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INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

Streszczenie

Aby wzmocni  korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark , jeste my wiad-

kami wiadomej dzia alno ci administracji publicznej i organów polityki gospodarczej, 

której celem jest rozwój innowacyjnej przedsi biorczo ci i wzmocnienie procesów 

transferu wiedzy. Procesy te przyczyni y si  do stworzenia i rosn cego znaczenia 

podmiotów wsparcia dzia alno ci innowacyjnej, ogólnie okre lanych jako instytucje 

wsparcia biznesu. Maj  one du e znaczenie w procesie pobudzania dzia alno ci 

innowacyjnej firm, szczególnie nowo powstaj cych, a dzi ki powstaj cym nowoczes-

nym produktom/us ugom/technologiom wp ywaj  na rozwój gospodarczy regionu i kra-

ju. Celem artyku u jest zaprezentowanie podstawowych charakterystyk instytucji dzia a-

j cych pod wspóln  nazw business support organisations, czyli instytucji wsparcia 

biznesu w Polsce, które mog  stymulowa  dzia alno  innowacyjn  przedsi biorstw. 

Artyku  zawiera ogóln  charakterystyk  tych instytucji wraz z wybranymi danymi 

statystycznymi na temat ich funkcjonowania. 

S owa kluczowe: innowacje, przedsi biorstwa, instytucje wsparcia 
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Wprowadzenie

W spo ecze stwie opartym na wiedzy procesy gospodarcze wymagaj
okre lonej stymulacji stanowi cej synergiczny uk ad biznesowej przedsi bior-
czo ci, naukowej innowacyjno ci oraz dynamicznej kreatywno ci. Wspomniana 
kreatywno  w zakresie implementacji wiedzy i wyników bada  w celu opra-
cowania innowacyjnych produktów, us ugi, technik i technologii oraz rozwi -
za  systemowych przek ada si  na poziom konkurencyjno ci przedsi biorstw,
regionów oraz krajów. Ekspansja in ynierii informatycznej przyczyni a si  do 
rozwoju w obszarze pozyskiwania, modyfikowania/przetwarzania oraz dyfuzji 
wiedzy, zarz dzania oraz innych sferach ycia (internet, e-learning itp.), jedno-
cze nie tworz c podwaliny dla aktywno ci innowacyjnej w wymiarze ponad-
narodowym. Obecnie innowacyjno  postrzegana jest jako bardzo z o one
i skomplikowane zjawisko spo eczne. W dotychczasowym podej ciu wielu 
znawców poj cia, innowacja traktowana by a jako ulepszenia i rozwój w zakre-
sie technologii i techniki. Obecnie mo na zaobserwowa  rosn cy trend innowa-
cji i innowacyjno ci w obszarze us ug, marketingu, organizacji przedsi bior-
stwa, a nawet strategii czy spo ecze stwa. Podobne zmiany s  zauwa alne  
w sposobie postrzegania innowacyjno ci. Nie jest ju  ona traktowana jako poje-
dyncze, odosobnione zdarzenie, ale jako kompleksowe zjawisko sk adaj ce si
z szeregu zdarze  wp ywaj cych na powstawanie nowych wyrobów, us ug, 
technologii czy form organizacji.  

Z uwagi na wspomniany poziom z o ono ci dzisiejsze procesy innowacyj-
ne s  realizowane w cis ym uk adzie kooperacji, a wytworzona swoista sie
podmiotów implementuj cych wiedz  i tworz cych now  wiedz  jest splatana 
rz dowymi i pozarz dowymi organizacjami wsparcia wspomaganymi przez 
administracj  publiczn . Jednocze nie wzrasta znaczenie bliskich relacji i ini-
cjatyw obywatelskich buduj cych nowe kana y transferu informacji. Nowo 
powsta e otoczenie wraz z turbulentnymi zmianami gospodarczo-spo ecznymi 
narzuca konieczno  obserwacji innowacyjno ci z punktu widzenia Schumpete-
rowskiej twórczej destrukcji. Obecnie jeste my wiadkami wiadomej dzia al-
no ci i aktywno ci administracji publicznej oraz organów pa stwowych maj cej 
na celu rozwój przedsi biorczo ci innowacyjnej oraz intensyfikacj  procesów 
transferu i implementacji wiedzy.  

Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie w uproszczonej formie, 
ze wzgl du na limit obj to ciowy, podstawowych charakterystyk poszczegól-
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nych instytucji dzia aj cych pod wspóln  nazw business support organisa-
tions, a w Polsce instytucji otoczenia biznesu, niekiedy instytucji wsparcia in-
nowacji, co jest uwarunkowane kontekstem omawianego tematu. Aby zrealizo-
wa  powy szy cel, autorzy zdecydowali si  na odnalezienie w literaturze oraz 
przedstawienie g ównych cech charakteryzuj cych omawiane instytucje oraz 
ich wp yw na aktywizacj  dzia alno ci innowacyjnej, a przede wszystkim na 
kreowanie i dyfuzj  nowoczesnych produktów i technologii. 

Do najwa niejszych zada  postawionych przez instytucjami nowoczesnej 
gospodarki nale  stymulowanie dzia alno ci badawczo-rozwojowej i imple-
mentacja jej wyników oraz dzia ania maj ce na celu aktywizacj  potencja u
kreatywnego w zasobach wewn trznych podmiotów gospodarczych, a co si
z tym wi e – zwi kszanie potencja u ekonomicznego regionów. Rysunek 1 
przedstawia klasyfikacj  o rodków przedsi biorczo ci i innowacji.  

Rysunek 1. Klasyfikacja o rodków innowacji i przedsi biorczo ci

O rodki innowacji i przedsi biorczo ci 

O RODKI 
PRZEDSI BIORCZO CI 
o rodki szkoleniowo- 
-doradcze (o rodki wspie-
rania przedsi biorczo ci,
centra biznesu, kluby 
przedsi biorczo ci,
punkty konsultacyjno- 
-doradcze) 
inkubatory przedsi -
biorczo ci

O RODKI INNOWACJI 
centra transferu tech-
nologii 
preinkubatory i akade-
mickie inkubatory przed-
si biorczo ci
parki technologiczne 
(parki naukowe, parki 
badawcze, parki prze-
mys owo-technologicz-
ne, technopole…) 

Parabankowe instytucje finansowe 

regionalne i lokalne fun-
dusze po yczkowe 
fundusze por cze  kredy-
towych 
fundusze mikrokredy-
towania 

fundusze kapita u zal -
kowego 
sie  anio ów biznesu 

ród o: K.B. Matusiak, Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, w: O rodki
innowacji i przedsi biorczo ci w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 20. 
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1. Centra transferu technologii 

Jako centra transferu technologii okre la si  grup  podmiotów o bardzo 
zró nicowanej strukturze organizacyjnej, które nie s  nastawione na zysk. Do 
grupy tej mo na zaliczy  jednostki doradcze, informacyjne, szkoleniowe, 
wspieraj ce transfer i komercjalizacj  wiedzy wraz ze zwi zanymi z tym dzia-
aniami wspomagaj cymi. Podstawowymi dzia aniami, jakie stawia si  przed 

centrami, s 1:
– dowarto ciowanie potencja u naukowo-innowacyjnego regionu, kreo-

wanie baz danych i tworzenie sieci kontaktów pomi dzy wiatem nauki 
i biznesu, 

– przygotowywanie studiów przedinwestycyjnych maj cych na celu 
okre lenie zalet nowych technologii oraz produktów, jak równie  ich 
ocen  na tle znajduj cych si  na rynku zamienników, ocen  potencja u
rynkowego oraz prognozowanie kosztów produkcji i dystrybucji wraz 
z oszacowaniem wielko ci nak adów inwestycyjnych, 

– zdefiniowanie potrzeb innowacyjnych podmiotów rynkowych (audyt 
technologiczny), 

– promocj  i popularyzacj  progresu przedsi biorczo ci technologicznej. 

2. Preinkubatory – akademickie inkubatory przedsi biorczo ci

Powo ywanie do ycia preinkubatorów bezpo rednio zwi zanych z o rod-
kami akademickimi jest podyktowane konieczno ci  zaspokajania specyficz-
nych potrzeb inicjacji procesu za o ycielskiego dzia alno ci gospodarczej w ród
studentów i pracowników uczelni wy szych. Podstawowa dzia alno  i ofero-
wana pomoc zawiera si  w przygotowaniu do kreacji nowej dzia alno ci gospo-
darczej oraz oszacowaniu wst pnej oceny prawdopodobie stwa powodzenia 
przedsi wzi cia w realiach rynkowych. Ze wzgl du na to w Polsce przyj a si
zwyczajowa nazwa „akademicki inkubator przedsi biorczo ci” dla okre lenia
odr bnego rodzaju cie ki inkubacji przedsi biorczo ci maj cej na celu przygo-
towanie do utworzenia podmiotu gospodarczego w otoczeniu uczelni wy szej.

                                                          
1  K.B. Matusiak, A. B kowski, Centra transferu technologii, w: O rodki innowacji 

i przedsi biorczo ci w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP – Stowarzyszenie Organi-
zatorów O rodków Innowacji i Przedsi biorczo ci w Polsce, ód –Warszawa 2009, s. 201. 
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3. Parki technologiczne 

W polskim ustawodawstwie poj cie parku technologicznego zosta o zdefi-
niowane w 2002 r. jako „zespó  wyodr bnionych nieruchomo ci wraz z infra-
struktur  techniczn  utworzony w celu dokonywania przep ywu wiedzy i tech-
nologii pomi dzy jednostkami naukowymi a przedsi biorcami, na którym ofe-
rowane s  przedsi biorcom wykorzystuj cym nowoczesne technologie us ugi 
w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsi biorstw, transferu techno-
logii oraz przekszta cania wyników bada  naukowych i prac rozwojowych  
w innowacje technologiczne, a tak e tworzenie korzystnych warunków prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej przez korzystanie z nieruchomo ci i infra-
struktury technicznej na zasadach umownych”2.

Oprócz standardowych funkcji parki technologiczne realizuj  szereg dzia-
a , których celem jest orientacja na komercjalizacj  i dyfuzj  nowych produk-

tów i technologii. Dzia ania te to m.in.3:
– szeroki dost p do laboratoriów badawczych, 
– wspó praca z centrami technologicznymi oraz instytucjami koncentruj -

cymi si  na transferze technologii, 
– doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii oraz patentowe, 
– wykorzystanie wiedzy zarówno studentów, jak i wykwalifikowanych 

naukowców podczas wiadczenia us ug doradczych, 
– tworzenie innowacyjnego rodowiska, inicjowanie kontaktów mi dzy 

naukowcami a przedsi biorcami. 

4. O rodki szkoleniowo-doradcze 

O rodki szkoleniowo-doradcze (OSD), nazywane niekiedy zamiennie 
o rodkami wspierania przedsi biorczo ci, klubami przedsi biorczo ci, centrami 
wspierania biznesu czy te  punktami konsultacyjno-doradczymi, s  nienasta-

                                                          
2  Ustawa z 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (DzU z 2002 r., nr 41, 

poz. 363; DzU z 2002 r., nr 141, poz. 1177 oraz DzU z 2003 r., nr 159, poz. 1537). 
3  K. Pozna ska, Formy transferu technologii w krajach wysoko rozwini tych i mo liwo ci 

ich wykorzystania w gospodarce polskiej, w: Sfera badawczo-rozwojowa i przedsi biorstwa
w dzia alno ci innowacyjnej, red. K. Pozna ska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodo-
wej, Warszawa 2001, s. 84. 
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wionymi na zysk jednostkami informacyjno-szkoleniowymi i doradczymi funk-
cjonuj cymi i pracuj cymi na rzecz samozatrudnienia i rozwoju przedsi bior-
czo ci, jak równie  poprawy konkurencyjno ci firm sektora MSP. O rodki te 
uczestnicz  w ró nego rodzaju inicjatywach maj cych na celu zwi kszenie po-
tencja u gospodarczego oraz popraw  jako ci ycia spo eczno ci lokalnej. 

Pomoc o rodków to tak e wspó praca z instytucjami oferuj cymi dla 
klientów OSD pomoc finansow  w postaci kredytów lub/i po rednictwa kredy-
towego, pozyskiwania i obs ugi funduszy gwarancyjnych i po yczkowych, jak 
równie  udzielania subwencji, grantów lub dop at4.

5. Inkubatory technologiczne 

Inkubatory technologiczne s  form  aktywizacji przedsi biorczo ci rozwi-
jan  w geograficznym powi zaniu z instytucjami naukowo-badawczymi. Ich 
g ówne funkcje to wspomaganie nowo powsta ych firm prowadz ce do ich 
rozwoju, jak równie  optymalizacja warunków dla kreowania nowych techno-
logii oraz ich komercjalizacji poprzez5:

– kontakty i wspó prac  z instytucjami naukowymi oraz ocen  przedsi -
wzi  o charakterze innowacyjnym, 

– us ugi wspieraj ce biznes, takie jak: doradztwo marketingowe, finanso-
we, prawne, ale tak e organizacyjne i technologiczne, 

– pomoc w znalezieniu dofinansowania, w tym tak e poprzez pozyskiwa-
nie funduszy ryzyka, 

– tworzenie optymalnego klimatu dla prowadzenia dzia alno ci gospodar-
czej i realizacji innowacyjnych przedsi wzi  (efekty synergiczne), 

– wyszukiwanie powierzchni odpowiedniej do prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej.

Zasadniczym celem inkubatora technologicznego jest zatem pomoc nowo po-
wsta emu przedsi biorstwu, maj cemu potencja  innowacyjny, w osi gni ciu 
dojrza o ci oraz stabilno ci, a tym samym zdolno ci do funkcjonowania na 
konkurencyjnym rynku.  

                                                          
4  J. Martel, Analiza istniej cej struktury wspierania przedsi biorczo ci, w: O rodki inno-

wacji..., s. 4. 
5  K.B. Matusiak, A. Tórz-Rzepczy ska, Inkubatory technologiczne, w: O rodki innowa-

cji..., s. 69. 
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6. Lokalne oraz regionalne fundusze po yczkowe 

Lokalne oraz regionalne fundusze po yczkowe to jednostki parabankowe, 
które oferuj  pomoc finansow  na preferencyjnych warunkach, w formie po y-
czek dla przedsi biorstw rozpoczynaj cych dzia alno  gospodarcz  oraz tych 
ma ych rozwojowych firm, które nie posiadaj  historii kredytowej wystarczaj -
cej dla banku komercyjnego6. Innymi s owy, fundusze po yczkowe udzielaj
po yczek, które s  przeznaczone do celów zwi zanych z podj ciem i prowa-
dzeniem dzia alno ci gospodarczej. Ich zadania to m.in.:  

– wspó finansowanie lub finansowanie inwestycji, 
– wdra anie innowacyjnych rozwi za  technicznych/technologicznych, 
– pomoc w zakupie maszyn i urz dze , surowców i materia ów koniecz-

nych do urzeczywistnienia przedsi wzi cia gospodarczego, 
– modernizacja, rozbudowa lub adaptacja obiektów us ugowych, handlo-

wych lub produkcyjnych.  

7. Fundusze por cze  kredytowych 

Fundusze por cze  kredytowych nale  do instytucji otoczenia biznesu, 
dla których podstawowym celem jest udzielanie pomocy podmiotom gospodar-
czym, realizowanej za pomoc  gwarancji materialnych przy ubieganiu si  o fi-
nansowanie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. Najcz ciej stosowan
form  pomocy jest preferencyjne por czenie dost pne dla ma ych, innowacyj-
nych firm, które za wzgl du na krótk  obecno  na rynku posiadaj  ograniczon
histori  kredytow .

Por czenia s  dost pne dla mikro, ma ych i rednich podmiotów gospo-
darczych ubiegaj cych si  o kredyty, po yczki lub staj cych do przetargu pub-
licznego, a którym brak odpowiedniego zabezpieczenia wymaganego przy po-
st powaniach przetargowych. 

                                                          
6  M. Ma ewska, Lokalne i regionalne fundusze po yczkowe, w: O rodki innowacji...,

s. 285. 
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8. Fundusze venture capital

Innym ze sposobów finansowania dzia alno ci badawczo-rozwojowej i in-
nowacyjnej jest korzystanie z kapita u wysokiego ryzyka zwanego funduszami 
venture capital. Stanowi on w wielu krajach rozwini tych istotny instrument 
wdra ania dzia alno ci naukowej, badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do 
praktyki gospodarczej7.

Instytucje okre lane jako fundusze venture capital po raz pierwszy pojawi-
y si  w latach 50. XX w. w Stanach Zjednoczonych8. S  one grup  po redni-

ków finansowych inwestuj cych pozyskane od inwestorów rodki w przedsi -
wzi cia charakteryzuj ce si  interesuj cymi perspektywami rozwoju i podwy -
szonym stopniem ryzyka9. S  zatem specyficzn  form  finansowania rozwoju 
przedsi biorstw polegaj c  na zasileniu kapita owym powstaj cej lub ju  istnie-
j cej spó ki poprzez obj cie nowej emisji akcji lub udzia ów. Tym samym kapi-
ta  jest wprowadzany do firmy nie w formie kredytu (d ugu), ale w formie w a -
cicielskiej (kapita  akcyjny, udzia owy). Inwestor oferuj cy venture capital staje 
si  tym samym wspó w a cicielem spó ki, któr  finansuje10. Fundusze venture
capital s  zatem prywatnym instrumentem wspierania rozwoju przedsi biorstw.

Za g ówne cechy funduszy venture capital mo na uzna 11:
– istnienie szansy na osi gni cie ponadprzeci tnych zysków oraz zwi za-

ne z ni  wysokie ryzyko, 
– zwi zane s  z udzia em inwestora w zarz dzaniu przedsi biorstwem – 

od doradztwa a  do pe nego przej cia kierownictwa, 
– czas udost pnienia kapita u to 3–10 lat (d ugo  tego okresu wynika 

z czasu potrzebnego na rozwój przedsi biorstwa),
– s  kierowane z regu y do ma ych lub rednich przedsi biorstw dyspo-

nuj cych innowacyjnym produktem lub us ug .

                                                          
7 Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zió kowski, Scholar, Warszawa 2003, s. 160. 
8  R. Su kowski, Publiczne fundusze venture capital – ród o kapita u dla ma ych i red-

nich przedsi biorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 667, Kraków 2004, s. 129. 
9  T. Grzelak, Ogólna charakterystyka funduszy typu venture capital, „Nasz Rynek Kapi-

ta owy” 2002, nr 4, s. 98. 
10  A. Kami ski, Venture capital – jaki fundusz wybra ?, „Prawo Przedsi biorcy” 2005,  

nr 51–52, s. 70. 
11  A. Bukowska-Piestrzy ska, Rynek capital venture w Polsce, Studia i Materia y Wy szej 

Szko y Marketingu i Biznesu w odzi nr 5, ód  2000, s. 105–106. 
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Istot  finansowania kapita em wysokiego ryzyka przedstawia rysunek 2. 

Rysunek 2. Istota finansowania na zasadzie venture capital

Fundusz 
inwestycyjny 

Przedsi biorstwo 

Przedsi wzi cie 
typu  

venture capital 
Wzrost warto ci 
przedsi biorstwa 

Wycofanie si
funduszu

Przedsi biorstwo  
z nowym inwestorem

ród o: M. Kardy , Venture capital – kapita  podwy szonego ryzyka, „Prawo Przedsi biorcy” 
2005, nr 5, s. 34. 

Bardzo wa nym etapem w ramach finansowania kapita em podwy szone-
go ryzyka jest moment wycofania kapita u z przedsi biorstwa. Inwestor podej-
mie decyzj  co do wycofania rodków pieni nych z przedsi wzi cia w mo-
mencie, gdy uzyska satysfakcjonuj c  go stop  zwrotu12 oraz odczuje potrzeb
anga owania si  w nowe przedsi wzi cia, które w jego ocenie rokuj  szanse na 
nowe zyski13. O sposobie zako czenia inwestycji venture capital decyduj  kon-
dycja finansowa przedsi biorstwa i jego warto . Venture capital najcz ciej 
wycofuje swoje udzia y poprzez14:

– sprzeda  udzia ów pozosta ym w a cicielom przedsi biorstwa, 
– sprzeda  udzia ów innemu przedsi biorstwu,
– sprzeda  udzia ów innemu funduszowi venture capital,
– wprowadzenie przedsi biorstwa na gie d  poprzez sprzeda  akcji na 

rynku wtórnym. 
Nale y jednak podkre li , i  coraz bardziej powszechnym sposobem dezinwe-
stycji przedsi biorstwa finansowanego przez fundusz venture capital jest 
wprowadzenie firmy do obrotu gie dowego.  

Pomimo dynamicznego rozwoju rynku funduszy venture capital w ci gu 
ostatnich 20 lat, nadal jest to sektor stosunkowo ma y. W Polsce fundusze ven-
ture capital w dalszym ci gu s  niedocenianym ród em finansowania dzia al-
no ci innowacyjnej. By  mo e wynika to z faktu niewystarczaj cej wiedzy 
                                                          

12  Zazwyczaj poziom oczekiwanej stopy zwrotu to 50% w skali roku. 
13  M. Kardy , Venture capital – kapita  podwy szonego ryzyka, „Prawo Przedsi biorcy” 

2002, nr 5, s. 34. 
14  K.A. Czajkowska, Venture capital jako forma finansowania ma ych i rednich przed-

si biorstw, „Prawo Przedsi biorcy” 2005, nr 37, s. 20. 
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przedsi biorców na temat kapita u wysokiego ryzyka. Bior c jednak pod uwag
niski poziom innowacyjno ci polskich przedsi biorstw, nale a oby rozwa y
mo liwo  ubiegania si  o pomoc w finansowaniu dzia alno ci innowacyjnej 
w a nie przez fundusze venture capital. Rozwój venture capital jako rodka na 
przy pieszone udzielanie kredytów o znacznie podwy szonym poziomie ryzyka 
mo e by  remedium na zwi kszenie liczby bada  stosowanych i prac rozwojo-
wych, w szczególno ci je li chodzi o przedsi wzi cia z zakresu wysokich tech-
nologii. 

9. Sie  anio ów biznesu 

Anio owie biznesu to cz  rynku inwestycyjnego, która w Polsce wci
si  buduje. Jest to osoba fizyczna i maj tna, gotowa do zainwestowania pieni -
dzy w ryzykowne przedsi wzi cie, w zamian za co oczekuje wysokiej stopy 
zwrotu zaanga owanego kapita u. Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji to 
rednio 30–40% rocznie15. Jest to zazwyczaj osoba, która kiedy  ju  rozwin a

swoj  firm  i sprzeda a j  z du ym zyskiem. Teraz jest na tzw. emeryturze biz-
nesowej, ale inwestuje pieni dze w zamian za udzia y lub akcje w spó ce16.
Anio y w przeciwie stwie do funduszy venture capital poszukuj  innowacyj-
nych firm znajduj cych si  we wczesnej fazie rozwoju17. Du  popularno ci
ciesz  si  bran e o szybkim tempie rozwoju lub rosn ce nisze w ustabilizowa-
nych sektorach. Cz sto s  to bran e zwi zane z nowymi technologiami w dzie-
dzinie telekomunikacji, informatyki, mediów, medycyny i us ug finansowych18.
Firmy takie generuj  wysok  warto  dodan . Poza tym innowacyjne projekty 
nie maj  zwykle w pocz tkowej fazie wielu na ladowców, a co si  z tym wi e
– du ej konkurencji. 

Nale y jednak wspomnie , e innowacyjne pomys y nie musz  koniecznie 
dotyczy  wy cznie zastosowa  w zakresie nowych technologii. Mo e to by
równie  innowacja w dziedzinie produkcji, organizacji, handlu czy us ug, jak 

                                                          
15  P. Mazurkiewicz, Anio y biznesu nadlatuj  z pomoc , „Gazeta Wyborcza” z 8.11.2005, 

s. 3. 
16  A. Okrasi ski, Anio  biznesu mo e pomóc, „Gazeta Prawna” 2005, nr 217. 
17  E. Bednarz, Anio y biznesu inwestuj  w pomys y zapale ców, „Gazeta Prawna” 2006,  

nr 26. 
18 Ibidem.
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równie  unikalna, trudna do skopiowania koncepcja biznesowa zapewniaj ca 
firmie przewag  na rynku. 

Firmy w ró nych fazach rozwoju pozyskuj  kapita  na rozwój z ró nych 
róde . Im wcze niejsza faza rozwoju, tym wy sze ryzyko przedsi wzi cia  

i tym wy sza oczekiwana przez inwestora stopa zwrotu z zaanga owanego ka-
pita u. Im pó niejsza faza rozwoju, tym wi kszy jest udzia , jaki na ogó  za-
chowuj  przedsi biorcy po wprowadzeniu do spó ki inwestora.

Business angels wype niaj  w Polsce tzw. luk  kapita ow , dostarczaj c
rodków finansowych na najbardziej ryzykownym etapie cie ki finansowania 

– we wczesnej fazie rozwoju przedsi wzi cia19. Problem finansowania na po-
cz tkowym etapie dzia alno ci wynika z faktu, i  kapita  w asny, który przed-
si biorcy s  w stanie pozyska  z w asnych róde , nie jest wystarczaj cy. Z dru-
giej za  strony przedsi wzi cia s  za ma o rozwini te, aby kapita  potrzebny do 
ich rozwoju pozyska  z banku czy te  z funduszy venture captal (VC)/private
equity (PE). Ta „luka” w finansowaniu wczesnych etapów rozwoju wyst puje
prawie na wszystkich rynkach. Poprzez promowanie mo liwo ci wsparcia dla 
m odych przedsi wzi  mo na j  jednak zredukowa . Dzia ania promuj ce
inwestowanie w m ode przedsi wzi cia w krajach rozwini tych by y skierowa-
ne równocze nie do anio ów biznesu, funduszy VC/PE oraz inkubatorów dzia-
aj cych przy o rodkach badawczych20.

G ówne cechy, jakimi mo na scharakteryzowa  dzia alno business an-
gels, to21:

– s  to zamo ne osoby prywatne wspieraj ce przedsi biorców finansowo 
i merytorycznie, 

– tworz  nieformalny rynek venture capital,
– podejmuj  ryzyko, inwestuj c w m ode firmy, 
– aktywnie uczestnicz  w dzia alno ci firmy, pomagaj c w opracowywa-

niu i realizacji strategii, udost pnianiu kontaktów, wspieraj c do wiad-
czeniem, 

– inwestuj  50–500 tys. z ,
– oczekuj  zwrotu z inwestycji po 3–5 latach, sprzedaj c firmy kadrze 

mened erskiej (MBO), funduszom venture capital lub poprzez gie d .
                                                          

19 Szcz cie sprzyja aktywnym, „Gazeta MSP” 2005, luty. 
20  M. Fr czek, Kim s  Business Angels?, „Nasz Rynek Kapita owy” 2005, nr 12, s. 56. 
21 Anio y Biznesu i ich rola we wspieraniu rozwoju przedsi biorstw, „Nasz Rynek Kapita-

owy” 2004, nr 7, s. 64. 
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EBAN to europejska sie  skupiaj ca dzia aj ce w poszczególnych krajach 
sieci business angels. Jest stowarzyszeniem non-profit, do którego zada  nale-
y22:

– inicjowanie wymiany do wiadcze  pomi dzy poszczególnymi krajami 
sieci BA, 

– dzia anie na rzecz rozwoju Sieci Business Angels (Business Angels 
Network),

– pomoc w wypracowaniu i realizacji krajowych programów maj cych  
na celu u atwianie tworzenia i rozwój dzia a business angels.

Zasadniczym zadaniem EBAN jest jednak, dzi ki nieograniczonym kontaktom 
z sieciami BA, kierowanie zainteresowanych m odych przedsi biorców do od-
powiednich sieci krajowych BA.  

W Polsce od grudnia 2003 r. dzia a Polska Sie  Anio ów Biznesu PolBan 
dzia aj ca w ramach European Business Angels Network. Sie  ma status stowa-
rzyszenia typu non-profit. PolBan nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej 
(w tym inwestycyjnej). Jest finansowany z datków sponsorów, a zatem firm, jak 
równie  osób prywatnych, z cz onkowskich sk adek oraz prowizji od warto ci 
zrealizowanych projektów, których jest animatorem23.

G ówn  barier  w rozwoju dzia alno ci anio ów biznesu jest brak zach t
podatkowych do inwestowania i reinwestowania kapita u24. Przede wszystkim 
jednak chodzi o ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych czy te  odli-
czenia od podstawy opodatkowania strat poniesionych na inwestycji25. Efektem 
takich zach t by by z pewno ci  wzrost liczby innowacyjnych firm, których 
pocz tki dzia alno ci (równie  dzia alno ci badawczo-rozwojowej) finansowane 
by yby przez anio y biznesu.  

                                                          
22 Ibidem.
23  Klub Anio ów Biznesu, www.polban.pl (24.09.2012). 
24  K. Kozi ska, Prywatni inwestorzy zwi kszaj  szans  pocz tkuj cych firm, „Gazeta 

Prawna” 2006, nr 113. 
25  Najlepsze do wiadczenia w tym zakresie maj  Brytyjczycy. W po owie lat 90. rz d bry-

tyjski w celu stymulowania inwestycji osób prywatnych w ma e spó ki wprowadzi  system Enter-
prise Investment Scheme (EIS). Na mechanizm EIS sk adaj  si  ulgi w podatku dochodowym od 
osób fizycznych z tytu u okre lonych inwestycji. Najwa niejsze z nich to: odliczenie od podatku 
20% warto ci inwestycji w udzia y/akcje, mo liwo  odliczenia od podstawy opodatkowania strat 
poniesionych na inwestycji i zwolnienie z podatku od zysków kapita owych pod warunkiem 
utrzymania inwestycji przez min. 5 lat lub reinwestowania rodków w inny podmiot. Za: K. Ko-
zi ska, Prywatni inwestorzy...
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10. O rodki innowacji i przedsi biorczo ci w Polsce 

Na przestrzeni 20 lat odnotowano w Polsce znacz cy wzrost liczby o rod-
ków wsparcia innowacyjno ci. W 1990 r. by o ich zaledwie 27, natomiast 
w 2010 r. liczba ta zwi kszy a si  do 735, a zatem 27-krotnie. Je eli chodzi 
o dynamik , najwi kszy wzrost odnotowano w latach 1990–2006. Z kolei po 
roku 2006 mo na zaobserwowa  jedynie agodn  tendencj  wzrostow . Na 
rysunku 3 zaprezentowano dynamik  wzrostu liczby o rodków przedsi biorczo-
ci i innowacji w Polsce w latach 1990–2010. 

Rysunek 3. Dynamika rozwoju o rodków innowacji i przedsi biorczo ci w Polsce  

w latach 1990–2010 
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ród o: K.B. Matusiak, Uwarunkowania rozwoju…, s. 22. 

Z kolei struktur  o rodków przedsi biorczo ci i innowacji zaprezentowano 
w tabeli 1.

Je li mowa o o rodkach przedsi biorczo ci i innowacji, to w 2010 r. prze-
wa a y instytucje szkoleniowo-doradcze oraz o rodki informacji (43% ogó u
instytucji). Na kolejnym miejscu by y fundusze gwarancyjne i sieci anio ów
biznesu (21%). Odnotowano niski odsetek parków technologicznych (6%), co 
mo e wydawa  si  zrozumia e, bior c pod uwag  ich charakter i zasi g. Struk-
tura o rodków przedsi biorczo ci wed ug typów w Polsce w 2010 r. zosta a
przedstawiona na rysunku 4. 



ZARZ DZANIE I MARKETING 280

Tabela 1. Struktura o rodków innowacji i przedsi biorczo ci wed ug typów w 2010 r. 

Rodzaj instytucji 1997 1999 2000 2004 2007 2009 2010 
Parki technologiczne i inicja-
tywy parkowe  1 3 3 12 15 46 45 
Preinkubatory, inkubatory 
technologiczne i przedsi bior-
czo ci  54 49 44 53 112 114 125 

Centra transferu technologii  5 23 20 29 87 87 90 
Fundusze po yczkowe i po-
r cze   48 51 55 133 148 136 136 
O rodki szkoleniowo-do-
radcze 153 147 142 280 326 318 317 

Razem 261 273 263 507 694 717 735 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: O rodki innowacji i przedsi biorczo ci w Polsce. 
Raport 2010, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010. 

Rysunek 4. Struktura o rodków innowacji i przedsi biorczo ci

wed ug typów w 2010 r.  
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Podsumowanie 

Opisane instytucje wsparcia wydatnie wros y ju  w dzisiejsz wiadomo
potrzeb rozwoju gospodarczego regionów. Dzi ki nim mo liwa jest m.in. akty-
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wizacja wewn trznych zasobów lokalnych czynników wzrostu gospodarczego. 
Tworzone obecnie strategie rozwoju regionalnego nakre laj  schemat struktury 
organów wsparcia innowacyjnej gospodarki opartych w du ym stopniu na in-
terwencjonizmie w adz pa stwa w procesie transferu wiedzy. Na prze omie 
ostatnich kilku lat na naszym rynku zago ci y ró norodne instytucje wsparcia 
innowacyjno ci – inkubatory i preinkubatory technologiczne, fundusze kapita u
zal kowego (seed capital) oraz fundusze por czeniowe. Nasila si  równie
aktywno  anio ów biznesu i funduszy venture capital. Najwa niejsze dla roz-
woju instytucjonalnych podmiotów otoczenia biznesu w aspekcie aktywizacji 
dzia alno ci innowacyjnej s :

– regionalne programy wspierania przedsi biorczo ci,
– rozbudowa inkubatorów akademickich oraz sieci klastrów z wyko-

rzystaniem kapita u zal kowego,
– stymulowanie rozwoju systemów innowacji w uj ciu regionalnym, 

a zatem wspó pracy administracji, instytucji badawczo-naukowych oraz 
o rodków przedsi biorczo ci i innowacji, 

– internacjonalizacja wraz z rozwojem mi dzynarodowych kontaktów 
oraz kontakt z sieci  wymiany do wiadcze .

Wyzwaniem dla krajów UE zgodnie z zaleceniami strategii „Europa 2020” 
jest rozwój innowacyjno ci i przedsi biorczo ci na styku gospodarki i nauki. 
Innowacyjne przedsi biorstwa, szczególnie takie, które dzia aj  w obszarze 
zaawansowanych technologii, s  kluczem do restrukturyzacji, modernizacji 
i poprawy konkurencyjno ci gospodarki. 
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INNOVATION SUPPORT ORGANIZATIONS 

Summary

Business supporting institutions such as training and consulting centers, associa-

tions or chambers of commerce are based primarily on services, training, information 

and advisory services. These organizations operating in the region have relatively high 

potential to provide substantive support to the SME sector, financial and technological 

developments in the implementation of modern technology. The basic aim of this paper 

is to present general characteristics of various business support organizations which 

stimulate innovative activity of polish enterprises. The article also includes some 

statistic data and knowledge of how the system is working in polish environment.  
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