltruj cych w
przemy le mleczarskim. To zrodzi o impuls przedsi biorczy, który sk oni grup
naukowców z polskich uczelni i przedsi biorców do wdro enia wyników krajowych
bada w tym obszarze. Blisko o rodka badawczego pozwoli a równie wprowadzi szeroki zakres us ug doradczych przystosowanych do specyﬁki danego zak adu mleczarskiego.
Firma AM2M to przyk ad spó ki odpryskowej (spin out) powsta ej z inicjatywy
naukowców ﬁzyków z jednej z toru skich uczelni wy szych. Zaprojektowali oni,
a nast pnie stworzyli urz dzenie tomograf optyczny. Obecnie zosta zako czony
proces komercjalizacji, który rozpocz si w roku 2011 od podpisania przez spó k
umowy z uczelni . Obecnie trwaj badania nad nowymi projektami, które wykorzystuj nabyte ju do wiadczenia (np. urz dzenie do badania przedniej komory oka
lub próba stworzenia efektywniejszych biosensorów).

4. Spó ki spin o i spin out – zak adanie
i funkcjonowanie – teoria i praktyka
4.1. Spó ki spin o i spin out – podstawowe poj cia
Spó ki typu spin off i spin out ciesz si coraz wi kszym zainteresowaniem rodowiska akademickiego, w adz, a tak e samych przedsi biorców.
W literaturze kwestia deﬁnicji obu rodzajów spó ek i ich systematyki nie jest
jednoznacznie okre lona. Powoduje to pewne trudno ci w przedstawianiu danych
na ich temat i przeprowadzaniu porówna mi dzy krajami. W wielu przypadkach
zamiennie stosowane s okre lenia „spó ka akademicka”, „spó ka odpryskowa”
oraz „spó ka profesorska”. Równie cz sto zwroty „spó ka spin off” oraz „spin
out” s przedstawiane, jako synonimy. Generalnie traktowane s , jako innowacyjne przedsi wzi cia biznesowe, które swoje pochodzenie i genez powstania maj
umiejscowione w rodowisku akademickim.
Spó ka spin off jest przedsi wzi ciem, które wyewoluowa o dzi ki zwi zkom
merytorycznym i personalnym z macierzyst jednostk naukowo-badawcz , b d c
jednocze nie od niej zale nym (np. w zakresie obs ugi ksi gowej, prawnej). Firmy
tego typu mog powsta dzi ki rozwojowi i usamodzielnieniu si naukowców, korzystaj przy tym z zasobów materialnych i intelektualnych jednostki naukowej,
czerpi c z wyników jej bada . W ród cz onków spó ki spin off powinien znale
si co najmniej jeden pracownik naukowy w stopniu doktora lub wy szym. Zatem
przyjmuje si , e spó ka spin off to podmiot powsta y w celu transferu i komercjalizacji technologii z jednostek naukowych i badawczych do gospodarki, b d cy w powi zaniu w asno ciowym, ﬁnansowym i organizacyjnym z jednostk
macierzyst .
Produkt spó ki spin off opracowywany jest w oparciu o innowacyjn , najcz ciej licencjonowan lub opatentowan wiedz z zakresu technologii. Dlatego te
znaczny komponent tego typu ﬁrm odnosi si do przemys u wysokich technologii,
skupiaj cego si na biotechnologii, farmacji, informatyce (obszarach charakteryzuj cych si du ym nasyceniem nowych technologii). Udzia y w spó kach roz o one
s pomi dzy naukowcami a uczelni lub instytutem badawczym, które mog wyst powa za po rednictwem wyodr bnionego podmiotu.
Spó ka spin off charakteryzuje si ponadto nast puj cymi cechami:
• „produkty lub us ugi stanowi efekt wdro enia nowej, innowacyjnej technologii;
• bazuje na w asno ci intelektualnej wytworzonej na uczelni;
• sprzedaje produkty lub wiadczy us ugi bazuj ce na w asno ci intelektualnej;
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• dzia a we wspó pracy z uczelni ;
• w powstanie i dzia alno zaanga owany jest naukowiec – twórca wynalazku”65.
Spó k spin out mo na zdeﬁniowa podobnie: jest to „spó ka powsta a w celu
transferu i komercjalizacji technologii z jednostek naukowo-badawczych do
gospodarki”. Zasadnicz cech ró ni c spó ki spin out od spin off jest ich niezale no organizacyjna oraz ﬁnansowa w stosunku do jednostki macierzystej.
Podsumowuj c najcz ciej wskazywane s trzy g ówne cechy spó ek spin off/
spin out66:
• co najmniej jeden z za o ycieli spó ki powinien by pracownikiem naukowym instytucji zajmuj cej si prowadzeniem bada ;
• fundamentalnym zasobem tego typu podmiotów jest przekazana nowoczesna
technologia wymagaj ca rozwini cia i wdro enia;
• powstanie takiego podmiotu wi e si ze wsparciem kapita owym podmiotu
zewn trznego lub sektora publicznego (uczelni).
Si sprawcz , która doprowadza do powstania spó ek spin off/out jest z jednej
strony strategia uczelni wy szej, która umo liwia i zach ca do transferu dorobku
naukowego do gospodarki, z drugiej za strony równie istotne s indywidualne
aspiracje pracowników naukowych i studentów. Ich wspóln cech jest ch usamodzielnienia si poprzez integracj osi gni naukowych z biznesowymi. Powstanie
spó ek spin off/out uzale nione jest od istnienia odpowiednich regulacji wewn trz
uczelnianych, które by yby sprzyjaj ce dla tego typu inicjatyw, oferowa yby pomoc
naukowcom, zw aszcza w okresie inkubacji.
Z za o enia obie formy zarówno spó ki spin off, jak i spin out wymagaj uregulowa zasad wspó pracy z macierzyst uczelni . Cz sto mo na zaobserwowa
równie takie okoliczno ci, w których sposób korzystania z infrastruktury i w asno ci intelektualnej uczelni oparty jest na zasadach nie wynikaj cych wprost z
wewn trznych regulacji, co okre lane jest, jako „szare spin off”67.

4.2. Aspekty prawne
Regulacje odnosz ce si do tworzenia i funkcjonowania spó ek odpryskowych zawarte s najcz ciej w nast puj cych aktach prawnych:
• Ustawa Prawo o szkolnictwie wy szym,
• Kodeks Spó ek Handlowych,
• Ustawa o zasadach ﬁnansowania nauki,
65

66

67

Czaplicki D., Gurba K., Sito A., abicki P. (red.), Jak za o y ﬁrm na uczelni? Krótki podr cznik przedsi biorczo ci akademickiej, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009.
http://www.ipo.pl/venture_capital/artykuly/spolki_spin-off_-_technologiczna_elita_biznesu_592651.html [z dn. 28.12.2015].
B k M., Kulawczuk P. (red.), Modele biznesowe budowy i rozwoju ﬁrm spin-off na podbudowie
szko y wy szej, Instytut Bada nad Demokracj i Przedsi biorstwem Prywatnym, Warszawa 2010.
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• Prawo w asno ci przemys owej oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
• Statut szko y wy szej i regulaminy wewn trzne.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 84, poz.
455) stworzy a warunki uczelniom do powo ywania spó ek celowych prawa handlowego. Ich g ównym przeznaczeniem jest zarz d udzia ami, które posiada uczelnia
w ﬁrmach odpryskowych. Takim spó kom celowym uczelnia najcz ciej powierza
prawo do obejmowania udzia ów w spó kach odpryskowych oraz podejmowania
decyzji zarz dczych na warunkach rynkowych. Ponadto uczelnia powinna przekaza spó ce celowej ca okszta t uprawnie do zarz dzania w asno ci przemys ow
(patentami, wzorami przemys owymi, licencjami itd.). Je eli b dzie dochodzi o w
tych okoliczno ciach do komercjalizacji w asno ci przemys owej, to spó ka celowa
spe nia funkcje centrum transferu technologii. Zarz dzanie w asno ci przemys ow , wspomagaj ce wdra anie wyników bada w obszarach: ﬁnansowym, prawnym
i marketingowym, powinno bazowa na profesjonalnej wiedzy i kompetencjach
uwzgl dniaj cych determinanty rynkowe. St d koniecznym sta o si powo anie do
ycia odr bnej osoby prawnej (przypisanej jednej lub kilku uczelniom), która b dzie wype nia a powierzone jej w tym zakresie zadania.
Uczelnie od pewnego czasu s zobowi zane do kooperacji z otoczeniem gospodarczym. Dotychczas punkt ci ko ci skupiony by wokó obszaru odnosz cego
si do obrotu w asno ci intelektualn . Niejasno natomiast formu owano zasady
co do transferu technologii na rynek za pomoc odr bnych osób prawnych. Form
tak mog y przyjmowa centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory
przedsi biorczo ci, jednak istnia a w tym wzgl dzie niespójno z innymi ustawami
oraz brak dobrych praktyk.
Artyku 86a wskazanej Ustawy reformuj cej szkolnictwo wy sze okre la w ust. 1,
e uczelnia, w celu komercjalizacji wyników bada naukowych i prac rozwojowych
tworzy spó k z ograniczon odpowiedzialno ci lub spó k akcyjn , zwan dalej
spó k celow . Ustawodawca preferuje zatem przyj cie modelu po redniego powoywania spó ek odpryskowych. Usprawnia to ich funkcjonowanie i ogranicza ryzyko
bezpo redniego w czania si uczelni w proces komercjalizacji i transferu technologii.
Ponadto art. 86a Ustawy odnosi si tylko do przyk adowych dzia a spó ki celowej.
Oznacza to, e bezpo rednia komercjalizacja za po rednictwem spó ki celowej (bez
tworzenia przez ni kolejnych spó ek) równie jest dopuszczalna.
Art. 86a ustawy okre la ponadto form prawn spó ki celowej, zaw aj c mo liwo ci w tym zakresie do jednej z dwóch rodzajów spó ki kapita owej: z ograniczon
odpowiedzialno ci lub akcyjnej.
Decyzj o powo aniu spó ki celowej podejmuje Rektor za zgod Senatu uczelni.
Ustawowe zadania spó ek celowych zosta y sformu owane przyk adowo. Ich celem
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jest zarz dzanie udzia ami w spó kach kapita owych lub ich tworzenie dla celów komercjalizacji wyników bada naukowych. Równocze nie, zgodnie z art. 86a ust. 2 i
ust. 3, rektor mo e powierzy spó ce celowej zarz dzanie prawami w asno ci przemys owej (nie obejmuje to innych rodzajów praw w asno ci intelektualnej). Ma to miejsce
poprzez wniesienie ich aportem do spó ki. Spó ka celowa ma od tej pory pe n swobod dysponowania otrzymanymi prawami. Mo e np. wnie je do powstaj cej spó ki
spin off/spin out w formie aportu, sprzeda lub udzieli licencji na ich wykorzystanie.
Nie ma równie adnych przeszkód prawnych na drodze do powo ania przez
spó k celow spó ki spin off/spin out wspólnie z zewn trznym udzia owcem. W
takiej sytuacji konieczne jest tylko utrzymanie przez spó k celow odpowiednio
wysokiego udzia u w kapitale nowego przedsi wzi cia, celem zachowania przez
uczelni wp ywu na dalszy rozwój danej technologii.

4.3. Uwarunkowania i etapy powstawania spin o /spin out
Powstanie przedsi biorstwa spin off/out jest z o onym procesem, któremu towarzyszy ryzyko. Czynniki ryzyka maj ce wp yw na nowy projekt spin off/out maj
charakter zewn trzny i wewn trzny.
Na czynniki zewn trzne sk adaj si :
1. determinanty polityczne i prawne, zw aszcza uregulowania dotycz ce w asno ci przemys owej, zasad opodatkowania, zakres prowadzenia polityki innowacyjnej czy naukowej;
2. determinanty ekonomiczno-ﬁnansowe, np. mo liwo ci ﬁnansowania za porednictwem funduszy wysokiego ryzyka i innych róde ﬁnansowania, trendy rynkowe itp.;
3. determinanty spo eczne, np. poziom wykluczenia, bezrobocie, wykszta cenie
spo ecze stwa itp.;
4. determinanty technologiczne: post p naukowo-techniczny w kraju, odpowiedni poziom zaawansowania technologicznego przemys u itp.
Czynniki wewn trzne, zwi zane s z osobami inicjuj cymi dzia alno spó ki
spin off/spin out. Od ich determinacji zale y w du ym stopniu powodzenie projektu. Nale y bra w tym wypadku pod uwag : charakter i osobowo za o ycieli,
nawi zuj ce do cech skutecznego przedsi biorcy, ponadto wysoki poziom wiedzy,
kwaliﬁkacji i umiej tno ci, a tak e osobist motywacj 68.
Wyró nia si wiele procedur tworzenia spó ek spin, które zale przede wszystkim od rozwi za regulacyjnych jednostki naukowej. Mo na w ród nich wyró ni
nast puj ce rozwi zanie:
68

Machnik-S omka J., Modele biznesowe spó ek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy, [w:]
Balcerzak A. P., Moszy ski M. (red.), Spin-off, spin-out jako instrument budowania przedsi biorczo ci akademickiej oraz stymulowania innowacyjno ci regionu, Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddzia w Toruniu, Toru 2011.
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1. Inicjator przedsi wzi cia wnioskuje o utworzenie spó ki do rektora uczelni, za czaj c biznesplan. Wniosek z regu y powinien zawiera : streszczenie
projektu, moment rozpocz cia, prognozowane koszty, projektowane ród a
ﬁnansowania oraz prognoz zysków.
2. Powo anie spó ki nast puje w formie decyzji rektora, po zasi gni ciu opinii
kolegium rektorskiego. Obj cie udzia ów w spó ce spin off przez uczelni
najcz ciej wymaga podj cia wcze niej uchwa y senatu w tej sprawie.
3. Poziom zaanga owania ﬁnansowego uczelni w danej spó ce ustala rektor w
porozumieniu z kwestorem.
4. Decyzja przychylaj ca si do utworzenia spó ki lub odrzucaj ca wniosek zostaje wydana w terminie 60 dni od dnia z o enia wniosku o powo anie spó ki.
Charakterystyka formy prawno-organizacyjnej dzia alno ci, w tym zw aszcza
konstrukcja powi za z macierzyst uczelni s bardzo istotne w odniesieniu do
potencja u rozwojowego projektu oraz autonomii decyzyjnej w obszarach strategicznych. Z tego punktu widzenia jasno powinny zosta okre lone kwestie dotycz ce ochrony interesów stron oraz podzia u uprawnie i odpowiedzialno ci. Zakres
umowy spó ki spin off/spin out powinien obejmowa :
1. Regu y podzia u zysków pochodz cych z wdro enia bada na rynku
przez spó k – szczegó owych zapisów wymagaj kwestie wysoko ci udziaów nale cych do poszczególnych inicjatorów/za o ycieli, zasady wyp at
dywidend, zasady rozliczenia zysków ze sprzeda y udzia ów. Najcz ciej
przyjmuje si zasad , e uczelnia za po rednictwem spó ki celowej obejmuje
udzia y odpowiadaj ce przekazanym na rzecz spó ki spin off wk adom ﬁnansowym i aportowym w postaci warto ci niematerialnych i prawnych.
2. Strategi róde ﬁnansowania – najcz ciej jedynym i dominuj cym inwestorem jest uczelnia, a preferowan form ﬁnansowania jest ﬁnansowanie w asne.
Nie jest jednak wykluczone wprowadzenie inwestora komercyjnego, st d istotne
jest sprecyzowanie warunków jego uczestnictwa. Nale y równie okre li sposoby pozyskania rodków w ramach doﬁnansowania ze rodków publicznych.
3. Zakres wykorzystania zasobów uczelni – sprecyzowanie warunków
uczestniczenia pracowników uczelni w pracach nad projektem spó ki. Rozstrzygni cia wymagaj kwestie wykorzystania przez spó k maj tku uczelni
i infrastruktury. Dzi ki temu zb dne s nak ady na infrastruktur bazow , a
rodki ﬁnansowe mo na przeznaczy na inwestycje kluczowe dla projektu.
4. Uregulowania w zakresie promocji projektu i wykorzystania marki
uczelni oraz innych elementów o charakterze marketingowym – istotnym
elementem w odniesieniu do komercjalizacji wiedzy jest promocja rozwi za
na rynku, st d strategia marketingowa projektu cz sto b dzie wykorzystywa a elementy wizerunkowe uczelni. Uregulowanie zakresu tych zastosowa
dotyczy wykorzystania np. logotypów, stron internetowych, materia ów promocyjnych oraz ró nych form public relation.
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5. Wspólny system ochrony w asno ci intelektualnej, której ród em stanie
si projekt oraz zasady wykorzystania wy cznej w asno intelektualnej
uczelni
6. Sformu owanie wytycznych odno nie strategii i kierunków rozwoju projektu ze wspó udzia em uczelni oraz ustalenie mo liwo ci pe nego usamodzielnienia si projektu.

4.4. Tworzenie korzystnych warunków powstawania
i funkcjonowania spin o /spin out
Cele wsparcia spó ek spin off/spin out odpowiadaj ogólnym postulatom rozwojowym formu owanym w ramach polityki gospodarczej, nale do nich:
• kreowanie impulsów kszta tuj cych nowoczesn struktur przemys ow i
rozwijaj cych aktywno modernizacyjn przedsi biorstw,
• podnoszenie atrakcyjno ci rynku pracy, w tym tworzenie atrakcyjnych z
punktu widzenia ekonomicznego i spo ecznego miejsc pracy,
• budowanie i rozwijanie zwi zków i relacji bezpo rednich pomi dzy nauk a
biznesem.
Tak postawione cele wsparcia nie b d mog y zosta urzeczywistnione bez elementów otoczenia, które s kluczowe z punktu widzenia rozwoju przedsi biorczo ci
akademickiej69:
• „rynku kapita owego ﬁnansuj cego przedsi wzi cia wysokiego ryzyka (venture capital i anio owie biznesu),
• sprzyjaj cego otoczenia biznesu oraz wyspecjalizowanych instytucji na styku
nauki i gospodarki, rozwijaj cych us ugi proinnowacyjne,
• proinnowacyjnych zamówie publicznych,
• szerokiej spo ecznej akceptacji innowacji”.
Elementami unikalnego ekosystemu, który powinien wykszta ci si wokó i za
po rednictwem przedsi biorczo ci akademickiej s :
• instytucje badawczo-rozwojowe oraz edukacyjne, na bazie których powstan
efekty nowatorskich prac badawczych. Powinny one równie sta si ród em
wykwaliﬁkowanej kadry w postaci naukowców i studentów, tworz cych potencja przedsi biorczo ci;
• zorganizowana sie publicznego wsparcia instytucjonalnego dla przedsi wzi o charakterze innowacyjnym oraz pro przedsi biorczym;
• unikalna rynkowa struktura powi za charakteryzuj ca si nastawieniem pro
innowacyjnym, któr tworz przedsi biorstwa sektora MSP, instytucje oferuj ce dostosowane us ugi oko obiznesowe, instytucje zainteresowane przej ciem ryzyka oraz potencjalni nabywcy innowacyjnych produktów i us ug.
69

Roberts E. B., Entrepreneurs in High Technology, Oxford University Press, New York 1991, s. 154-156.
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Powy sze sk adniki rodowiska rynkowego dzi ki interakcjom wyzwalaj cym
efekty wzajemnego wzmocnienia (synergii), tworz niezb dne nowe mo liwo ci dla
rozwoju innowacyjnego biznesu.
Usieciowienie aktywno ci przedsi biorstw i instytucji wsparcia (m.in. uczelni,
funduszy venture capital i in.) powoduje eksplozj innowacyjno ci, której przejawem jest ci g e generowanie pomys ów na nowe produkty i technologie, przy
jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niepowodzenia (dzi ki krzywej do wiadczenia). rodowisko rynkowe i spo eczne staje si katalizatorem rozwoju, co przejawia
si spontanicznym powstawaniem inicjatyw ukierunkowanych na transfer wiedzy i
tworzenie innowacji. Przyk adem mog by oddolne inicjatywy powstawania klastrów i parków technologicznych.
Rozpowszechnienie przedsi biorczo ci akademickiej wymaga szczególnej strategii rozwoju odwo uj cej si do specyﬁki dwóch odr bnych rodowisk spo ecznych: naukowców i przedsi biorców. Aktywizacja tego szczególnego rodzaju przedsi biorczo ci staje si przedmiotem wsparcia nie tylko uczelni, ale równie w adz
lokalnych i krajowych, w oparciu o za o enia prorozwojowej polityki gospodarczej.
Bogate do wiadczenia wiatowe w tym zakresie zwracaj uwag na znaczne zró nicowanie pomys ów i modeli aktywizacji. Efektem tych wysi ków jest formowanie si szczególnej otoczki ﬁrm i przedsi wzi innowacyjnych wokó cenionych
o rodków badawczych, które powstaj z inicjatywy grup naukowców, studentów i
lokalnej spo eczno ci.
Analiza tych do wiadcze prowadzi do wniosku, e rozwój przedsi biorczoci uczelnianej jest efektem kompleksowych dzia a i wysi ków. Wychodz c od
promocji otwarto ci my lenia, poprzez wykszta cenie umiej tno ci i kompetencji
przedsi biorczych, dalej przez wytworzenie instrumentarium inkubacji, weryﬁkacji
i ochrony pomys ów na wst pnym etapie tworzenia ﬁrmy, a po ekspansj akademickich ﬁrm na rynki zewn trzne, wsz dzie mo na dostrzec znamiona koordynacji
i dostosowania dzia a wspieraj cych.
Dzia ania w tym zakresie mog by podejmowane w ramach okre lonych etapów. Jednym z pierwszych powinien sta si rozwój wiadomo ci spo ecznej na
temat przedsi biorczo ci akademickiej. Kolejnym, wyselekcjonowanie grupy potencjalnych przedsi biorców poprzez ró nego rodzaju spotkania aktywizuj ce postawy przedsi biorcze. Nast pnym etapem mo e by wybór najbardziej obiecuj cych
inicjatyw i zakwaliﬁkowanie ich do preinkubacji, czyli specjalnego procesu przygotowawczego, którego celem jest uruchomienie samodzielnego przedsi wzi cia
biznesowego. Tego typu dzia ania mog by realizowane przez akademickie centra
przedsi biorczo ci i innowacji.
Ogólnie wsparcie macierzystej uczelni mo e przyj nast puj ce formy:
• preinkubacja, czyli przygotowanie do utworzenia spó ki,
• umo liwienie realizacji zada w ramach przedsi wzi cia dzi ki dost pno ci
infrastruktury naukowo-badawczej,
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• doradztwo i monitoring procesu transferu technologicznego,
• pomoc w zakresie pozyskania inwestorów,
• doradztwo i pomoc w zakresie dzia a promocyjnych.

4.5. Przyk ady spin o /spin out
W Polsce znanych jest wiele ﬁrm wywodz cych si z sektora akademickiego. Poni ej przedstawiono krótk charakterystyk wybranych spó ek spin off i spin out.
Podmioty zosta y opisane na podstawie informacji dost pnych w prasie, materia ach
promocyjnych oraz publikacjach naukowych.

4.5.1. Spó ki spin o

70

Nazwa
ﬁrmy

Centrum Bada DNA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 31, 60-835 Pozna
Kontakt e-mail: bok@cbdna.pl
www.cbdna.pl
Dzia alno spó ki Centrum Bada DNA Sp. z o.o. skupia si na zastosowaniu najnowszych technologii w medycynie i diagnostyce medycznej. O rodek
prowadzi w asne prace badawcze i wspó pracuje z wieloma instytucjami naukowymi i diagnostycznymi.
Spó ka zosta a za o ona przez dwóch naukowców biotechnologów, którzy
dostrzegaj c nisz rynkow oraz wykorzystuj c w asn wiedz , utworzyli w
2006 roku o rodek badawczo-diagnostyczny. Za o yciele ﬁrmy z wykszta cenia
biotechnolodzy po sko czeniu studiów w 2001 roku wyjechali z rodzinOpis
nego
Olsztyna do Poznania i Warszawy w celu kontynuacji kariery naukowej.
ﬁrmy
Wybrali o rodki Polskiej Akademii Nauk, by móc realizowa swoje pasje i
dzia alno naukow .
Obecnie spó ka posiada najnowocze niejsze w Polsce laboratoria medyczne,
weterynaryjne i genomowe. Firma przoduje w obszarze wdro e paneli nowotworowych okre laj cych predyspozycje do zachorowa na raka.
Centrum Bada DNA wiadczy us ugi jednostkom naukowym w zakresie:
sekwencjonowania DNA, sekwencjonowania NGS, identyﬁkacji zaka e mikrobiologicznych i innych.
Nazwa
ﬁrmy

Ekoinwentyka Sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda l ska
Kontakt e-mail: sekretariat@ekoinwentyka.pl
www.ekoinwentyka.pl
Spó ka powsta a w 2011 roku jako ﬁrma in ynierska w wyniku doﬁnansowania Wroc awskiego Centrum Bada EIT+. Spó ka implementuje innowacyjne
Opis
rozwi zania technologiczne dla przemys u oraz rynku ochrony rodowiska,
ﬁrmy
w szczególno ci w obszarze biodegradacji lotnych zwi zków organicznych.
Zastosowania s du o szersze i mog by wprowadzane w takich bran ach,
jak chemiczna, farmaceutyczna, celulozowo-papiernicza, tekstylna itp.
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ICHEM Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 12, 93-231 ód
Kontakt e-mail: biuro@ichem.com.pl
http://www.ichem.com.pl/
O rodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki ódzkiej Ichem Sp. z o.o. zosta powo any do ycia 1988 roku przez wyk adowc oraz trzech studentów
Wydzia u Chemii Politechniki ódzkiej.
Firma oferuje wytwarzanie suplementów diety w ró nej formie (od kapsu ek,
Opis
tabletek, saszetek, syropów, po herbatki i ﬁolki). ICHEM wspó pracuje ze
ﬁrmy
wiatowym liderem w dziedzinie dietetyki i ywienia, na zlecenie którego
wytwarza suplementy diety wspomagaj ce odchudzanie.
Marka VitaDiet ( rodki wspomagaj ce prac stawów, redukcj masy cia a,
odporno organizmu) jest wynikiem w asnych prac badawczych spó ki.
Nazwa
ﬁrmy

Creotech Instruments S.A.

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Kontakt e-mail: kontakt@creotech.pl
www.creotech.pl
W 2008 roku trzy osobowo ci nauki i techniki za o y y Creotech Sp. z o.o.
Mi dzynarodowe do wiadczenie i zdobyte uznanie zawodowe zjednuj wymagaj cego, mi dzynarodowego klienta biznesowego do ich wybitnego know-how od samego pocz tku istnienia ﬁrmy.
Jednak to sukces stworzenia kamer do projektu PI of the Sky i ich produkcja przynosz uwag szerokiej opinii publicznej i znacz co zwi kszaj zaufanie ostro nego krajowego rynku naukowego. Wspó pracuj c z Instytutem
Problemów J drowych w wierku i Centrum Fizyki Teoretycznej PAN,
Spó ka tworzy kamer K20 umo liwiaj c obserwacj najja niejszych b ysków w widmie promieniowania gamma, zwi zanych z eksplozj supernowej
obserwowan w projekcie PI of the Sky. Osi gni cie zostaje dostrze one nie
tylko przez spo eczno naukow , ale równie docenione licznymi i znacz cymi nagrodami dla Spó ki i jej produktów.
Od tamtej pory ka dy rok przynosi Creotechowi skok w rozwoju. Rok 2009 to
Opis
rok zarówno intensywnej komercjalizacji technologii Spó ki, jak i nie mniej
ﬁrmy
intensywnej wspó pracy z CERN (Europejsk Organizacj Bada J drowych).
W ród zlece z CERN jest te prototyp karty akwizycji danych dla akceleratorów cz stek, która to karta, jako kolejny ju produkt zostaje doceniona i
nagrodzona przez rodowisko naukowe.
W 2010 roku Spó ka rozwija kolejn grup produktów do etapu prototypu.
Doﬁnansowanie z Narodowego Centrum Bada i Rozwoju w wysoko ci 1,5
mln z na prototyp kamery astronomicznej jest kolejnym dowodem na rang
osi gni t przez Creotech Sp. z o.o.
W 2011 roku Creotech Sp. z o.o. wprowadza na rynek wa ne rozwi zanie
M2M – komputer Tinyputer, którego od tamtej pory sprzedano 8000 egzemplarzy. Ci g y rozwój ﬁrmy sprawia, e zostaje ona wzbogacona o nowego
Wspólnika, a sama Spó ka przechodzi reorganizacj . W efekcie, we wrze niu
2011 r. Jacek Kubrak do cza do trio naukowców, zwi ksza kapita i w listopadzie Spó ka zmienia swoj form prawn na Spó k Akcyjn , a nazw na
Creotech Instruments S.A.
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Opis
ﬁrmy

W 2012 roku dwie niepubliczne emisje akcji Creotech Instruments S.A. znacz co podnosz warto Spó ki. Firma dzia a w czterech obszarach strategicznych: przemys kosmiczny, aparatura naukowa (w tym systemy na potrzeby
akceleratorów cz stek), urz dzenia przemys owe (M2M, kamery), produkcja
kontraktowa elektroniki.
W styczniu 2013 r. spó ka otrzymuje swój pierwszy projekt kosmiczny zbudowania komponentów dla eksperymentu naukowego ASIM, Mi dzynarodowej
Stacji Kosmicznej. Maj c na uwadze zachowanie równie innych obszarów
strategicznych, w kwietniu tego samego roku Spó ka przyjmuje znacz ce
zamówienie z CERN na dostaw kart akwizycji danych dla akceleratorów
cz stek. Jako, e priorytet dwóch pierwszych sektorów strategicznych si
zwi ksza, Creotech Instruments S.A. odpowiednio dostosowuje i zwi ksza swoj dzia alno , infrastruktur ﬁrmy i zatrudnienie. W ramach tych
dzia a ﬁrma zbudowa a te w asny cleanroom. W kolejnym kroku Creotech
Instruments S.A. otrzymuje certyﬁkaty ESA dla monta u kwaliﬁkowanej
elektroniki kosmicznej. Kwaliﬁkacje te skutkuj zaproszeniem do konsorcjów
PROBA 3 i NEOSTEL dla projektów ESA w Polsce. Podj ta zostaje równie
wspó praca Creotech z polskimi i zagranicznymi placówkami prowadz cymi
projekty kosmiczne, takimi jak SRC PAS, AIRBUS czy Compagnia Generale
per lo Spazio.
W 2014 roku Creotech Instruments S.A. rozpoczyna projekty ASTP,
NEOSTEL, PROBA-3, MAIT_QUAL i OPS-SAT i zostaje cz onkiem konsorcjum SSOOZ. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Spó ka
pozyskuje ﬁnansowanie na rozwój infrastruktury do budowy satelit. Wtedy
te nast puje pierwsza inwestycja polskiego rz du w prywatnej ﬁrmie od czasów II Wojny wiatowej, uzyskana w a nie przez Creotech Instruments S.A.
Jest ni wsparcie Agencji Rozwoju Przemys u (ARP), jako inwestora strategicznego. Odpowiednim akcentem zamykaj cym kolejny rok spektakularnego rozwoju ﬁrmy jest uko czenie w grudniu monta u du ego cleanroomu i
zainstalowanie linii produkcyjnej do automatycznego monta u elektroniki.
Obecnie Creotech Instruments S.A. realizuje osiem projektów sektora kosmicznego, a siedem kolejnych jest na etapie przygotowania, w tym projekt
integracji mikrosatelity.
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JES-Energia Sp. z o.o.

ul. Reymonta 17, 30-059 Kraków
Kontakt e-mail: biuro@jes-energia.pl
www.jes-energia.pl
Spó ka zosta a powo ana przy wspó pracy polskiego w z a Wspólnoty Wiedzy
i Innowacji InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologicznego – KIC
InnoEnergy SE, spó ki CC Poland Plus Sp. z o.o. Firma JES-Energia wiadczy
b dzie us ugi z zakresu doradztwa i projektowania, obejmuj ce m.in. kontrakty zwi zane z rozproszonymi ród ami energii, us ugi zwi zane z certyﬁkacj przyrz dów pomiarowych oraz szkolenia. Powsta a w 2012 r. Spó ka jest
powi zana z AGH kapita owo poprzez Krakowskie Centrum Innowacyjnych
Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Udzia owcami Spó ki, aktywnymi wspó pracownikami s pracownicy AGH – profesorowie, adiunkci Wydzia u
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In ynierii Biomedycznej.
Poszczególne stacje systemu energetycznego komunikuj si pomi dzy sob
przy wykorzystaniu tylko jednego w ókna wiat owodowego, mo liwe jest
utworzenie czy zapasowych (redundantnych).
System umo liwia przesy anie czem wiat owodowym w czasie rzeczywistym wyników pomiarów (np. informacji o wykrywanych zapadach napi cia)
lub komend steruj cych oraz sygna ów synchronizacyjnych pomi dzy wszystkimi w z ami z niepewno ci okre lenia czasu nie wi ksz ni 15 ns.
Ci g e monitorowanie jako ci cza ujawni natychmiast prób niepowo anej
ingerencji w struktur systemu.
Spó ka zajmuje si zagadnieniami: zwi kszania efektywno ci wykorzystania
Opis
energii elektrycznej, sterowanie oraz monitorowania energetycznego systemu
ﬁrmy
przesy owego/dystrybucyjnego czasem niepewno ci 15 ns.
Firma od pocz tków swojej dzia alno ci si gaj cych roku 1990, wiadczya tylko us ugi consultingowe. Przez lata wykona a mnóstwo opracowa dla
energetycznego sektora. Od roku 2004 ﬁrma JES Energy zajmuje si tak e
handlem paliwami oraz energi elektryczn .
W 2004 roku ca o udzia ów spó ki naby niemiecki przedsi biorca – ﬁrma
Ost Elektra GmbH, obecnie znana pod nazw S4E Group. Doradztwo spó ki
obejmuje zagadnienia zwi zane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, jak i u ytkowaniem energii. Do wiadczenie, jakie naby a spó ka pisz c opracowania
sprawi o, e obecnie sta a si specjalist w dziedzinie energii, co uprawnia
j do przygotowania za o e i sporz dzania planów zaopatrzenia w ciep o,
energi elektryczn i paliwa gazowe. Spó ka prowadzi aktywne doradztwo
w zakresie rynku energii, mediów energetycznych i no ników energii oraz
opracowywanie taryf dla energii elektrycznej i cieplnej. Maj c na uwadze
zagraniczne w adze, spó ka w ramach prowadzonej dzia alno ci gospodarczej
aktywnie i bezpo rednio uczestniczy w procesach inwestycyjnych, anga uj c
si kapita owo i organizacyjnie w inwestycje energetyczne, które obejmuj
budow i modernizacj róde wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, a
tak e budow linii elektroenergetycznych wysokich napi . Spó ka aktywnie
uczestniczy w pozyskiwaniu róde „czystej energii”, inwestuj c w energetyk wiatrow .
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4.5.2. Spó ki spin out71
Nazwa
ﬁrmy

Apeiron Synthesis Sp. z o.o.

ul. Du ska 9, 54-427 Wroc aw (Europa)
Kontakt e-mail: joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
http://www.apeiron-synthesis.com
Firma Apeiron Synthesis zosta a za o ona w 2009 r. przez zespó do wiadczonych naukowców i przedsi biorców. Oferowana technologia opiera si na katalitycznej reakcji metatezy oleﬁn. Metoda ta daje praktycznie nieograniczone
mo liwo ci syntezy nowych zwi zków chemicznych, dzi ki niej procesy produkcyjne s szybsze, ekonomiczne i przyjazne dla rodowiska.
Technologia znajduje zastosowanie w produkcji leków, feromonów, substancji zapachowych, surfaktantów, wosków, paliw, polimerów i materia ów
konstrukcyjnych. O jej prze omowym znaczeniu wiadczy Nagroda Nobla w
Opis
dziedzinie chemii przyznana w 2005 roku. Misj ﬁrmy jest umiej tne czerpaﬁrmy
nie z potencja u metatezy oleﬁn i wykorzystywanie go w celach komercyjnych
dla dobra naszych klientów.
Najwi kszym atutem ﬁrmy jest przede wszystkim kreatywno . Za o yciele i
pracownicy wywodz si ze wiata naukowego i cechuje ich badawcza ciekawo oraz pragnienie dokonywania coraz to nowych odkry . Te odkrycia nie
s przypadkowe, ale s podporz dkowane celom stawianym przez klientów.
Za najwi kszy sukces ﬁrmy uwa a si sytuacj , gdy dzia ania pomagaj klientom upro ci procesy produkcyjne, przekszta ci je w bardziej przyjazne dla
rodowiska, a tak e zmniejszy ich koszty.
Nazwa
ﬁrmy

i3D S.A.

ul. Bojkowska 43C, 44-100 Gliwice
Kontakt e-mail: biuro@i3d.pl
www.i3d.pl
Zespó in ynierów interakcji, animacji, programistów kreuje wiat trójwymiarowy symuluj cy rzeczywisto . wiat ten reaguje na zachowanie u ytkownika, wchodz c z nim w interakcj i czyni c go cz ci rodowiska, w
którym wszystko jest mo liwe.
Opis
Najbardziej zaawansowane wizualizacje i pomys y przedstawione za pomoc
ﬁrmy
wykorzystywanych przez nas technologii zyskaj charakter dopracowanych
koncepcji, wci gaj c u ytkownika w wiat Twoich rozwi za .
Technologie interaktywnego 3D, z którymi pracujemy, pozwalaj nam wprowadzi interaktywno do bran y edukacji i szkole , marketingu i prezentacji
biznesowych, przy pieszaj c procesy uczenia si i podejmowania decyzji.
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Electric Power Quality Sp. z o.o.

ul. Perseusza 11, 80-299 Gda sk
Kontakt e-mail: kontakt@epq.com.pl
http://www.epq.com.pl
Firma EPQ Sp. z o.o. powsta a w 2011 r. by spe ni najwy sze oczekiwania
zwi zane z jako ci energii elektrycznej. Spó ka oferuje na rynku Polskim,
jak i zagranicznym nowoczesny produkt i us ugi poprawiaj ce jako energii
elektrycznej i eliminuj ce kary za pobór mocy biernej.
Nasza ﬁrma jest wyspecjalizowan spó k oferuj c swoje us ugi w zakresie
ﬁltrów aktywnych, ich doboru, instalacji i serwisu. W zwi zku z tym jestemy organizacj specjalistyczn dedykowan do rozwi zywania konkretnych
problemów klientów w zakresie jako ci energii. Zajmujemy si dostarczaniem
sprz tu zwi zanego z energetyk , oferuj c wy cznie specjalistyczny sprz t
eliminuj
cy wszelkiego rodzaju problemy zwi zane z jako ci energii, co za
Opis
tym
idzie
jeste my specjalistami w tej dziedzinie.
ﬁrmy
Firma EPQ Sp. z o.o. wiadczy kompleksowe us ugi, pocz wszy od wykonania wszystkich pomiarów zwi zanych z jako ci energii elektrycznej, takich
jak: zawarto wy szych harmonicznych, okre lenie wspó czynnika mocy,
asymetrii napi , zapadów napi cia, waha napi cia, poprzez dobór urz dzenia, a sko czywszy na dostawie do klienta, monta u i serwisie technicznym.
Nasza ﬁrma stawia na wykszta cony i wykwaliﬁkowany personel, który stanowi podpor ﬁrmy i jednocze nie zapewni Pa stwu fachowe doradztwo z zakresu obs ugi oraz wiedz umo liwiaj c optymalne wykorzystanie zasobów.
EPQ sp. z o.o. zapewnia indywidualne podej cie do problemów klienta, gwarantuj c pe n satysfakcj .
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