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Wstęp
Praktyki obejmujące komercjalizację wiedzy naukowej za pomocą firm typu spin off
lub spin-out, czy też formalizację współpracy środowiska naukowego z przemysłem w warunkach
gospodarki rynkowej, należą do zagadnień stosunkowo nowych w kraju. Częściej kojarzone są z zachodnią
teorią aniżeli ze zjawiskami mającymi miejsce w Polsce.
Wychodząc naprzeciw potrzebie popularyzacji budowy współpracy nauki z biznesem Fundacja
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w partnerstwie z Regionalną Izbą
Gospodarczą w Katowicach zrealizowały wspólnie projekt pt. „Przez Naukę do Biznesu”. Czas trwania
projektu: od 01 czerwca 2010 r. do 31 października 2011 r. Projekt został zrealizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013, Priorytetu VIIl – Regionalne kadry gospodarki,
Działania 8.2. - Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Celem projektu było poszerzenie menedżerskiej wiedzy przedstawicieli kadry naukowej województwa
śląskiego w zakresie projektowania modeli biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycia
umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm i zarządzania nimi.
W ramach projektu prowadzone były warsztaty dla menedżerów nauki, szkolenia dla kadry naukowej,
stworzony został Wirtualny Spin Inkubator, dający możliwość realizacji kursów e-learningowych, stworzony
został Bank Aplikacji Biznesowych, prowadzone było doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania
firmami spin off.
Warsztaty dla menedżerów nauki miały na celu opracowanie wstępnych strategii zarządzania
własnością intelektualną w jednostkach, które reprezentują. Zakres warsztatów obejmował budowę
strategii zarządzania własnością intelektualną (IP) oraz rozwoju firm spin off. W ramach szkoleń uczestnicy
zdobyli wiedzę i umiejętności identyfikacji pomysłów biznesowych, procedur zakładania firmy, modeli
biznesowych typu spin off, własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy oraz pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto naukowcy mieli możliwość skorzystać z doradztwa w formie
indywidualnych konsultacji z ekspertem oraz w formie dyżurów konsultacyjnych online za pomocą kamery
internetowej. Wirtualny Spin Inkubator umożliwiał uczestnikom udział w kursach e-learningowych, których
pozytywne zakończenie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu. Tematyka szkoleń obejmowała
m.in.: modele zakładania firm spin off, ochronę własności intelektualnej, planowanie i kontrolę biznesu,
fundusze unii europejskiej, możliwości pozyskania dofinansowania, techniki skutecznej współpracy
z otoczeniem, 7 Program Ramowy Badań, e-biznes i reklamę w Internecie, komunikację i negocjacje.
Podczas spotkań informacyjnych, które miały miejsce na uczelniach wyższych w woj. śląskim,
przedstawione zostały główne założenia i cele projektu, możliwości wykorzystania platformy
e-learningowej oraz zasady funkcjonowania Wirtualnego Spin Inkubatora.
Na potrzeby upowszechnienia praktycznej wiedzy menedżerskiej z zakresu konstruowania
modeli biznesowych firm wyłaniających się z uczelni wyższych opracowany został podręcznik „Modele
biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły wyższej”.
Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów i prezentacji z konferencji naukowej pt. „Budowa
współpracy nauki z biznesem w województwie śląskim. Modele rozwoju firm spin off na podbudowie szkół
wyższych. W publikacji zamieszczono również podstawowe informacji o projekcie oraz notki
o realizatorach.
Obszar zagadnień poruszonych podczas konferencji ma na celu przedstawienie pracownikom
naukowo-dydaktycznym, samorządowcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom administracji państwowej
oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom możliwości współpracy biznesu ze środowiskiem
naukowym. Tematyka zawarta w bieżącym wydaniu obejmuje m.in. zagadnienia związane z systemami
wspierania współpracy nauki i biznesu w województwie śląskim, transferem technologii w zakresie dobrych
praktyk, ochroną pomysłów i wynalazków w odniesieniu do prawa własności intelektualnej w strategiach
rozwoju uczelni wyższych oraz konstruowaniem modeli biznesowych współpracy nauki i biznesu.
Mamy nadzieję, że publikacja ta oraz zaprezentowane w niej treści staną się cennym źródłem
przydatnych informacji, które przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat możliwości, jakie niesie
ze sobą współpraca nauki z biznesem.
Zespół Projektowy
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Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu gospodarczego
zrzeszającego podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość
prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195)
i własnego Statutu. Została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca
1990 roku. Do głównych celów i zadań Izby zgodnie ze Statutem należy m.in.: podejmowanie i prowadzenie
działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych
i technologicznych, a także pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli. Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach odgrywa istotną rolę przy projektowaniu i realizacji działań, które w sposób
kompleksowy pozwalają lokalnym społecznościom na udział w rozwoju społeczno-gospodarczym. Nasza
organizacja wielokrotnie podejmowała inicjatywy mające na celu przybliżenie tematyki związanej
z prowadzeniem firmy osobom planującym założyć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom już
istniejącym na rynku.
W chwili obecnej Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest liderem Sieci Śląskich
Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług. Sieć zrzeszająca 12 organizacji otoczenia biznesu
i świadcząca usługi w ponad 30 lokalizacjach na terenie całego województwa śląskiego funkcjonuje
w ramach ogólnopolskiego projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych
dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci
Punktów Konsultacyjnych (PK)”. W siedzibie Izby zlokalizowany jest Regionalny Punkt Konsultacyjny (RPK).
W ramach RPK Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach świadczy usługi informacyjne w zakresie
administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym
uwzględnieniem funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, w tym:
podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej (obowiązki podatkowe,
zatrudnianie pracowników, finansowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), rezygnacja z działalności
gospodarczej.
Izba to także aktywny partner w kreowaniu wizji rozwoju regionu w wielu obszarach
– gospodarczym, społecznym, kulturalnym, naukowym. Na rzecz rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw stale współpracuje z organizacjami i instytucjami - m.in. z Ministerstwem Gospodarki,
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Funduszem Górnośląskim S.A., Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną SA, Głównym Instytutem Górnictwa czy śląskimi uczelniami, a wśród nich przede wszystkim
z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz Politechniką Śląską.
Partnerami RIG w wielu przedsięwzięciach i projektach są oraz były firmy i instytucje znane
w całej Polsce i regionie, tj. : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Górnośląski, Krajowa Izba Gospodarcza, Allegro.pl, Korporacja
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Alior Bank, Bank BPH,
Meritum Bank, Multi Bank, PKO Bank Polski.
Wśród inicjatyw podejmowanych przez Izbę są organizowane już od dziewiętnastu lat Laury
Umiejętności i Kompetencji. Laurami nagradzane są nieprzeciętne osobowości oraz firmy, instytucje
i organizacje wyróżniające się aktywnością w procesie tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji
oraz dostosowywania do standardów europejskich. Wśród Laureatów poprzednich edycji znalazły się
m.in. takie znakomitości jak Ojciec Święty Jan Paweł II, Jan Nowak Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski,
Wojciech Kilar, Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Buzek, Leszek Balcerowicz, Andris Pieblags, Andrzej
Wajda, czy Bogdan Borusewicz.
Kolejną inicjatywą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach jest Śląska Nagroda Jakości,
mająca na celu integrację środowiska gospodarczego i promocję przedsiębiorstw z naszego regionu. Celem
organizowania tego Konkursu, jest promocja nowoczesnej filozofii Zarządzania Jakością (TQM)
oraz wyłonienie spośród grona przedsiębiorstw tych, które z największym powodzeniem system ten
wdrożyły dla polepszenia jakości swoich produktów i usług. Konkurs otrzymał status Regionalnej Edycji
Polskiej Nagrody Jakości, która zarazem jest wstępem do ubiegania się o Europejską Nagrodę Jakości.
Zrzeszając małe i średnie przedsiębiorstwa Izba nie tylko dba i wspomaga je w rozwoju. W tym
roku po raz pierwszy z inicjatywy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach przygotowany został
Kongres Małych i Średnich przedsiębiorstw, który miał miejsce w październiku. Celem przedsięwzięcia było
podkreślenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w procesie budowania innowacyjnej, dynamicznej
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gospodarki oraz zwrócenie uwagi na szanse i wyzwania stojące przed ich rozwojem.
Podejmowane podczas sesji merytorycznych tematy skupiały się wokół zagadnień związanych
m.in. z analizą obecnego stanu MŚP w Polsce i w UE, rozwojem funduszy europejskich dla wzrostu
konkurencyjności MŚP, rolą otoczenia biznesu i samorządu terytorialnego w tworzeniu warunków
i instrumentów dla rozwoju i wzmocnienia potencjału tego sektora, internacjonalizacją polskich MŚP
oraz współpracą nauki i biznesu dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadzi także działalność edukacyjną.
Organizujemy dla przedsiębiorców szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu m.in. prawa, handlu
zagranicznego, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi, funduszy europejskich czy systemów
zarządzania jakością. Rocznie realizujmy około 100 szkoleń otwartych. Na zamówienie firm zewnętrznych
realizowane są także szkolenia zamknięte,„szyte na miarę” i dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej
firmy.
Realizując cele statutowe Izba stale współpracuje z instytucjami samorządu terytorialnego
oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu, w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Przedstawiciele Izby uczestniczą w pracach komisji i zespołów problemowych oraz biorą udział w licznych
konsultacjach społecznych.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach prowadzi również szeroko zakrojoną współpracę
międzynarodową z zagranicznymi izbami gospodarczymi m.in. z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Austrii,
Czech czy Ukrainy.
Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach działa również Sąd Arbitrażowy, powołany
w 1991 r. jako jeden z pierwszych w Polsce przez Izbę i Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze
w Katowicach.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach posiada akredytację Krajowego Systemu Usług
dla Małych i Średnich przedsiębiorstw w zakresie świadczenia usług informacyjnych oraz usług doradczych
o charakterze ogólnym. Posiadane Certyfikaty Jakości KSU oraz Certyfikat Jakości ISO 9001:2009 w obszarze
działalności samorządu gospodarczego, usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych
oraz współpracy międzynarodowej gwarantują odpowiednio wysoki standard świadczonych usług.
Na potwierdzenie ciągłego zaangażowania w podnoszenie jakości w każdej sferze swojej działalności,
w 2010 r., w dwudziestym roku swojego istnienia, Izba nagrodzona została Polską Nagrodą Jakości.
Oferta usługowa Izby jest niezwykle obszerna i stale dostosowywana jest do zmieniających się
potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Należy jednak podkreślić, że Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach jest platformą współpracy dla ambitnych i przedsiębiorczych osób, chcących rozwijać siebie
oraz swoją działalność gospodarczą.
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Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” rozpoczęła swoją
działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych
i należy do czołowych polskich think tank. Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej
Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim
dorobku ponad 60 zrealizowanych projektów, ponad 80 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych
aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno
ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach działalności Instytutu pisały zarówno dzienniki
(Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska Europa Świat), jak i tygodniki (Wprost, Polityka).
Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio) oraz stacjach telewizyjnych
(Telewizja Polska - centralna oraz oddziały regionalne, TV Biznes). Do tej pory udało nam się zgromadzić
ponad 1600 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu.
W trakcie swojej działalności Instytut współpracuje bądź miał okazję współpracować z wieloma
organizacjami zagranicznymi, takimi jak: Center for International Private Enterprise (USA), The German
Marshall Fund of the United States, Freedom House (USA), Center for Enterprise Development (USA),
Fundacja im. F. Naumanna (Niemcy), The Westminster Foundation for Democracy (Wielka Brytania), Danish
Social Science Foundation (Dania), SOCO - Institute for Human Sciences (Austria), The Windsor Group
(Austria), Open Society Institute - Local Government and Public Service Reform Initiative (Węgry)
oraz krajowymi, m.in.: Fundacja „Fundusz Współpracy”, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Edukacji
i Nauki, Komitet Badań Naukowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Państwowa Agencja
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Ambasada Brytyjska w Warszawie, Ambasada USA w Warszawie,
PKO Bank Polski SA.
Do głównych obszarów zainteresowań Instytutu należą: budowa demokracji, w tym
wzmacnianie dialogu społecznego i przeciwdziałanie korupcji, rozwój przedsiębiorczości prywatnej i rynku
pracy, wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji, również poprzez współpracę środowisk
naukowych z biznesowymi, deregulacja gospodarki oraz etyka w działalności gospodarczej.
Poprzez swoje działania, Instytut przyczynia się do promocji dialogu i rzecznictwa interesów
w samorządach terytorialnych. W ostatnich latach Instytut zrealizował m.in. kilka projektów w zakresie
budowy demokracji oraz wzmacniania mechanizmów i instytucji demokratycznych. W 2011 r. ukończyliśmy
dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej
w Polsce” oraz „Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych
w procesie legislacyjnym”. Wspomniane projekty miały na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych
i zmotywowanie ich do wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez władze publiczne, a z drugiej
strony projekty miały również przyczynić się do zwiększenia otwartości władz samorządowych różnych
szczebli na opinie społeczności lokalnych. W 2007 r., realizowaliśmy projekt „Samorządowy monitoring
legislacyjny. Budowa systemu rzecznictwa i konsultacji potrzeb rozwojowych małych i średnich
przedsiębiorstw na szczeblu samorządowym”, współfinansowany przez UE. W ramach projektu opracowane
zostały dwa podręczniki: Pierwszy pt.: „Samorządowy monitoring legislacyjny” przeznaczony dla izb
gospodarczych i organizacji pozarządowych, przedstawiający możliwości uczestniczenia partnerów
społecznych w lokalnej i regionalnej polityce gospodarczej. Drugi pt.: „Samorządowa demokracja
partycypacyjna”, skierowany do władz samorządowych, jest podręcznikiem w zakresie konsultowania
polityki lokalnej z partnerami społecznymi. Promocji rzecznictwa lokalnego służył także zrealizowany
w 2008 r. projekt „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia
informowania i rzecznictwa lokalnego”, współfinansowany przez UE. W 2008 roku Instytut podjął się
realizacji projektu pn.: „Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce
przedsiębiorstw” (współfinansowanego przez UE), którego głównym celem było zidentyfikowanie sytuacji
korupcyjnych, określenie kosztów korupcji dla firm oraz opisanie i upowszechnienie najlepszych praktyk
stosowanych przez firmy w celu przeciwdziałania korupcji.
Jednym z istotnych projektów Instytutu był projekt „Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury
przedsiębiorczości i etyki rynku pracy” realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Proponowaliśmy w nim pozytywny sposób podejścia do walki ze zjawiskiem dyskryminacji
na rynku pracy. Miał na celu pomoc przedsiębiorcom nie tylko w stwarzaniu godziwych relacji i warunków
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pracy, ale także w podniesieniu ich świadomości w zakresie szeroko pojętej etyki w relacjach
z pracownikami. Realizując projekt staraliśmy się znaleźć i upowszechnić wzorce działań wspierających
możliwości dostosowywania się firm i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce. Wzorce te
zostały ujęte w rekomendowany dla przedsiębiorstw standard „Zatrudnienie Fair Play” - zestaw zaleceń,
które w sposób całościowy regulują relacje na linii pracodawca - pracownik. Więcej informacji na temat
Standardu znajdą Państwo na www.praca.fairplay.pl.
Jedną z dziedzin, nad którą Instytut prowadził badania w ciągu ostatnich lat jest rozwój dziedzin
opartych na wiedzy w Polsce. W tym zakresie opracowaliśmy kilka raportów oraz powstały rekomendacje
dotyczące zmian m.in. w prawie podatkowym tak, aby sprzyjało przedsiębiorstwom prowadzącym prace
B+R. Rekomendacje zawierają także propozycje zmian w ustawie o telekomunikacji, systemie edukacji,
systemie finansowania badań naukowych ze środków publicznych oraz prawie dotyczących ochrony
własności intelektualnej. W latach 2009-2010 r. zespół Instytutu zrealizował dwa projekty (w woj.
mazowieckim i śląskim) dotyczące systemów identyfikacji dziedzin zapewniających pracę wysokiej jakości
(PWJ) oraz mechanizmów i rozwiązań wspierających tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości, które
skierowane były m.in. do jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowaliśmy także kilka projektów
(współfinansowanych przez UE w ramach EFS) nastawionych na upowszechnienie i zacieśnienie
współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami, aby jak najczęściej dochodziło do komercjalizacji
wyników badań naukowych. Należą do nich m.in. takie projekty, jak: „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program
promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa
oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety”, „Przez Naukę do Biznesu” oraz „Przedsiębiorczy
Uniwersytet” w województwie lubelskim.
Obok działalności naukowo-badawczej Instytut realizuje dwa ogólnopolskie programy
związane z promocją etyki. W 2011 r. realizowana jest XIV edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Program trwa już ponad 13 lat i ciągle cieszy się dużą popularnością. Do dotychczas przeprowadzonych
edycji przystąpiło 2717 firm, którym przyznano łącznie 6759 certyfikatów „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Poprzez uniwersalną wymowę logo i rzetelność weryfikacji, program stał się pożądanym narzędziem
budowania prestiżu firmy na rynku ogólnopolskim. Wiele przedsiębiorstw ceniąc ten znak, co roku bierze
udział w programie. Pomimo pojawienia się innych inicjatyw ukierunkowanych na promocję uczciwości
w działalności gospodarczej, program„Przedsiębiorstwo Fair Play” pozostał jedynym programem, w którym
firmy zobowiązane są do udokumentowania tak szerokiego zakresu budowania właściwych relacji
z „interesariuszami”, jest również programem opartym na najlepszych doświadczeniach etyki biznesu.
Wśród laureatów XIII edycji programu znalazło się 624 firm z całego kraju.
Od 2001 r. realizowany jest siostrzany program skierowany do samorządów – „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jego celem jest m.in. promocja gmin stwarzających wyjątkowo dobre
warunki dla inwestorów, a także wykazujących szczególną dbałość o potrzeby społeczności lokalnej.
Pragniemy zachęcić gminy do wypracowania wysokich standardów obsługi przedsiębiorców oraz
do wprowadzenia stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy. Zależy nam również na udzieleniu
im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów.
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Raport:
Ewaluacja końcowa projektu „Przez Naukę do Biznesu”
1. Formalne podstawy ewaluacji
Podstawą ewaluacji jest treść umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.08.02.01-24-025/09-01
z 06.04.2010 r. wraz z załącznikami, która przewiduje przeprowadzenie działań ewaluacyjnych na bieżąco,
w trakcie realizacji całego projektu. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji opracował zakres ewaluacji
obejmujący: poszczególne realizowane zadania, podejmowane działania oraz ich efekty, harmonogram
czasowy prowadzonych prac oraz ich zgodność z założonymi celami. Ustalono, że ewaluacja zostanie
przeprowadzona na podstawie analizy istniejącej dokumentacji oraz ankiet ewaluacyjnych
przeprowadzonych podczas warsztatów, szkoleń i doradztwa. Uwzględnione zostaną również informacje
zwrotne od beneficjentów dotyczące zakończonych działań projektu.
2. Cel ewaluacji
Celem ewaluacji jest ocena zgodności prowadzonych działań z założonymi celami i weryfikacji
osiągniętych rezultatów.
3. Metoda i podstawa informacyjna
Metodą badawczą autoewaluacji jest analiza informacji na temat projektu. Informacje do analizy
zostaną pozyskane na podstawie weryfikacji:
źdokumentacji projektu i jej zmian w czasie,
źopracowanych rezultatów i ich dokumentacji,
źankiet z ewaluacji przedsięwzięć projektowych wypełnianych przez beneficjentów.
4. Czas realizacji projektu
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projekt trwał od 1 czerwca 2010 r.
do 31 października 2011 r. (17 miesięcy). Prace projektowe rozpoczęły i zakończyły się zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem. Podczas trwania projektu wykonano terminowo wszystkie
zaplanowane we wniosku działania.
5. Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowiły osoby zamieszkałe na terenie woj. śląskiego i/lub pracujące
na terenie woj. śląskiego oraz podmioty posiadające siedzibę lub inna formę organizacyjną na terenie
woj. śląskiego i działające na terenie woj. śląskiego.
Głównym odbiorcą projektu była kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni woj. śląskiego.
Projekt objął bezpośrednim wsparciem 76 pracowników naukowych. W tej liczbie 12 menedżerów nauki
(rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, itp.) odpowiedzialnych
za organizowanie pracy naukowo-badawczej swoich jednostek. Przeszkolenie tych osób w zakresie
budowy strategii zarządzania własnością intelektualną (IP) i rozwoju firm spin off stanowiło kluczowy
warunek powodzenia przyszłych inicjatyw pracowników w tym zakresie.
Ponadto przeszkolono 32 pracowników naukowych z projektowania firm spin off i 32 osoby
przez Wirtualny Spin Inkubator.
6. Realizacja zadań
Zadanie 1. Promocja projektu, rekrutacja, zarządzanie i ewaluacja
W ramach realizacji zadania prowadzono następujące działania promocyjne: kolportaż ulotek
promocyjnych na wyższych uczelniach, wysyłka informacji promocyjnych, realizacja banerów reklamowych,
wykup ogłoszeń prasowych i artykułów. Przeprowadzono spotkania informacyjne na wydziałach uczelni
wyższych. Na bieżąco administrowana jest strona projektu www.przeznaukedobiznesu.pl.
Prowadzono rekrutację na kursy e-learningowe, szkolenia kadry naukowej, warsztaty
dla menadżerów nauki, doradztwo oraz konferencję końcową. Rekrutacja prowadzona była z zachowaniem
zasady równości szans (dot. płci, miejsca zamieszkania, pochodzenia itp.). Zaproszenia do uczestnictwa
zostały skierowane do jednostek akademickich i naukowych. Kwalifikacji dokonywano na podstawie
przynależności do grupy docelowej, przy czym kobietom udzielano pierwszeństwa do udziału w projekcie.
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Prowadzono ustną akcję informacyjną w trakcie bezpośrednich spotkań z dziennikarzami
oraz przedstawicielami beneficjentów ostatecznych.
Na bieżąco prowadzono zarządzanie projektem, podział i nadzór nad pracami merytorycznymi,
monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem oraz wydatkowanie i rozliczanie środków.
Monitoring i ewaluacja projektu odbywały się systematycznie w oparciu o listy obecności,
ankiety wypełniane przez uczestników po każdym szkoleniu, doradztwie i warsztatach oraz informację
zwrotną z kursów e-learningowych. Monitoring produktów odbywał się na podstawie faktycznie
realizowanych działań i prowadzonej dokumentacji przez specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji. Na koniec
projektu sporządzono niniejszy raport ewaluacyjny z realizacji projektu.
Przykładowy baner. Sekwencje.

Zadanie 2. Warsztaty dla menedżerów nauki
Przeprowadzono prace organizacyjne obejmujące przygotowanie informacji o planowanych
warsztatach, wymaganiach dotyczących sali, cateringu, lokalizacji. Zapytania ofertowe zostały wysłane do
potencjalnych oferentów usług. Ponadto zapytanie zostało umieszczone na stronie internetowej projektu.
Przeprowadzono porównanie ofert i wybrano najlepsze miejsce na przeprowadzenie warsztatów. Usługa
została zrealizowana zgodnie z umową. Przygotowano materiały warsztatowo-szkoleniowe. Prowadzono
rekrutację do udziału w warsztatach, korzystając z bazy Beneficjentów Ostatecznych tj. menadżerów nauki
oraz pracowników naukowych. Menedżerowie nauki otrzymali zaproszenia do udziału w warsztatach
Plakat elektronicznego zaproszenia na warsztaty:

Źródło: zasoby archiwalne
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
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Warsztaty dla kadry naukowej odbyły się w dniach 10-12 lutego 2011 w hotelu Hotel Kotarz
Spa&Wellness, ul. Wyzwolenia 40, Brenna.
Prowadzone były przez trzech Instruktorów z Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. W trakcie warsztatów omawiano m.in. projektowanie strategii uczelni
w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz strategii w zakresie tworzenia i finansowania spółek
spin off. Uczestnicy warsztatów poznali także możliwości identyfikowania tematów badań interesujących
dla gospodarki oraz tworzenia modeli biznesowych badań aplikacyjnych. W warsztatach wzięło udział
12 uczestników. Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że warsztaty zostały dobrze i bardzo dobrze
ocenione przez uczestników.

Źródło: zasoby archiwalne Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Zadanie 3. Opracowanie podręcznika
Opracowano treść podręcznika, a następnie przeprowadzono opracowanie redakcyjne i druk.
Zapytanie ofertowe na skład i druk podręcznika zostało wysłane do potencjalnych oferentów, a także
zamieszczone na stronie internetowej projektu. W wyniku porównania ofert wybrano ofertę
najkorzystniejszą. Podręcznik został wydany drukiem i był dystrybuowany bezpłatnie podczas warsztatów
dla menadżerów nauki, a także wśród uczestników konsultacji i pracowników uczelni woj. śląskiego
oraz na konferencji końcowej. Podręcznik jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej projektu.
Zadanie 4. Stworzenie Wirtualnego Spin Inkubatora
Dokonano wyboru usługodawcy na przygotowanie i zarządzanie platformą Moodle, poprzez
którą będą realizowane kursy e-learningowe. Przygotowano elektroniczne formularze rejestracyjne.
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Opracowano treść merytoryczną kursów. Wykonano wstępne testy wewnętrzne poprawności
funkcjonowania systemu on-line. Ukończone zostały prace związane z adaptacją treści kursów
e-learningowych. Następnie dokończono adaptację platformy e-learningowej do realizacji kursów
oraz adaptację materiałów dot. kursów na potrzeby inkubatora. Rozpoczęto realizację e-kursów. Na bieżąco
prowadzono realizację kursów oraz bieżącą administrację platformy, zaktualizowano logowanie się
do kursów oraz rozbudowano opisy poszczególnych kursów.
Platforma e-learningowa połączona ze stroną www.przeznaukedobiznesu.pl.
Przykładowe zrzuty ekranowe.

Przeprowadzono spotkania informacyjne wraz ze szkoleniem dla użytkowników Wirtualnego
Spin Inkubatora na następujących uczelniach: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska
w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, Politechnika Częstochowska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Gliwicka
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach.
Zadanie 5. Szkolenia kadry naukowej
Przeprowadzono prace organizacyjne w ramach szkoleń. Przygotowano zapytanie ofertowe
dot. wynajmu sali i organizacji cateringu, które wysłano do potencjalnych oferentów oraz zamieszczono
na stronie internetowej projektu. W wyniku porównania ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Przygotowano dokumenty szkoleniowe. Wybrano instruktorów prowadzących szkolenia oraz podpisano
z nimi umowy, na podstawie których przeprowadzono szkolenia. Osoba odpowiedzialna za rekrutację
przeprowadziła spotkania z pracownikami naukowymi, w tym kadrą zarządzającą uczelniami, w celu
przedstawienia szczegółów związanych z realizacją projektu. Prowadzono rekrutację do udziału
w szkoleniach. Zgodnie z harmonogramem opracowano bazy Beneficjentów Ostatecznych tj. menadżerów
nauki oraz pracowników naukowych, którzy otrzymali zaproszenia do udziału w szkoleniach.
Przeprowadzono szkolenia dla kadry naukowej w dniach 10-12 grudnia 2010 r. oraz 4-6 marca 2011 r.
w hotelu Hotel Kotarz Spa&Wellness, ul. Wyzwolenia 40, Brenna.
Przeprowadzona ewaluacja pokazała, że szkolenia zostały dobrze i bardzo dobrze ocenione
przez uczestników.
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Zadanie 6. Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania firmami spin off
Opracowano Bank Aplikacji Biznesowych. Opisano przykłady firm, które odniosły sukces jako
spółki spin off. Opracowano 40 studiów przypadków, które są dostępne na stronie internetowej projektu.
Dokonano adaptacji treści Banku Aplikacji do postaci elektronicznej. Prowadzono doradztwo w zakresie
zakładania i zarządzania firmami spin off. Przeprowadzono 13 sesji konsultacyjnych w dniach:
ź22.10, 8.11, 25.11.2010, 31.01,10.02, 01.03, 18.03. i 29.03.2011 - w RIG w Katowicach;
ź18.03.2011 - w Bielsku Białej,
ź28.04, 31.05 - w RIG w Katowicach,
ź13.06 - na Uniwersytecie Śląskim,
ź20.06 - na Politechnice Częstochowskiej,
oraz dyżury konsultacyjne online w wymiarze 80 h.
Zadanie 7. Organizacja konferencji końcowej
Prowadzono prace przygotowawcze do organizacji konferencji - wyszukiwanie potencjalnych
tematów i autorów artykułów oraz zbieranie artykułów na konferencję. Konferencja odbędzie się
dnia 12 października 2011 r. w RIG w Katowicach.
7. Ocena zgodności prowadzonych działań z założonymi celami, weryfikacja osiągniętych
rezultatów
Celem głównym projektu założonym we wniosku jest poszerzenie do końca października 2011 r.
menedżerskiej wiedzy 76 przedstawicieli kadry naukowej woj. śląskiego w zakresie projektowania modeli
biznesowych przedsiębiorstw spin off oraz nabycie umiejętności w zakresie zakładania innowacyjnych firm
i zarządzania nimi. Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia celu zostały realizowane zgodnie
z założeniami. Projektodawca osiągnął zakładane rezultaty.
Osiągnięto cele szczegółowe realizujące cel główny:
Cel 1. Nabycie wiedzy przez 76 osób kadry naukowej w zakresie narzędzi projektowania innowacyjnych
spółek spin off oraz modeli biznesowych w tym zakresie - do końca października 2011.
Osiągnięte rezultaty twarde:
źprzeszkolenie 12 menedżerów nauki w zakresie budowy strategii zarządzania IP i rozwoju firm spin off,
źpowstanie 6 wstępnych strategii zarządzania IP w jedn. naukowych,
źprzeszkolenie 32 pracowników nauki w ramach warsztatów w zakresie projektowania firm spin off,
źpowstanie 12 koncepcji biznesowych wśród uczestników szkolenia oraz 6 biznes planów,
źzapoznanie 76 przedst. grupy docelowej z materiałami opracowanymi w ramach proj.,
źwydanie 76 dyplomów dla uczestników.

Wzór certyfikatu i przykład identyfikatora dla uczestnika warsztatów
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Bezpośrednim wsparciem objęto 76 pracowników naukowych, w tym 12 menedżerów nauki
(Warsztaty), 32 pracowników naukowych (szkolenia kadry naukowej) oraz 32 osoby przez Wirtualny
Spin-Inkubator dostępny w internecie.
Osiągnięte rezultaty miękkie:
źwzrost wiedzy w zakresie zarządzania strategicznego jednostkami naukowymi w zakresie B+R,
źwzrost wiedzy menedżerskiej pracowników nauki w zakresie projektowania firm spin off i zarządzania

nimi.
Wypracowane produkty:
ź16 godzin szkolenia (2 dni) dla 12 menedżerów nauki,
źstworzenie Spin-Inkubatora,
ź48 godzin szkoleń dla kadry naukowej (dwie grupy po 16 osób),
źprowadzenie dyżurów konsultacyjnych (2h*40tyg.) oraz konsultacji osobistych,
źwydanie 100 publikacji-wystąpień, prezentacji i referatów na konferencje końcową.
Cel 2. Poznanie najlepszych polskich i zagranicznych praktyk w zakresie inicjowania i zarządzania firmami
typu spin off.
Osiągnięte rezultaty twarde:
Opracowano Bank Aplikacji Biznesowych zawierający 40 studiów przypadków w zakresie wykorzystania
wyników badań naukowych oraz najlepszych praktyk zakładania i zarządzania firmami spin off.
Opracowano podręcznik zawierający modele biznesowe spółek spin off (analiza praktycznych
przypadków).
Osiągnięte rezultaty miękkie:
źupowszechnienie najlepszych praktyk w zakresie rozwoju spin off.

Wypracowane produkty:
ź220 egzemplarzy podręcznika (Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin off na podbudowie szkoły
wyższej),
źstworzenie Banku Aplikacji Biznesowych.
Okładka podręcznika „Modele Biznesowe Przedsiębiorstw Tworzonych na Bazie Szkół Wyższych”
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Cel 3. Kreowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie B+R poprzez promocję korzyści z wdrażania wyników
badań do praktyki operacyjnej przedsiębiorstw - w mediach i środkach masowego przekazu.
Osiągnięte rezultaty twarde:
źorganizacja konferencji naukowej upowszechniającej wyniki projektu.

Wypracowane produkty:
źpublikacja 4 artykułów promocyjnych i 10 ogłoszeń prasowych.

Cel 4. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej wśród pracowników naukowych z woj. śląskiego.
1000 szt. ulotek i 500 szt. plakatów.
Przykładowy baner. Sekwencje.

8. Promocja projektu:
Kampania promocyjna projektu zaplanowana została z uwzględnieniem dotychczasowych
doświadczeń Fundacji Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach w tym obszarze, zdobytych w trakcie realizacji projektów
dofinansowanych z EFS. Przy wyborze narzędzi, form i kanałów dystrybucji informacji wykorzystano
doświadczenie pracowników oraz specyfikę grupy docelowej.
Opracowano stronę internetową projektu zawierającą kompleksowe informacje dotyczące
projektu (m.in. zasady rekrutacji, harmonogram rekrutacji, opis działań projekt). Podstawowe informacje
o projekcie zamieszczone zostały również na stronach RIG w Katowicach oraz IPED. Ponadto zorganizowano
8 spotkań informacyjnych na uczelniach wyższych z województwa śląskiego. Kampania promocyjna
obejmowała reklamę zewnętrzną tj. ekspozycję plakatów w uczelniach wyższych woj. śl. oraz reklamę
prasową (ogłoszenia i artykuły w „Gazecie Wyborczej”, „Wolnym Rynku” oraz gazetach uczelnianych). Zostały
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wydrukowane materiały promocyjne i promocyjno-szkoleniowe (plakaty, ulotki, notatniki, długopisy,
segregatory). W ramach kampanii promocyjnej zorganizowano wysyłkę zaproszeń do udziału w projekcie
do władz uczelni oraz pracowników naukowych. Dzięki bardzo dobrej współpracy realizatorów projektu
z uczelniami informacje o projekcie oraz rekrutacji stale znajdowały się na stronach internetowych uczelni
oraz ich jednostek organizacyjnych. Ponadto prowadzona była stała ekspozycja ulotek i plakatów
w siedzibach Instytutu, Izby oraz uczelni wyższych. W promocji projektu bardzo ważną rolę odegrał
tzw. „marketing szeptany”, istniejący w środowisku potencjalnych uczestników, którzy nawiązując
współpracę z IPED oraz RIG w Katowicach promowali projekt wśród swoich współpracowników
i znajomych.
Taka konstrukcja kanałów informacyjnych i narzędzi promocyjnych pozwoliła na dotarcie
z informacją o projekcie do bardzo szerokiego grona potencjalnych uczestników projektu i pozwoliła
na gwarancję zrekrutowania docelowej grupy uczestników oraz poprawnej realizacji projektu.
Materiały reklamowe
Notes

Segregator
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Ulotka projektowa

Grawer na długopisach metalowych

Logo projektu
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Strona internetowa projektu

Torba
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9. Zarządzanie projektem
Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (lider) oraz Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach (partner).
W ramach koordynacji działań i monitoringu prac zostały stworzone wewnętrzne harmonogramy działań
uwzględniające przepływy finansowe i czas realizacji zadań. Planowa realizacja projektu, osiąganie
zamierzonych celów projektu oraz kontakty zewnętrzne z IW były na bieżąco kontrolowane
przez kierownika projektu i pozostałych członków zespołu projektowego. Kierownik projektu
oraz koordynator projektu sprawowali nadzór nad prowadzoną dokumentacją. Spotkania zespołu
projektowego odbywały się regularnie.
10. Analiza danych ewaluacyjnych
Według stanu na dzień 30.06.2011 w projekcie wzięło udział 86 osób, w tym 41 kobiet
i 45 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy mieli wykształcenie wyższe.
Struktura zatrudnienia uczestników projektu kształtowała się w następujący sposób:
Tab.1.

Zatrudnieni

kobiety

mężczyźni

ogółem

w mikroprzedsiębiorstwach

0

1

1

w małych przedsiębiorstwach

0

1

1

w średnich przedsiębiorstwach

8

4

12

w dużych przedsiębiorstwach

4

5

9

w administracji publicznej

29

34

63

Razem

41

45

86

Rys.1.

w mikroprzedsiębiorstwach
w małych przedsiębiorstwach
w średnich przedsiębiorstwach
w dużych przedsiębiorstwach
w administracji publicznej
1%1%
14%
11%

73%
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Strukturę wiekową uczestników projektu przedstawiono poniżej, w Tabeli 2.
Tab.2.

Wiek

kobiety

mężczyźni

ogółem

osoby młode (15-24 lata)

1

1

2

osoby w wieku starszym (55-64 lata)

3

10

13

pozostali

37

34

71

Rys.2.

osoby młode (15-24 lata)
osoby w wieku starszym (55-64 lata)
pozostali
2%
15%

83%

10.1. Warsztaty pt. „PRZEZ NAUKĘ DO BIZNESU. Budowa strategii zarządzania własnością
intelektualną i rozwoju firm spin off.”
W ankiecie wzięło udział 12 uczestników Warsztatów.
1. Kwestie merytoryczne
Zdecydowana większość ankietowanych stwierdziła, że warsztaty spełniły ich oczekiwania: 3 osoby
zaznaczyło odpowiedź „tak”, 5 osób odpowiedziało, że „raczej tak”, a 4 osoby zaznaczyły odpowiedź
„trudno powiedzieć”.
Wszyscy ankietowani stwierdzili, że warsztaty były jasne, a przekaz zrozumiały, przy czym 5 osób zaznaczyło
odpowiedź „raczej tak”, a 7 - odpowiedź „tak”.
Na pytanie „Czy informacje uzyskane w czasie warsztatów będą przydatne ?” 2 osoby odpowiedziały
„trudno powiedzieć”, 3 osoby udzieliły odpowiedz i„raczej tak”, a 7 osób odpowiedziało „tak”.
Większość osób zdecydowałaby się na ponowny udział w warsztatach (6 odpowiedzi „raczej tak”
i 4 odpowiedzi „tak”), natomiast odpowiedzi „raczej nie” i „trudno powiedzieć” otrzymały po jednym głosie.
Większość ankietowanych uznała, że warsztaty wzbogaciły ich wiedzę, przy czym 8 osób zaznaczyło
odpowiedź „tak”, 1 osoba „raczej tak” i 2 osoby –„trudno powiedzieć”.
6 osób oceniło opracowanie tematu „bardzo dobrze”, 4 osoby „dobrze”, a 2 osoby wybrały odpowiedź
„średnio”.
7 osób oceniło przygotowanie trenerów „bardzo dobrze”, 4 osoby „dobrze”, a 1 osoba „średnio”.
Prowadzenie warsztatów przez trenerów zostało ocenione „bardzo dobrze” przez 7 osób, „dobrze”
przez 3 osoby i „średnio” przez 1 osobę.
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Większość ankietowanych oceniła atmosferę na warsztatach pozytywnie, przy czym 11 osób „bardzo
dobrze”, a 1 osoba „dobrze”.
2. Kwestie techniczno-organizacyjne
Na pytanie „Czy łatwo było zapisać się na warsztaty ?” 9 osób odpowiedziało „tak”, a 3 osoby „raczej tak”.
Wszyscy ankietowani uznali, że sala była dostosowana do wymagań warsztatów, przy czym 11 osób
udzieliło odpowiedzi „tak” i 1 osoba „raczej tak”.
8 osób odpowiedziało, że czas trwania warsztatów był wystarczający, 2 osoby zaznaczyły odpowiedź „raczej
tak”, a po 1 osobie – odpowiedzi „średnio” i „nie”.
Na pytanie „Czy formy wykorzystywane podczas pracy na warsztatach odpowiadały specyfice tematu ?”
8 osób odpowiedziało „tak”, a 4 osoby „raczej tak”.
3. Powód podjęcia decyzji o udziale w warsztatach
Ankietowani zostali poproszeni o podanie głównego powodu podjęcia decyzji o udziale w warsztatach.
Motywacje uczestników wiązały się głównie z chęcią poszerzenia wiedzy na temat komercjalizacji badań
naukowych i zakładania firm spin off. Ankietowani podawali również powody bardziej ogólne,
jak np. wzbogacenie własnej wiedzy, chęć założenia firmy spin off na uczelni, a także atrakcyjne miejsce
i chęć poznania innych uczestników warsztatów.
4. Wnioski
Analizując odpowiedzi udzielone przez ankietowanych, stwierdzamy, że warsztaty zostały ocenione
pozytywnie przez zdecydowaną większość ankietowanych, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i techniczno-organizacyjnym.
Tab.3,4; Rys.3,4.
Kwestie merytoryczne:
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Rys.5., Tab.5.
Kwestie techniczno/organizacyjne:
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W ankiecie wzięło udział 8 uczestników doradztwa. Oceniano w skali od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa,
a 5 to najwyższa z możliwych ocen.
1. Praktyczne aspekty doradztwa
Zapytani, czy przekazane informacje poszerzyły Pana/Pani wiedzę na temat zakładania spółek spin off,
ankietowani w większości zaznaczyli najwyższą możliwą ocenę (5) – 5 osób, a 3 osoby zaznaczyły ocenę 4.
2. W jakim stopniu doradztwo spełniło Pana/Pani oczekiwania?
Na powyższe pytanie ankietowani udzielili odpowiedzi, zaznaczając oceny: 5 (5 osób) i 4 (3 osoby).
Wnioski: Analizując odpowiedzi udzielone przez ankietowanych, stwierdzamy, że doradztwo zostało
ocenione pozytywnie przez uczestników oraz że konsultacje przyczyniły się do wzrostu ich wiedzy
menedżerskiej w zakresie projektowania firm spin off i zarządzania nimi.
Tab.6.

Praktyczne aspekty szkolenia
Ocena

1

2

3

4

5

Czy przekazane informacje poszerzyły Pana/Pani wiedzę na temat zakładania spółek spin off? 0

0

0

3

5

W jakim stopniu doradztwo spełniło Pana/Pani oczekiwania?

0

0

3

5

0

W ankiecie wzięło udział 16 uczestników szkolenia. Oceniano w skali od 1 do 5, gdzie 1 to najniższa,
a 5 to najwyższa z możliwych ocen.
1. Praktyczne aspekty szkolenia
a) Identyfikacja pomysłów biznesowych
6 osób oceniło poszerzenie swoich kompetencji w tym zakresie na 5, 7 osób oceniło ten aspekt na 4, 2 osoby
zaznaczyły ocenę 3 i 1 osoba – ocenę 2.
b) Modele biznesowe firm typu spin off
4 osoby oceniły ten aspekt szkolenia na 5, 2 osoby – na 4, 5 osób zaznaczyło ocenę 3 i 4 osoby ocenę 21.
c) Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i konstrukcja biznes planu
8 uczestników zaznaczyło ocenę 5, 6 osób oceniło ten aspekt szkolenia na 4, a po 1 osobie – na 2 i na 3.
d) Procedury zakładania firmy
8 osób dało najwyższa ocenę 5, 7 osób zaznaczyło ocenę 4, a 1 osoba ocenę 1.
e) Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy
Po 7 osób zaznaczyło oceny 4 i 5, a 1 osoba ocenę 3.
2. W jakim stopniu szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania?
Na powyższe pytanie ankietowani udzielili odpowiedzi, zaznaczając oceny: 5 (7 osób) i 4 (6 osoby).
Wnioski: Analizując odpowiedzi udzielone przez ankietowanych, stwierdzamy, że szkolenie zostało
ocenione pozytywnie przez uczestników oraz że przyczyniło się do wzrostu wiedzy w zakresie zarządzania
strategicznego jednostkami naukowymi w zakresie B+R.

Niektóre dane nie sumują się do 16 z uwagi na brak wskazanych odpowiedzi przez uczestników.

1
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Rys.7.

Tab.7.

Praktyczne aspekty szkolenia
Ocena

1

2

3

4

5

Identyfikacja pomysłów biznesowych

0

1

2

7

6

Modele biznesowe firm typu spin off

0

4

5

2

4

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i konstrukcja biznes planu

0

1

1

6

8

Procedury zakładania firmy

1

0

0

7

8

Własność intelektualna i komercjalizacja wiedzy

0

0

1

7

7

W jakim stopniu szkolenie spełniło Pana/Pani oczekiwania?

0

0

0

6

7
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System wspierania współpracy nauki i biznesu
w województwie śląskim

– Robert Kulawiak, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z potrzebą korzystania z różnych usług
doradczych. Przedsiębiorcy, uczestnicząc w rynku, stykają się z licznymi trudnościami i barierami.
Przełamaniu tych barier i poprawie współpracy z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi inwestorami służą
Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB).
Do IOB zaliczamy:
źParki Naukowo-Technologiczne
źIzby Gospodarcze
źInkubatory przedsiębiorczości
źCentra transferu technologii
źOśrodki Innowacji NOT
źOśrodki szkoleniowo-doradcze
źCentra doskonałości
źFundacje
źStowarzyszenia przedsiębiorców
źFundusze pożyczkowa
źInstytucje sfery B+R

Instytucje Otoczenia Biznesu to podmioty, które posiadają bazę materialną, techniczną, zasoby
ludzkie oraz kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Do najważniejszych zadań
należy: wspieranie młodych i kreatywnych przedsiębiorców, asysta w rozpoczynaniu działalności
gospodarczej, wdrażanie nowych technologii i form zarządzania, pomoc nowo powstałym firmom.
Działania prowadzone przez IOB dotyczą również: podnoszenia jakości zasobów ludzkich
w przedsiębiorstwach poprzez szkolenia i doradztwo, wspierania powiązań kooperacyjnych
przedsiębiorstwa, tworzenia współpracy (m.in. klastry) i animowania środowiska innowacyjnego
przedsiębiorstw, a także zapewnienia zewnętrznych źródeł finansowania. IOB są zawsze otwarte
na innowacje.
W Polsce istnieje wiele instytucji otoczenia biznesu. Dynamicznie rozwija się województwo
śląskie, w którym prężnie działają m.in. Centra Transferu Technologii, Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości, Parki Naukowo-Technologiczne, Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze i inne.
CENTRA TRANSFERU TECHNOLOGII (CTT)
Centra transferu technologii to wyspecjalizowana grupa złożona z jednostek doradczych,
szkoleniowych i informacyjnych, które aktywnie działają w obszarze transferu i komercjalizacji technologii
i nie są nastawione na zysk.
Zadaniem działalności CTT, łączących świat nauki z biznesem, jest uzyskanie akceptacji
dla nowoczesnych technologii przez małe i średnie firmy, a zarazem przyczynianie się do podniesienia
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.
Centra Transferu Technologii powinny stworzyć takie warunki, w których możliwe będzie
pogodzenie ze sobą komercjalizacji, badań naukowych i działalności dydaktycznej na uczelniach.
Podstawowe cele działalności CTT:
źrozwijanie sieci kontaktów pomiędzy światem nauki i gospodarki,
źupublicznianie osiągnięć naukowych i prowadzenie uczelnianej polityki komercjalizacji wyników badań,
źzarządzanie własnością intelektualną powstałą w instytucjach naukowo-badawczych, udzielanie licencji,
źpromocja instytucji naukowo-badawczych, zespołów badawczych i ich osiągnięć,
źdoradztwo i szkolenia w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności

intelektualnej itp., dla środowiska akademickiego i zewnętrznych partnerów,
źdowartościowanie potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie lub określonej branży, tworzenie baz

danych,
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źocena możliwości komercyjnych nowych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych,
źopracowywanie studiów przedinwestycyjnych,
źrozpoznawanie potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny),
źwspółpraca z inwestorami ryzyka oraz innymi ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości,
źpozyskiwanie funduszy na badania, rozwój kadr i przedsięwzięcia innowacyjne,
źupowszechnianie, promowanie i rozwijanie przedsiębiorczości technologicznej.

W połowie 2010 r. odnotowano w Polsce 90 podmiotów, które oferują pomoc w zakresie
transferu technologii i dostępu do informacji dotyczących nowych programów, technologii i możliwości
współpracy.
Najwięcej Centrów Transferu Technologii funkcjonuje w Warszawie i Poznaniu (9), Krakowie (8),
Łodzi (6) i Lublinie (4)1.
Tabela 1. Centra Transferu Technologii w Polsce – według województw

Nazwa województwa

Liczba CTT

podkarpackie

4

małopolskie

9

śląskie

6

opolskie

2

dolnośląskie

5

lubuskie

2

zachodniopomorskie

3

pomorskie

4

kujawsko-pomorskie

5

wielkopolskie

14

łódzkie

6

świętokrzyskie

2

lubelskie

5

mazowieckie

15

podlaskie

5

warmińsko-mazurskie

4

Źródło: Opracowanie własne

Centra Transferu Technologii w województwie śląskim,
źOśrodek Innowacji NOT w Bielsku-Białej,
źRegionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Katowicach,
źCentrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej,
źOśrodek Innowacji NOT w Częstochowie,
źOśrodek Innowacji NOT w Gliwicach,
1
Praca zbiorowa pod red. K. Matusiaka, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, Warszawa 2010, str. 87
Ministerstwo Gospodarki – Departament Konkurencyjności Gospodarki, Wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost
konkurencyjność gospodarki rok po akcesji Polski do UE, Grudzień 2005, str.23
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źOśrodek Innowacji NOT w Katowicach,
źCentrum Innowacji i Transferu Technologii IMN w Gliwicach 2.

Szczegółowe informacje dotyczące Centrów Transferu Technologii w woj. śląskim na stronie
www.ris.slaskie.pl.
CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII (CTZ)
Centrum Zaawansowanych Technologii, to rodzaj konsorcjum naukowego, które składa się
z jednostek naukowych prowadzących badania naukowe na wysokim światowym poziomie oraz innych
podmiotów działających na rzecz badań i prac rozwojowych, innowacji i wdrożeń. Zajmuje się również
kryteriami i trybem przyznawania oraz rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa
na naukę. Prowadzona działalność o charakterze interdyscyplinarnym służy opracowaniu, wdrażaniu
i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami nauki szczególnie ważnymi dla gospodarki
z punktu polityki naukowej i innowacyjnej państwa 3.
Cele i zadania CTZ:
źopracowywanie, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii,
źpozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych,
źprowadzenie badań na światowym poziomie,
źwspółpraca z inkubatorami technologii i parkami naukowo-technologicznymi,
źwspomaganie koncentracji potencjału badawczego,
źrealizacja strategicznych (dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju) projektów badawczych,
źaktywny udział w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) poprzez udział w europejskich

sieciach doskonałości 4,
źrozwój gospodarki i podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw 5.

Na terenie województwa śląskiego działają 3 Centra Zaawansowanych Technologii:
źŚląskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Gliwicach,
źCentrum Zaawansowanych Technologii„Energia-Środowisko-Zdrowie” w Katowicach,
źPolskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia w Zabrzu 6.

AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (AIP)
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa mająca na celu promowanie
przedsiębiorczości i realizowanie projektów społecznych i biznesowych na skalę ogólnopolską i regionalną
wśród pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów.
W pakiecie usług AIP oferują najczęściej pomoc w rozliczaniu księgowym i finansowym każdej firmy, pisaniu
umów i udzielaniu porad prawnych, świadczeniu usług o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym
oraz przyznawaniu dotacji i pożyczek 7.
Zadania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości:
źkreowanie i stwarzanie możliwości założenia firmy na preferencyjnych warunkach,
źposzerzanie działalności firm już istniejących,
2
Strona internetowa Regionalnej Strategii Innowacji
www.ris.slaskie.pl/pl/artykul/regionalny_system_innowacyjny/1296484433/0/0
3
A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, A. Bąkowski, Przewodnik Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii,
Październik 2003, str.6-7
4
P. Głodek, M. Gołębiowski, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy Transfer technologii w małych i średnich
przedsiębiorstwach, tom I, Warszawa 2006, str.44
5
A. Siemaszko, M. Snarska-Świderska, A. Bąkowski, Przewodnik Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii,
Październik 2003, str.6-7
6
Strona internetowa Regionalnej Strategii Innowacji
www.ris.slaskie.pl/pl/artykul/regionalny_system_innowacyjny/1296484433/0/0
7
Strona internetowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Częstochowie
www.aipczestochowa.pl/inkubatory.html
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źtworzenie innowacyjnych pomysłów biznesowych,
źstwarzanie szans rozwoju dla osób młodych i ambitnych,
źprzeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,
źwzmacnianie współpracy między środowiskami naukowo-badawczymi a przedsiębiorcami 8.

Na najlepszych uczelniach w całej Polsce działa ponad 34 inkubatorów, z czego 8 zlokalizowanych jest
w województwie śląskim.
Tabela 2. Wykaz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w woj. śląskim

Miasto

Nazwa

Chorzów

źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej
Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Częstochowa

źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wydziale Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole
Lingwistycznej

Katowice

źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Akademii
Ekonomicznej
źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Śląskiej Wyższej
Szkole Zarządzania
źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie
Śląskim

Rybnik

źAkademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Rybnickim Ośrodku
Naukowo-Dydaktycznym Akademii Ekonomicznej
źAIP w Rybnickim Inkubatorze Technologicznym 9

Źródło: Opracowanie własne

Więcej informacji dostępnych na stronie www.inkubatory.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w woj. śląskim
na stronie www.ris.slaskie.pl.
INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Inkubatory przedsiębiorczości to udostępniona na preferencyjnych warunkach infrastruktura
dla rozpoczynających działalność gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw.
Oprócz wynajmu (dzierżawy) inkubatory świadczą także inne specjalne usługi ułatwiające funkcjonowanie
nowej firmie:
źdoradztwo, kursy, szkolenia (opracowanie biznesplanu, księgowość, rachunkowość, doradztwo prawne,
podatkowe, informatyka i komputery, zarządzanie biznesem),
źpomoc w kojarzeniu partnerów biznesowych, a co za tym idzie wzrost poziomu innowacyjności
podejmowanych przez przedsiębiorców działań,
źinfrastruktura techniczno-serwisowa (Internet szerokopasmowy, kopiarka, faks, recepcja, obsługa
sekretariatu, dostęp do baz danych),
źpomoc finansowa (wparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój działalności, fundusz
pożyczkowy, fundusz doręczeniowy, kredyty).
8
Strona internetowa Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola
Goduli w Chorzowie www.inkubator.gwsp.edu.pl
Strona internetowa Akademi ckiego Inkubatora Przedsiębiorczości www.inkubatory.pl
rzedsiębiorczości w Częstochowie www.aipczestochowa.pl/inkubatory.html
9
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Główne zadania Inkubatorów Przedsiębiorczości:
źwspieranie aktywności osób młodych i innych grup społecznych,
źasysta w tworzeniu nowych firm,
źpomoc w rozwoju nowo-powstałych firm,
źtworzenie nowych miejsc pracy,
źzapewnienie efektywności ekonomicznej,
źrozbudowa istniejących obiektów,
źzwiększenie ilości inkubowanych firm,
źmodernizacja inkubatora,
źpozyskiwanie środków unijnych,
źpoprawa komunikacji z otoczeniem biznesowym.

Zalety Inkubatorów Przedsiębiorczości:
źwykształcenie się fachowej kadry w zakresie doradztwa eksperckiego i świadczenia usług biznesowych,

co wpływa na wzrost jakości kapitału ludzkiego w regionie,
źpozytywny wpływ na budowę gospodarki wolnorynkowej i umacnianie struktur biznesowych,
źinkubatory, poprzez swoją działalność zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną – regionalną, przyczyniają

się do tworzenia przyjaznej atmosfery dla rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania działalności
gospodarczej 10.
Skorzystanie z usług inkubatora wymaga spełnienia przez przedsiębiorstwo określonych warunków.
Najczęściej wymogi te są następujące:
ź przedsiębiorstwo funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata,
ź przedstawienie biznesplanu,
ź zadeklarowanie długości pobytu w Inkubatorze (przeważnie nie dłużej niż 2-3 lata) 11.
W pierwszej połowie 2010 roku zanotowano w Polsce 45 inkubatorów przedsiębiorczości.
Najwięcej inkubatorów działa w województwie śląskim – aż 11.
W innych regionach występują w liczbie:
źw woj. małopolskim – 6,
źw woj. zachodniopomorskim i łódzkim – 4,
źw woj. lubuskim – 3,
źw woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim
i podkarpackim – 2,
źw woj. warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim – 1,
źwoj. podlaskie nie posiada swojego inkubatora przedsiębiorczości 12.
Inkubatory Przedsiębiorczości na terenie województwa śląskiego
źBielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
źInkubator Przedsiębiorczości w Chorzowie,
źCzęstochowski Inkubator Przedsiębiorczości,
źInkubator Przedsiębiorczości w Gliwicach,
źInkubator Przedsiębiorczości w Knurowie,
źRudzki Inkubator Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej,
źBędziński Inkubator Przedsiębiorczości,
źInkubator Przedsiębiorczości w Jastrzębiu Zdroju,
źInkubator Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach,
źCentrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli,
źGórniczy Inkubator Przedsiębiorczości w Knurowie,
10
Ministerstwo Gospodarki – Departament Konkurencyjności Gospodarki, Wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost
konkurencyjności gospodarki rok po akcesji Polski do UE, Grudzień 2005, str.25
APraca zbiorowa pod. red. K. B. Matusiaka, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, Warszawa 2010, str.73
12
Ministerstwo Gospodarki – Departament Konkurencyjności Gospodarki, Wpływ instytucji otoczenia biznesu na wzrost
konkurencyjności gospodarki rok po akcesji Polski do UE, Grudzień 2005, str.25
11
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źInkubator Przedsiębiorczości w Tychach,
źInkubator Przedsiębiorczości„Strażacka” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej 13.

Szczegółowe informacje dotyczące Inkubatorów Przedsiębiorczości w woj. śląskim na stronie www.ris.slaskie.pl.
INKUBATORY TECHNOLOGICZNE
Inkubator technologiczny to rodzaj programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany
w otoczeniu lub powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi, określany jako wyodrębniony
organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek, który łączy ofertę lokalową z usługami wspierającymi
rozwój małych firm 14.
Celem inkubatora jest wspieranie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizacja warunków
dla transferu i komercjalizacji technologii.
Proces ten zachodzi m.in. poprzez:
źkontakty z instytucjami naukowymi,
źocenę przedsięwzięć innowacyjnych,
źusługi wspierające biznes (doradztwo finansowe, marketingowe, prawne, organizacyjne i technologiczne),
źpomoc w pozyskiwaniu środków finansowych (w tym także funduszy ryzyka),
źdostarczanie (wg potrzeb) odpowiedniej powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą,
źtworzenie stosownego klimatu do podejmowania działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć
innowacyjnych,
źdostęp do laboratoriów w placówkach naukowych 15.
Głównym zadaniem inkubatorów technologicznych jest asystowanie w tworzeniu
oraz udzielanie pomocy w pierwszym okresie działania małej firmy z obszaru nowoczesnych technologii.
Zapewnia to firmie korzyści pochodzące z bezpośredniego kontaktu z zarządem i pracownikami
inkubatora, trenerami i doradcami oraz innymi przedsiębiorcami korzystającymi z jego usług. Efektem tych
kontaktów są tzw. efekty synergii. Młody przedsiębiorca może oczekiwać preferencyjnej stawki wynajmu
pomieszczenia biurowego oraz infrastruktury technicznej i serwisowej. Otrzymuje również dostęp
do oferty szkoleniowej, informacyjnej i doradczej 16.
Oferta taka obejmuje:
źprzedsiębiorczość i tworzenie firmy,
źdostęp do środków z funduszy europejskich,
źpośrednictwo kooperacyjne,
źprzygotowanie biznesplanów i wniosków kredytowych,
źfinanse i podatki,
źksięgowość i rachunkowość,
źprawo gospodarcze,
źbadania rynku i marketingu,
źnowe technologie 17.
W połowie 2010 roku odnotowano 20 inkubatorów technologicznych działających na terenie Polski 18.
W województwie występują 3 inkubatory:
źBeskidzki Inkubator Technologiczny w Bielsku-Białej,
źRybnicki Inkubator Technologiczny
źGórnośląski Inkubator Technologiczny w Rudzie Śląskiej 19.
Strona internetowa Regionalnej Strategii Innowacji
www.ris.slaskie.pl/pl/artykul/regionalny_system_innowacyjny/1296484433/0/0
Strona internetowa Portalu Innowacji http://www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86464.asp
15
P. Głodek, M. Gołębiowski, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy Transfer technologii w małych i średnich
przedsiębiorstwach, tom I, Warszawa 2006, str.46-48
16
Strona internetowa Portalu Innowacji www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86464.asp
17
P. Głodek, M. Gołębiowski, Vademecum innowacyjnego przedsiębiorcy Transfer technologii w małych i średnich
przedsiębiorstwach, tom I, Warszawa 2006, str.46-48
18
Praca zbiorowa pod. red. K. Matusiaka, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Raport 2010, Warszawa 2010, str.50
19
Strona internetowa Regionalnej Strategii Innowacji
www.ris.slaskie.pl/pl/artykul/regionalny_system_innowacyjny/1296484433/0/0
13
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Szczegółowe informacje dotyczące Inkubatorów Technologcznych w woj. śląskim na stronie
www.ris.slaskie.pl.
KLASTRY
W dzisiejszych czasach gospodarka cechuje się wysokim dynamizmem zmian oraz wzrastającym
poziomem konkurencyjności. Doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorców pragnących funkcjonować
w innowacyjnej gospodarce są klastry. Mechanizm ich funkcjonowania polega na zasadzie ciągłej
współpracy umożliwiającej poprawę konkurencyjności podmiotów gospodarczych 20.
Rozważając pojęcie klastra można posłużyć się pracami M. Portera, które to opisują klaster jako
„znajdującą się w geograficznym sąsiedztwie grupę przedsiębiorstw i powiązanych z nimi instytucji,
skoncentrowanej wokół określonej dziedziny (branży) i wzajemnie się uzupełniającą w swej aktywności.” 21
Cechami charakterystycznymi dla działania klastrów są:
źwspółistnienie kooperacji i konkurencji,
źinterakcje i współpraca w sferze dyfuzji wiedzy, przyciągania nowych przedsiębiorstw, przepływu kapitału

ludzkiego,
źkoncentracja geograficzna wpływająca pozytywnie na interakcje pomiędzy podmiotami

funkcjonującymi w klastrze,
źtworzenie systemów wzajemnych relacji skupionych wokół wspólnych bądź komplementarnych

produktów, procesów technologicznych, kanałów dystrybucji lub dostawców,
źpogłębianie specjalizacji klastra poprzez skupienie przedsiębiorców z podobnych branż,
źprawo do decydowania o przynależności do klastra.

Główne korzyści płynące z przynależności przedsiębiorców do branżowego klastra polegają na
zwiększeniu wydajności firm lub sektorów zaliczanych do klastra, zintensyfikowaniu zdolności
innowacyjnej, poprawie warunków do tworzenia nowych firm 22.
Pierwsze klastry w Polsce powstały w 2000 roku. Osiem lat później zarejestrowanych ich
było już 47. Największy rozkwit tego typu działalności odnotowano pomiędzy rokiem 2006 – 2008.
W tym czasie powstało aż 30 klastrów. Biorąc pod uwagę dane za rok 2010, w Polsce istniało
71 klastrów. Według danych pochodzących z Regionalnej Platformy Rozwoju Innowacji
Województwa Śląskiego, w województwie śląskim na dzień dzisiejszy istnieje 15 klastrów. Zaliczyć
do nich możemy między innymi: Klaster Energetyczny, Śląski Klaster Wodny, Śląski Klaster Lotniczy,
Klaster Informatyczny Wzgórza Nowych Technologii – NT Hills 23.
Szczegółowy wykaz klastrów dostępny jest na stronie www.ris.slaskie.pl .
OŚRODKI SZKOLENIOWO-DORADCZE
Ośrodki szkoleniowo-badawcze 24 są największą pod względem liczebności grup mających
za zadanie zwiększenie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej. Często
można je spotkać pod nazwami takimi jak: punkt konsultacyjno-doradczy, centrum wspierania biznesu czy
też ośrodek wspierania przedsiębiorczości.
Za główne cele działalności ośrodków szkoleniowo-doradczych przyjmuje się:
źwsparcie oraz popularyzację idei przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia,
źrekomendowanie inicjatyw lokalnej społeczności w zakresie zakładania oraz rozwijania małych i średnich

przedsiębiorstw,
źaktywną współpracę z lokalną (samorządową i rządową) administracją oraz innymi organizacjami

20
Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, Ośrodki innowacji I przedsiębiorczości w Polsce, Copyright by Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 167
M. E. Porter, Clusters and the New Economic Competition, Harvard Business Review, November-December 1998,p. 78.
22
M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 265-281.
23
Strona internetowa Regionalnej Strategii Innowacji
www.ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2011/01/31/1296484433/1303209607.pdf,
24
Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, op. cit., s. 143
21
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(prywatnymi, pozarządowymi i In.), w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju
gospodarczego i społecznego regionu,
źaktywne włączanie się w doraźne akcje w sytuacjach wynikających z potrzeb gospodarczych
lub społecznych w regionie.
Według danych pochodzących z raportu z 2010 dotyczącego ośrodków innowacji
i przedsiębiorczości w Polsce, ośrodków szkoleniowo-badawczych istniało 317. Najwięcej z nich
zlokalizowanych jest na terenie Górnego Śląska, bo aż 37.
Wykres 1. Struktura procentowa liczebności ośrodków szkoleniowo-doradczych w Polsce w odniesieniu do woj. śląskiego.

Polska
Śląsk

12%

88%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Pracy zbiorowej pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, Ośrodki innowacji
I przedsiębiorczości w Polsce, Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 145

Szczegółowy wykaz ośrodków szkoleniowo-doradczych dostępna jest na stronie www.ris.slaskie.pl .
PARKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
Parki naukowo-technologiczne25 to miejsca, w których dzięki skupieniu firm z jednej branży
oraz wspomagających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz
powszechniej stosowana praktyka prorozwojowa w naszym kraju. Oferowane przez parki naukowotechnologiczne udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.
Park przemysłowo - technologiczny jest zespołem wyodrębnionych nieruchomości
wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozostałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych
przedsiębiorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. Tego typu parki tworzone są przy udziale
władz samorządowych w celu zapewnienia dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cele wyznaczane parkom przemysłowo
- technologicznym to przede wszystkim:
źzapełnienie oferowanej powierzchni rynkowo skutecznymi firmami wykorzystującymi nowoczesne
technologie,
źprzyciąganie inwestorów,
źtworzenie miejsc pracy.
Według danych dostępnych na stronie Parków Przemysłowych i Technologicznych oraz Inwestycji w Polsce,
najwięcej parków przemysłowo-technologicznych znajduje się w woj. śląskim – 15.

25
Praca zbiorowa pod red. K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, 2005, s. 111-114
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Tabela 3. Wykaz Parków Przemysłowych i Technologicznych w woj. śląskim

Województwo

Liczba parków

Dolnośląskie

4

Kujawsko-pomorskie

7

Lubelskie

3

Lubuskie

1

Łódzkie

4

Małopolskie

4

Mazowieckie

1

Opolskie

2

Podkarpackie

3

Podlaskie

2

Pomorskie

2

Śląskie

15

Świętokrzyskie

1

Warmińsko-mazurskie

0

Wielkopolskie

5

Zachodniopomorskie

6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/parki_przemyslowe_i_technologiczne,

LOKALNE I REGIONALNE FUNDUSZE POŻYCZKOWE
Lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe26 należą do instytucji parabankowych, które mają
na celu wspomaganie lokalnego rozwoju społeczno-ekonomicznego za pomocą wspierania nowych
podmiotów gospodarczych oraz miejsc pracy. Zadaniem funduszy jest świadczenie pomocy finansowej
w formie pożyczek na preferencyjnych warunkach dla osób, które przystępują do otwarcia działalności
gospodarczej. Pomoc ta udzielana jest także małym, rozwojowym firmom, które nie posiadają
wystarczającej historii kredytowej dla komercyjnych banków. Charakterystyczną cechą danych funduszy
pożyczkowych jest idea łączenia minimalizacji kosztów funkcjonowania i wymogów zabezpieczenia spłaty
z potrzebą edukacji i szkolenia kolejnych przedsiębiorców oraz ciągłego nadzorowania klientów.
Wymagania lokalnego rynku pracy oraz strategia rozwoju lokalnego wpływa na cele działalności funduszy
pożyczkowych. Można do nich zaliczyć:
źcele krótkoterminowe związane z udzielaniem pożyczek osobom bezrobotnym bądź zagrożonym
bezrobociem oraz wspieraniem finansowym rozwojowych przedsięwzięć gospodarczych tworzących
nowe miejsca pracy,
źcele długoterminowe związane finansowaniem początkowej fazy tworzenia firmy, budowaniem
kompleksowego systemu wsparcia dla rozwijającej się przedsiębiorczości, kreowaniem instrumentów
aktywnego zwalczania bezrobocia poprzez samozatrudnienie oraz promocją przedsiębiorczości.
W połowie 2010 r. w Polsce istniały 82 fundusze pożyczkowe o lokalnym lub regionalnym charakterze.
Poniżej znajduje się tabela z funduszami pożyczkowymi w odniesieniu do województw.
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Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, op. cit., s. 119-122

Tabela 4.

Liczba funduszy
pożyczkowych

Województwo
Dolnośląskie

6

Kujawsko-pomorskie

3

Lubelskie

4

Lubuskie

3

Łódzkie

5

Małopolskie

6

Mazowieckie

5

Opolskie

2

Podkarpackie

6

Podlaskie

5

Pomorskie

5

Śląskie

9

Świętokrzyskie

3

Warmińsko-mazurskie

6

Wielkopolskie

7

Zachodniopomorskie

7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa B. Matusiaka Ośrodki innowacji
I przedsiębiorczości w Polsce, Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 119-122

Więcej informacji o funduszach pożyczkowych znajduje się na stronie www.ris.slaskie.pl .

35

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA
W KATOWICACH

Modele biznesowe spółek spin off

– Mieczysław Bąk, Fundacja Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym
1. Istota i zasadnicze elementy modelu biznesowego spółki spin off
W ostatnich latach w praktyce akademickiej współpracy z przemysłem coraz większą rolę
odgrywają spółki spin off, czyli spółki wyłaniające się z uczelni. Spółki tego rodzaju rozwinęły się znacząco
w USA i niektórych krajach europejskich (np. w Niderlandach) ale w innych krajach, zwłaszcza Centralnej
Europy, w tym Polski, rozwiązania tego rodzaju znajdują się w fazie zalążkowej. Spółka spin off jest
to przedsiębiorstwo wyłaniające się z uczelni, zorganizowane w formie spółki, najczęściej na początku
w formie spółki z o.o. oraz z udziałem uczelni i pracowników, rzadziej w innych formach prawnych i tylko
z udziałem pracowników. Toczy się dyskusja, czy jednostki powołane przez absolwentów jakiś czas
po zakończeniu edukacji uniwersyteckiej są spółkami spin off jeżeli korzystają z dorobku uczelni. W tym
rozdziale przyjęto, że spółkami spin off są wszystkie jednostki powstałe w wyniku skorzystania z dorobku
uniwersytetu przez absolwentów lub pracowników (w tym byłych), niezależnie od charakteru powiązań
organizacyjnych czy własnościowych pomiędzy tymi osobami a uniwersytetem.
Podstawą tworzenia firm spin off jest z jednej strony przedsiębiorcza strategia uniwersytetu
zmierzająca do zapewnienia jak największego praktycznego upowszechnienia dorobku uczelni, a z drugiej
strony indywidualne dążenia poszczególnych pracowników uczelni, czy też jej studentów, zmierzające
do usamodzielniania się i realizacji koncepcji biznesowych. Możliwość tworzenia spółek spin off wymaga
istnienia regulacji wewnątrz uniwersytetu, które byłyby przyjazne dla tego typu inicjatyw, dawałyby istotną
pomoc dla naukowców zwłaszcza w okresie rozwojowym. Tworzenie spółek spin off wymaga wyzbycia się
psychologicznych obaw o generowanie nierówności na uczelni. Czynnik psychologiczny jest szczególnie
ważny ponieważ środowiska uniwersyteckie charakteryzują się stosunkowo dużym egalitaryzmem
i poczucie tego, że któryś z kolegów mógłby się wzbogacić wykorzystując do tego pośrednio czy też
bezpośrednio zasoby uczelni bardzo boli środowisko akademickie.
Model biznesowy spółki spin off wyłaniającej się z uczelni wymaga rozstrzygnięcia szeregu problemów.
Zaliczyć do nich można:
1) stworzenie platformy wzajemnych korzyści dla indywidualnych udziałowców spółki jak również
dla uczelni, służą temu sformalizowane zasady udziału w korzyściach z komercjalizacji, treść umowy spółki,
strategia finansowania (pozyskiwania kapitału) i inne dokumenty,
2) zbudowanie zasad korzystania przez spółkę spin off z zasobów materialnych uczelni: wyposażenia
badawczego, pomieszczeń, laboratoriów, sal konferencyjnych itp.,
3) ustalenie zasad wzajemnej promocji i wspierania się w zakresie wykorzystania tożsamości
marketingowej uniwersytetu,
4) ustalenie zasad współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej wytworzonej przez spółkę
oraz zasad wykorzystania tej własności, która podlega ochronie jako wyłączna własność uniwersytetu,
5) określenia kierunków rozwoju firmy spin off w początkowym okresie przy wsparciu uniwersytetu 1.
Te wymagania ramowe mogą tworzyć Uniwersytety w formie wewnętrznych regulacji sprzyjających
przedsiębiorczości akademickiej.
Model biznesowy spółki spin off wyłaniającej się z uczelni polega na wykorzystaniu tych
elementów zapewnianych przez uczelnię, które stanowią wartość dla klientów oraz na wykorzystaniu
zasobów uczelni, zwłaszcza materiałowych, sprzętowych czy związanych z wyposażeniem, do których
przedsiębiorca – naukowiec nie miałby dostępu w każdych innych warunkach. Model biznesowy spółki
spin off jest więc zarezerwowany dla tych rozwiązań, które wywołują poważną synergię w działaniach
uczelni i indywidualnego naukowca lub zespołu naukowców. Jeżeli tej synergii nie ma – to nie istnieje
jakakolwiek podstawa do zakładania spółek typu spin off. Można założyć, że z czasem niektóre
przedsiębiorstwa wyłonione z uniwersytetu będą mogły rozwijać się poza nim po uzyskaniu sukcesu. Część
natomiast wyczerpie swój potencjał po realizacji pewnej liczby zleceń i ulegnie wygaszeniu.
Według licznej literatury model biznesu jest opisem sposobu zarabiania pieniędzy przez
1
Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie
i prowadzenie badań naukowych we współpracy z gospodarką, pod red. M. Bąka i P. Kulawczuka, Instytut Badań
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009, s. 165-166
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przedsiębiorstwo. Jest to syntetyczny opis na czym polega biznes i jak zarabia się pieniądze, określający
minimalny potencjał przychodowy i zasadnicze czynniki sukcesu (przewagi konkurencyjne). Problematykę
ogólnych modeli biznesowych można rozciągnąć na innowacyjne firmy. Według klasycznej definicji
Andrewsa z 1971 model biznesu w zakresie innowacji powinien pełnić 6 podstawowych funkcji:
źartykułować propozycję wartości dla klienta, np. konkretnej wartości użytkowej, sposobu
rozwiązywania jego problemów itp.,
źidentyfikować segment rynkowy, czyli użytkowników dla których technologia czy rozwiązanie jest
użyteczne i określić mechanizm generowania przychodu od uczestników tego segmentu dla firmy,
źzdefiniować strukturę łańcucha wartości, w ramach którego firma musi sprzedawać swoją ofertę,
a także określić niezbędne dodatkowe aktywa i zasoby niezbędne do wsparcia pozycji firmy w tym
łańcuchu,
źoszacować strukturę kosztów i potencjału przychodów i zysków wytwarzania oferowanego produktu
czy usługi,
źopisywać pozycję firmy w sieci tworzenia wartości, która łączy dostawców i klientów, włączając
w to potencjalnych kooperantów i konkurentów,
źsformułować strategię konkurencyjną poprzez którą innowacyjna firma osiągnie zyski i utrzyma
przewagę konkurencyjną wobec rywali. 2
Przedstawione powyżej elementy składowe modelu biznesowego, innowacyjnego
przedsiębiorstwa pozwalają w sposób pełny określać modele spółek spin off z udziałem uczelni, w których
zaangażowane aktywa uczelni są pokaźne. Jednak sytuacja tego rodzaju jest rzadkością. W większości
przypadków spin offy są małymi przedsięwzięciami i wystarczy uproszczona analiza modelu biznesowego.
Może ona obejmować:
1) sposób zarabiania pieniędzy (jak, na czym i na kim chcemy zarobić i dlaczego ma się nam udać),
2) niezbędne zasoby i technologie,
4) zasadnicze czynniki sukcesu (przewagi konkurencyjne),
Te 4 podstawowe elementy składają się na prosty model biznesowy.
Analiza Adrewsa niewątpliwie jest lepsza dla średnich czy istniejących firm. Analiza modelu
prostego wydaje się być lepsza dla niewielkich firm rozpoczynających działalność czyli większości
spin offów.
2. Porównanie zasadniczych modeli biznesowych spółek spin off
Analizując zasadnicze modele spółek spin off można rozpatrywać je od strony praktyki akademickiej
lub praktyki zarządzania. Naukowcy poszukują często własnej typologii do wydzielenia określonych typów
spin offów. Jak pisze P. Tamowicz, akademicy Nicolaou i Birley oprócz elastycznego zdefiniowania spin-off
poszli jednak nieco dalej. Uznając znaczną różnorodność tego zjawiska, zdefiniowali trzy typy spin-off
różniące się sposobem zaangażowania i powiązania kluczowych czynników (człowiek, instytucja naukowa,
powiązania własnościowe):
źortodoksyjny – gdzie podmiot bazuje na akademiku-wynalazcy oraz transferowanej technologii,
źhybrydowy – gdzie podmiot bazuje na transferowanej technologii, podczas gdy akademicy (wszyscy
zaangażowani w projekt lub tylko niektórzy) mogą nadal pozostać w ramach uczelni, pełniąc w spółce
funkcje doradcze (rada naukowa), kontrolne (rada nadzorcza), itd.,
źtechnologiczny – gdzie podmiot bazuje na technologii przenoszonej z uczelni, jednakże akademik
(wynalazca) nie ma żadnego kontaktu z nowo powstałą firmą. Może jednakże posiadać w niej udziały
lub świadczyć na jej rzecz usługi doradcze. 3
Przedstawiona typologia jest niezwykle prosta i została oparta na roli pracowników naukowych
w nowej spółce. Jej praktyczna użyteczność dla modeli biznesowych innowacyjnych spin offów z uczelni nie
jest zbyt duża. P. Tamowicz podaje również czynniki wyróżniające spin offy ów według OECD. „Stopień
2
H. Chesbrough, R. S. Rosenbloom: The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox
Corporation's technology spin-off companies, “Industrial and Corporate Change”, Volume 11, Number 3, pp. 529–555
3
P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin off w Polsce, PARP, Warszawa 2006
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zróżnicowania, jak i wspólne elementy różnych podejść w kwestii definicji najlepiej oddają badania
prowadzone pod koniec lat 90-tych przez OECD. Spośród pięciu czynników charakteryzujących spółki
spin-off najczęściej wskazywano na trzy elementy wyróżniające te podmioty:
źwśród założycieli są pracownicy instytucji naukowej/badawczej (14 wskazań),
źpodmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji (dziewięć wskazań),
źpodmiot taki został wsparty kapitałowo (w formie udziału we własności) przez sektor publiczny (osiem
wskazań). 4
Modele biznesowe spółek spin off można podzielić z punktu widzenia nauki zarządzania,
w oparciu o miejsce w łańcuchu tworzenia wartości i charakter innowacji. W oparciu o obserwację
krajowych i zagranicznych sposobów powstawania i działania spółek spin off, można sformułować
następującą listę typowych modeli biznesowych spin offów wyłaniających się z uczelni według nauki
zarządzania:
MODELE BIZNESOWE SPÓŁEK SPIN OFF
1. Model eksploatacji niszowej - dostęp do istniejących, praktycznych rozwiązań technologicznych
na uniwersytecie i eksploatacja istniejących nisz rynkowych.
2. Model odkrywania nisz - odkrywanie nisz użytkowych dla gotowych lub powstających rezultatów
prowadzonych badań (patentów i technologii).
3. Model outsourcingu - outsourcing prac B+R prowadzonych przez zagraniczne jednostki i koncerny
przez spółkę spin off wyłaniającą się z uniwersytetu i korzystającą z jego dorobku wiedzy oraz zasobów.
4. Model komercjalizacji idei - eksploatacja komercyjna wyników prac naukowych uczelni
niezainteresowanej komercjalizacją lub nie potrafiącej nadać cech użytkowych opracowanym
rozwiązaniom czy technologiom.
5. Model technologicznego podporządkowania rynku - podejmowanie eksploatacji rozwiązania
(np. technologii) o ogromnym potencjale użytkowym lub rynkowym, w sposób który może znacząco
przebudować istniejące łańcuchy czy sieci wartości.
6. Model zagospodarowania potencjałów uczelni - zagospodarowywanie wolnych rozwiązań
niewdrożonych do produkcji czy też niewykorzystanych potencjałów B+R, głownie poprzez świadczenie
usług dla podmiotów zewnętrznych.
7. Model odkrywania rynków - odkrycie dużych rynków i poszukiwanie sposobów na ich zapełnienie
własną produkcją i rozwiązaniami technologicznymi.
8. Model komercjalizacji usług eksperckich - eksploatacja istniejącego rynku eksperckiego (lub usług
zleconych) w oparciu o zasoby materialne i ludzkie uczelni.
9. Model odkrywania innowacji - odkrywanie nowych procesów, rozwiązań ważnych problemów
i poszukiwanie dla nich zastosowań praktycznych, nisz i rynków.
10. Model rozwiązania kluczowego problemu - obserwacja kluczowych problemów dużych decydentów
i graczy gospodarczych i dostarczenie gotowych rozwiązań, procesów czy technologii.
11. Model kreowania rynku i produktu - kreowanie nisz czy rynków poprzez dostarczanie innowacyjnych
produktów zaspokajających nowe potrzeby
12. Model eksploatacji prestiżu - eksploatacja wysokiej tożsamości rynkowej uczelni poprzez
dostarczanie typowych produktów ale podbudowanych marką (np. Oxford University Press).
13. Model poddostawczy - dostarczanie produktów technicznych niemasowych , części i komponentów
wymagających dużej precyzji itp., nie produkowanych przez duże przedsiębiorstwa.
14. Inne modele - liczne modele szczegółowe związane ze specyfiką rynków lub produktów albo też
specyficznego związku z uczelnią czy władzami państwowymi.
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych modeli.
1. Model eksploatacji niszowej
Jest to typowy model spotykany w większości uczelni. Polega on najczęściej na wykorzystaniu
istniejących rozwiązań technicznych czy technologicznych i eksploatacji istniejących nisz rynkowych
w sposób lepszy i bardziej skuteczny niż czyni to uniwersytet. Rozwiązanie to ma sens w szczególności
4
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wtedy, gdy zaczynają pojawiać się konflikty interesów w realizacji celów naukowych i biznesowych
poszczególnych zespołów badawczych i kiedy powstaje przekonanie, wśród części zespołu, że warto
skoncentrować się na realizacji celów biznesowych. Model eksploatacji niszowej ma sens wtedy, gdy nisze
się rozwijają i trzeba im zapewnić rosnącą dostawę produktów i usług tak aby zaspokoić ich potrzeby.
Bardzo trudno jest natomiast tworzyć spółkę dla obsługi zmniejszającego się segmentu rynkowego.
2. Model odkrywania nisz
Model ten polega na tym, że zespół badawczy opracowuje innowacyjne rozwiązanie,
a następnie dla powstających rezultatów prowadzonych badań (patentów, rozwiązań technicznych
czy technologii) poszukiwane są nisze, dla których opracowane innowacje będą oferować istotną
użyteczność. Powoływanie spółki spin off w takiej sytuacji pozwala na skoncentrowaniu się na wysiłku
marketingowo-sprzedażowym, którego celem jest odkrywanie nisz, czyli segmentów klientów dla których
rozwiązanie oferuje użyteczność. Bardzo często działania takie mogą skończyć się niepowodzeniem, jednak
kreatywne i niekonwencjonalne myślenie daje czasami bardzo dobre rezultaty. Można oceniać,
że tworzenie innowacyjnych produktów, dla których nie ma jeszcze jasnych zastosowań jest sprzeczne
z zasadami ekonomii. Jednak wcale tak nie musi być. Świadczy o tym szerokie wykorzystanie technologii
opracowanych w ramach mało użytecznych (lub wcale nieużytecznych) badań kosmicznych dla celów
cywilnych.
3. Model outsourcingu
Model ten polega na tym, że jednostka uniwersytecka współpracując z znaczącymi koncernami
międzynarodowymi wykonuje dla nich część badań w ramach outsourcingowanej działalności B+R.
Ponieważ na dalszą metę prowadzenie tego typu działań przez uczelnię nie jest celowe, dobrym
rozwiązaniem jest powołanie spółki spin off do prowadzenia tego typu outsourcingu badawczorozwojowego. Czasami spółkę powołuje się wyłącznie jako outsourcing B+R innych przedsiębiorstw, które
dla zapewnienia wysokiego poziomu badań oczekują wkładu kadry uniwersytetu. Model ten posiada
istotne zalety jako model uczenia się i nabywania kompetencji, które z czasem można zamienić
na umiejętności oferowania własnych produktów i usług.
4. Model komercjalizacji idei
Komercjalizacja idei polega na eksploatacji komercyjnej wyników prac naukowych uczelni
niezainteresowanej komercjalizacją lub nie potrafiącej nadać cech użytkowych opracowanym
rozwiązaniom czy technologiom. Sytuacja tego rodzaju występuje relatywnie często. Opracowane
gotowe rozwiązania czekają, a nikt z uczelni nie jest w stanie ich wykorzystać czy udostępnić
przemysłowi. Pojawiająca się spółka spin off pomaga zamienić rozwiązania koncepcyjne, prototypowe
czy też ogólne na oferujące konkretną użyteczność dla kontrahentów. Rolą spółki jest więc nie tylko
marketing, ale także przeobrażenie rezultatu z ogólnego i ideowego na konkretny i przynoszący
przychody.
5. Model technologicznego podporządkowania rynku
Kiedy uczelnia czy zespół badawczy pracują nad rozwiązaniem o bardzo dużym znaczeniu
technologicznym, które może zrewolucjonizować rynki, technologie, czy też sposoby zaspokajania potrzeb
nabywców, możliwym i racjonalnym jest powołanie wyodrębnionej spółki do komercjalizacji tego typu
rozwiązań. Z reguły tego typu rzadkie rozwiązanie posiada bardzo duży potencjał rynkowy, który może
wpływać lub przebudowywać znacząco łańcuchy wartości. Do tego typu prac można zaliczyć prace
na temat nowych źródeł energii, napędu, nowych technologii obronnych itp.
6. Model zagospodarowania potencjałów uczelni
Model ten polega na tym, że istniejące wolne rozwiązania niewdrożone do produkcji, czy też
niewykorzystanych potencjałów B+R są zagospodarowywane, głównie poprzez świadczenie usług
dla podmiotów zewnętrznych. Pierwotnym w tym modelu jest wolny potencjał uczelni oraz istniejące już
na rynku potrzeby ze strony przedsiębiorstw. Model biznesowy polega na połączeniu istniejących potrzeb
z posiadanymi potencjałami przerobowymi. Model ten pozwala na świadczenie wielu usług na zlecenie
podmiotów gospodarczych.
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7. Model odkrywania rynków
Podejście to polega na tym, że wychodzi się od odkrywania dużych nisz, czy też rynków
o znaczących potencjałach, a następnie poszukuje się sposobów na zapełnianie tych rynków, czy nisz
własną produkcją, czy rozwiązaniami technologicznymi. Pierwotne w tym modelu jest rozpoznanie
i odkrycie niezagospodarowanych rynków, a wtórnym czynnikiem jest dostarczenie rozwiązań, produktów
dla zaspokojenia tych potrzeb. Model odkrywania rynków jest bardzo dobrym podejściem dla spółki
spin off, dającym potencjalnie duże korzyści ekonomiczne.
8. Model komercjalizacji usług eksperckich
Model ten polega na tym, że nowo tworzona spółka spin off zajmuje się usługami eksperckimi,
dotychczas oferowanymi przez uczelnię. Celem tego typu postępowania może być skuteczniejsze
i w większym rozmiarze dotarcie do klientów. Czasami powołanie specjalnej spółki do świadczenia
ekspertyz zewnętrznych umożliwia uzyskiwanie większych cen, niż z przypadku, gdy usługi eksperckie
są działalnością uboczną. Powołanie tego typu jednostki ma sens wtedy, gdy istnieje znaczący strumień
ekspertyz opracowywanych przez uczelnię.
9. Model odkrywania innowacji
Model odkrywania innowacji polega na odkrywaniu nowych procesów, rozwiązań ważnych
problemów, a następnie na poszukiwaniu dla nich zastosowań praktycznych, nisz i rynków. Model
odkrywania innowacji (model innowacyjny) jest o tyle słabą podstawą do powoływania spółki spin off,
że rozwiązania praktyczne znajdują się dopiero w fazie powstawania, wynik tego postępowania jest
niepewny. Powoływanie spółki spin off ma cel wtedy, gdy istnieje zewnętrzne źródło finansowania
innowacyjnych badań, prowadzących do uzyskania gotowego rezultatu. Jak wydaje się oparcie powstania
spółki spin off na modelu odkrywania innowacji jest niezwykle trudne, natomiast w miarę jak powołana
spółka spin off w oparciu o inne modele przekształca się w spółkę odkrywającą innowacje (czyli stosuje
model mieszany) to daje to większe szanse na uzyskanie pionierstwa i przewagi rynkowej w przyszłości.
10. Model rozwiązania kluczowego problemu
Zastosowanie tego typu rozwiązania polega na obserwacji kluczowych problemów dużych
decydentów i graczy gospodarczych i dostarczeniu gotowych rozwiązań, procesów czy technologii.
Podejście to oznacza wykrycie ważnych priorytetów ważnych graczy gospodarczych oraz dostarczenie
gotowego rozwiązania. Jest charakterystycznym, że duże problemy ciągle powstają (technologiczne
czy organizacyjne), często ciągną się latami, natomiast rozwiązania tego typu problemów pojawiają się
rzadko. Korzyści z wdrożenia rozwiązań kluczowych problemów mogą być bardzo duże i warto wokół tego
typu problemów budować model biznesowy (te problemy mogą obejmować zanieczyszczenie środowiska,
choroby, zagrożenia bezpieczeństwa, itp. tematy).
11. Model kreowania rynku i produktu
Model kreowania rynku i produktu polega na kreowaniu nisz czy rynków poprzez dostarczanie
innowacyjnych produktów zaspokajających nowe potrzeby. W modelu tym charakterystyczna jest
równoczesność powstawania innowacji i tworzenia potrzeb, a więc nisz czy rynków na innowacyjne
produkty. Aby tego typu proces miał miejsce trzeba równocześnie wraz z tworzeniem nowego produktu
prowadzić marketing, a czasami i promocję medialną produktu, który jeszcze nie istnieje. Wejście nowego
produktu na rynek staje się często powodem do „wybuchu rynku” , który na oczach twórców rozszerza się
gwałtownie. Tego typu wejścia miały np. takie produkty jak iPhone, iPod, MP3 i inne tego typu rozwiązania.
Warto podkreślić, iż w wielu przypadkach wejścia były nieudane.
12. Model eksploatacji prestiżu
Polega on na eksploatacji wysokiej tożsamości rynkowej uczelni poprzez dostarczanie typowych
produktów ale podbudowanych marką, związanych z wydawnictwami, produktami biurowymi,
komputerami itp. Typowym przykładem w tym zakresie jest Oxford University Press, wydawnictwo
powiązane z uniwersytetem, eksploatujące jego markę.
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13. Model poddostawczy
Czasami duże przedsiębiorstwa nie mogą lub nie są w stanie dostarczyć produktów
produkowanych w skali laboratoryjnej lub małoseryjnych. Tę rolę może pełnić spółka spin off wyłaniająca
się z uczelni, która może podjąć się tego typu zadań. Mogą one dotyczyć produkcji wyrobów niemasowych ,
części i komponentów wymagających dużej precyzji itp., nie produkowanych przez duże przedsiębiorstwa.
Model poddostawczy z sukcesem wykorzystują niektóre przedsiębiorstwa wyłonione z uczelni.
14. Inne modele
Są to najczęściej modele będące hybrydami wymienionych powyżej, związanych z realizacją
państwowych zadań specjalnych (np. obronnych) lub też wynikające z realizacji specjalnych państwowych
programów badawczo-rozwojowych. O ich zastosowaniu decydują czasami władze uczelni lub ich
pracownicy. Bardzo często czynnikiem istotnym jest czynnik polityczny.
Przedstawione powyżej modele biznesowe z reguły formowane są w oparciu o kilka
zasadniczych podejść, czyli sposobów budowy modelu biznesowego.
SPOSOBY FORMOWANIA MODELU BIZNESOWEGO SPÓŁKI SPIN OFF
(1) Podejście od eksploatacji rynku - wyjście od obserwacji rynku i poszukiwanie wolnych
lub niezagospodarowanych nisz – dostarczenie produktu na odkryte nisze (najpierw rynek niszowy, potem
pomysł).
(2) Podejście od eksploatacji pomysłu użytkowego - wyjście od pomysłu idei czy rozwiązania
i poszukiwanie nisz do ich wykorzystania (najpierw pomysł, potem rynek niszowy).
(3) Podejście od rozwiązywania kluczowych problemów - projektowanie rozwiązań z punktu widzenia
rozwiązania istniejących, dużych problemów (najpierw rynek kluczowych odbiorców potem rozwiązanie
praktyczne o dużej skali).
(4) Podejście od eksploatacji zasobów - optymalizacja wykorzystania zasobów uczelni (materialnych,
ludzkich, wyników prac B+R, prestiżu) i próba komercjalizacji w postaci usług i produktów (najpierw zasoby,
potem rynek niszowy, potem może nowe pomysły).
(5) Podejście od kreacji rynku - kreowanie nisz czy rynków poprzez innowacje produktowe (tworzenie
nowych potrzeb), organizacyjne oraz technologiczne i dostarczenie im użytecznych produktów
(równoczesne tworzenie idei rynku i pomysłu praktycznego, może mieć charakter niszowy lub masowy).
(6) Podejście od eksploatacji luk efektywnościowych – poszukiwanie nisz produkcyjnych
nieopłacalnych dla dużych przedsiębiorstw i oferowanie produktów czy usług małoskalowych,
czy dostosowanych do potrzeb małych grup klientów.
Oczywiście przedstawiona powyżej lista sposobów formowania modeli biznesowych spółek
spin off nie jest listą pełną i kompletną. Wydaje się jednak, że przedstawia ona najczęściej spotykane
sposoby.
Poniżej przedstawiono 3 rysunki pokazujące jak innowacyjne spółki spin off mogą włączać się
w procesy tworzenia wartości w ramach zarządzania łańcuchami wartości.
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Rysunek 1.
Globalny spin off. Trzy łańcuchy wartości, oddziaływanie na trzy łańcuchy, ale w różnym zakresie. IP skoncentrowane
u kreatora - spółki spin off
Kreator i zarządca IP

Różne łańcuchy wartości

Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona własności intelektualnej, PR – produkcja,
L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja przez kanały zbytu
Źródło: opracowanie własne

Pierwszy rysunek przedstawia model biznesowy kreowania rynku i produktu oraz podejście od kreacji
rynku. W ramach tego modelu innowacyjna spółka spin off tworzy nowe produkty i idee zaspokajające
nowe potrzeby, koncentrując w swoim ręku zarządzanie własnością intelektualną i oddziałując na różne
łańcuchy wartości w zróżnicowany sposób.
Rysunek 2.
Spółka spin off - integrator międzynarodowego zarządzania własnością intelektualną – całego łańcucha: nowy produkt i rynek
Poddostawcy

Integrator IPM

Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona własności intelektualnej, PR – produkcja,
L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja przez kanały zbytu

42

Rysunek 3.
Spółka spin off. Zarządca wyodrębnionego ogniwa łańcucha zarządzania własnością
intelektualną. Trzy łańcuchy wartości, zarządzanie jedno ogniwo – projektowanie

Objaśnienia: I – tworzenie pomysłów i idei, P – projektowanie, IPM – ochrona własności intelektualnej, PR – produkcja,
L- logistyka, M - marketing, D - dystrybucja przez kanały zbytu
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 2 przedstawiono model, w którym spółka spin off kontroluje cały łańcuch wartości dodanej
nowego produktu, ale w zróżnicowanym zakresie, w zależności od rodzaju ogniwa, posiłkuje się
outsourcingiem. Rysunek 3 przedstawia sytuację modelową, w ramach której spółka spin off specjalizuje się
w ramach jednego ogniwa łańcucha wartości.
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Transfer i komercjalizacja technologii
-doświadczenia polskie i zagraniczne
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Innowacja, ochrona, komercjalizacja
– trzy kroki do sukcesu

– Mariusz Grzesiczak, Rzecznik Patentowy Uniwersytetu Śląskiego
Wstęp.
Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym aspektom zarządzania własnością intelektualną
w polskich przedsiębiorstwach oraz uczelniach.
Przez własność intelektualną (Intellectual Property, w skrócie IP) rozumieć należy chroniony
prawem własności intelektualnej wynik ludzkiej inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności. Prawo
własności intelektualnej - inaczej prawo na dobrach niematerialnych. Termin ten jest stosowany od 1967 r.,
gdy utworzono WIPO (Światową Organizację Własności Intelektualnej). Pojęcie prawo własności
intelektualnej odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu oraz praw do korzystania z nich.
Posiadacz wyłącznego prawa do przedmiotu własności intelektualnej zapewniony ma monopol
(w pewnym stopniu ograniczony np. terytorialnie lub czasowo), a więc wyłączność do korzystania
z chronionych dóbr niematerialnych.
Podstawowymi polskimi aktami prawnymi prawa własności intelektualnej są:
źustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1- reguluje ochronę utworów (dzieł) prawa autorskiego,
źustawa Prawo własności przemysłowej 2 – reguluje ochronę przedmiotów własności przemysłowej,
źustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3 – reguluje ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji.
Pojęcie własności przemysłowej jest węższe od IP i stosuje się do:
źprzemysłu i handlu w ścisłym znaczeniu, ale też do
źprzemysłów rolnych i wydobywczych oraz do wszystkich produktów wytworzonych i naturalnych,
jak na przykład: win, nasion, liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów,
mąki.
Przedsiębiorstwa chcące nosić miano jednostek innowacyjnych zmierzają do osiągnięcia
sukcesu rynkowego opartego na innowacjach, za które uważa się przede wszystkim:
- projekty wynalazcze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy PWP, do których należą wynalazki, wzory
użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz projekty racjonalizatorskie,
- oznaczenia, w tym nazwy handlowe (oznaczenia przedsiębiorstw), znaki towarowe (oznaczenia towarów
i usług) i oznaczenia geograficzne,
- utwory (dzieła literackie, naukowe i artystyczne) 4.
W największym skrócie można powiedzieć, że droga przedsiębiorstwa innowacyjnego
do osiągnięcia sukcesu składa się z trzech kroków:
- stworzenie (czasem nabycie) innowacji,
- zapewnienie skutecznej ochrony prawnej innowacji,
- skuteczna komercjalizacja innowacji.
Powyższy algorytm nie ogranicza się wyłącznie do przedsiębiorstw i ma również zastosowanie
w polskich uczelniach. Do podstawowych zadań uczelni należą zgodnie z art. 13 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym5 między innymi kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy
zawodowej, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
kształcenie i promowanie kadr naukowych, a także upowszechnianie osiągnięć nauki. Ostatnie zadanie
może być realizowane przez przekazywanie wyników prac badawczych do jednostek przemysłowych,
co również bezpośrednio wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Mowa o tym w art. 4
ust. 4: „Uczelnie współpracują z otoczeniem gospodarczym, w szczególności przez sprzedaż
lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom …”. Uczelnie
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83)
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwana
dalej w skrócie PWP.
3
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)
4
Szewc A. w: Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M.: Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji. PARP W-wa 2006.
5
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365).
1
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mogą przyjmować różne modele transferu wyników badań naukowych do gospodarki. Szczególnym
przypadkiem jest stworzenie Centrum transferu technologii, którego celem – zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym jest „sprzedaż lub nieodpłatne przekazywanie wyników badań i prac
rozwojowych do gospodarki”.
Jeszcze do niedawna polskie uczelnie stawiały głównie pierwsze dwa kroki z powyższego
algorytmu: tworzyły innowacyjne pomysły będące wynikiem badań naukowych oraz podejmowały
starania o uzyskanie ochrony prawnej tych innowacji. Rozwiązania te bardzo często pozostawały
w przysłowiowych „szufladach” naukowców i nie znajdowały zastosowania w praktyce. Obecnie coraz
większy nacisk kładzie się na to by uczelnie, śladem przedsiębiorstw komercyjnych podejmowały działania
zmierzające do komercjalizacji wyników badań. Działania takie (wdrożenia, licencje itp.) są wysoko
punktowane we wszelkich rankingach oceniających uczelnie, a dodatkową motywacją są zasady
punktowania jednostek naukowych zawarte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową6.
Rozporządzenie to zawiera m.in. kartę oceny jednostki naukowej dla nauk ścisłych, technicznych i nauk
o życiu, zgodnie z którym za patent udzielony przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje
się 25 pkt, ale jeśli wynalazek został zastosowany jest to już 50 pkt. Punktowany jest również umowny
transfer innowacji i za zawarcie umowy licencyjnej przyznaje się 1 pkt za każde uzyskane 10 tys. zł opłaty
licencyjnej.
Płynie stąd jednoznaczny wniosek, że obecnie zarówno przedsiębiorcom jak i uczelniom
powinno zależeć na komercjalizacji swoich innowacyjnych pomysłów.
W części pierwszej niniejszej publikacji omówiono pokrótce aktualny poziom innowacyjności
polskich jednostek, podkreślono znaczenie własności intelektualnej dla ich rozwoju oraz wskazano bariery
blokujące działalność innowacyjną.
W części drugiej przedstawiono podstawowe informacje na temat możliwości prawnej ochrony
własności intelektualnej, wynikających zarówno z ogólno obowiązujących przepisów prawa jak
i z wewnętrznych aktów prawnych uchwalanych przez poszczególne jednostki.
W trzeciej części omówiono wybrane aspekty komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań,
zwłaszcza poprzez ich transfer z wykorzystaniem tworzonych w tym celu spółek spin-off czy też transfer
umowny, oparty na umowach cywilno-prawnych uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego
oraz ustawy PWP 7.
1.Znaczenie własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach i uczelniach.
W ostatnich czasach gwałtownie wzrosła wartość wiedzy i informacji, które stały się kluczowymi
czynnikami rozwoju większości przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność wytwórczą,
usługową czy handlową, a nie inwestuje stale w pozyskiwanie nowych informacji, wiedzy nie ma na dłuższą
metę szans na przetrwanie na rynku zgodnie z zasadą„kto się nie rozwija, ten się cofa”.
Często spotyka się określenie „społeczeństwo informacyjne”, czyli właśnie oparte na wiedzy
i informacji, które są kluczowymi czynnikami rozwoju. O przyroście wiedzy, jej globalnym zasięgu,
łatwiejszym i coraz powszechniejszym dostępie do niej świadczą choćby dane statystyczne Europejskiej
Organizacji Patentowej (EPO). Zbiory literatury w tej organizacji wynoszą już kilkadziesiąt milionów
dokumentów patentowych i kilka milionów tytułów czasopism naukowo-technicznych. Co roku
powiększają się o około milion kolejnych dokumentów. Ogółem zbiory dokumentacji patentowej w UPRP
obejmują kilkanaście milionów dokumentów na papierze i kilkadziesiąt milionów dokumentów
na CD-ROM i DVD. Świadczy to o tym, że własność intelektualna i jej ochrona jest sprawą kluczową
w podejmowaniu codziennych decyzji gospodarczych 8.
6
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2010 r. Nr 93,
poz. 599).
7
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
8
M. Zaremba (red.): Własność przemysłowa w działalności gospodarczej. Przewodnik dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Wyd. UPRP. W-wa 2003.
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Głównym wyzwaniem, przed którym stoją dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą
polepszyć, bądź chociaż utrzymać dobrą kondycję gospodarczą i pozycję rynkową, a więc chcą nadal być
konkurencyjne i liczyć się na rynku, jest zwiększenie stopnia innowacyjności. Mogą to osiągnąć jedynie
poprzez zwiększenie aktywności w takich obszarach działalności, jak: pozyskiwanie innowacji, zarządzanie
innowacjami, ochrona innowacji oraz rozpowszechnianie innowacji, w tym także poprzez ich
komercjalizację (między innymi przez ich transferowanie)9. Zdaniem ekonomistów aż 2/3 wzrostu
gospodarczego należy łączyć z wprowadzeniem innowacji. Zauważalny jest zdecydowany wzrost
znaczenia innowacji w stosunku do tradycyjnych czynników wzrostu gospodarczego: ziemi, kapitału i siły
roboczej.
Gospodarka wolnorynkowa wymusza na przedsiębiorcach ciągłe dążenie do postępu
i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jedną z najskuteczniejszych metod jest postawienie
na innowacyjność (twórczość, racjonalizację, ulepszanie a więc tworzenie i oferowanie lub wykorzystanie
nowych produktów lub usług w celu ciągłego wyprzedzania konkurencji).
Przedsiębiorstwa, które chcą być nowoczesne, innowacyjne i dzięki temu konkurencyjne muszą
oprzeć swój rozwój w dużej mierze na ochronie własności intelektualnej i wydobywaniu wszelkich wartości
jakie ona ze sobą niesie. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o innowacyjność będzie skuteczne
tylko wtedy, gdy jej wynik będzie w odpowiedni sposób chroniony. Jeśli wiedza będąca wynikiem działań
innowacyjnych nie będzie podlegać ochronie to stanie się ogólnodostępna, wejdzie do domeny publicznej.
Niechroniona wiedza również może dać jakieś korzyści przedsiębiorcom, jednak nie tylko im, bowiem każdy
(szczególnie konkurent rynkowy) będzie mógł z niej bez problemu i niczyjej zgody korzystać.
Tymczasem wiedza chroniona może stać się bardzo ważnym, a czasem najważniejszym
czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. W oparciu o politykę ochrony wiedzy będzie można oprzeć całą
strategię rozwoju. Znajomość reguł i zasad ochrony własności intelektualnej oraz efektywne działania
w dziedzinie zarządzania tą własnością zwiększają konkurencyjność i efektywność przedsiębiorstwa.
Dlatego tak istotne jest, by przedsiębiorcy posiadali odpowiednią wiedzę z tej dziedziny.
Uzyskanie ochrony (praw wyłącznych) jest bardzo ważnym, ale nie jedynym etapem
w efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną. Kolejnym etapem, równie ważnym jest umiejętność
skomercjalizowania swoich rozwiązań, urynkowienie swojej marki, licencjonowanie ich, zawieranie innych
umów dotyczących własności intelektualnej itp., czyli innymi słowy umiejętność czerpania korzyści
płynących z tej ochrony. Samo uzyskanie ochrony, bez dalszych skutecznych działań nie przyniesie
oczekiwanych efektów finansowych a co najwyżej prestiżowe.
Pomimo ogromnego potencjału, jaki drzemie w polskich przedsiębiorstwach w zakresie
zdolności innowacyjnej i kreatywności, często nadal nie jest on odpowiednio wykorzystany, ponieważ nie
korzystają one w pełni z systemu ochrony własności intelektualnej i możliwości jakie on stwarza. Powody
są różne, ale najczęściej są to bariery świadomości i wiedzy a często także bariera finansowa.
Bariera świadomości wynikająca z niedocenienia, a często wręcz niezrozumienia roli i znaczenia
innowacji dla rozwoju przedsiębiorstwa powoduje, że polscy przedsiębiorcy nadal niezbyt chętnie
inwestują w nowe technologie.
Bariera wiedzy wynika z nieznajomości reguł, zasad i praw obowiązujących w dziedzinie
zarządzania własnością intelektualną, począwszy od jej ochrony, aż do jej skutecznej komercjalizacji 10.
Z nadzieją, a nawet dużą dozą prawdopodobieństwa można oczekiwać, że powyższe bariery
będą w Polsce coraz mniejsze. Wpływ na to ma widoczna w ostatnim czasie duża liczba szkoleń i warsztatów
skierowanych głównie do przedsiębiorców, którzy bardzo chętnie w nich uczestniczą.
Barierą, z którą w dobie panującego kryzysu na rynkach finansowych wciąż trudno sobie
poradzić jest bariera finansowa, która uniemożliwia inwestowanie na odpowiednio wysokim poziomie
w działalność innowacyjną. Wciąż sumaryczny poziom inwestycji w rozwój projektów innowacyjnych
w Polsce jest niższy niż w wybranych, pojedynczych koncernach międzynarodowych (np. Pfizer, Siemens
czy Nokia).
Powyższe bariery powodują, że Polska nadal wyraźnie odbiega pod względem innowacyjności
firm od większości krajów Unii Europejskiej. Wskazuje na to m.in. raport11 „Innowacyjność 2010”
9
Szewc A.: Przedmowa w: A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska:
Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiębiorców. PARP 2005, str. 5.
10
Szewc A. w: Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M.: Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji. PARP W-wa 2006.
11
Red. Zadura-Lichota P.: Innowacyjność 2010. PARP, W-wa 2010.
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przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym stwierdzono,
że: „Z dotychczasowych obserwacji wynika, że innowacyjność polskich przedsiębiorstw, mierzona najczęściej
wykorzystywanymi wskaźnikami do pomiaru tego rodzaju działalności, znacząco odbiega od poziomów
notowanych w większości krajów UE. Dotyczy to nie tylko innowacji produktowych i procesowych, ale także
innowacji organizacyjnych i marketingowych, których znaczenie stale rośnie w dzisiejszym świecie. Polskie firmy
plasują się na jednym z ostatnich miejsc pod względem średnich nakładów na działalność innowacyjną, odsetka
firm wdrażających innowacje, czy średniej wartości produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie
ulepszonych. Polskie firmy utrzymują też niską pozycję na tle pozostałych krajów UE w zakresie działalności
badawczo-rozwojowej zarówno pod względem nakładów, jak i liczby firm prowadzących taką działalność”.
Według danych Eurostat12 za lata 2006–2008 wskaźnik przedsiębiorstw prowadzących
działalność innowacyjną w ogólnej liczbie firm w przemyśle (odnoszący się do przedsiębiorstw o liczbie
pracujących powyżej 9 osób) dla Polski ukształtował się na poziomie 22%, co stanowiło trzeci najniższy
wynik w Unii Europejskiej, tuż przed Rumunią i Węgrami (po 21,7%), podczas gdy przodujący w tym
rankingu Niemcy zanotowali odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w populacji firm na poziomie 72%.
Kolejną barierą, która z pewnością ma duży wpływ na niekorzystne porównawcze wyniki
innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest wciąż słabo rozwinięta współpraca „nauki” z „przemysłem”.
Polskie uczelnie, niewątpliwie posiadają spory potencjał innowacyjny i niejednokrotnie dysponują
wysokiej klasy specjalistami, którzy tworzą w ramach pracy naukowej innowacyjne przedmioty własności
intelektualnej. Jednakże w większości przypadków uczelnie nie wypracowały jeszcze powtarzalnych
i skutecznych systemów (modeli) komercjalizacji wiedzy.
2. Ochrona własności intelektualnej.
W każdym przedsiębiorstwie oraz uczelni istnieje pewien zasób wiedzy, w zakres której wchodzą
wszelkie informacje (zarówno techniczne np. wynalazki czy wzory użytkowe, jak i nietechniczne, takie jak
organizacyjne, handlowe czy estetyczne np. wzory przemysłowe), które nadają się do wykorzystania
w prowadzonej przez niego działalności.
Według Wiesława Kotarby wiedzę występującą w przedsiębiorstwie można podzielić na trzy
rodzaje: wiedzę wolną, chronioną utajnioną (know-how) i chronioną jawną (np. opatentowany
wynalazek)13.
Wiedza wolna nie jest chroniona prawem wyłącznym stąd wykorzystywanie jej, nawet w celach
zawodowych lub zarobkowych nie jest uzależnione od uzyskania zgody kogokolwiek. Zaliczyć do niej
można między innymi niechronioną wiedzę nabytą w procesie dydaktycznym, wiedzę książkową
oraz wynikającą z doświadczenia zawodowego.
W przeciwieństwie do wiedzy wolnej oba rodzaje wiedzy chronionej: utajniona i jawna stanowią
własność intelektualną jednostki.
Wiedza chroniona utajniona to wiedza całkowicie pozbawiona swobodnego dostępu do niej.
Nie można z nią się swobodnie zapoznać, ponieważ jest objęta tajemnicą i nie można z niej swobodnie
korzystać, ponieważ jest chroniona prawem. Często występuje pod pojęciem „tajemnica przedsiębiorstwa”
lub „know-how”. Wiedzę taką stanowią wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe
lub organizacyjne pod warunkiem, że przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu ich utajnienia.
Działaniem takim może być przede wszystkim pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy, jednakże
niewykluczona jest również ustna forma takiego zobowiązania np. zawarta w poleceniu służbowym.
Wiedza chroniona, utajniona wchodzi w zakres praw wyłącznych majątkowych danej jednostki i podobnie
jak inne prawa majątkowe podlega transferowi np. w postaci sprzedaży lub licencji na korzystanie z niej.
Z wiedzy tej można korzystać w celach zawodowych lub zarobkowych jedynie za zgodą uprawnionego
właściciela 14.
Wiedza chroniona jawna to wiedza w pełni dostępna jedynie w sensie możliwości zapoznania się
z nią (jawna) jednak bez możliwości swobodnego z niej korzystania (chroniona) na terytorium objętym
Eurostat (inn_cis6_type)
Kotarba W.: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
„ORGMASZ”. W-wa 2001.
14
tamże
12
13
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ochroną i w czasie trwania tej ochrony. Wiedza chroniona, jawna wchodzi w zakres praw wyłącznych
majątkowych danej jednostki i można z niej korzystać w celach zawodowych lub zarobkowych jedynie
za zgodą uprawnionego właściciela. Do szeroko rozumianej, chronionej wiedzy jawnej zaliczyć można
przede wszystkim takie, najpopularniejsze przedmioty własności przemysłowej jak wynalazki, wzory
użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe, których problematyka uregulowana została w ustawie
PWP oraz utwory prawa autorskiego, których problematyka uregulowana została w ustawie o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
2.1. Prawo własności przemysłowej.
Wynalazek, na który jednostka chce uzyskać patent musi posiadać następujące cechy:
- przemysłowa stosowalność - wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli
według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym,
w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa; wynalazek ma więc mieć techniczny
charakter, natomiast nie podlegają patentowaniu rozwiązania posiadające cechy wyłącznie estetyczne,
wizualne, co nie przeszkadza chronić ich w inny sposób np. prawem z rejestracji wzoru przemysłowego,
- poziom wynalazczy – zwany często w literaturze nieoczywistością rozwiązania, które ma być zaskakujące
dla znawcy z danej dziedziny techniki i nie wynikać dla niego, w sposób oczywisty, ze stanu techniki,
- nowość – wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, czyli nie został przed datą,
według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu udostępniony do wiadomości
powszechnej.
Pomimo, że wszystkie wymienione cechy wynalazku muszą być spełnione łącznie i brak
którejkolwiek z nich uniemożliwia uzyskanie prawa wyłącznego w postaci patentu, wydaje się, że nowość
jest cechą najważniejszą a jej brak stanowi najczęstszą przyczynę odmownych decyzji Urzędu
Patentowego. Każdy podmiot chcący chronić swoją innowację powinien dbać o zachowanie jej w tajemnicy
do czasu zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Niestety, z powodu nadal niewystarczającej wiedzy z zakresu
ochrony własności przemysłowej zdarzają się przypadki pozbawienia nowości rozwiązania przez samego
wynalazcę, który przed datą zgłoszenia do ochrony ujawnił swoje rozwiązanie np. w ofercie handlowej
przedsiębiorstwa. Problem ten jest jeszcze bardziej dostrzegalny na uczelniach, gdzie powstaje wiele
innowacyjnych pomysłów, które pozbawione są możliwości ochrony ze względu na ich wcześniejsze
ujawnienie w publikacjach naukowych.
Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób
zarobkowy lub zawodowy, czyli swojego rodzaju monopol rynkowy. Monopol ten podlega jednak pewnym
ograniczeniom przede wszystkim czasowym i terytorialnym. Patent bowiem może trwać maksymalnie
20 lat od daty dokonania zgłoszenia, a po tym czasie wchodzi do domeny publicznej i staje się wiedzą wolną.
Ponadto patent jest prawem terytorialnie ograniczonym i obowiązuje w tych krajach, w których
uprawniony uzyskał taką ochronę. W pozostałych krajach uprawniony może wprawdzie korzystać z tego
rozwiązania w sposób zawodowy lub zarobkowy, jednak nie będzie już posiadał monopolu, czyli nie będzie
miał możliwości zakazania innym podmiotom wykorzystywania tego rozwiązania.
Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące
kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Ten przedmiot własności przemysłowej
zwany jest czasem potocznie „małym wynalazkiem” ze względu na cechy wspólne z wynalazkiem, jakie
umożliwiają uzyskanie prawa ochronnego. Wzór użytkowy to również rozwiązanie o charakterze
technicznym, które ma być nowe, a więc nieujawnione do wiadomości powszechnej przed datą, według
której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego. Ustawodawca wyraźnie podkreśla
cechę użyteczności jaką musi się charakteryzować wzór użytkowy, który ma pozwalać na osiągnięcie celu
mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów. Podstawową różnicą
w stosunku do wynalazku jest brak wymogu „nieoczywistości” wzoru użytkowego, co daje możliwość
uzyskania ochrony na rozwiązania mniej doniosłe i zaskakujące, jednakże nadal nowe i użyteczne.
Na wzory użytkowe uzyskuje się prawo ochronne, które podobnie jak patent uprawnia
właściciela do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium
przez określony czas, w tym przypadku maksymalnie 10 lat od daty zgłoszenia do ochrony.
W niektórych gałęziach przemysłu podmioty konkurują ze sobą przede wszystkim na polu
technicznym oferując coraz to lepsze i bardziej innowacyjne rozwiązania, chronione niejednokrotnie jako
wynalazki lub wzory użytkowe, jednak dodatkowo starają się odróżnić od konkurencji wizualnie,
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estetycznie i podnieść przez to atrakcyjność swoich wytworów. W innych gałęziach przemysłu konkurencja
„techniczna” co do niektórych wytworów nie ma większego znaczenia, a oferta konkurujących podmiotów
jest pod tym względem bardzo zbliżona. W takich przypadkach atrakcyjność wizualna, estetyczna
oferowanych wytworów nabiera jeszcze większego znaczenia i to ona – a nie cechy techniczne wytworu
– decyduje o wyborze danego wytworu przez konsumenta, dlatego coraz większą popularnością cieszy się
możliwość ochrony tychże odróżniających cech wizualnych wytworu jako wzór przemysłowy, zwany
potocznie „dizajnem”. Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać
wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę,
strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.
Na wzór przemysłowy udziela się prawo z rejestracji, które uprawnia właściciela do wyłącznego
korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terytorium przez określony czas, w tym
przypadku maksymalnie 25 lat od daty zgłoszenia do ochrony.
Oprócz omówionych wyżej rozwiązań w postaci projektów wynalazczych, bardzo duże, czasem
największe znaczenie dla efektywności prowadzonej działalności mają oznaczenia służące do odróżniania
towarów lub usług jednego podmiotu od towarów lub usług innego podmiotu, występujące pod pojęciem
„znaków towarowych”.
Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał
dźwiękowy. Oznaczenie takie wskazuje na pochodzenie towaru czy usługi od danego podmiotu, pozwala
konsumentom odróżniać te towary i usługi na rynku i podejmować świadome decyzje, co do ich wyboru.
Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, czyli prawo wyłącznego używania
znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym obszarze przez określony czas. Może
to być obszar kraju np. Polski w przypadku udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP
lub obszar danego regionu np. Unii Europejskiej w przypadku udzielenia prawa ochronnego przez Urząd
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania). W obu przypadkach prawo ochronne trwa 10 lat
od daty zgłoszenia znaku do ochrony, jednakże z możliwością przedłużania tego prawa na kolejne
dziesięcioletnie okresy ochronne.
2.2. Prawo autorskie.
Przedmiotem własności intelektualnej, który występuje w zdecydowanej większości
przedsiębiorstw i uczelni są utwory prawa autorskiego, za które uważa się każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe).
W prawie autorskim rozróżnia się dwa rodzaje praw do utworu: osobiste i majątkowe. Prawa
autorskie osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy
z utworem, zwłaszcza prawo do:
- autorstwa utworu, zakazujące rozpowszechniania jakichkolwiek sprzecznych z prawdą informacji
dotyczących autorstwa utworu: czy to podawanie się za twórcę jeśli w praktyce się nim nie jest, czy też
podważanie autorstwa rzeczywistego twórcy utworu;
- oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo.
Prawa autorskie majątkowe dają uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z utworu
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne stąd – w przeciwieństwie do praw osobistych – niekoniecznie
muszą należeć do twórcy utworu.
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2.3. Wewnętrzne akty prawne – regulaminy.
Coraz więcej przedsiębiorstw oraz uczelni wprowadza wewnętrzne akty prawne regulujące
zasady zarządzania własnością intelektualną. W przypadku przedsiębiorstw wprowadzenie takich regulacji
nie jest obligatoryjne i wynika z samodzielnej decyzji, której celem jest uszczegółowienie i sformalizowanie
zasad zarządzania własnością intelektualną, co w efekcie ma zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa
w tym obszarze działalności. Przedsiębiorca uchwalając tego typu regulamin porządkuje sprawy związane
z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej, w której jest posiadaniu, a jednocześnie uświadamia
kadrę pracowniczą w tym zakresie. Jednym z ważniejszych aspektów jest uregulowanie spraw
wynagradzania twórców innowacyjnych rozwiązań, co jednocześnie może stanowić silny bodziec
motywacyjny do podejmowania przez pracowników wysiłku intelektualnego, którego efektem jest
innowacja. Zagwarantowanie twórcy wynagrodzenia za jego wysiłek twórczy jest bowiem obok prestiżu
i uznania najsilniejszym czynnikiem motywacyjnym.
Uczelnie natomiast są ustawowo zobligowane do wprowadzania wewnętrznych regulaminów
zarządzania własności intelektualną, co wynika bezpośrednio z przepisu art. 86c ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, który mówi, że uczelnia, uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi
i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych.
Swoboda normowania zasad zarządzania własnością intelektualną w danej jednostce – chociaż
niemała – nie jest jednak absolutna. Organy uchwałodawcze tych jednostek muszą się liczyć
z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.
Wspomniany art. 86c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada przykładowo na uczelnie obowiązek
by w regulaminie znalazły się normy określające,
1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania
z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,
2) zasady wynagradzania twórców,
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.
Treść poszczególnych zasad zawartych w regulaminach nie może być oczywiście sprzeczna
z powszechnie obowiązującym prawem, stąd regulamin nie może np. pozbawić twórców rozwiązań prawa
do wynagrodzenia, jeżeli prawo takie przysługuje im z mocy ustawy. Nie może też określać przesłanek
zdolności patentowej wynalazku, czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego, a przynajmniej czynić tego
w sposób odmienny od postanowień ustawy.
Regulamin zarządzania własnością intelektualną jest rodzajem aktu prawnego, dlatego też jego
forma i struktura wewnętrzna musi być zgodna z zasadami budowy aktów normatywnych, które
zbudowane są najczęściej z:
- rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów lub
- rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że wraz z tekstem samego regulaminu powinno się
przygotować jednocześnie tekst zarządzenia, którym regulamin ten zostanie wprowadzony. Będzie
to zarządzenie organu, który w danym przedsiębiorstwie lub uczelni ma uprawnienie do wydawania
regulaminów. Prawidłowe zarządzenie powinno zawierać następujące elementy:
- zarządzenie nr …… z dnia………..,
- nazwa organu wydającego,
- tytuł zarządzenia,
- określenie podstawy prawnej tego regulaminu (powołanie konkretnych artykułów aktów prawnych),
- określenie, do których projektów regulamin ma zastosowanie – chodzi o datę, po której zgłoszone projekty
są rozpatrywane wg tego regulaminu, z zaznaczeniem, że do projektów zgłoszonych wcześniej stosuje się
przepisy dotychczasowe,
- określenie, jakie przepisy stosuje się w sprawach nieuregulowanych w regulaminie,
- określenie od jakiego dnia zarządzenie wchodzi w życie,
- podpis i pieczęć organu wydającego zarządzenie.
Ponieważ tekst regulaminu będzie stanowił załącznik do tego zarządzenia, dlatego w prawym
górnym rogu – na pierwszej stronie tekstu regulaminu – należy umieścić formułę: „Załącznik do zarządzenia
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nr …... (tu określenie organu wydającego) ……… z dnia ………”.
Prawidłowo sporządzony regulamin powinien regulować między innymi następujące
zagadnienia:
1) postanowienia ogólne – do nich należy zaliczyć definicje podstawowych pojęć używanych w dalszej
treści regulaminu. Cześć z tych pojęć takich jak np. definicje przedmiotów własności przemysłowej można
dokładnie przytoczyć za ustawą bądź do przepisów tej ustawy odesłać. W dalszej części „postanowień
ogólnych” powinno się znaleźć określenie, jakie przedmioty własności intelektualnej stanowią własność
przedsiębiorstwa/uczelni, ponadto należy w tym miejscu odpowiedzieć na pytania: kto i w jakich
przypadkach ma prawo, a kto obowiązek zgłoszenia przedmiotów własności intelektualnej w danym
podmiocie,
2) sprawy organizacyjne – organizacja spraw ochrony i zarządzania własnością intelektualną
w przedsiębiorstwie/uczelni,
3) problematyka umów – typy umów oraz zasady zawierania umów w sprawach przedmiotów własności
intelektualnej,
4) zasady zgłaszania przedmiotów własności intelektualnej w przedsiębiorstwie/uczelni – należy określić,
jakim wymaganiom formalnym musi czynić zadość prawidłowo dokonane zgłoszenie,
5) zasady oceny zgłaszanych projektów – zasady te powinny określać: termin dokonywania oceny
zgłoszonego projektu, sposób dokonywania oceny, czynności, które przy ocenie projektu wykonuje
komórka do tego powołana,
6) procedura podejmowania decyzji w sprawie zgłoszonych w danej jednostce projektów,
7) zasady wynagradzania twórców projektów – należy tu określić, w jakich przypadkach twórca ma prawo
do wynagrodzenia, w jakich przysługuje mu prawo do zapłaty lub opłat licencyjnych. W tym rozdziale
powinny być precyzyjnie określone: terminy wypłaty wynagrodzenia, podstawa wynagrodzenia, metody
ustalania wysokości wynagrodzenia, kto dokonuje obliczenia korzyści z projektu, kto podejmuje decyzję
w sprawie wynagrodzeń oraz sposób wypłaty wynagrodzenia,
8) ostatnim rozdziałem regulaminu powinny być „Przepisy końcowe” – w tym rozdziale należy zamieścić
postanowienia dotyczące trybu zmiany regulaminu oraz przepisy końcowe: intertemporalne, derogacyjne,
z uwagi na fakt, iż regulamin jest aktem prawnym 15.
3. Komercjalizacja własności intelektualnej.
Kolejnym etapem po stworzeniu (czasem nabyciu) innowacji i zapewnieniu jej skutecznej
ochrony prawnej jest jej komercjalizacja, czyli spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność
do przynoszenia zysku, zostaje sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu
osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału16. Podstawowym celem komercjalizacji jest przeniesienie
wyników badań lub określonej technologii na rynek17. Jedną z możliwych metod komercjalizacji jest
samodzielne wdrożenie jej w prowadzonej przez siebie działalności i czerpanie wynikających z tego
korzyści. Do innych metod – które w dużym skrócie zostaną omówione poniżej – należy transferowanie
innowacji na zewnątrz przedsiębiorstwa/uczelni.
3.1. Umowny transfer wiedzy.
Prawa własności intelektualnej (np. patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe
czy autorskie prawa majątkowe do utworów) są prawami wyłącznymi zbywalnymi oraz dziedzicznymi
i mogą podlegać transferowi umownemu, który jest chyba najpopularniejszą metodą komercjalizacji
posiadanej wiedzy chronionej. Jego celem jest umożliwienie legalnego korzystania z chronionych prawem
przedmiotów własności intelektualnej przez podmioty inne niż właściciel prawa wyłącznego.
Do najpopularniejszych typów umów służących do transferu wiedzy należą:
- umowy licencyjne, oraz
- umowy o przeniesienie prawa.
Staszków M.: Zarys prawa wynalazczego. Warszawa 1974.
Webster's Dictionary
Kalinowski B., Uryszek T.: Zasady komercjalizacji i finansowania innowacyjnych rozwiązań, w: Komercjalizacja wyników
badań naukowych – krok po kroku. Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009.
15

16
17
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Umowa licencyjna to upoważnienie zezwalające na korzystanie z cudzego dobra
niematerialnego, np. z opatentowanego wynalazku czy z chronionego prawem autorskim programu
komputerowego. Jej celem jest umożliwienie licencjobiorcy legalnego korzystania z cudzego dobra
intelektualnego. Umowny transfer wiedzy z uczelni do przemysłu najczęściej następuje właśnie poprzez
udzielanie zainteresowanym przedsiębiorcom licencji, przeważnie odpłatnych, na bazie których
licencjobiorca wykorzystuje innowację w swojej działalności, czerpiąc z tego tytułu korzyści, natomiast
licencjodawca otrzymuje w zamian umówione opłaty licencyjne.
Do ważniejszych klauzul merytorycznych umów licencyjnych zaliczyć można:
- określenie przedmiotu licencji – określenie to ma być jednoznaczne np. poprzez powołanie się na numer
zgłoszenia do ochrony czy też numer udzielonego prawa ochronnego; w przypadku gdy innowacja nie była
zgłaszana do ochrony, przez co nie można się powołać na numer takiego zgłoszenia, można
ją np. precyzyjnie opisać w załączniku do umowy,
- określenie zakresu licencji (pełna, ograniczona) – w umowie licencyjnej można ograniczyć korzystanie
z rozwiązania; w przeciwnym razie licencjobiorca ma prawo korzystania z rozwiązania w takim samym
zakresie jak licencjodawca,
- określenie charakteru licencji (wyłączna, niewyłączna) - jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności
korzystania z rozwiązania w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości
udzielenia licencji innym osobom,
- określenie opłat licencyjnych – świadczenie pieniężne płacone przez licencjobiorcę w zamian za udzielone
mu zezwolenie na korzystanie z przedmiotu licencji można określić np. ryczałtowo (kwotowo) w oderwaniu
od jakiegokolwiek skwantyfikowanego układu odniesienia, bądź też odnieść do wielkości korzyści, jakie
dzięki eksploatacji przedmiotu licencji osiąga licencjobiorca, zwłaszcza zaś korzyści wymiernych
(mierzalnych), czyli tzw. efektów ekonomicznych.
Kolejnym typem umów są umowy o przeniesienie praw wyłącznych do danego przedmiotu
własności intelektualnej, których efektem jest zmiana uprawnionego. Ten typ umów jest wprawdzie
rzadziej spotykany w relacjach pomiędzy uczelniami a przedsiębiorcami, jednakże wydaje się,
że w niedługiej perspektywie czasu – m.in. biorąc pod uwagę przepisy o tworzeniu przez uczelnie
tzw. „spółek celowych”, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ilość takich
umów może wzrastać.
Wśród umów o przeniesienie prawa wymienić można:
- umowę sprzedaży - sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać
mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę; przepisy o sprzedaży rzeczy
stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw,
- umowa zamiany - każda ze stron zobowiązuje przenieść na druga stronę własność rzeczy lub praw
w zamian za zobowiązanie się przez nią do przeniesienia własności innej rzeczy lub praw,
- umowa darowizny - darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego
kosztem swego majątku; jest to czynność prawna dwustronna, obdarowany musi bowiem wyrazić zgodę
na obdarowanie (przeważnie przez przyjęcie przedmiotu darowizny).
Umowy dotyczące transferu wiedzy w zdecydowanej większości wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności (np. licencje czy sprzedaż praw wyłącznych), co w odniesieniu do transferu praw
własności przemysłowej wynika m.in. z przepisów art. 12, 17 i 76 ust. 1 ustawy PWP, natomiast w odniesieniu
do transferu praw autorskich do utworów z art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.2. Spółki spin off.
Coraz częstszym (aczkolwiek nadal jeszcze nie powszechnym) sposobem komercjalizacji
własności intelektualnej pochodzącej z uczelni jest tworzenie tzw. „spółek odpryskowych” zwanych inaczej
„start-upami”, których celem jest wdrażanie w gospodarce wyników badań naukowych lub prac
rozwojowych prowadzonych w uczelni. Podstawowym typem takich spółek jest spółka spin-off, czyli nowe
przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracowników naukowych
lub absolwentów (studentów) szkoły wyższej w toku wykorzystania intelektualnych zasobów uczelni
macierzystej, od której jest niezależne zarówno kapitałowo jak i operacyjnie18. Podstawową cechą spółki
18
Bednarz P.: Budowa dobrych relacji spółki spin off z uczelnią w: Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie
szkół wyższych, Praca zbiorowa pod red. M. Bąk, P. Kulawczuk, A. Szczeniak, W-wa 2011.
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spin-off jest fakt, że jej założyciele wywodzą się z uczelni i pierwotnie opierają działanie spółki na wdrożeniu
innowacyjnych rozwiązań również pochodzących z uczelni.
Taka droga komercjalizacji własności intelektualnej jest jednak zdecydowanie trudniejsza
i to zarówno dla uczelni jak i przede wszystkim dla samych naukowców – twórców innowacji. Osoby takie
muszą bowiem często z roli naukowca przekształcić się w biznesmena, przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą w oparciu o swoje innowacyjne pomysły. Wymaga to nabycia dodatkowej, często
dotąd zupełnie nieznanej dla naukowca wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. Ponadto
– biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie oparte jest na wdrażaniu innowacji, a więc czegoś nowego, dotąd
nie sprawdzonego w praktyce – ryzyko niepowodzenia jest dość znaczne. Z drugiej zaś strony podjęcie
takiego ryzyka – w przypadku powodzenia przedsięwzięcia – daje szansę na osiągnięcie dużo większych
korzyści niż tzw.„bezpieczna” droga komercjalizacji np. poprzez licencjonowanie.
W praktyce nadal nie jest łatwo przekonać naukowców do znacznego zaangażowania się
w proces komercjalizacji innowacji, zwłaszcza poprzez tworzenie spółek spin-off, których nadal powstaje
stosunkowo niewiele. Uczelnie nie są bowiem przeważnie przystosowane do profesjonalnego zarządzania
własnością intelektualną ze względu na niedostatek wykwalifikowanej w tym zakresie kadry i w związku
z tym wybierają bezpieczniejsze i mniej absorbujące narzędzia komercjalizacji innowacji.
Nadzieja na pokonanie powyższej bariery płynie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, który w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni
oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, umożliwia uczelniom tworzenie w swoich
strukturach takich jednostek jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu
technologii, w których zatrudniani byliby specjaliści pomagający uczelni czy samym naukowcom
w„bezbolesnym” przejściu przez trudny proces komercjalizacji.
Zarówno przedsiębiorstwa jak i uczelnie, w których świadomość znaczenia innowacji i ochrony
własności intelektualnej jest duża i które starają się profesjonalnie zarządzać wiedzą będącą
w ich posiadaniu mają dużą szansę na odniesienie sukcesu rynkowego. Można przytoczyć szereg
przykładów przedsiębiorstw, w których wartość własności intelektualnej stanowi istotny a często
najważniejszy element wartości całego przedsiębiorstwa. Nie tylko takie światowe potęgi jak Microsoft,
IBM, Nokia, Google czy choćby Coca-Cola, która według specjalistów jest najdroższą marką świata,
wycenianą na ok. 70 mld dolarów, ale również sukcesy rynkowe kilku rodzimych przedsiębiorstw (np. Wedel,
TVN czy Prokom) udowadniają, że warto odważnie inwestować w innowacje, co w dłuższej perspektywie
czasowej przeważnie przynosi oczekiwane efekty.
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i3D S.A. jako przykład firmy spin off
Grupa i3D S.A. jest liderem w branży nowych technologii
w obszarze interaktywnej grafiki 3D. Zaufanie klientów i uwagę
specjalistów Grupa zdobyła dzięki implementowaniu technologii 3D
czasu rzeczywistego, znanej do tej pory głównie z gier
komputerowych, w aplikacjach użytkowych dla biznesu.
Spółka i3D S.A. powstała niecałe 5 lat temu z inicjatywy
Jacka Jędrzejowskiego (obecnego Prezesa Zarządu) i Arkadiusza
Patryasa (obecnego Wiceprezesa Zarządu). Ich przyjaciel – Earl Dodd
– wówczas zajmujący stanowisko Strategist and Business Developer
w IBM Deep Computing, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat technologii przyszłości jaką jego
zdaniem była i jest wirtualna rzeczywistość. Przekazał im również kontakty do firm, które rozwijają systemy
projekcji 3D. Ostatecznie podpisane zostały umowy ze światowymi liderami w technologiach
wizualizacyjnych, a założyciele spółki namówili także partnerów zagranicznych do zainwestowania w nowe
przedsięwzięcie w Polsce. I tak już w pierwszym roku działalności i3D nawiązała współpracę z IBM Deep
Computing Vizualizations – działem koncernu zajmującym się m.in. wykorzystaniem grafiki czasu
rzeczywistego w aplikacjach użytkowych. Współpraca ta umożliwiła i3D dostęp do najnowszych
technologii i realizację pierwszych zleceń. W kolejnych latach, dzięki pozyskaniu kapitału z funduszy private
equity, spółka zainwestowała w stworzenie w swojej siedzibie centrum pokazowego w postaci m.in. kina 3D
oraz innych systemów interaktywnej projekcji obrazu.
W marcu 2011 roku, i3D dokonała przekształcenia formy prawnej – ze spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną - i3D S.A. Był to pierwszy krok spółki w kierunku wejścia na rynek
NewConnect. W kwietniu 2011 roku firma przeprowadziła ofertę private placement, a emisja nowych akcji
cieszyła się niezmiernie dużym zainteresowaniem. Debiut spółki na rynku NewConnect nastąpił 9 czerwca
tego roku.
Obecnie i3D to grupa spółek nie tylko wykorzystująca najnowsze rozwiązania światowych
liderów w technologii wirtualnej rzeczywistości, ale i prowadząca prace badawczo-rozwojowe w tym
zakresie. Wśród spółek wchodzących w skład grupy są:
1. i3D Home – Interaktywny Portal Nieruchomości iHome, umożliwiający wirtualne spacery i aranżacje
mieszkań on-line,
2. i3D Science w ramach której stworzony został projekt „Edukacja przyszłości”, który otrzymał
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.
3. i3D Network – realizuje projekt Internetowy Portal Prezentacji Interaktywnych, również
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania POIG 8.1.
4. Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości (powołane wraz z Politechniką Śląską), gdzie studenci korzystają
z udostępnionych przez Spółkę sprzętów do prezentacji Wirtualnej Rzeczywistości.
5. i3D Med – projekt powołany w celu realizacji projektu – Portal Informacji Medycznej. W założeniu ma być
platformą, na której użytkownik będzie mógł gromadzić i udostępniać swoje dane lekarzom w celu
umożliwienia jak najlepszej diagnozy.
W lipcu 2011 r. w Stanach Zjednoczonych została zarejestrowana spółka - córka i3D Inc., która
będzie zajmować się promocją oferty i3D i pozyskiwaniem klientów na największym na świecie rynku
technologii VR, tj. w Ameryce Północnej. Jej podstawowymi klientami docelowymi będą spółki
petrochemiczne oraz spółki działające w segmencie AEC (architecture enginering construction).
Innowacyjne rozwiązania technologiczne dostarczane przez i3D, wymagają współpracy
z firmami oraz ośrodkami naukowymi z całego świata. Firma niemal od samego początku swojego istnienia
gromadzi know-how i doświadczenie nie tylko w trakcie realizacji projektów dla swoich klientów, ale także
poprzez kooperacje ze światowymi liderami w zakresie sprzętu i oprogramowania, takimi jak Projection
Design, Sharp czy Holovis. Dzięki podpisanej umowie o współpracy z IBM Deep Computing Visualisations,
Spółka ma dostęp do najnowszych rozwiązań oraz wsparcie w podejmowanych pracach badawczorozwojowych. Ważnym elementem tej strategii jest współpraca z ośrodkami naukowymi, takimi jak Rocky
Mountain Supercomputing Centers (Stany Zjednoczone), czy Śląski Uniwersytet Medyczny.
Na mocy umowy o współpracy Spółka wspólnie z Politechniką Śląską powołała Laboratorium
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Wirtualnej Rzeczywistości – centrum kompetencyjne i badawczo-rozwojowe, w ramach którego
pracownicy naukowi, studenci oraz pracownicy i3D tworzą aplikacje, prowadzą szkolenia i badania
w zakresie technologii wirtualnej rzeczywistości. Jednym z najbardziej innowacyjnych na skalę światową
przedsięwzięć jest realizowany obecnie dla Politechniki Śląskiej projekt: Interaktywne Kształcenie Inżyniera.
Zakłada on stworzenie biblioteki interaktywnych aplikacji 3D wykorzystujących silniki graficzne stosowane
między innymi w grach komputerowych, z których będą tworzone ultranowoczesne materiały dydaktyczne
na wykłady, ćwiczenia i testy. Zarząd Spółki jest przekonany, że realizacja projektu wytyczy nowe standardy
nauczania na uczelniach technicznych, które będą mogły być powielane na całym świecie.
Do czynników sukcesu firmy należy między innymi zaliczyć innowacyjność, wysoką jakość
wykonywanych usług oraz ciągłe starania firmy aby sprostać oczekiwaniom klientów.
Dzięki wykwalifikowanej kadrze, innowacyjnym projektom, współpracy z najlepszymi
i ciągłemu inwestowaniu w rozwój, i3D stale poszerza swą ofertę, rozwija unikalne na skalę światową
produkty i gromadzi imponujące referencje.
W swej krótkiej historii Spółka realizowała już projekty dla największych międzynarodowych
koncernów, takich jak: Boeing, ExxonMobil, BP, Paccar czy Samsung. Do grona stałych klientów i3D należy
arabski koncern petrochemiczny Saudi Aramco, którego nowobudowane centrum badawczo-rozwojowe
oparte będzie w dużej mierze o oprogramowanie - Quazar 3D, na bazie którego powstaje szereg aplikacji
szkoleniowych dla tego klienta.
Wśród polskich klientów i3D można wymienić: samorządy - m.in. Zabrze, Gliwice, Rybnik, Bytom
czy Bielsko-Białą, wyższe uczelnie - Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Śląski Uniwersytet
Medyczny czy Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz przedsiębiorstwa - np. Ceramika Paradyż,
Jastrzębska Spółka Węglowa czy Energomontaż Północ.
Realizowane przez Spółkę projekty pozwoliły jej na utrzymanie bardzo szybkiego rozwoju
i wzrostu. Przewiduje się, iż w kolejnych latach szybki rozwój Spółki będzie oparty nie tylko o wzrost
przychodów z podstawowej działalności, ale również poprzez komercjalizację obecnie realizowanych
projektów badawczo-rozwojowych. Na wiele projektów Spółka zdobywa również fundusze ze środków
unijnych – głównie na produkty powstające w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych,
będące stałym wyznacznikiem jej innowacyjności i potencjału.
W kolejnych latach Grupa planuje skoncentrować się na kilku celach operacyjnych, osiągnięcie
których pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost. Wśród nich wymienić należy rozwój autorskiego
oprogramowania Quazar 3D, które pozwoli na oferowanie projektów, których realizacja w istniejących
na rynku oprogramowaniach byłaby niemożliwa, co jest szczególnie istotne przy realizacji wysoko
zaawansowanych zleceń dla takich klientów jak Saudi Aramco, BP czy ExxonMobil. Planowana jest również
ekspansja na rynkach zagranicznych, dalsze pozyskiwanie zamówień od dotychczasowych, jak i nowych
klientów wśród dużych międzynarodowych koncernów, a także tworzenie nowych produktów oraz rozwój
technologiczny – rozwój bazy sprzętowej i oprogramowania. W tym celu zarząd spółki podjął działania,
które zaowocowały powołaniem w Stanach Zjednoczonych spółki – córki, i3D Inc.
Wirtualna rzeczywistość to wyjątkowa dziedzina grafiki komputerowej pozwalająca
na tworzenie w pełni interaktywnych wizualizacji o dowolnej tematyce np.: wirtualnych urządzeń,
budynków, planów miast, dzieł sztuki, czy anatomii człowieka. Dostarczane przez i3D aplikacje i rozwiązania
sprzętowe przenoszą użytkownika do „wirtualnego świata”, otwierając nowe możliwości szkoleniowe
i prezentacyjne. Pozwalają między innymi na rekonstrukcję przeszłości (np. historycznych miejsc
czy zdarzeń) oraz symulacje przyszłości (np. plany rozwoju miast), a także symulacje pracy maszyn, zjawisk
fizycznych, procesów (np. zachodzących w ludzkim organizmie).
W zakresie aplikacji trójwymiarowych dla ośrodków edukacyjnych, firma zajmuje się
tworzeniem zaawansowanych pomocy dydaktycznych pokazujących w interaktywny i trójwymiarowy
sposób treści nauczania, zwiększając efektywność nauczania oraz tworzeniem bibliotek aplikacji
edukacyjnych wraz z wyrafinowanymi systemami ich prezentacji, umożliwiających wzbogacenie oferty
edukacyjnej na każdym poziomie zaawansowania. Przykładem jest projekt InterEDU – „Interaktywne
kształcenie inżyniera” – realizowany we współpracy z Politechniką Śląską – polegający na opracowaniu
nowych, interaktywnych pomocy dydaktycznych (wizualizacji 3D) do treści kształcenia, które będą
wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Wartością dodaną
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projektu będzie zastosowanie interaktywnej wizualizacji podczas prowadzenia zajęć, w czasie których
studenci, obserwując wirtualne interaktywne modele, będą poznawali działanie mechanizmów, urządzeń
i maszyn, sposoby ich eksploatacji, wpływ zastosowania różnych materiałów na ich wytrzymałość. Studenci
będą mogli, oprócz obserwacji działania obiektu, odnotowywać skutki wadliwie dobranych cech
konstrukcyjnych, materiałowych i montażowych oraz dokonywać zmian, zarówno w trakcie wykładów,
jak i indywidualnych ćwiczeń, w czasie których każdy student będzie miał dostęp do technologii 3D.
W zakresie aplikacji dla ośrodków medycznych jest to tworzenie zaawansowanych rozwiązań
sprzętowo-aplikacyjnych, np. do rehabilitacji dzieci oraz tworzenie interaktywnych aplikacji dydaktycznych
dla studentów medycyny.
W zakresie marketingu spółka przygotowuje wirtualne trójwymiarowe katalogi produktów,
konfiguratory produktów (takich jak np. Boeing), jak również zajmuje się projektowaniem i wyposażaniem
stoisk wystawowych, tworzeniem trójwymiarowych aplikacji promocyjnych oraz tworzeniem
i zarządzaniem sieciami interaktywnych reklam i informacji. Przykładem trójwymiarowego katalogu
produktów może być animowany film promocyjny ukazujący paletę produktów (np. systemy kablowe
do transmisji prądu i skrzynki transformatorowe) lidera branży energetycznej – firmy NKT Cables, jak
również trójwymiarowa prezentacja najnowszej kolekcji produktów Grupy Paradyż. Przykładem wirtualnej
prezentacji firm może być także prezentacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej w postaci trzech filmów
wizerunkowych, łączących nagrywanie postaci techniką greenscreen, a także animację komputerową.
Każda z trzech odsłon przedstawia inny walor spółki, w tym: sztukę wydobywania z zastosowaniem
nowoczesnych technologii, potencjał załogi czyli zespół ludzi, którzy wspólnie tworzą sukces spółki
oraz skuteczne zarządzanie i optymalnie wykorzystywane możliwości biznesowe.
i3D tworzy również aplikacje trójwymiarowe pokazujące sposób serwisowania maszyn
i urządzeń, symulatory maszyn i urządzeń, aplikacje testowe sprawdzające umiejętności ich obsługi,
jak również rozwiązania sprzętowo-aplikacyjne pozwalające na serwisowanie urządzeń bez
specjalistycznych szkoleń.
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Firma tworzy również aplikacje umożliwiające szkolenia pracowników dotyczące miejsc pracy,
linii technologicznych, obsługi urządzeń, stref bezpieczeństwa czy dróg ewakuacji w obiektach, które są
użytkowane lub które jeszcze nie istnieją. Trójwymiarowy model nieistniejących obiektów pozwala
odpowiednio zaplanować pomieszczenia, linie produkcyjne oraz stanowiska pracy. Opracowanie modeli
takich jak np. lotniska, fabryki, obiekty administracji rządowej pozwala na szkolenia pracowników ochrony
poprzez wyznaczanie im odpowiednich stref, wskazywanie obszarów działania kamer przemysłowych,
określanie obszarów bezpieczeństwa i rejonów zamkniętych. Na modelu można przeprowadzać symulacje
rożnego rodzaju zagrożeń i poszukiwać najlepszych rozwiązań by je unieszkodliwić. Stworzone w ten
sposób procedury sprawdzają się w rzeczywistym świecie znacznie lepiej od tworzonych na podstawie
wyobrażeń. Model VR może również służyć do rozplanowania i określenia liczby potrzebnych pracowników,
eliminując miejsca niechronione lub chronione nadmiernie. Pozwalają również na przeprowadzenie
ćwiczeń, których ze zrozumiałych powodów nie można przeprowadzić w rzeczywistym świecie. Przykładem
może być zrealizowana w 2010 r. symulacja szkoleniowa procedur serwisowych i bezpieczeństwa
dla koncernu BP. Jej zastosowanie przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów ponoszonych
przez koncern na szkolenia i zminimalizowania ryzyka wypadków.
W zakresie dziedzictwa kulturowego i3D zajmuje się odtwarzaniem nieistniejących dóbr
kultury w wirtualnej rzeczywistości, inwentaryzacją i archiwizacją istniejących obiektów w 3D, tworzeniem
wirtualnych muzeów oraz uatrakcyjnianiem istniejących muzeów o trójwymiarowe prezentacje pokazujące
np. zastosowanie zgromadzonych przedmiotów czy nieistniejące otoczenie.
Do nowych produktów firmy można zaliczyć:
źwłasne oprogramowanie VR – oprogramowanie Quazar 3D - autorskie oprogramowanie do tworzenia
interaktywnych aplikacji 3D, grafiki czasu rzeczywistego 3D, odznaczające się dużą funkcjonalnością,
fotorealizmem i możliwością obsługi dużych scen,
źoprogramowanie TouchWise - umożliwiające interaktywną projekcję obrazu w systemach takich jak
interaktywna podłoga czy stół wielodotykowy,
źi3D Network - projekt na bazie portalu internetowego, do sprzedaży i zarządzania reklamami w systemie
Digital Signage,
źeMiasto – platforma internetowa w postaci interaktywnej mapy miasta, umożliwiająca tworzenie
platform komunikacyjnych obejmujących zbiory informacji z danego obszaru wraz z punktami
dostępowymi, tworzenie aplikacji promujących dany obszar i wykorzystywana np. jako portal promujący
atrakcje turystyczne miasta lub tereny inwestycyjne lub jako portal - grę miejską (www.i3datlas.pl),
źiHome – interaktywny portal nieruchomości umożliwiający wirtualne spacery po nowobudowanych
mieszkaniach oraz ich aranżację on-line, dostępny w wersji polskiej (www.ihome.pl) i hebrajskiej
(www.i3datlas.com).
W opinii wielu specjalistów w branży, technologia Wirtualnej Rzeczywistości będzie się bardzo
szybko rozwijała w najbliższych latach. Wraz z rozwojem technologii dynamicznie będzie rosło
zapotrzebowanie na aplikacje i oprogramowanie oraz sprzęt z tym związany. Co za tym idzie rozwijać się
będą spółki z branży. Grupa i3D ma silne podstawy do dalszego szybkiego rozwoju. Zarząd Spółki jest
przekonany, że inwestycje dokonywane są we właściwym czasie i miejscu, w branży przyszłości.
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Notatki:
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Projekt „Przez Naukę do Biznesu“ realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Realizatorzy projektu:
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Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel: (22) 630 98 01-04
fax: (22) 826 25 96
www.iped.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15
40-084 Katowice
tel: (32) 781 49 94, 781 49 84
fax: (32) 781 49 81
www.rig.katowice.pl

www.przeznaukedobiznesu.pl
www.spin-inkubator.pl

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

