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1. Wstęp

Innowacyjność od wielu lat jest uważana za podstawowy warunek dla 
dynamicznego rozwoju gospodarki. Unijni decydenci już jakiś czas temu wy-
znaczyli sobie cel: przekształcenie Unii Europejskiej w najbardziej dynamiczną 
i konkurencyjną gospodarkę opartą na wiedzy. Mimo niepowodzeń w realizacji 
przygotowanej wówczas Strategii Lizbońskiej, Unia Europejska nadal stawia 
sobie za główny cel rozwój gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego 
rozwoju oraz spójnej społecznie. Podstawą takiej gospodarki są innowacyjne 
przedsiębiorstwa tworzące i wprowadzające na rynek nowe technologie lub 
inne rozwiązania innowacyjne1.

W europejskim badaniu regionalnych wskaźników innowacyjności wo-
jewództwo łódzkie poprawiło (w porównaniu do lat 2007 i 2009) wyniki dla 
takich wskaźników, jak: udział osób z wykształceniem wyższym; wydatki 
publiczne na B+R; wydatki przedsiębiorstw na B+R; pozostałe wydatki na 
innowacje, sprzedaż innowacji dla firm i rynku. Bez zmian pozostał wskaźnik 
dotyczący zatrudnienia w działalności opartej na wiedzy, a także liczba wnio-
sków patentowych składanych do Urzędu Patentowego. Gorsze wyniki łódzkie 
województwo zanotowało w odniesieniu do takich wskaźników, jak: odsetek 
MSP wdrażających innowacje wśród wszystkich MSP w województwie; odse-
tek MSP współpracujących w ciągu ostatnich trzech lat w ramach dowolnego 
porozumienia na rzecz podnoszenia innowacyjności wśród wszystkich MSP 
w województwie, odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje na 

* Dr, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki; e-mail: egwarda@uni.lodz.pl
1 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030, s. 17–18.
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rynek, na którym działają wśród wszystkich MSP w województwie; zatrud-
nienie w sektorach wysokiej i średniej techniki. 

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących przed-
siębiorstw działających w regionie łódzkim. Przedmiotem badań była analiza 
stanu tych przedsiębiorstw pod względem realizacji procesów komercjalizacji 
innowacji. 

2. Proces komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych

Wielu autorów traktuje komercjalizację w zależności od obszaru zarządza-
nia – wąsko lub szeroko2. Komercjalizacja innowacji w literaturze dotyczącej 
zarządzania innowacjami często utożsamiana jest z ostatnim etapem procesu 
innowacyjnego, czyli wprowadzeniem innowacji na rynek (rys. 1).

RYSUNEK 1:  Proces innowacyjny i jego interesariusze
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Ź r ó d ł o: E. Gwarda-Gruszczyńska, Modele procesu komercjalizacji nowych technologii.
Uwarunkowania wyboru – kluczowe obszary decyzyjne, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 30.

2 Por. definicje proponowane przez: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów 
obcojęzycznych, Wiedza Pow., Warszawa 1985, s. 222; Webster’s Third New International 
Dictionary, Encyclopedia Britanica, Chicago 1986, s. 457; D. Wilemon, M. Millson, The 
Emerging Paradigm of New Technology Development, [w:] D. Wilemon, M. Millson, 
The Strategy of Managing Innovation and Technology, Prentice Hall, Upper Saddle River, 
NJ 2008, chapt. 59, s. 814; J.R. Meredith, S.M. Shafer, Operations Management for 
MBAs, John Wiley & Sons, New York 2002, s. 126; K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, 
W. Rudelius, Marketing, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1998, s. 283. 
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Często mówi się, że komercjalizacja polega na doprowadzeniu do sprze-
daży. Aby jednak stworzoną innowację doprowadzić do tego etapu z sukcesem, 
należy myśleć o całości procesu, który ma spowodować jej urynkowienie3. 
Ważnymi etapami, na których może być zapoczątkowane tworzenie wartości 
dodanej, są etapy koncepcji (pomysł, B+R) i rozwoju (testowanie, wstępne 
wdrożenie). Pozyskanie odpowiednich zasobów, współpraca z odpowiednimi 
partnerami i przygotowanie planu komercjalizacji może znacznie ułatwić 
wprowadzanie innowacji na rynek. W początkowych etapach procesu komer-
cjalizacji myśli się o kluczowych aspektach tego procesu – takich jak: ocena 
potencjału komercyjnego innowacji i wartości dodanej, jaką może on przynieść; 
ochrona własności intelektualnej; dobór partnerów w procesie komercjalizacji 
oraz wybór strategii komercjalizacji. 

3. Dobór sektorów podlegających analizie i próby badawczej 

Wyjątkowo silny wpływ na kształtowanie przyszłości za pomocą narzędzi, 
jakimi są nowe technologie i innowacje, mają dzisiaj dwie grupy sektorów. 
Zaliczyć do nich można sektor OZ ochrony zdrowia (– life sciences) oraz 
sektor ICT (– information and communications technologies). W sektorach 
tych panuje intensywna konkurencja i ciągłe dążenie do usprawniania ofe-
rowanych produktów i usług. Jak pokazują dane źródłowe, sektory te posia-
dają nieograniczony potencjał rozwojowy, silnie wpływają na inne sektory 

3 W. Mitchell, K. Singh, Survival of Businesses Using Collaborative Relationships to 
Commercialize Complex Goods, Strategic Management Journal 1996/17 (3), s. 169–195; 
P. Głodek, [definicja w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik 
pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 85; Przewodnik B+R dla praktyków, MNiSW, Warszawa 
2010, s. 14–15; S.A. Thore (ed.), Technology Commercialization: DEA and Related 
Analytical Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, 
Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London 2002, s. xii; Report on Interviews 
on the Commercialiation of Innovation, Canadian Ministry of Industry, Ottawa 2007, s. 9; 
D.R. Prebble, G.A. de Waal, C. de Groot, Applying Multiple Perspectives to the Design 
of a Commercialization Process, R&D Management, 2008/38 (3), s. 311; M.J. De Geeter, 
Technology Commercialization Manual. Strategy, Tactics and Economics for Business 
Success, Med-Launch. Champaign IL 2004, s. 9; Technology Handbook.Technology Transfer 
Principles and Strategy, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), 
www.technology4sme.net/tech_handbook.aspx, stan na 15.08.2011 r. 
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gospodarki, a nawet mogą je kształtować4.  Choć ich charakter jest różny, to 
spełniają bardzo ważne funkcje zarówno z punktu widzenia gospodarczego, 
jak i społecznego.  

Podstawowym kryterium doboru próby badawczej była przynależność 
przedsiębiorstw do jednego z wymienionych sektorów. Przynależność ta była 
identyfikowana na podstawie numeru klasyfikacji gospodarczej PKD.

W przypadku badania prowadzonego przy wykorzystaniu kwestionariusza 
wywiadów bezpośrednich baza danych przedsiębiorstw liczyła 449 przedsię-
biorstw. Przedsiębiorstwa te zidentyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny 
w Łodzi. Badaniem objęto 301 przedsiębiorstw z sektora ICT oraz 148 przed-
siębiorstw z sektora OZ. Przy doborze próby brane były pod uwagę wszystkie 
przedsiębiorstwa działające w wybranych sektorach, zatrudniające powyżej 
3 pracowników. Na przystąpienie do badania z wykorzystaniem kwestionariu-
sza wywiadów bezpośrednich wyraziło zgodę 99 przedsiębiorstw. 

Wywiady bezpośrednie przeprowadzone zostały przez wyspecjalizowa-
nych ankieterów Urzędu Statystycznego w Łodzi. Kwestionariusz wywiadu 
bezpośredniego był tak skonstruowany, aby można było porównywać wyniki 
badań on-line z wynikami uzyskanymi w ramach tego badania.  

Zarówno w badaniach on-line, jak i badaniach prowadzonych z wykorzy-
staniem kwestionariusza wywiadów bezpośrednich, w celu uzyskania pełniej-
szego obrazu dotyczącego ocen i decyzji podejmowanych przez ankietowane 
przedsiębiorstwa, niektóre pytania rozbudowano, dzięki czemu uzyskano od 
respondentów obraz/charakterystykę siły wpływu poszczególnych czynników 
i/lub częstotliwości, z jaką stosuje się/wykorzystuje pewne działania. Poza 
tym, w celu identyfikacji dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na 
wybory przedsiębiorstw, a niezaproponowanych w pytaniach zamkniętych, 
zadano również pytania otwarte dotyczące wewnętrznych i zewnętrznych 
uwarunkowań wyboru sposobu wprowadzenia innowacji na rynek.

Fakt, że zarówno ICT i OZ zaliczane są do sektorów podlegających 
szybkim zmianom technologicznym (posiadają podobną charakterystykę) 
nie musi oznaczać, iż przedsiębiorstwa w nich działające stosują takie same 
modele procesu komercjalizacji. Różne, specyficzne uwarunkowania zwią-

4 O dużym potencjale tego sektora świadczyć mogą ciągle rosnące wyniki sprzedaży i wzrost 
udziału TIK w produkcie krajowym brutto (PKB), jak również prognozy sporządzane na 
kolejne lata. Por. Industry Report: Telecoms and technology August 2011, The Economist 
Intelligence Unit Limited 2011, wwww.eiu.com/technology, stan na 23.03.2012 r.



Procesy komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego 51

zane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w tych sektorach mogą wpływać 
na decyzje dotyczące kształtu procesu komercjalizacji5. Z tego względu, aby 
zidentyfikować potencjalne różnice w modelach procesów komercjalizacji, 
zdecydowano się na wybór tych właśnie sektorów jako tła (przedmiotu) pro-
wadzonych badań empirycznych. 

Wybrane sektory stanowiły podstawowe warstwy w badaniu. Przypo-
rządkowanie przedsiębiorstw do kategorii OZ lub ICT dokonane zostało na 
podstawie deklarowanego przez nie kodu PKD 2007. Tabela 1 pokazuje, jakie 
podklasy klasyfikacji PKD 2007 brano pod uwagę, identyfikując na potrzeby 
badania  przedsiębiorstwa i przypisując je do dwóch sektorów.  

TABELA 1: Wybór sektorów do badania w kontekście polskiej Klasyfikacji Działalności Go-
spodarczej, PKD 2007

Symbol 
z PKD 
2007

Nazwa podklasy

OCHRONA ZDROWIA (OZ)
 C. Przetwórstwo przemysłowe:
20.42.Z* produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
21.10.Z produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
21.20.Z* produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
26.60.Z produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elek-

troterapeutycznego
32.50.Z* produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne
 M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:
72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z* badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrod-

niczych i technicznych
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (ICT)

 C. Przetwórstwo przemysłowe:
26.11.Z* produkcja elementów elektronicznych
26.20.Z* produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
26.30.Z* produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.40.Z* produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
26.80.Z produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
27.31.Z* produkcja kabli światłowodowych

5 Do uwarunkowań tych można zaliczyć przykładowo specyficzne regulacje prawne, rodzaj 
tworzonych innowacji lub technologii, segmenty odbiorców i ich potrzeby, itp.
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Symbol 
z PKD 
2007

Nazwa podklasy

OCHRONA ZDROWIA (OZ)
27.90.Z* produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.23.Z* produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń 

peryferyjnych 
28.99.Z* produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana 
 J. Informacja i komunikacja
61.10.Z* działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
61.20.Z* działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem tele-

komunikacji satelitarnej
61.30.Z* działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
61.90.Z działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
62.01.Z* działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z* pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i kom-

puterowych
63.11.Z* przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność
63.12.Z działalność portali internetowych

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, PKD 
2007.

Ochrona zdrowia kojarzyć się może z organizacjami takimi, jak szpitale 
czy jednostki opieki medycznej (w klasyfikacji PKD – pod nazwą: opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna). Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, 
że tego typu podmioty nie były przedmiotem badania. 

4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Rok powstania. Analizowane przedsiębiorstwa działające w województwie 
łódzkim – podobnie jak w przypadku analizowanych wcześniej grup przed-
siębiorstw zagranicznych i przedsiębiorstw polskich – w większości stanowiły 
podmioty posiadające już pewne doświadczenie związane z funkcjonowaniem 
w danym sektorze. Większość z nich działa na rynku od przynajmniej 10 lat 
(rys. 2). 

TABELA 1 (cd.).



Procesy komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego 53

RYSUNEK 2:  Struktura wiekowa analizowanych przedsiębiorstw w województwie łódzkim

powyżej 20 latponiżej 6 lat 6–10 lat 10–20 lat

OZ

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

Wśród przedsiębiorstw reprezentujących sektor OZ znalazło się 82,4% 
z ponad 10-letnim stażem na rynku; 7,8% przedsiębiorstw działających 6–10 lat 
na rynku i 9,8% funkcjonujących na rynku mniej niż 6 lat (najczęściej 2–6 lat). 
Nieco inaczej sytuacja kształtowała się w przypadku sektora ICT: 60,4% 
przedsiębiorstw zadeklarowało, że działa na rynku powyżej 10 lat; 22,9% 
przedsiębiorstw 6–10 lat, a 16,7% poniżej 6 lat. 

Struktura kapitału przedsiębiorstw działających w województwie łódzkim  
struktura kapitałowa przedstawia się następująco (rys. 3). 

RYSUNEK 3:  Struktura kapitału badanych przedsiębiorstw polskich

OZ

dominujący udział kapitału polskiego

dominujący udział kapitału zagranicznego

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.
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Aż 89,6% analizowanych przedsiębiorstw z sektora ICT stanowiły pod-
mioty będące w 100% własnością kapitału polskiego i 6,3% z dominującym 
udziałem tego kapitału. W sektorze OZ 94,1% przedsiębiorstw zadeklaro-
wało, że kapitał polski stanowi 100% własności; dominujący udział kapitału 
polskiego zadeklarowało dodatkowo 2% przedsiębiorstw. Tylko 4% ankieto-
wanych przedsiębiorstw zadeklarowało dominujący lub pełny udział kapitału 
zagranicznego.

Forma organizacyjno-prawna. Najchętniej wybieraną formą organizacyjno-
-prawną przez przedsiębiorstwa działające w ramach sektora ICT – podobnie 
jak w przypadku próby przedsiębiorstw polskich badanych za pomocą ankiety 
on-line – była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wykorzystanie 
tej formy organizacyjno-prawnej w sektorze ICT wskazało aż 45,8% przed-
siębiorstw (rys. 4). Ponadto przedsiębiorstwa reprezentujące ICT deklarowały 
takie formy działalności, jak: spółka cywilna, spółka jawna czy przedsiębior-
stwo jednego właściciela. W przypadku przedsiębiorstw reprezentujących OZ 
zaobserwowano znacznie większą różnorodność wykorzystywanych form 
organizacyjno-prawnych. 

RYSUNEK 4:  Forma organizacyjno-prawna badanych przedsiębiorstw

spółka cywilna

spółka jawna

spółka z o.o.

OZ

przedsiębiorstwo jednego właściciela

spółka komandytowa

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

Sposób powstania przedsiębiorstwa. Większość przedsiębiorstw – aż 84,3% 
z sektora OZ i 87,5% z sektora ICT – to podmioty, które powstały jako nowe 
firmy budowane od podstaw (rys. 5). Pozostałe były utworzone zostały 
w wyniku fuzji lub przejęć przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa z sektora OZ 
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charakteryzują się większą różnorodnością sposobów powstawania, część 
podmiotów bowiem powstało wskutek komercjalizacji technologii tworzonych 
na uczelniach wyższych bądź w instytutach badawczych. 

RYSUNEK 5:  Sposób powstawania przedsiębiorstwa

OZ
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inaczej

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

Zasięg obsługiwanego rynku. W odróżnieniu od przedsiębiorstw zagranicznych, 
które działały głównie na rynku międzynarodowym lub globalnym – podobnie do 
wcześniej wspomnianej grupy przedsiębiorstw polskich – badane polskie przedsię-
biorstwa funkcjonujące w województwie łódzkim w większości przypadków wska-
zywały na regionalny i krajowy charakter obsługiwanego przez nie rynku (rys. 6). 

RYSUNEK 6:  Charakter rynku, na którym działa przedsiębiorstwo 
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.
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W sektorze ICT na krajowy i regionalny charakter rynku wskazało 72,9% 
przedsiębiorstw, natomiast sektorze OZ – 66,6%, co oznacza, że przedsię-
biorstwa z tego sektora chętniej wychodzą poza rynek krajowy, a dodatkowe 
działania podejmują na rzecz obsługi rynku europejskiego.

Wielkość zatrudnienia. Badane przedsiębiorstwa głównie reprezentują – po-
dobnie jak w przypadku dwóch poprzednich badań – sektor małych i średnich 
przedsiębiorstw (rys. 7), przy czym większość z nich stanowią małe przedsię-
biorstwa. Sektor OZ w badaniu reprezentowało: 27,5% mikroprzedsiębiorstw 
zatrudniających do 9 osób, 43,1% małych przedsiębiorstw, 23,5% przed-
siębiorstw średniej wielkości i tylko 5,9% przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 250 osób. W sektorze ICT mikroprzedsiębiorstwa reprezentowało 
29,2% respondentów, małe przedsiębiorstwa – aż 60,4% respondentów, średniej 
wielkości przedsiębiorstwa – 10,4% respondentów.  

RYSUNEK 7:  Liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

Udział wydatków na B+R w przychodach ze sprzedaży. Z odpowiedzi 
uzyskanych na pytanie o procentowy udział wydatków, jakie przedsiębiorstwa 
przeznaczają na badania i rozwój ze swoich przychodów ze sprzedaży, wynika, 
że w sektorze OZ przedsiębiorstwa wydają więcej pieniędzy na rzecz badań 
i rozwoju (rys. 8). Świadczyć może o tym fakt, że 47,4% przedsiębiorstw wy-
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daje kwoty, które pozwolą zaliczyć je – według klasyfikacji OECD – do grupy 
przedsiębiorstw high-tech. Przedsiębiorstwa z sektora ICT są bardziej ostrożne 
w podejmowaniu tego typu wydatków, co może wynikać z faktu, że więcej 
w tym sektorze (niż w przypadku sektora OZ) to jest przedsiębiorstw młodych, 
istniejących mniej niż 10 lat na rynku, i że są to przedsiębiorstwa małe. 

RYSUNEK 8:  Udział wydatków na B+R w przychodach ze sprzedaży
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

Specyfika przedsiębiorstw działających w regionie łódzkim jest to, można 
że podmiotami biorącymi udział w badaniu – to podobnie jak w przypadku 
poprzednich prób badawczych – są głównie małe i średnie firmy. To w dużej 
mierze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź przedsiębiorstwa jednego 
właściciela czy spółki cywilne działające na rynku krajowym. Są to również 
przedsiębiorstwa, które w dużej części stworzone zostały od podstaw. Badane 
przedsiębiorstwa posiadają już pewne doświadczenie w sektorach, w których 
działają, gdyż duża ich część istnieje przynajmniej od 10 lat na rynku. Ponieważ 
porównywane parametry w celu charakterystyki przedsiębiorstw reprezentu-
jących obydwa sektory są podobne, można podjąć próbę sprawdzenia różnic 
i podobieństw w tych dwóch sektorach, w procesie pozyskiwania technologii 
lub innowacji na potrzeby komercjalizacji oraz w zakresie ich wprowadzania 
na rynek. 
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5. Wyniki przeprowadzonych badań

Analizując dane z 2012 r. otrzymane z badań 99 przedsiębiorstw działa-
jących w województwie łódzkim, dokonano porównania zachowań przedsię-
biorstw w procesach komercjalizacji innowacji. Porównanie to pokazało, że 
przedsiębiorstwa w obydwu sektorach (ICT i OZ) stosują bardzo podobne mo-
dele komercjalizacji (nie zauważono zbyt wielu różnic istotnych statystycznie 
występujących między stosowanymi modelami). Nieliczne różnice statystyczne 
można zauważyć przy analizie sposobów pozyskiwania innowacji, wyborze 
partnerów w tworzeniu innowacji, czynnikach wpływających na sposób 
pozyskiwania lub wprowadzania innowacji na rynek. W tabeli 2 zestawiono 
procesy komercjalizacji przedsiębiorstw działających w województwie łódzkim 
w dwóch analizowanych sektorach. 

TABELA 2:  Różnice i podobieństwa w zachowaniach przedsiębiorstw działających w woje-
wództwie łódzkim w zakresie kształtu modeli strategii komercjalizacji

Wyszczególnienie
Sektor

ICT OZ
Liczba badanych przedsię-
biorstw 49 50

Obecność na rynku w większości funkcjonują na 
rynku więcej niż 10 lat

w większości funkcjonują na 
rynku więcej niż 10 lat

Forma organizacyjno-prawna dominująca – spółka z o.o. przedsiębiorstwo jednego wła-
ściciela, spółki osobowe

Sposób powstania około 87,5% – nowy podmiot 
budowany od podstaw

około 84,3% – nowy podmiot 
budowany od podstaw

Zakres obsługiwanego rynku głównie rynek krajowy głównie rynek krajowy

Wielkość zatrudnienia MSP w przeważającej większości 
MSP

Pozyskiwanie/tworzenie technologii/innowacji

Pozyskiwanie technologii/
innowacji

• zakup od osób prywat-
nych – 29,2%

• prowadzenie własnej 
działalności B+R – 27,1% 

• współtworzenie z klienta-
mi – 22,9%

• współtworzenie z innymi 
przedsiębiorstwami lub 
aport do spółki – 12,5% 

• prowadzenie własnej dzia-
łalności B+R – 41,2%

• zakup od osób prywatnych 
lub przedsiębiorstw – 39,2%

• współtworzenie z instytu-
cjami B+R, i uczelniami – 
17,6%

• współtworzenie z innymi 
przedsiębiorstwami – 15,7%
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Wyszczególnienie
Sektor

ICT OZ

Charakter współpracy przy 
tworzeniu lub pozyskiwaniu 
technologii/innowacji

• w większości przypad-
ków współpraca nie ma 
miejsca lub odbywa się 
tylko wtedy, gdy zaist-
nieje taka potrzeba.

• w większości przypadków 
współpraca nie ma miejsca 
lub odbywa się tylko wtedy, 
gdy zaistnieje taka potrze-
ba.

Główni partnerzy w two-
rzeniu

• klienci – 22,9% 
• inne przedsiębiorstwa – 

18,8% 
• krajowe uczelnie wyższe 

– 12,5%

• krajowe uczelnie wyższe 
27,5% 

• inne przedsiębiorstwa – 
21,6%, dostawcy i klienci 
– 13,7%

Czynniki wpływające na wy-
bór sposobu tworzenia lub 
pozyskiwania technologii/
innowacji

• wymagania klientów – 
54,2%

• wysokie koszty prowa-
dzenia badań naukowych 
– 45,8%

• opłacalność inwestycji 
i ryzyko z nią związane 
– 44,7%,

• posiadanie ochrony wła-
sności intelektualnej – 
42,4% 

• dostęp do wiedzy nie-
zbędnej do stworzenia 
innowacji – 40%

• dostęp do pomysłów – 
75,8% 

• opłacalność inwestycji 
i ryzyko z nią związane – 
63,4%,

• posiadanie ochrony własno-
ści intelektualnej – 63,3% 

• dostęp do wiedzy niezbęd-
nej do jej stworzenia – 
61,1%,

• wykwalifikowani pracow-
nicy B+R – 49%,

• wymagania klientów – 49%

Finansowanie etapu two-
rzenia • głównie środki własne • głównie środki własne

Ochrona własności intelek-
tualnej 

• głównie tajemnice han-
dlowe i umowy z pra-
cownikami o zachowaniu 
tajemnicy 

• ochrona znaków towaro-
wych

• głównie tajemnice handlo-
we i umowy z pracownika-
mi o zachowaniu tajemnicy, 

• ochrona znaków towaro-
wych

• większe znaczenie niż 
w ICT ma ochrona paten-
towa

Wdrażanie technologii/innowacji

Najważniejsze analizy

• analiza możliwości sprzedaży i potencjalnych zastosowań 
dla technologii

• analiza obecnych i potencjalnych konkurentów
• analiza kosztów i opłacalności wdrożenia
• analiza możliwości finansowych
• analiza obecnego stanu wiedzy i tendencji rozwojowych 

związanych z technologią lub innowacją
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Wyszczególnienie
Sektor

ICT OZ

Dominujący sposób wdra-
żania

• samodzielne wdrożenie na 
bazie własnych zasobów – 
60,4%

• Współpraca z partnerami 
– 20,8%

• samodzielne wdrożenie na 
bazie własnych zasobów – 
76,5%, 

• współpraca z partnerami – 
27,5%

Współpraca przy wdrażaniu klienci – 77,1% klienci – 74,5%

Czynniki wewnętrzne wpły-
wające na wybór sposobu 
wdrażania technologii/inno-
wacji

• efektywność kosztowa – 
41,7%,

• sukces dotychczasowego 
modelu biznesu – 34,1%

• możliwości techniczne 
wdrożenia – 33,3%

• możliwości finansowe – 
33,3%

• możliwości organizacyj-
ne i dostęp do zasobów – 
31,8%

• możliwości finansowania – 
62,7% 

• wiedza, umiejętności kom-
petencje kadry zarządzającej 
– 56,9%

• efektywność kosztowa – 
54,9%

• wcześniejsze doświadczenia 
– 52,9%

• możliwości techniczne wdro-
żenia – 49%

Czynniki zewnętrzne wpły-
wające na wybór sposobu 
wdrażania technologii/inno-
wacji

• wymagania klientów
• tempo zachodzących 

zmian technologicznych, 
• struktura sektora i nasile-

nie konkurencji 
• rentowność sektora – po-

wyżej – 33%

• wymagania klientów 
• tempo zachodzących zmian 

technologicznych
• struktura sektora i nasilenie 

konkurencji
• rentowność sektora, wiek 

sektora i jego tempo wzrostu 
– powyżej – 33%

Źródła finansowania
głównie środki własne przed-
siębiorstwa, kredyty komer-
cyjne, środki publiczne

głównie środki własne przedsię-
biorstwa, kredyty komercyjne, 
środki publiczne 

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie wyników badań.

6. Zakończenie

Analizując wyniki badań przeprowadzonych na grupie 99 przedsiębiorstw 
regionu łódzkiego, działających w sektorach zaawansowanych technologii, 
można stwierdzić, że przeważa/dominuje obraz firm, które są nieinnowacyj-
ne, nie podejmują wielu starań, aby to zmienić, są bardzo zamknięte na nową 
wiedzę i uczenie się od innych. 

TABELA 2 (cd.)
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Z odpowiedzi respondentów wynika, że przedsiębiorstwa te:
• nie tworzą w ogóle albo tworzą niewiele innowacyjnych rozwiązań; 
• nie współpracują w celu tworzenia nowych rozwiązań, a jeśli tak, to 

współpraca ma charakter ad hoc; 
• nie mają co chronić, więc rzadko stosują  ochronę formalną;
• mimo ograniczonego dostępu do kapitału, w niewielkim stopniu wyko-

rzystują środki publiczne;
• w dużym stopniu opierają swoje finansowanie na środkach własnych 

i kredytach bankowych, które nie przynoszą wartości dodanej w procesie 
komercjalizacji;

• jeśli posiadają innowacje, to głównie samodzielnie wprowadzają je na 
rynek;

• tylko nieco połowa przedsiębiorstw współpracuje z klientami;
• wiele firm nie zna narzędzi, które mogą pomóc w usprawnianiu firmy, 

np. takich jak benchmarking, a jeśli takie narzędzia stosują, to w bardzo 
ograniczonym zakresie;

• w niewielkim stopniu analizują zachowania innych przedsiębiorstw 
w zakresie sposobów pozyskiwania nowej wiedzy, procedur zarządzania, 
struktur organizacyjnych, modeli biznesowych, sposobów finansowania 
procesu komercjalizacji, zasad współpracy z partnerami; Brak wiedzy na 
temat rozwiązań stosowanych w innych firmach utrudnia nie tylko pod-
noszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, ale także 
ich ekspansję na rynki zagraniczne. 
Takie zachowania przedsiębiorstw należy określić jako złe praktyki, które 

nie przynoszą wartości dodanej dla przedsiębiorstw i nie podnoszą poziomu 
ich innowacyjności. Postawy polskich przedsiębiorstw świadczą o braku 
świadomości lub braku chęci bycia innowacyjnymi. Jednym z priorytetów 
zawartych w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2013 jest podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, i w kolejnych latach – 
zgodnie ze strategią Unii Europejskiej do roku 2020 – ten priorytet ma być 
kontynuowany. W sytuacji, kiedy łódzkich przedsiębiorstw nieposiadających 
charakteru innowacyjnych firm, nie wydaje się, by ten priorytet miał być zre-
alizowany. Rozwiązaniem problemu może być edukowanie przedsiębiorców 
w zakresie kreatywnego myślenia oraz zasad, jakimi posługują się innowacyjne 
firmy na świecie.
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INNOVATION COMMERCIALIZATION PROCESSES IN ŁODZ REGION COMPANIES 

( S u m m a r y )

The article presents the results of research of 99 companies operating in Łodz region. The 
main objective of the research was to analyze companies behavior in commercialization process. 
Many aspects of commercialization were discovered, for example: innovation assessment, 
intellectual property protection, financing, commercialization strategies. The research shows 
that companies in Łodz create region are not innovative and they lack ability to create and 
implement innovations to the market. Most of the don’t creat innovations, don’t cooperate with 
R&D institutions, don’t use EU financial resources that are available for innovation. 




