„kwoki”z Inkubatora - jest stymulowanie przedsiębiorczych postaw oraz
merytoryczne wsparcie lokalnych firm w pierwszym okresie ich
działalności, pomoc w ich rozwoju a także zminimalizowanie ryzyka ich
upadku w pierwszym okresie działalności. Pomagamy zakładać i
rozwijać małe i średnie przedsiębiorstwa poprzez zmniejszanie kosztów
ich funkcjonowania, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów ze światem
biznesu, wzmocnienie potencjału oraz jego pełne wykorzystanie.
Wzmacnianie potencjału przedsiębiorców następować ma
poprzez kompleksowy program wspierania biznesu, czyli:
• pakiety usług dla przedsiębiorców (startowy, rozszerzony,
biznes);
• doradztwo m.in. z zakresu księgowości, prawne, ekonomiczne,
finansowe, marketingowe;
• obsługę księgową;
• wynajem biura i sal szkoleniowo-konferencyjnych na godziny;
• obsługę administracyjną (np. przyjmowanie korespondencji);
• infrastruktura telekomunikacyjna (telefon, faks, ksero, komputer);
• szkolenia i warsztaty z zakresu tworzenia i zarządzania własną
firmą;
• wsparcie w nawiązaniu kontaktów z innymi inkubowanymi
firmami.

Posłowie
Ilu z tych kilkudziesięciu uczestników konferencji w dającej się
przewidzieć przyszłości skorzysta z udzielonych im dobrych rad,
inspiracji oraz budujących przykładów – trudno dziś powiedzieć.
Magdalena Glaza, młoda plastyczka, absolwentka historii sztuki, uważa
się na razie za kandydatkę na bizneswomen. Mówi, że prowadzi własną
działalność, ale dopiero po przeszukaniu Internetu można ze
zdumieniem stwierdzić, że jej „Pracownia z przytupem” – oferuje
naprawdę małe arcydziełka sztuki użytkowej: kolczyki, broszki,
zawieszki do komórek, guziki, magnesy i wiele innych kolorowych
drobiazgów.
Czy z tego powstanie przedsięwzięcie mieszczące się w kategoriach
MSP, lub może raczej firma mikro dopiero pokaże czas i przebojowość
młodej plastyczki.
Z kolei mgr inż. Maria Gajewska – Woźniak ma już za sobą
zdecydowanie bogatsze doświadczenia zawodowe i biznesowe. Wiążą
się one z historią przekształceń Zakładów Przemysłu Cukierniczego
„Bałtyk”, gdy w 1991 firma stała się spółką akcyjną, w dwa lata później
zawarła umowę z fińską firmą "Fazer", a później kilkakrotnie zmieniała

nazwą i właścicieli. Teraz M. Gajewska – Woźniak jest „na swoim” i
zastanawia się, czy jest możliwe i jak wykorzystać patent, którym
dysponuje. To karmelki o smaku coli.
W bogatym programie Konferencji starano się także dodać otuchy
takim, jak obie panie. W tym kontekście CASE STUDY czyli studium
przypadku, dopełniało wiedzę, prezentując pozytywne aspekty
poruszania się początkujących biznesmenów po „polu minowym”
prywatnej przedsiębiorczości: jak obok dobrego pomysłu i jego
wdrożenia ważne jest solidne i atrakcyjne opakowanie, a następnie jego
sprzedanie idei czy projektu.
W tym przypadku za mistrzów godnych naśladowania
organizatorzy konferencji uznali
HolonGlobe Sp. z o.o., której
przedstawiciel Oleg Dziewanowski, w trzech słowach „Pomysł,
realizacja, biznes” zawarł stale aktualną propozycję: „Masz ciekawy
pomysł, a brak Tobie kapitału lub technologii niezbędnej do jego
realizacji? Zgłoś się do nas, przyjdź na spotkania Inkubatora Pomysłów i
skonfrontuj swój pomysł z ekspertami. Może uda się wspólnie
wprowadzić go do fazy realizacji. Spotkania odbywają się we wtorki, o
godzinie 17:00 w siedzibie Spółki przy ul. Świętopełka 2 w Gdańsku. Oni
już pierwsze kroki w chmurach mają za sobą z powodzeniem realizując
ambitne projekty zarówno z dziedziny IT, jak i marketingu.
Jako przykład
własnej
firmy, będącej sposobem na życie
przywołana została TeleMobile Electronics Sp. z o.o z reprezentującym
ją Robertem Magierą. TeleMobile Electronics zostało założone w 2004
roku i wraz z TeleMobile Consulting (2001) tworzą Grupę TeleMobile.pl.
Bliska współpraca TME z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i
Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej zapewnia ciągłość badań i
opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla systemów
telekomunikacji mobilnej, szczególnie w zakresie inżynierii antenowej
oraz wysokich częstotliwości.
Za nimi ruszą inni. Czy z powodzeniem? Dlaczego by nie?!
Adam Grzybowski
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Synergia nauki i biznesu
Tempo zmian we współczesnej gospodarce dorównuje zmianom
zachodzącym w elektronice i informatyce. Wiodące przedsiębiorstwa i
gospodarki przekształciły się w organizacje wiedzy, w których
krwioobiegu następuje nieustanna wymiana informacji i innowacji,
techniki i technologii, ludzi, wiedzy i kompetencji. Nasz kraj na mapie
innowacyjnej świata i Europy wciąż zajmuje dalekie miejsce, całkowicie
nie odzwierciedlając pomysłowości, elastyczności i mobilności Polaków,
którzy znakomicie zaadaptowali się do warunków gospodarki
rynkowej, a następnie bez żadnych zahamowań włączyli się do struktur
Unii Europejskiej.
W pierwszym numerze naszego kwartalnika pokazujemy, że
pozytywnych przykładów nie trzeba daleko szukać. Mamy ich pod
dostatkiem w zakładach pracy Wybrzeża, na wyższych uczelniach, czy
w administracji samorządowej. Spotykamy tu wielu ludzi, którzy
znakomicie radzą sobie z globalnymi problemami, wychodzą naprzeciw
potrzebom społecznym i potrafią w codziennej praktyce stosować swój
wysoki poziom intelektualny.
Nasi naukowcy już od dawna funkcjonują bez kompleksów w
międzynarodowych gremiach, o czym mówi prof. Janusz Rachoń,
senator z Pomorza, były rektor Politechniki Gdańskiej, stypendysta
Fundacji im. A. von Humboldta na Uniwersytecie w Getyndze i visiting
profesor Uniwersytetu Stanu Floryda (The Florida State University) w
Tallahassee w Stanach Zjednoczonych. Odwołując się do bogatego
dorobku macierzystej uczelni i własnych doświadczeń przedstawia on
wnikliwą diagnozę dlaczego jeszcze nie jesteśmy, chociaż możemy być
innowacyjni oraz jak stworzyć platformę transferu wiedzy między
nauką i praktyką gospodarczą.
O demografii firm, ich narodzinach i zgonach, o polityce
gospodarczej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, na podstawie
badań w ramach czy działać na rzecz ratowania poszczególnych
podmiotów w trudnych dla nich sytuacjach, czy i jak tworzyć warunki i
klimat sprzyjający rozwojowi sektora MSP jako całości?
Na podstawie ponad 20-letnich doświadczeń rynek szkoleń i
edukacji kadr kierowniczych analizuje prof. Wojciech Rybowski, prezes
Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.
Do czego przydatna jest ekonomia behawioralna, czyli jak wiedza
ekonomiczna może być przydatna menedżerom i politykom
gospodarczym wyjaśnia prof. Przemysław Kulawczuk, kierownik
Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
O tym, jak przekuć wiedzę naukową w praktykę gospodarczą i to w
tak trudnym obszarze jak usługi publiczne, piszą prof. Olgierd
Wyszomirski, kierownik Katedry Rynku Transportowego na Wydziale
Ekonomicznym UG i dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
oraz dr Krzysztof Grzelec. Przedstawiają cały obszar zastosowania
rozwiązań innowacyjnych w procesach zarządzania i technologii
transportu miejskiego, w marketingu i obsłudze klienta i co istotne w
zarządzaniu klastrem transportowym - nowoczesną i unikatową na
polskim rynku organizacją sieciową.
W wydawnictwie zawarto również wypowiedzi praktyków o tym,
jak firma, organizacja, czy instytucja powinna zachować się w sytuacjach
kryzysowych, jak działać pod presją ciągłych zmian, jak minimalizować
ryzyko działania firmy wykorzystując produkty ubezpieczeniowe.
Warto również zapoznać się z sugestiami, jak wykorzystać fundusze
zalążkowe na rozwój własnej firmy oraz poznać poglądy kandydatów na
pomorskie anioły biznesu.
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Prezentujemy również wyniki najnowszych badań na temat
dostosowania edukacji studentów do rynku pracy przytaczając poglądy
absolwentów na uzyskane w uczelniach wykształcenie i rynek pracy.
Nasz periodyk adresujemy do ludzi nauki i biznesu, studentów i
pracowników administracji, polityków kreujących warunki rozwoju
nauki i gospodarki i ich wyborców; zarówno jako Czytelników, jak i
Autorów chętnie widzianych na tych łamach, które udostępniamy w
formie zwartej i elektronicznej na stronach
www.transferwiedzy.am.gdyni.pl.
Publikacja powstała w
ramach projektu „Komercjalizacja
wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez
Akademię Morską w Gdyni”, który uruchomiony został jesienią 2010 r.
i realizowany będzie przez najbliższe dwa lata.
Marek Grzybowski

mówiła K. Dembowska-Abid. - To także zasiewanie „ziaren”
innowacyjności, np. w postaci stypendiów dla doktorantów w ramach
projektu INNOdoktorant, czy prowadzenie szerokich działań
promujacych innowacje poprzez projekt INNOpomorze.
Projekt programu stypendialnego jest realizowany od 2008 roku.
Dotychczas odbyły się jego dwie edycje, w których nagrodzono 110
doktorantów. W pierwszej przyznano 50 stypendiów wartości 1 650 000
złotych (Politechnika Gdańska – 25, Uniwersytet Gdański – 21,
Akademia Medyczna w Gdańsku – 3, Uniwersytet Gdański – 1,
Akademia Medyczna w Gdańsku – 1). Plonem II edycji było 60
stypendiów wartości 2 000 000 złotych (Politechnika Gdańska – 34,
Uniwersytet Gdański – 11, Instytut Maszyn Przepływowych PAN – 8,
Gdański Uniwersytet Medyczny – 5, Instytut Budownictwa Wodnego
PAN – 2). Do końca 2010 r. zaplanowano ogłosić wyniki trzeciej edycji
projektu. Wartość tej edycji projektu - 1 983 100 złotych (max. 60
stypendiów).
Ich finansowanie pochodzi w 85 proc. z Europejskiego Funduszu
Społecznego, 7,5 proc. z budżetu państwa i 7,5 proc. z budżet woj.
Pomorskiego. Łącznie w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata
2007 – 2013 zaplanowano przyznanie stypendiów 203 doktorantom.
Budującym przykładem kogoś, kto skorzystał z szansy danej mu
przez INNOdoktorant był jeden z referentów - Dawid Nidzworski,
Project Manager, pro-science.eu, przedstawiający modele transferu
technologii w ramach współpracy nauki i biznesu. Zdobyte
doświadczenia sprawiły, że jego firma Pro-science.eu realizując
unikatowe przedsięwzięcia i projekty chwali się, że skutecznie integruje
zagadnienia naukowe, finansowe, menadżerskie oraz biznesowe:
„Zapewniamy kompleksową ofertę skierowaną zarówno do
przedsiębiorców szukających innowacyjnych technologii oraz środków
na ich wdrożenie, jak i naukowców pragnących komercjalizować swoje
odkrycia. Uczestniczymy we wszystkich etapach inwestycji zapewniając
profesjonalne wsparcie oraz usługi outsourcingowe”.
Nie od rzeczy będzie w tym miejscu zauważyć, że mgr inż. Dawid
Nidzworski związany jest także z Międzyuczelnianym Wydziałem
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego – Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, jako doktorant w Pracowni Szczepionek
Rekombinowanych Katedry Wirusologii Molekularnej. To stamtąd
popłynęła wiadomość ogłoszona 10 sierpnia 2010 r przez PAP,
powielona następnie w prasie, radio i telewizji:
Polski naukowiec bliski stworzenia testu na wirusa grypy. Być
może już wkrótce by dowiedzieć się czy zaatakował nas wirus grypy, czy
tylko niegroźne przeziębienie będziemy mogli przeprowadzić 5-10
minutowy test? Coraz bliżej opracowania takiego bioczujnika jest Dawid
Nidzworski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UGGUMed. Na stworzenie bioczujnika naukowiec otrzymał stypendium w
ramach programu "Ventures" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
Jak powiedział PAP Dawid Nidzworski, dzięki szybkiej i pewnej
diagnozie pacjenci, u których biosensor wykaże obecność wirusa grypy
mogliby m.in. uniknąć niepotrzebnego zażywania antybiotyków, które
nie powinny być stosowane przy leczeniu grypy. Przyniosłoby to
korzyści również Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
„Zrobiłem symulacje finansowe i założyłem, że jeśli w każdej
przychodni byłby taki biosensor, to NFZ z racji oszczędności na
niepotrzebnie przepisane antybiotyki mógłby zaoszczędzić 50 mln. zł
rocznie, nawet gdy zrefunduje ośrodkom zdrowia koszty bioczujnika" powiedział PAP Nidzworski.”

Wolność, ale jaka?
Chciałoby się, mając taką finansową „wędkę”, ruszyć na ryby a
nawet samemu zostać „grubą rybą”... Chciałaby dusza do raju.
Tymczasem jednak pieniądze to nie wszystko, uświadamiali słuchaczy:
Krzysztof Rumpczick, reprezentujący Business Marketing Consulting
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Studio Krzysztof Rumpczick oraz prof. dr hab. Andrzej Powałowski,
kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na
Uniwersytecie Gdańskim.
Pierwszy z referentów przybliżył słuchaczom ekonomiczne aspekty
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; drugi z kolei
mówił o ich aspektach prawnych. Z obu wypowiedzi wynikało jasno, że
ani rusz bez pogłębionej wiedzy, czyli po prostu bez fachowych i
doświadczonych doradców. Pozwala to na rozsądne inwestowanie,
umiejętne poruszanie się w skomplikowanym świecie opłat i podatków
oraz względnie dobrą orientację w świecie bardzo głębokiej ingerencji
państwa w sferę własności prywatnej pełnym różnorodnych
instrumentów reglamentujących, takich jak: koncesje, licencje,
zezwolenia.
- Najbardziej lapidarną ilustracją wspomnianych wyżej zjawisk jest
fakt, że obowiązuje obecnie i jest równorzędnie traktowanych dziewięć
definicji przedsiębiorczości! – podkreślał prof. A. Powałowski
Przestrzegano też przed zbyt lekkomyślnym opieraniu się na
wiedzy pochodzącej z różnych poradników czy internetowych
encyklopedii, nie pogłębionej nawet lekturą obowiązkową dla
początkującego biznesmena, czyli ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. Aczkolwiek od czasu jej uchwalenia już wielokrotnie
nowelizowanej.
Godnym uwagi i wartym zapamiętania jest temat, będący kluczem
dla transferu wiedzy. To kwestia prawa własności przemysłowej i
ochrony własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego jako
wyzwania na przyszłość, którym poświęcił swoje wystąpienie Marcin
Stępień, (Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Stępień, zajmująca się
także prawem nowych technologii).
Punktem wyjścia do rozważań na ten niezwykle praktyczny temat
był przykład próby zarejestrowania ...zapachów. (Powiodło się to ponoć
w Wielkiej Brytanii, gdzie producent opon miał zarejestrować w
urzędzie patentowym m.in. zapach gorzki i różany). O zarejestrowaniu
praw własności do kolorów nawet nie warto wspominać. Prawnie
chroniona jest purpura czekolady Cadbury, charakterystyczny odcień
zielonego firmy BP i pomarańczowy kolor – nomen omen - Orange.
Biada też temu, kto będzie chciał wykorzystać połączenie dwóch
paluszków, jak w reklamie Twixa . Zarejestrowano je w Belgii i
Luksemburgu. Kandydat na biznesmena musi więc mieć świadomość
tego, że za innowacje trzeba płacić, bo prawo gwarantuje uprawnionym
należne im korzyści materialne.
Temu, by nie wpaść na mieliznę i nie rozbić się na samym
starcie służą m.in. Aniołowie Biznesu (Business Angels). Na ich
probiznesową rolę wskazywał zarówno Grzegorz Gawlik jak i Daniel
Nidzworski
eksponując
zasługi indywidualnych inwestorów,
najczęściej doświadczonych przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces
finansowy. Teraz zaś, w ramach prywatnej działalności inwestycyjnej,
wyszukują perspektywiczne pomysły w innowacyjnych branżach (nowe
technologie, ochrona zdrowia, biotechnologia), inwestują niewielkie
kwoty od 0,1 do 5 mln złotych na 3 do 6 lat w pomysły na bardzo
wczesnych etapach rozwoju, akceptując bardzo wysokie ryzyko
niepowodzenia.
Mniej uduchowioną nazwę ale nie mniej przyjazną funkcję
pełnią też „anioły instytucjonale”. Takie, jak wspomniane wcześniej
fundacje czy też np. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.
Reprezentujący na konferencji
tę instytucję Marcin Młyński
zatytułował swoje wystąpienie w dobrym, sprawdzonym i tradycyjnym
stylu: „wySTARTuj ze specjalistami. Niech poprowadzą Cię najlepsi”.
I tak inicjatywa Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku wsparta 18,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego w ramach działania 1.5.1 „Rozwój i
innowacje w MSP” obleka się w wielkie przedsięwzięcie o charakterze
doradczo – logistycznym.
- Naszym głównym celem – informują
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zrealizowania. Jak każda instytucja finansowa ma przynosić zyski, a nie
prowadzić działalność charytatywną i rozdawać pieniądze na prawo i
lewo. Z tego powodu musi stosować odpowiednie procedury w
zarządzaniu przedsiębiorstwem, a bez konkretnych procedur
związanych z jakże ważnym problemem ryzyka ubezpieczeniowego
każde planowanie i zarządzanie majątkiem firmy nie przyniesie
oczekiwanych wyników.
Powyższe działania mogą być realizowane z wykorzystaniem
różnych procedur opracowanych dla potrzeb towarzystwa
ubezpieczeniowego. Poniżej przedstawiono przykład takiej procedury
zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym ze względu na przedmiot
ubezpieczenia. W pierwszej kolejności następuje zgłoszenie ryzyka do
ubezpieczenia w formie złożonego pisemnego wniosku o ubezpieczenie
przez klienta. Dokument ten zostaje przyjęty przez pośrednika
współpracującego z danym towarzystwem ubezpieczeniowym lub tzw.
pracownika biurowego. Od tego momentu rozpoczyna się proces
analizy ryzyka poprzez weryfikację samego klienta oraz ryzyka, które
zostało przez niego zgłoszone do ubezpieczenia. W tym celu
wykorzystuje się wiedzę agentów, brokerów lub innych podmiotów
współpracujących z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Analizuje się

wniosek oraz dokumentacja dostarczona przez klienta. Następnie
dokonuje się wstępnej klasyfikacji ryzyka na majątkowe i osobowe.
Kolejnym etapem jest określenie, czy dane ryzyko jest ubezpieczalne czy
też nieubezpieczalne. Do tego celu wykorzystuje się listy kontrolne,
analizy komputerowe, porównania. Ryzyka nieubezpieczalne odrzuca
się na tym etapie analizy, o czym informuje się klienta. Ryzyko
ubezpieczalne podlega dalszej „obróbce” w celu określenia czy jest to
ryzyko czyste, czy też spekulatywne. Najlepszym przedmiotem
ubezpieczenia będzie takie, które tylko będzie ryzykiem czystym.
Dlatego też z zasady ryzyka spekulatywne nie przyjmuje się do
ubezpieczenia. Wstępnie zakwalifikowany przedmiot oceny ryzyka
podlega pomiarowi, dzięki któremu określamy wysokość składki za
przyjęcie danego ryzyka. Oprócz tego określa się szczególne warunki
zawarcia ubezpieczenia, czyli zakres odpowiedzialności oraz franszyzy.
Po zawarciu ubezpieczenia przeprowadza się ciągłą kontrolę oraz
monitoring ryzyka. Dzięki temu uzyskane informacje o zagrożeniach,
czy też szkodowości występujących przy określonym ryzyku pozwalają
na lepszą analizę podobnych ryzyk w przyszłości.
Waldemar Pilarski

Anioły i demony biznesu
Autorzy tych haseł mogą być dumni. Nawet w najśmielszych
marzeniach nie przypuszczali chyba, że wymyślone zwroty trwale
zakorzenią się w potocznej polszczyźnie. Co więcej - „Polak potrafi”,
„Od pomysłu do przemysłu”, czy bardziej finezyjne „Szare na złote”
będą ewoluować w kierunku współczesnych potrzeb. Mimo
upływającego czasu i odmiennych realiów i społeczno – politycznych i
ekonomicznych są przecież wciąż aktualne. A może nawet bardziej niż
trzy, czy cztery dekady temu, gdy zdecydowanie bardziej mogły służyć
pokrzepianiu serc i mobilizacji aktywu, niż praktycznemu stosowaniu.
Dziś przedsiębiorczość jest potrzebą chwili, transfer technologii
„oczywistą oczywistością” , a innowacyjność – to po prostu nasze być,
albo nie być. Nic więc dziwnego, że 17 grudnia 2010 r. niewiele było
pustych miejsc w sali wykładowej Gdańskiego Parku NaukowoTechnologicznego. Dopisali uczestnicy konferencji pt. „Zamień pomysł
w biznes - kapitał dla innowacyjnych projektów”, zorganizowanej przez
Fundacje Przedsiębiorczości: Polską ze Szczecina i Gdańską ze stolicy
woj. pomorskiego.
Okazało się, że z jednej strony nie brakuje nam Janków
Muzykantów rodzimego biznesu, a z drugiej – istnieje dość
instrumentów umożliwiających im nieomal z marszu skok na głęboką
wodę. Jeśli zaś nawet byłyby wątpliwości, że przecież – po pierwsze
kapitał, po drugie – kapitał i po trzecie – kapitał, to już na początku
rozproszyło je wystąpienie, Grzegorza Gawlika, menedżera ds.
Projektów Inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Bo
rekomendację tej instytucji stanowi ponad 4 tys. pożyczek o wartości
przekraczającej 300 mln zł udzielonych mikro i małym
przedsiębiorstwom, oraz prawie 80 tys. przeszkolonych
przedsiębiorców. Działania tej fundacji realizowane są na obszarze
sześciu województw północnej i północno-zachodniej Polski poprzez
aktualnie prowadzone programy, takie jak:
• POMERANUS SEED Fundusz Kapitału Zalążkowego
• POMERANUS 2 Fundusz Innowacyjno- Inwestycyjny
• AMBER Siec Aniołów Biznesu
• INNOSTART - wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
W ramach strategii przyjętej przez szczecinian Fundusz Kapitału
Zalążkowego POMERANUS SEED antycypuje w przekonaniu, że
istnieje duży, niezagospodarowany potencjał intelektualny i że rośnie
liczba nowatorskich pomysłów, a głównym hamulcem ich wdrażania jest
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niechęć tradycyjnych instytucji finansowych do angażowania się w
finansowanie pierwszej, zalążkowej, fazy przedsięwzięć innowacyjnych.
Ponieważ zaś nie ma praktycznie instrumentów, pozwalających
komercjalizować unikatowe projekty - należy wykorzystać szansę, jaką
daje możliwość pozyskania funduszy unijnych na rozwój nowatorskich
projektów. Głównie - szeroko rozumiane obszary biotechnologii,
nanotechnologii materiałów i wyrobów oraz technologii
informacyjno–komunikacyjnych (ICT).
Zdaniem Fundacji ów potencjał intelektualny drzemie w szarych
komórkach
• przedsiębiorczych naukowców, którzy chcieliby
skomercjalizować wyniki swoich badań;
• w firmach dysponujących innowacyjnymi pomysłami i chcących
się rozwijać, poprzez tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych
• w twórczych, ambitnych osobach i zespołach, dysponujących
nowatorskim pomysłem czy unikatową wiedzą. Strategia inwestycyjna
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości zakłada, że w okresie od 1 sierpnia
2009 r. do 31 grudnia 2013 r., udzieli wsparcia minimum 20 projektom na
etapie preinkubacji oraz weźmie udział w minimum 15 założonych i
wspartych kapitałowo spółkach. Wartość objętych przez PFP udziałów
(akcji) w każdej z utworzonych spółek wyniesie do 200 tys. euro (łącznie
3,0 mln euro) przy czym udział PFP w kapitale zakładowym utworzonej
spółki wynosi poniżej 50 proc. Przewiduje się, że wyjście z inwestycji
nastąpi po 5-7 latach.
Z kolei na Wybrzeżu Gdańskim jednym z przykładów budowania
„społeczeństwa wiedzy” jest INNODoktorant. Zasady jego
funkcjonowania
przedstawiła Katarzyna Dembowska-Abid,
reprezentująca Referat Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W swym wystąpieniu
stwierdziła ona, że z jednej strony innowacyjność kreowana jest przez
uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz parki technologiczne
powstałe w Gdańsku i Gdyni, czy tworzące się właśnie w Kwidzynie i
Słupsku. Dodatkowo zaczynają kiełkować nowatorskie w skali kraju
koncepcje. Przykładem tego może być Bałtyckie Centrum Biotechnologii i
Diagnostyki Innowacyjnej BioBaltica, w którym udało się w skupić
wspólne interesy trzech pomorskich uczelni i regionu.
- Z drugiej strony, innowacyjność to nie tylko „mury i laboratoria” –
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Synergy of science and business
The pace of change in today's economy matches with developments
in electronics and information technology. Leading companies and the
economy have developed into a knowledge organization, in which the
bloodstream is a constant exchange of information and innovation,
engineering and technology, people, knowledge and competence. Our
country on the list innovative countries of the world Poland is still a holds
position, which absolutely that's not reflecting the ingenuity, flexibility
and mobility of Poles who have perfectly adapted to the conditions of
market economy, and without any inhibitions joined the European Union
structures.
In the first issue of our quarterly magazine, we show that positive
examples. We have plentiful in the workplace Province universities,
whether in local government administration. We meet many people who
cope perfectly well with global problems, and social needs and are able to
take advantage of the high intellectual level.
Professor Janusz Rachon, senator from Pomerania, a former rector
Gdansk University of
Technology, A. von Humboldt Foundation Scholar at the University of
Göttingen and a visiting
professor at the University of Florida (The Florida State University) in
Tallahassee in the United States, our scientists have long been functioning
without any complexes in international fora, as the Referring to the
extensive output of his alma mater and his own experiences, he presents a
thorough diagnosis of why, although despites our ability innovative we
still are not how to create a platform for knowledge transfer between
science and business practice.
Dean of the Faculty of Management and Economics, Gdansk
University of Technology prof.Piotr Dominiak discusses the
demography of firms, their births and deaths, the economic policy
towards small and medium-sized enterprises, on the basis of the
Pomeranian Economic Observatory, says the,. The reader will find the
answer to the question whether the act to save the various companies
in difficult situations, whether and how to create the conditions and
climate conducive to growth of the SME sector as a whole?
Based on his 20 years of experience, training and education market
managers analyzes prof. Wojciech Rybowski, president of the Gdansk
Foundation for Management Development.
Professor Przemyslaw Kulawczuk, Head of the Department of
Macroeconomics at the University of Gdansk Explains why behavioral
economics is useful or how economic knowledge may be useful to
managers and policy makers to marketing explains..
Prof. Olgierd Wyszomirski, Head of the Department of Transport
Market at the Faculty of Economics and Director of the UG Board of
Municipal Transport in Gdynia, and Dr. Krzysztof Grzelec they write
about how to change scientific knowledge into commercial practice and
that a specially in such a difficult area as a public service, writing They
present whole of range applications of innovative in management
processes and technology of urban transport, marketing and customer
service and what is important in managing network organization of a
cluster of transport - a modern and unique on the Polish market.
The publishing house also contains statements of practitioners
about how a company, organization or institution should be in crisis
situations, how to act under the pressure of constant change, how to
minimize the risk of the company using insurance products. You may
also consult with suggestions on how to use seed funds to develop their
own business and get to know the views of candidates for the
Pomeranian business angels. We also present the results of the latest
research on the relevance of education to the labor market of students
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citing the views of graduates obtained a university education and the
labor market.
Our magazine is addressed to people of science and business, students
and administrators, politicians who create the conditions for the
development of science and economy and their constituents, both as
readers and authors readily seen on these pages, which are available in
theform compact and electronic pages
www.transferwiedzy.am.gdynia.pl.
This publication was prepared under the project "Commercialization of
research results and to create entrepreneurial attitudes of Gdynia
Maritime Academy, which was launched in autumn 2010 and will be
realized over the next two years.
Marek Grzybowski
(Tłum.) Jakub Konrad Głód
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Nauka dla biznesu
Główne założenia realizacji projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz
kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”
Współczesna gospodarka kraju, Europy czy nawet całego świata,
nie może się już praktycznie obyć bez innowacji, czyli nowych i
nowoczesnych produktów, nowych i efektywnych dróg ich produkcji,
znaczących usprawnień w dziedzinie zarządzania technologiami i
przedsiębiorstwami, marketingu oraz promocji produktów rynkowych.
Szeroko rozumiana innowacyjność jest podstawą intensywnego rozwoju
gospodarek świata oraz wyznacznikiem ich konkurencyjności. Źródła
innowacyjności tkwią w samych organizacjach gospodarczych, bez
względu na ich rozmiary jak i struktury organizacyjne. Szeroko
pojmowana innowacyjność może przejawiać się we wszystkich działach,
począwszy oczywiście od tych badawczo-rozwojowych, a kończąc na
marketingu i promocji. Pojawia się zatem pytanie: kto najbardziej
zasłużył na miano pioniera innowacji, komu należy się pierwszeństwo?
W tym względzie obowiązuje często opinia, że pionierem innowacji jest
małe i średnie przedsiębiorstwo, które w sposób elastyczny reaguje na
wyzwania współczesnego rynku. Jednak rozpatrując rzecz od strony
kosztów i nakładów finansowych, można stwierdzić, iż na drogie
badania i utrzymywanie ośrodków badawczo-rozwojowych stać tylko
konsorcja oraz duże koncerny.
W tych wszystkich rozważaniach zapomina się, że źródłem
innowacji jest, albo przynajmniej powinien być, także sektor nauki. Od
ponad kilkunastu lat w krajach europejskich obserwuje się proces
ograniczania wydatków finansowych na naukę, co wywołuje zjawisko
zacieśniania współpracy z gospodarką. Bo to przecież na uczelniach,
zarówno publicznych, jak i prywatnych, w instytutach naukowych oraz
w wielu jednostkach badawczo-rozwojowych prowadzi się badania nad
nowymi technologiami, zorientowanymi na wytwarzanie nowych
produktów i usług. Takie podejście sprawia, że uczelnie mogą pozyskać
dodatkowe środki na działalność w sposób pośredni, a nawet
bezpośredni. Dodatkowo mają one szansę jednocześnie wzmacniać
swoją pozycję i rolę w rozwoju gospodarczym regionu i jego otoczenia.
Dlatego gospodarki, które wiodą prym na rynkach globalnych, do
budowania konkurencyjności wykorzystują innowacyjne rozwiązania
generowane w takim samym zakresie przez przedsiębiorstwa, jak i
sektor nauki.
W erze kształtowania gospodarki opartej na wiedzy wydaje się
bardzo rozsądne kierowanie istotnego strumienia środków finansowych
na badania naukowe w ramach takich dziedzin i dyscyplin, które
gwarantują szybszy rozwój gospodarczy kraju. Prowadzenie samych
badań naukowych nie powinno być w nowoczesnym państwie poddane
zasadom wolnego rynku ani decyzji wyłącznie samych pracowników
naukowych zatrudnionych na uczelniach wyższych. Nieodzownymi
uczestnikami takiego procesu decyzyjnego winni być także, prócz
samych „badaczy”, również przedsiębiorcy, jak i twórcy polityki
naukowej państwa. Występują bowiem rozbieżności między
priorytetami oraz motywacjami działań naukowców, a celami instytucji,
które ich zatrudniają oraz państwa finansującego badania.
W naszym kraju powstało już wiele instytucji proinnowacyjnych,
które mają na celu tworzenie różnych kanałów transferu technologii i
innowacji między sektorem naukowo-badawczym a typowym

biznesem. Instytucje te organizowane są i działają w różnorodnych
warunkach terytorialnych, własnościowych, organizacyjnych i
funkcjonalnych. Ich zróżnicowanie powoduje adresowanie odmiennych
potrzeb w systemie innowacyjnym i zarazem zaspokajanie różnych
segmentów popytu. Fakt, że organizacje te znajdują się nieustannie w
fazie organizowania, zbierania zasobów materialnych i doświadczeń
oraz tworzeniu sieci powiązań wynika z tego, że są one jeszcze
stosunkowo młode - powstawały głównie w drugiej połowie lat 90 i
początku XXI wieku. Określenie roli uczelni w kontaktach z
przedsiębiorcami odnosi się zatem najczęściej do aktywności
gospodarczej środowiska akademickiego, a więc studentów,
doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych oraz także
do prezentowania przygotowanej oferty edukacyjnej, również
szkoleniowej. Dzieje się tak w środowiskach czynnie działających w
tworzeniu ośrodków przedsiębiorczości akademickiej, czyli
inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii, parków
technologicznych i naukowo - technologicznych. Ważnym ogniwem
łączącym te dwa bieguny działalności są najczęściej akademickie biura
karier odpowiedzialne za kontakt z przedsiębiorcami. Wszystkie
wymienione instytucje proinnowacyjne zaczęły tworzyć istotny
komponent systemu innowacyjnego każdego kraju. Stały się one
odpowiedzialne za przepływ wiedzy i innowacji, który jest warunkiem
niezbędnym wzrostu gospodarczego opartego na wiedzy. Dlatego w
systemie powiązań innowacyjnych bardzo ważna jest współpraca
sektora nauki i przedsiębiorstw. Dzieje się tak, gdyż wiedza podstawowa
powstaje ciągle głównie na uczelniach i w instytucjach badawczych, a
krótki cykl życia produktów i wynalazków wymaga zdolności do
szybkiego wdrażania nowych rozwiązań. Istnieje jednak wiele barier dla
sprawnej współpracy nauki i sektora przedsiębiorstw. To właśnie
uczelnie, często tworzące i nadzorujące instytucje proinnowacyjne mają
przezwyciężać ten problem pełniąc funkcje pośredników i platform
współpracy (także między przedsiębiorstwami), stymulując
przedsiębiorczość akademicką i wspierając powstawanie np. klastrów i
sieci.
Niestety w Polsce wielkość nakładów na działalność badawczorozwojową w relacji do PKB od lat utrzymuje się na poziomie zbliżonym
do 0,5% (dane GUS-lata 2007-2009).1 Przeciętne wydatki na B+R w UE –
27 wynoszą około 2,1%. Od wielu lat ponad 40% nakładów wydają
ośrodki badawcze znajdujące się w województwie mazowieckim (w
2006 roku w przeliczeniu na mieszkańca 450 zł), natomiast na Pomorzu
kwota ta wynosi około 200 złotych.2 Należy także zauważyć, że regiony
Europy Bałtyckiej (na poziomie NUTS 3) w bardzo nierównym stopniu
dyskontują fundusze z Unii Europejskiej na działalność innowacyjną.
Wśród 15 regionów UE, które wydają nie mniej niż 3,5 % PKB na badania
i rozwój, 6 regionów znajduje się w Niemczech, 4 w Szwecji, a 3 w
Finlandii. Pozostałe wydają znacznie poniżej pożądanego poziomu (w
tym właśnie województwo pomorskie)3.
W tym miejscu warto zaznaczyć, iż z funduszy strukturalnych
ponad 86 mld euro (25% funduszy z ERDF) przeznaczonych jest na
projekty innowacyjne zarówno w obszarze technologii jak i rozwoju

ryzyka związanego z przedmiotem ubezpieczenia, oraz ryzyka
podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową, czyli
towarzystwa ubezpieczeniowego. Dalsze rozważania nad zarządzaniem
ryzykiem ubezpieczeniowym ograniczono tylko do pierwszego
przypadku, czyli związanego z przedmiotem ubezpieczenia. Proces ten
można przedstawić za pomocą uogólnionego schematu blokowego w
następujący sposób.
Identyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego powinna poprzedzić
zawarcie kontraktu ubezpieczeniowego. Powinna być prowadzona

zarówno przez ubezpieczającego, jak i ubezpieczyciela. Ze strony
zakładu ubezpieczeń identyfikacją ryzyka ubezpieczeniowego zajmują
się na ogół wyspecjalizowani pracownicy związani z działem
aktuarialnym.
W celu identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego
występującego w działalności gospodarczej zakłady ubezpieczeń
współpracują ze specjalistami, takimi jak: inżynierowie różnych branż,
fizycy, chemicy, finansiści, ekonomiści i prawnicy.
Następnym etapem jest klasyfikacja ryzyka. Tutaj
nie ma
uniwersalnych podziałów. Jeśli zostanie ustalone kryterium oraz cel

Rys.2 Struktura ryzyka
Źródło: opracowanie własne na podstawie J.Monkiewicz (red.): Podstawy ubezpieczeń, tom 1
podziału, to otrzyma się stosowną klasyfikację. Jeśli jako kryterium
podziału przyjmiemy charakter przedmiotu ubezpieczenia, to ryzyko
możemy podzielić na osobowe i majątkowe. Jeżeli jednak jako kryterium
podziału przyjmiemy podmiot ubezpieczenia, to ryzyko możemy
sklasyfikować jako ubezpieczalne i nieubezpieczalne.

Wspomniana wyżej identyfikacja i klasyfikacja ryzyka da
odpowiedź, czy zidentyfikowane ryzyko jest ubezpieczalne, co da
podstawę do podjęcia pierwszych decyzji ubezpieczeniowych.
Ocena i pomiar ryzyka są najważniejszymi elementami zarządzania
ryzykiem ubezpieczeniowym, gdyż są one podstawą obliczenia składki
ubezpieczeniowej, ustalenia wysokości rezerw technicznoubezpieczeniowych, podjęcia decyzji reasekuracyjnych i innych decyzji
związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej10.
Celem kontroli ryzyka jest minimalizacja wystąpienia określonych
ryzyk. W literaturze przedmiotu proces zarządzania ryzykiem i faza
kontroli ryzyka są często utożsamiane z metodami manipulacji ryzykiem
(methods of handling risk)11.
Manipulowanie ryzykiem są to metody obchodzenia się z ryzykiem,
będące sumą doświadczeń człowieka w tej dziedzinie zdobytych w
przeszłości12.
Nie są one jednak metodami ujawniającymi nowatorskie czy wręcz
odkrywcze rozwiązania, są raczej metodami obchodzenia się z ryzykiem
bazującymi na doświadczeniach zdobytych w przeszłości przez innych
w obliczu podobnych lub takich samych ryzyk.

Finansowanie i transfer ryzyka ubezpieczeniowego przez zakłady
ubezpieczeń sprowadza się do tworzenia funduszu ubezpieczeniowego
przeznaczonego na wypłaty bieżących i przyszłych odszkodowań i
świadczeń, a transfer ryzyka
ubezpieczeniowego polega na
uczestniczeniu w reasekuracji biernej lub czynnej13.
W praktyce ubezpieczeniowej do obserwowania i monitorowania
ryzyka ubezpieczeniowego wykorzystuje się wskaźniki techniczno –
ubezpieczeniowe, które są następnie podstawą podejmowania różnych
decyzji ubezpieczeniowych i wskazują ścieżki postępowania z danym
ryzykiem ubezpieczeniowym. Wyróżnimy tutaj kilka takich
wskaźników14:
- wskaźnik szkodowości losowej;
- wskaźnik szkodowości finansowej;
- wskaźnik częstości wypadków ubezpieczeniowych;
- wskaźnik rozszerzalności wypadków ubezpieczeniowych;
- wskaźnik częstości roszczeń;
- wskaźnik intensywności działania wypadków losowych.
Po krótkim zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami związanymi z
organizacją procedur obchodzenia się z ryzykiem ubezpieczeniowym
można przyjąć, że w ubezpieczeniach określenie zarządzania ryzykiem
ubezpieczeniowym jest w pełni uzasadnione. Praktycznie realizowane
są wszystkie założenia prawidłowego zarządzania, począwszy od
planowania po kontrolę. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w
czasach wolnego rynku jest także przedsiębiorstwem, które ma
określoną strategię rozwoju i przed którym stawia się konkretne cele do

10

1
2
3

T. Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Poznań 2002r., s. 263
A. Śliwiński: Ryzyko ubezpieczeniowe. Poltex. Warszawa 2002, s.31
12
J. Monkiewicz (red.): Podstawy ubezpieczeń, tom 1. Poltex. Warszawa 2003r. s.43
13
T. Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz – Poznań 2002r., s. 263
14
T. Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2002r., s. 278 i dalsze
11

Źródło: www.pi.gov.pl – dane pobrano w marcu 2010 roku.
Źródło www.mg.gov.pl – dane pobrano w marcu 2007 roku.
Źródło www.funduszestrukturalne.gov.pl – dane zaczerpnięto w marcu 2007 roku.
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dziedziny nauki.
Aby móc mówić o zarządzaniu ryzykiem musimy sobie
najpierw uświadomić co to jest zarządzanie w ogóle. W literaturze
polskiej zarządzanie traktowane jest jako szczególny przypadek
kierowania. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania stwierdza, że
zarządzanie to „działalność kierownicza polegająca na ustalaniu celów i
powodowaniu ich realizacji w organizacjach podlegających
zarządzającemu na podstawie własności środków produkcji i dyspozycji
nimi”1. Na uprawnienie zarządzającego do formułowania celów
zwracają uwagę także inni autorzy.
A. Czermiński pisze „….. Zarządzanie przedsiębiorstwem […] jest
to dysponowanie majątkiem przedsiębiorstwa i wyznaczanie mu celu
gospodarczego”2. W procesie zarządzania biorą udział: podmiot i
przedmiot zarządzania. Przedmiotem zarządzania jest zawsze osoba lub
grupa osób pełniąca faktycznie rolę przywódczą w stosunku do zespołu.
Przedmiotem zarządzania są natomiast ludzie lub zasoby materialne, na
które oddziałuje zarządzający w pewien określony sposób.
W organizacjach sformalizowanych, sposób ten realizowany jest
według wcześniej ustalonej procedury. W literaturze przedmiotu szeroko
rozpowszechniony jest podział czynności zarządczych na następujące
funkcje:
- planowanie,
- organizowanie,
- motywowanie,
- kontrolowanie3.
Przez ryzyko rozumiemy sytuacje, gdy co najmniej jeden z
elementów składających się na nią jest nieznany. Znane jest natomiast
prawdopodobieństwo jego wystąpienia ( lub ich – jeżeli tych elementów
jest więcej)4. Prawdopodobieństwo to może być wymierne, albo tylko
odczuwane przez podejmującego działanie ( decyzję ). Warunki ryzyka
występują tylko wtedy, gdy istnieje doświadczenie z przeszłości
dotyczące podobnych zdarzeń, które można porównać z obecną sytuacją.
W celu lepszego zrozumienia zagadnienia zarządzania ryzykiem
należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co rozumiemy pod tym terminem.
Korzystając z literatury można przytoczyć następujące definicje:
„Zarządzanie ryzykiem jest naukowym podejściem do obchodzenia

się z czystymi ryzykami poprzez odgadywanie (uprzedzanie)
możliwych przypadkowych strat i poprzez projektowanie i
wprowadzanie procedur, które minimalizują występowanie straty lub
rekompensują finansowo straty, jeśli one się zdarzą”5. „Zarządzanie
ryzykiem jest to syntetyczne obchodzenie się z zidentyfikowanymi
możliwościami narażeń się firmy na ryzyko straty”6.
„Risk management jest to proces opanowywania ryzyka obejmujący
ogół działań związanych z analizą, eliminowaniem, ograniczeniem oraz
zarządzaniem ryzykiem w konkretnym przypadku”7.
Zatem przez zarządzanie ryzykiem można rozumieć pewien proces
złożony z następujących etapów:
- identyfikacja i klasyfikacja ryzyka,
- ocena i pomiar ryzyka,
- kontrola ryzyka,
- finansowanie ryzyka,
- transfer ryzyka,
- monitorowanie ryzyka8.
W bardziej ogólnych rozważaniach wyróżnia się trzy etapy lub dwie
główne fazy procesu zarządzania ryzykiem.
Etapy procedury zarządzania ryzykiem
ETAP I: analiza ryzyka;
ETAP II: aktywne podejście do ryzyka;
ETAP III: finansowanie ryzyka.
Fazy procedury zarządzania ryzykiem
FAZA I: diagnozowanie ryzyka (etap I);
FAZA II kontrola ryzyka (etap II i etap III)9.
W tym miejscu warto sobie również postawić pytanie, kto powinien
zarządzać ryzykiem ubezpieczeniowym? Otóż odpowiedź jest
następująca: ryzykiem ubezpieczeniowym powinny zarządzać
obie strony kontraktu ubezpieczeniowego, czyli klienci zakładów
ubezpieczeń korzystający z usługi ubezpieczeniowej, ale przede
wszystkim ubezpieczyciele, którzy przyjmują ryzyka i zarządzają
portfelami ryzyk oraz pośrednicy ubezpieczeniowi. Poszczególne etapy
zarządzania wymienione wyżej u każdej ze stron kontraktu będą mogły
przyjmować inne formy, a czasem niektóre z nich nie wystąpią w ogóle.
Ryzyko w ubezpieczeniach można rozpatrywać z punktu widzenia

Rys. 1. Zarządzanie ryzykiem związanym z przedmiotem ubezpieczenia
Źródło: Opracowanie własne
1

Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s.609, za A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka: Organizacja i Zarządzanie. Wyd. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 2001, s. 22
A. Czermiński, Zarys organizacji pracy i zarządzania, PWE, Warszawa 1981, s. 81, za A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka: Organizacja i Zarządzanie. Wyd. Uniwersytet Gdański,
Gdańsk 2001, s. 22
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S. 261
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G. Rejda, Principles of Risk Management and Incurance, Harper Collins College Publishing 1995 za T. Sangowski (red.): Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Oficyna Wydawnicza Branta,
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2

42

1/2010

przedsiębiorstw i organizacji innowacyjnych. Na początku 2008 roku
udział przedsiębiorstw innowacyjnych wśród polskich przedsiębiorstw
przemysłowych wynosił 26,6% , a w 27 państwach UE 41,5% 4. Pod
względem aktywności innowacyjnej polskie przedsiębiorstwa
wyprzedzają jedynie firmy z Malty, Rumunii, Węgier, Bułgarii i Łotwy.
Wynika to nie tylko ze słabości kapitałowej polskich przedsiębiorstw, ale
też z nieprzygotowania kadr i absolwentów naszych uczelni do działań
innowacyjnych oraz bardzo słabych powiązań przedsiębiorstw ze
środowiskiem naukowym. Struktura finansowania działań badawczorozwojowych w Polsce odbiega od najlepszych rozwiązań w Unii
Europejskiej. Nie spełnia nawet założeń przyjętych w Strategii
Lizbońskiej, zgodnie z którymi dwie trzecie nakładów na B+R powinno
pochodzić z sektora prywatnego.
Ponadto zmienia się struktura bezrobocia, zapotrzebowanie na
specjalistów, inne są oczekiwania pracodawców, firmy mają problemy z
zatrudnieniem pracowników o konkretnych kwalifikacjach. Głównym
powodem tej sytuacji jest niedopasowanie kierunków kształcenia na
uczelniach wyższych do potrzeb rynku pracy. W związku z tym
występuje duża rozbieżność pomiędzy potrzebami przedsiębiorców a
kwalifikacjami osób poszukujących zatrudnienia. Czynnik ludzki firm
traktowany jest często jako pozycja w kosztach. Według danych GUS za
III kwartał 2009 roku liczba pracujących zmalała o blisko 5% w stosunku
do IV kwartału 2008 roku5. Na rynku pracy występuje niedopasowanie
struktury podaży i popytu na pracę, co wyraża się niedoborem
specjalistów. W Polsce spowodowane jest to faktem, że system oświaty
odszedł od kształcenia zawodowego, a edukacja przyjęła model
kształcenia 80-20 (tzn. 80% stanowią uczniowie liceów
Ogólnokształcących, 20% szkół zawodowych) podczas gdy w krajach
Unii Europejskiej dominuje model 30-70 (30%- licea ogólnokształcące;
70%-szkoły zawodowe i techniczne). Szkolnictwo wyższe powinno więc
odgrywać ważniejszą rolę w rozwoju kraju, jeśli Polska ma zmierzać do
gospodarki opartej na wiedzy. Koniecznością zatem staje się powiązanie
sektora nauki z sektorem gospodarki w celu podniesienia jakości
kształcenia a w efekcie kwalifikacji i umiejętności absolwentów uczelni
wyższych odpowiadających problemom rynku pracy.
Projekt „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw
przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni” ma istotne
znaczenie dla rozwoju więzi miedzy nauką a przedsiębiorcami w
województwie pomorskim. Tym bardziej, że region pomorski grupuje
znaczny potencjał badawczo-rozwojowy, a także dynamicznie
rozwijający się sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, który
wskazywany jest jako jeden z istotnych składowych wzrostu
konkurencyjności województwa.
Dla pełnego wykorzystania
istniejącego potencjału nauki, pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości
oraz zachęcenia do proinnowacyjnych zachowań zaplanowano w
projekcie kompleksowe działania mające na celu stworzenie
wielopłaszczyznowej platformy współpracy pomiędzy nauką a
gospodarką oraz wspieranie oddolnych inicjatyw budowania
infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych.
Projekt skierowany jest do pracowników naukowo –
dydaktycznych, przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz
studentów, zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, z
terenu województwo pomorskiego.
Wybór powyższej, dość szerokiej grupy odbiorców wynika z
analizy i sondaży przeprowadzonych przez Agencję Rozwoju Pomorza
S.A. oraz przez Akademię Morską w Gdyni. Wykazały one rosnące
zainteresowanie wdrażaniem innowacji w różnych dziedzinach
aktywności gospodarczej Pomorza oraz chęć nawiązywania współpracy
świata nauki ze światem biznesu.

4
5

Do głównych celów projektu należą:
- dalsze wzmocnienie powiązań funkcji nauki i dydaktyki ze sferą
rynkową, by pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy regionu,
- promocja i rozwój przedsiębiorczości środowisk akademickich
(studentów i pracowników naukowych),

Natomiast cele szczegółowe to:
- wzrost kwalifikacji zawodowych studentów, pracowników
naukowych i pracowników przedsiębiorstw.
- rozwój wiedzy i wzrost umiejętności kadry dydaktycznej i
pracowników przedsiębiorstw,
- stworzenie studentom szans wejścia na rynek, już w trakcie
studiów i po ich ukończeniu,
- umocnienie zależności pomiędzy pracami naukowymi a praktyką
gospodarczą,
- uwidocznienie korzyści płynących z zastosowania innowacji oraz
nowych technologii dla przedsiębiorców,
- nawiązanie współpracy sektora MŚP z podmiotami
prowadzącymi badania naukowe,
- profesjonalny i skuteczny transfer wiedzy do firm – utrwalenie
powstałej sieci,
- inicjowanie korzystnych warunków do powstania i rozwijania
przedsiębiorczości środowiska akademickiego oraz propagowanie idei
innowacyjności,
- inspirowanie współpracy środowiska naukowego i
gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności i
innowacyjności województwa pomorskiego,
-współtworzenie mechanizmów oraz wspieranie procesów
komercjalizacji, sprzedaży i udostępniania wyników prac naukowobadawczych.
W osiągnięciu powyższych celów mają pomóc następujące
działania zaplanowane w projekcie przez Akademię Morską w Gdyni:
1. Wydawanie cyklicznego biuletynu dotyczącego
przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji badań.
2. Szkolenia pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych - tematyka szkoleń będzie ustalana po diagnozie potrzeb
uczestników.
3. Szkolenia praktyczne pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach – których tematyka będzie ustalana po diagnozie
potrzeb potencjalnych beneficjentów.
4. Seminaria konsultacyjne, podczas których pracownicy naukowi
będą rozwiązywać problemy stawiane przez przedsiębiorcę. Celem
spotkań będzie wspólne wypracowanie i wdrożenie trwałych
rozwiązań współpracy nauki i biznesu.
5. Cykl szkoleniowy z zakresu przedsiębiorczości dla
pracowników naukowych oraz studentów, który pomoże przełamać
opory przed podjęciem działalności gospodarczej
(samozatrudnieniem, uruchomieniem firmy).
6. Organizacja staży dla pracowników przedsiębiorstw w
jednostkach naukowych.
7. Organizacja staży dla pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach.
8. Doradztwo w zakresie zakładania firm - bezpłatna pomoc (usługi
doradcze) w procesie tworzenia firmy oraz jej funkcjonowania na rynku.
Wszystkie zaplanowane działania mają motywować uczestników

Źródło www.mg.gov.pl – dane pobrano w grudniu 2009 roku.
Źródło www.stat.gov.pl – dane zaczerpnięto w czerwcu 2009 roku.
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projektu, którzy przeszli wszystkie jego etapy, do nawiązywania relacji
biznesowych oraz zniwelować bariery utrudniające do tej pory
współpracę oraz rozwój przedsiębiorczości.
Najczęściej wymieniane przez przedsiębiorców trudności to:
Brak dodatkowych impulsów zachęty ze strony władz
państwowych, którzy nie starają się integrować środowisk nauki i
biznesu.
Zbyt wygórowane ceny na usługi oferowane przez naukowców
oraz ośrodki naukowe Brak konkretnych ofert współpracy dla firmy
przygotowanych przez świat nauki.
Brak platformy wymiany informacji na temat możliwości
nawiązania współpracy Bariery prawne.
Zbyt wolne tempo pracy naukowców.
Nieznajomość realiów biznesu przez przedstawicieli świata nauki.
Nadmiernie rozbudowana machina biurokratyczna w ośrodkach
naukowych6. Bariery współpracy najczęściej wymieniane przez
pracowników ośrodków naukowych:
Brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców na wiedzę
naukową.
Brak dostatecznych zachęt ze strony władz państwowych przy
wspieraniu transferu wiedzy.
Brak kompetentnych pośredników we współpracy nauki i biznesu
Niesprzyjające regulacje prawne.
Niedostateczna instytucjonalizacja współpracy7.
Wytyczone cele i podjęte działania w ramach projektu są zgodne z
Regionalną Strategią Innowacji Województwa Pomorskiego, której
głównym celem jest: „Zbudowanie skutecznego i sprawnego systemu
wspomagania rozwoju innowacji dla osiągnięcia wysokiej
konkurencyjności Regionu”8.
Ponadto realizowane przedsięwzięcie doskonale odpowiada
wymienionym w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa
Pomorskiego dwóm priorytetom oraz następującym działaniom, które
są w nich określone:
Priorytet 1.
Zwiększenie zdolności firm do wprowadzania innowacji:
- wsparcie izb gospodarczych, organizacji pracodawców i
stowarzyszeń przemysłowych w obszarze działań proinnowacyjnych,

- wspólne inwestycje firm w innowacje, tworzenie innowacyjnych
produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych,
- upowszechnienie strategicznego planowania technologicznego w
firmach,
- wzrost liczby firm innowacyjnych,
- współpraca firm w grupach branżowych dla opracowywania
branżowych strategii innowacji, tworzenie nowoczesnych obszarów
przemysłowych i skupisk firm innowacyjnych.
Priorytet 2.
Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R - dzięki wprowadzeniu
nowoczesnych produktów będących wynikiem badań (dotyczy
potencjału „świata nauki”):
- rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności publicznych
podmiotów B+R,
- opracowywanie nowych produktów, procesów, systemów i
platform produktowo-technologicznych w celu komercjalizacji,
- kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w edukacji
na poziomie wyższym,
- powstawanie i rozwój komercyjnych podmiotów B+R,
projektowych i transferu technologii,
- uczestnictwo w projektach międzynarodowych,
- rozwój badań multidyscyplinarnych9.
Na każdym etapie projektu prowadzony będzie monitoring
osiąganych rezultatów oraz przebiegu działań w stosunku do
harmonogramu i budżetu. Jako podstawową metodę zakładamy
badanie ankietowe i wywiad ustrukturyzowany, których celem będzie
jakościowa i ilościowa ocena realizacji projektu. Głównym narzędziem
wykorzystywanym podczas monitoringu będzie: kwestionariusz,
ankiety (kwestionariusz dla grupy docelowej, trenerów, doradców,
pracowników projektowych); listy obecności; protokoły komisji
rekrutacyjnych; raporty. Rezultaty zostaną zmierzone także rok po
zakończeniu projektu, za pomocą monitoringu telefonicznego i
osobistego.
Michał Igielski
koordynator i autor projektu

Przed „wielkim skokiem”
Rozmowa z prof. dr hab. inż. Januszem Rachoniem
- Przewodniczenie pierwszej kadencji Rady Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju stworzyło – jak sądzę –interesujący punkt
obserwacyjny na obszary, z którymi Pan Profesor jako dydaktyk,
naukowiec i wynalazca miał wcześniej empirycznie do czynienia,
łącząc teorię z praktyką biznesową. W jakim miejscu jesteśmy myśląc o
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy? Jaką pozycję mają związki
nauki z przedsiębiorstwami w Polsce na tle Europy i świata?
- Zacznę może od tego, że w mediach, od czasu do czasu, spotykamy
informacje o tragicznym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.
Czytamy o tym, że dwa największe polskie uniwersytety: Jagielloński i

przewozowej do oczekiwań pasażerów, są nowoczesne niskopodłogowe
pojazdy, zarówno autobusy jak i trolejbusy. Zastosowane w nich
rozwiązania konstrukcyjne podnoszą zdecydowanie komfort podróży i
niezawodność techniczną. Istotne znaczenie ma także aspekt
ekologiczny. Silniki wysokoprężne stosowane w autobusach najnowszej
generacji (Euro 5), są rezultatem wieloletnich badań naukowych, które
umożliwiły znaczne obniżenie toksyczności spalin (tabela 1; s.40).
Gdynia jest także prekursorem w metropolii w wykorzystaniu
sprężonego gazu ziemnego (CNG) do zasilania silników spalinowych w
autobusach. Eksploatowane w sieci ZKM w Gdyni autobusy z napędem
gazowym, spełniają najbardziej rygorystyczną z norm czystości spalin EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle). Oprócz korzyści z
tytułu większej czystości spalin, autobusy zasilane CNG charakteryzują
się także mniejszym poziomem emitowanego hałasu, nawet do 7 dB.
Eksploatowanie autobusów napędzanych CNG w Gdyni, pozwoliło
w okresie od września 2007 do grudnia 2009 r. zmniejszyć emisję:8
- tlenków azotu o około 700 ton;
- tlenków węgla o około 610 ton;
- CO2 o około 175 ton;
- cząstek stałych o około 865 ton;
- węglowodorów aromatycznych o około 790 ton.
Oszczędności w kosztach eksploatacji, przy relatywnie dużej pracy
eksploatacyjnej, umożliwiły zwrot wyższych kosztów zakupu
autobusów zasilanych CNG po dwóch latach eksploatacji.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne znalazły także
zastosowanie w komunikacji trolejbusowej. Przedsiębiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni zakupiło 27 nowoczesnych,
niskopodłogowych trolejbusów wyposażonych w akumulatory,
umożliwiające pokonywanie odległości do 10 km, bez zasilania z sieci
trakcyjnej. 25 z tych pojazdów otrzymało dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach projektu „Rozwój proekologicznego transportu
publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta”, którego
współtwórcami byli pracownicy ZKM w Gdyni. Projekt uzyskał wysoką
ocenę komisji decydującej o przyznaniu na jego realizację środków
finansowych z UE, między innymi za oryginalną koncepcję tzw.
„miękkiej części” programu, która polega na zrealizowaniu w gdyńskich
szkołach i przedszkolach kompleksowego działania edukacyjnego pt.
„Mamo, tato – wybieram ekotransport”. W części zasadniczej projektu
trolejbusowego, jak również we wcześniejszych programach
finansowanych ze środków UE (m.in Civitas Tellus), ZKM w Gdyni
współuczestniczył w przygotowaniu projektów, wykorzystując w
analizach wyniki prowadzonych we własnym zakresie prac
badawczych.
Od lat tematem wiodącym w komunikacji miejskiej w
Metropolii Zatoki Gdańskiej jest problem integracji transportu

Warszawski sytuowane są w światowych rankingach na kompromitująco

niskiej pozycji... Na własnym przykładzie chcę powiedzieć jasno, że
nigdy, ale to nigdy nie miałem kompleksów z tego tytułu, że jestem
absolwentem polskiego uniwersytetu technnicznego. Co więcej – byłem
z tego dumny że jestem absolwentem polskiej uczelni wyższej. Na
polskim uniwersytecie technicznym, czyli Politechnice Gdańskiej
skończyłem studia, zrobiłem doktorat, habilitację i zostałem profesorem
tytularnym. Przez dwa lata byłem stypendystą Fundacji im. A. von
Humboldta na Uniwersytecie w Getyndze i jako visiting profesor
wykładałem przez pięć lat na Uniwersytecie Stanu Floryda (The Florida

zbiorowego. Pracownicy ZKM w Gdyni już na początku lat 90.
opracowali koncepcję integracji, która nie została jednak wdrożona ze
względów politycznych. W kolejnych 10 latach kierownictwo Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni publikowało liczne artykuły, referaty i
opracowania poświęcone kwestii integracji transportu zbiorowego w
aglomeracji Trójmiasta. Wielowariantowość prezentowanych rozważań
pozwoliła władzom samorządowym dokonać wyboru rozwiązania w
zakresie integracji, uwzględniającego ich interesy oraz autonomiczny
charakter podejmowanych decyzji w zakresie transportu zbiorowego,
organizowanego przez własne zarządy transportu. Funkcjonujący
obecnie model integracji, opracowany w znacznym stopniu przez
specjalistów z ZKM w Gdyni, którego podstawą jest Metropolitalny
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, jest wyrazem:
- dążenia specjalistów do maksymalnego zakresu integracji
transportu zbiorowego;
- ograniczeń formalno-prawnych, uniemożliwiających pełną
integrację;
- barier ekonomiczno-finansowych, utrudniających wprowadzenie
określonych rozwiązań korzystnych dla pasażerów i realizowanie
polityki transportowej zrównoważonego rozwoju;
- barier polityczno-organizacyjnych, wyrażających się w prymacie
autonomicznych decyzji samorządów w zakresie niektórych aspektów
organizacji i zarządzania transportem zbiorowym nad
uwarunkowaniami wynikającymi z zasad integracji.

Podsumowanie
Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
powołanego w 1992 r. jest przejawem wykorzystania dorobku
naukowego jego pracowników w praktyce. Dzięki temu dorobkowi
powstała oryginalna struktura tej jednostki, w ramach której w twórczy
sposób wdrożono koncepcje:
- kompleksowych badań marketingowych rynku usług transportu
miejskiego;
- układania rozkładów jazdy na podstawie tabeli koordynacji;
- budowy strategii marketingowej organizatora usług transportu
miejskiego;
- dystrybucji usług opartej na bilecie elektronicznym;
- wprowadzeniu do eksploatacji nowoczesnego ekologicznego
taboru autobusowego i trolejbusowego;
- promocji usług wśród dzieci i młodzieży;
- integracji transportu miejskiego w Metropolii Zatoki Gdańskiej.
Krzysztof Grzelec
Olgierd Wyszomirski

Minimalizowanie ryzyka w biznesie
Ryzyko ubezpieczeniowe, a ubezpieczenie w mikro – przedsiębiorstwie
W serii artykułów podjęto próbę oceny możliwości zarządzania
ryzykiem poprzez ubezpieczenie w mikro-przedsiębiorstwach nie
posiadających osobowości prawnej. W części pierwszej dokonano
zdefiniowania ryzyka pod względem możliwości ubezpieczenia.
Wykorzystując istniejące już teorie zarządzania, stworzono
przykładową procedurę
zarządzania ryzykiem związanym z
przedmiotem ubezpieczenia.

Zarządzanie ryzykiem jest stosunkowo młodą dziedziną nauki,
która rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie. W Polsce, o
konieczności zarządzania ryzykiem zaczęto mówić pod koniec
minionego wieku. Wraz z pojawieniem się tej dziedziny w naukach
o zarządzaniu, rozgorzała dyskusja w środowisku naukowym na temat
poprawności nazewnictwa. Pojawiły się opinie, że ryzykiem nie można
zarządzać i w związku z tym powinno przyjąć inną nazwę dla tej
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rozkładów jazdy w skali organizowanej przez siebie sieci
komunikacyjnej.
ZKM w Gdyni od początku swojej działalności przyjął w
zarządzaniu orientację marketingową. W praktyce funkcjonowania
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni orientacja marketingowa
obejmuje działania, których celem jest:
- utrzymanie i rozwój konkurencji na rynku usług przewozowych,
ułatwiające elastyczne dostosowywanie oferty przewozowej do potrzeb i
preferencji mieszkańców;
- koncentracja na klientach (pasażerach), czyli dążenie do ciągłego
podnoszenia satysfakcji konsumentów;
- koordynacja działań marketingowych (odpowiednie planowanie i
prowadzenie działań wewnątrz firmy, np. szkolenie i motywowanie
pracowników, organizacja działalności firmy);
- utrzymywanie określonego poziomu efektywności ekonomicznej
– kierowanie się zasadą, że w warunkach dotowania transportu
miejskiego o kształcie oferty przewozowej powinny decydować
wyłącznie względy ekonomiczne, społeczne i wynikające z polityki
transportowej.
Punktem wyjścia działań w ramach orientacji marketingowej jest
konsument, jego potrzeby i powstający na ich podstawie popyt. ZKM w
Gdyni jako organizator zorientowany na pasażera, to podmiot
świadczący usługi transportowe, który uznaje, że najważniejsze są
oczekiwania, potrzeby i satysfakcja pasażerów. ZKM w Gdyni posiada
wzorcowo opracowaną strategię marketingową, na którą składają się:
- misja firmy;
- cele kierunkowe i cele ogólne;
- identyfikacja pozycji rynkowej i głównych konkurentów;
- analiza SWOT;
- sposób postępowania na rynku;
- zasady kształtowania produktu, ceny, dystrybucji i promocji;
- zasady organizacji, kontroli i audytu zarządzania
marketingowego.
Poza dorobkiem nauk społecznych (ekonomia, socjologia i
psychologia) w działalności ZKM w Gdyni wykorzystywane są
innowacje będące rezultatem badań nauk ścisłych. ZKM w Gdyni jako
organizator, realizując zadania statutowe, dąży do wdrażania
nowoczesnych rozwiązań podnoszących jakość usług transportu
zbiorowego. Z kolei kupując usługi na rynku, określa ich parametry i
decyduje o stopniu ich funkcjonalności. Ta funkcja rynkowa determinuje
prowadzenie przez ZKM w Gdyni szerokiego zakresu działań
zarządczych, w tym marketingowych. Użyteczność publiczna usług
transportu miejskiego zobowiązuje natomiast Zarząd Komunikacji
Miejskiej do stosowania określonych procedur, związanych z
wydawaniem pieniędzy publicznych w taki sposób, aby
maksymalizować ich społeczną użyteczność. Wprowadzając
innowacyjne produkty do transportu miejskiego, ZKM w Gdyni

przejmuje na siebie odpowiedzialność za proces ich komercjalizacji. Stąd
też pracownicy organizatora muszą dysponować wiedzą o najnowszych
produktach, w stopniu umożliwiającym im podejmowanie właściwych
decyzji nie tylko z formalno-prawnego punktu widzenia, ale także z
rynkowego.
Przykładem wykorzystania nowoczesnych technologii w
transporcie miejskim jest system biletu elektronicznego. Elektroniczna
karta bezkontaktowa jest zaliczana do grupy nowoczesnych systemów
realizowania transakcji finansowych, w tym również do pobierania opłat
w komunikacji miejskiej. Posiada formę karty z tworzywa sztucznego o
parametrach zgodnych ze standardem ISO w zakresie tzw. kart
inteligentnych.
Nowoczesne karty bezstykowe posiadają 16 sektorowe
mikroprocesory, które umożliwiają wielofunkcyjność w korzystaniu z
karty. Kartę jako bilet w komunikacji miejskiej charakteryzują:
- łatwość uiszczania opłat przez pasażerów;
- uniwersalność taryfowa (możliwość kupowania biletów
okresowych o nieograniczonej liczbie przejazdów i biletów
wieloprzejazdowych w ramach jednej karty);
- możliwość korzystania z usług różnych organizatorów bez
konieczności kupowania różnych biletów (integracja biletowa);
- możliwość bardzo szybkiego „zablokowania” karty w przypadku
jej zgubienia;
- uproszczona i jednoznacznie stwierdzająca brak uiszczonej opłaty
kontrola biletów;
- możliwość korzystania z usług przy różnych systemach
taryfowych (różnych wysokościach opłat za przejazdy i różnych
zasadach ich naliczania: taryfa czasowa, jednolita, strefowa i odcinkowa);
- możliwość dokładnego i wiarygodnego rozliczania się
organizatorów transportu zbiorowego;
- praktyczna eliminacja fałszywych biletów (niezwykle trudne do
złamania systemy zabezpieczeń);
- przy odpowiednim zaprojektowaniu systemu i sposobu
pobierania opłat możliwość uzyskania bardzo dokładnych informacji o
rozkładzie potoków pasażerskich, efektywności ekonomicznofinansowej poszczególnych linii, liczbie i strukturze przewożonych
pasażerów;
- zmniejszenie zużycia papieru.
Kierując się zasadami wprowadzania nowych produktów na rynek,
ZKM w Gdyni przed podjęciem decyzji o wdrożeniu biletu
elektronicznego do gdyńskiej komunikacji miejskiej, przeprowadził
badania marketingowe, których celem było określenie pożądanych, z
punktu widzenia pasażerów, cech funkcjonalnych systemu. Pozwoliło to
uniknąć błędów organizatorów w innych miastach przy wprowadzaniu
nowego produktu, pociągających za sobą obniżenie atrakcyjności
podróży transportem miejskim.
Najbardziej widocznym dowodem wykorzystania najnowszych
rozwiązań technologicznych, ułatwiających dostosowanie oferty
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powtarzam za Stanisławem Stasicem: „Umiejętności dopotąd są jeszcze
próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo
próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. I uczeni
potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w towarzystwach ludzkich
przeznaczeniu, dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom i rękodziełom
oświecenia, ułatwienia kierunku postępu”. Proszę zwrócić uwagę, że
powiedziane to już zostało jakieś dwieście lat temu.
- I po tych dwóch wiekach jak innowacyjna jest polska
gospodarka na tle Europy i świata?
- W rankingach konkurencyjności gospodarki polskiej jesteśmy w
zależności od autorów badań na 50 czy 70 pozycji, czyli dość daleko.
Decyduje zaś o tym właśnie to, o co pan pyta: innowacyjność polskiej
gospodarki. Widzę tu ewidentną korelację między dochodem
narodowym a ilością publikacji naukowych, liczebnością kadry
naukowej itd. Lapidarnie rzecz ujmując – wykres pokazujący malejące
nakłady na polską naukę od 1990 do chwili obecnej – to krzywa hańby
ilustrująca spadek nakładów na naukę w budżecie państwa, który w
2007 roku osiągnął dno stanowiąc 0,3 proc. PKB plasuje nas na
przedostatnim miejscu w Europie, przed Węgrami. Podczas gdy
zalecenia Strategii Lizbońskiej określają tę wielkość na 3 proc.

Ni srebro, ni złoto

prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
State University) w Tallahassee w Stanach Zjednoczonych.
Utrzymywałem ścisłą współpracę z placówkami naukowymi Francji,
Szwecji i Włoch, byłem powoływany w kilku krajach jako recenzent prac
doktorskich. Jako rektor Politechniki Gdańskiej co roku odwiedzałem
moich studentów, którzy w ramach europejskiego programu Tempus
lub Erasmus na semestr, czy dwa wyjeżdżali do różnych uniwersytetów
europejskich. Zawsze byłem dumny, gdy od tamtejszych profesorów
słyszałem same pochwały na temat poziomu wiedzy, wykształcenia, czy
postawy naszych studentów. (Choć oczywiście trzeba zdawać sobie
sprawę z tego, że na studia zagraniczne wyjeżdżają osoby mające
szczególne predyspozycje, przedsiębiorczy itd.)
- A jednak coś w tym jest, że między dobrymi wyższymi
uczelniami w Polsce i na Zachodzie nie da się postawić znaku
równości.
- Zgoda. Naszą pozycję w rankingach z całą pewnością obniża fakt,
że w większości przypadków wykładamy po polsku. Odpada więc
element tzw. umiędzynarodowienia studiów. Odstajemy też ewidentnie
i mamy w tej dziedzinie bardzo wiele do zrobienia w komercjalizacji
wyników badań naukowych i transferze technologii... I też nie ma się
czemu dziwić. Sięgając pamięcią do początków lat 90. główną uwagę
zwracało się na liczbę publikacji naukowych, współczynnik impact
Factor, citation index... Patenty i wdrożenia praktycznie się nie liczyły.
Młody człowiek, których chciał robić karierę akademicką, napisać
doktorat i zostać profesorem nie mógł się zajmować transferem
technologii, ani komercjalizacją wyników badań naukowych, ponieważ
nikt go z tego nie rozliczał. Rozliczano go z liczby publikacji w
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.
To się w ostatnich kilku latach zmieniło, ponieważ w ramach tzw.
oceny parametrycznej jednostek naukowo – badawczych patenty i
wdrożenia, czyli komercjalizacja wyników badań naukowych osiągnęła
co najmniej taką rangę w punktacji, jak publikacje.
- Czy zmianie na lepsze ulegają też relacje firm z sektorem
naukowo – badawczym?
- W tym miejscu odwołajmy się może do motta, które chętnie
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- Może nie powinniśmy skupiać się jedynie na pieniądzach i
budżecie? Czy polskie firmy generują popyt na wiedzę i badania
naukowe i są skłonne je finansować?
- Otóż to. Źródła finansowania badań i rozwoju. Jesteśmy na
poziomie 0,5 proc. PKB, podczas gdy w Szwecji jest to poziom ponad 3,5
proc. a tuż za nią są Finlandia, Japonia i USA. Przy czym Finlandia może
być klasycznym przykładem tego, że...Nokia nie mogłaby narodzić się w
Polsce!
- To dość przykra konstatacja...
- Niestety. Z jednej strony zdecydował fakt, że to mały kraj, z
mniejszą ilością firm i uczelni. Łatwiej więc można podjąć decyzję, by nie
rozpraszać sił i środków i - podobnie jak w USA w Projekcie Manhattan skoncentrować wszystko na jednym zagadnieniu. U nas niemożliwe
przy tym rozdrobnieniu szkolnictwa wyższego i tematów oraz przy
określonej polityce wobec nauki. Aczkolwiek pewne kroki i w tym
kierunku poczyniliśmy właśnie w ramach Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
- Jak w takim razie w naszych realiach w sposób udany wdrażać
odkrycie naukowe, jak je komercjalizować?
- Najistotniejsza sprawa: nieodzowna jest zmiana proporcji
finansowania sektora badań i rozwoju. W Polsce 61,7 proc. to budżet
państwa, podczas gdy w Unii Europejskiej jest akurat odwrotnie – 62
proc. pochodzi z przemysłu. W związku z tym gołym okiem widać jakie
jest zainteresowanie biznesu. Nie ulega wątpliwości, że jeżeli badania
prowadzone przez uniwersytety europejskie mają w tak wysokim
stopniu zapewnione tego rodzaju źródła finansowania, to muszą
prowadzić badania aplikacyjne, musi istnieć transfer technologii itd. My
tymczasem nadal koncentrujemy się na badaniach podstawowych.
Super istotną sprawą są też nakłady. To też kwestia skali. Bardzo często
lubimy się porównywać i jako punkt odniesienia bierzemy Stany
Zjednoczone. Tylko że tam jest mnóstwo agencji finansujących naukę.
Ale na przykład budżet roczny National Institutes of Health (NIH)
finansujący badania z obszaru biologii, chemii, medycyny wynosi 28
mld dolarów, a budżet naszego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
to pół miliarda. Oczywiście złotych polskich. Porównując jakimi
kwotami dysponuje nasze narodowe centrum w stosunku do tylko
jednej agendy rządu USA wychodzi 0,2 proc! A zestawiając budżet całej
naukę polskiej z NIH jest to raptem 4,5 proc. Chcąc więc porównywać się
ze Stanami Zjednoczonymi trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie: co
możemy za te pieniądze zrobić?
Niezmiernie ciekawa jest także kwestia zatrudnienia pracowników
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nauki w sektorze przedsiębiorstw. W Polsce mamy ich niezwykle mało.
Odwrotnie niż w UE. Polscy badacze – to ok. 5 proc. ogółu unijnych
naukowców; z tym, że w krajach UE niemal połowa z nich pracuje w
sektorze publicznym, a połowa w prywatnym. U nas aż 92 proc. w
sektorze publicznym. Tych uwarunkowań jest wiele i w tym miejscu
warto przytoczyć wyniki przeprowadzonej ostatnio ankiety Konferencji
Rektorów Akademickich Szkół Polskich pt.: „Działania uczelni w
zakresie innowacji, przedsiębiorczości oraz zarządzania własnością
intelektualną”. Jej wyniki odpowiedziały na szereg istotnych pytań:
- czy w uczelni istnieje system transferu wiedzy i komercjalizacji
wyników badań naukowych? – 59 proc. odpowiedziało „nie”; jeśli zaś
taki system istnieje, to oparty jest głównie nie o spółki, czy fundacje lecz o
jednostki naukowe;
- czy istnieje regulamin uczelniany dotyczący własności
intelektualnej? – 59 proc. „nie”;
- czy istnieje system wspierania, współfinansowania ochrony
własności intelektualnej? – 66 proc. odpowiedzi negatywnych;
- czy w umowach o pracę istnieje klauzula o nie
rozpowszechnianiu wyników prac badawczych bez zezwolenia
władz uczelni? – 80 proc. „Nie”.
W związku z powyższym, jeśli chce się komercjalizować jakiś
wynalazek, lub technologię i prezentuje ją biznesmenowi, to – po
pierwsze – pyta o własność patentu; czy dana technologia jest chroniona.
Na marginesie kwestia niezwykle istotna, o której mało się mówi:
wyciekanie technologii i patentów z uczelni.
- czy istnieją ograniczenia dla pracowników w zakładaniu firm
spin off? Oczywiście nie istnieją, ale..
- czy istnieją zachęty dla pracowników w zakładaniu takich firm?
– też, oczywiście, nie istnieją
- czy pracownicy mają obowiązkowe szkolenie w zakresie
zarządzania własnością intelektualną? Oczywiście „nie” –
odpowiedziało 93 proc. ankietowanych uczelni.
- czy w uczelni działa biuro rzeczników patentowych? – działa.
Tylko, że przepływ informacji jest mały.
- ile było wdrożeń? – w skali rocznej we wszystkich 120 uczelniach
w Polsce łącznie 200 – 300 w kolejnych latach, a nawet 400.
- ile patentów? Też na poziomie 250 – 300.
- ile powstało firm spin off? Osiem. W całej Polsce w 2009 roku - ile
nadal istnieje firm out? Dwie! W tym samym czasie w Massachusetts
Institute of Technology – setka. Mamy więc cały czas do czynienia ze
wspomnianą wcześniej skalą.
- czy w uczelni działa prorektor lub pełnomocnik rektora ds.
wdrożeń? 72 proc. odpowiedzi „nie”.

Pchać się na afisz
- Pobieżnie nawet analizując wyniki ankiety i i komentarze Pana
Profesora trudno nie zauważyć, że Politechnika Gdańska – to po
prostu Mistrz Polski. - Mało tego. Politechnika Gdańska w roku 2002
jako jedyna i pierwsza uczelnia w kraju powołała prorektora ds.
współpracy ze środowiskiem gospodarczym.
- Wróćmy zatem do drugiej części poprzedniego pytania – czyli, co
robić?
- W pierwszym rzędzie trzeba zmienić w naszym kraju świadomość
własności intelektualnej. Powinna ona dotyczyć wszystkich: od dzieci w
szkole podstawowej i młodzieży licealnej poprzez studentów – do
pracowników nauki. Obecnie jest ona naprawdę nikła. Czemu trudno się
specjalnie dziwić, skoro ciągnie się za nami spuścizna po okresie
socjalizmu: innej gospodarki innego systemu. Istotną sprawą jest też
bariera wynikająca z faktu, że świat nauki jest światem hermetycznym,
podobnie jak świat biznesu. Trzeba zatem znaleźć platformę i stworzyć
możliwość spotykania się tych dwóch światów i robić wspólne interesy.
Dodatkowa sprawa z tym związana polega na skonstatowaniu, czy te
dwa obszary mają wspólne cele. Wyniki ankiet „Monitoring kondycji
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sektora małych i średnich przedsiębiorstw” przeprowadzonych przez
PKPP Lewiatan dostarczają interesujących odpowiedzi na pytania, jakie
czynniki zwiększyłyby innowacyjność firm. Z odpowiedzi wynika, że:
- zniesienie barier dostępu do kapitału
- 12 proc.
- wiedza i innowacyjność w rozwiązaniach
- 18 proc.
- dostęp do kredytów
- 31 proc.
- popyt na rynku krajowym na innowacje
- 32 proc.
- ulgi w podatkach
- 52 proc.
- Do tego trzeba też dodać sprawę przepływu informacji między
naukowcami a firmami.
- Myślę, że pewien obraz sytuacji stwarza przedstawienie
priorytetów jakie przyświecają naukowcom, a jakie przedsiębiorcom.
Dla naukowców najważniejsza jest ciekawość; motywacja w działaniu.
Przedsiębiorcy z kolei wskazują na osiągnięcie celu. Horyzontem
czasowym w nauce jest 5 lat i więcej; w biznesie maksimum 5 lat.
Priorytetami w nauce są wnikliwość i precyzja, a w biznesie –
skuteczność. Sposobem pracy eksponowanym przez naukowców jest
dywersyfikacja wysiłku, podczas gdy w biznesie najważniejsza jest
koncentracja wysiłku. Kierunek badań preferowany przez naukowców –
od problemu do rozwiązania; w biznesie – od projektu do głównego
produktu. Zagadnieniem zasadniczym jest zaś dla jednych przełomowe
odkrycie naukowe, a dla drugich – maksymalizacja zysku. Jak z tego
wynika cele nie są zbieżne.
Kolejna ułomność wynikająca z tych danych wskazuje, że świat
nauki chce aby przemysł wytwarzał to, co zaproponują uczeni i niezbyt
chętnie słucha przedstawicieli przemysłu. Z drugiej strony – jak wynika
to również z mojego doświadczenia – przemysł en masse też nie bardzo
wie czego chce. Jego myślenie skupia się na krótkim dystansie czasowym
i w wielu przypadkach wystarcza mu, że ma rynek zbytu na rok, czy dwa
i nie myśli o pięcio – czy dziesięcioletniej perspektywie.
Z transferem wiedzy z Politechniki Gdańskiej do przemysłu na
ogólnopolskim tle, już od dawna wyglądamy całkiem nieźle. Efektem
tego był pierwszy polski statek, rudowęglowiec „Sołdek”, pierwszy
polski samochód ciężarowy „Star 20” i pierwszy polski wodolot „Zryw
1”, którego konstruktorem był prof. Lech Kobyliński. Godna
przypomnienia jest także technologia bocznego wodowania opracowana
przez prof. Aleksander Rylke – stosowana dziś na całym świecie. Muszę
też wspomnieć o moim podwórku: pierwszym oryginalnym polskim
leku przeciwnowotworowym prof. Andrzeja Ledóchowskiego. Warto
też dodać takie współczesne przedsięwzięcia inżynierskie, jak
posadowienie kopuły na bazylice w Licheniu i budowa mostu
wantowego nad Martwą Wisłą. I o tym, że w ścisłej współpracy prof.
Doerffera i jego zespołem konstruktorów z prof. Jedlińskiem oraz z
technologami Stoczni Marynarki Wojennej opracowano nowy,
oryginalny w skali światowej, materiał wykorzystany w konstrukcjach
flotylli poławiaczy min (zbudowano 17 jednostek). A najnowsze, liczące
się osiągnięcia – to portal internetowy pozwalający badać słuch dzieci i
elektroniczna proteza - korektor mowy prof. Czyżewskiego....
- W latach 60. głośno było także o osiągnięciach prof. Romualda
Cebertowicza - twórcy elektroiniekcyjnej metody zeskalania gruntów,
zwanej cebertyzacją. Wynaleziona przez niego metoda zeskalania
gruntów pozwoliła na szybkie i skuteczne przygotowanie terenu pod
budowę wielkich obiektów przemysłowych oraz przyczyniła się do
uratowania wielu zabytków w Polsce i wielu krajach świata. O czym
albo się nie wie, albo mało kto dziś pamięta. Zwracam na to uwagę, bo i
osiągnięcia Zespołu Pana Profesora w natłoku licznych informacji też
będą za chwilę umykać publicznej uwadze...
- To całkiem niewykluczone, chociaż na szczęście dobrym
przykładem długodystansowego myślenia, o którym wcześniej
mówiłem, jest polski przemysł farmaceutyczny; szczególnie zaś firmy,
zajmujące się lekami generycznymi. Po prostu wiedząc kiedy wygaśnie
patent na lek oryginalny musi mieć w swoim portfolio technologie, które
wdroży za pięć czy dziesięć lat, by natychmiast ruszyć z produkcją.
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Do zadań realizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w
Gdyni należy:
- badanie rynku usług komunikacji miejskiej;
- programowanie rozwoju komunikacji miejskiej;
- opracowywanie rozkładów jazdy;
- emisja i sprzedaż biletów na zasadzie wyłączności;
- kontrola biletów;
- promocja sprzedaży usług komunikacji miejskiej;
- badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii
komunikacyjnych;
- przygotowywanie założeń i projektów taryfowych;
- określanie niezbędnego poziomu dotacji do usług komunikacji
miejskiej;
- przetargowe zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie
usług przewozowych;
- realizacja płatności za świadczone usługi przewozowe;
- kontrola realizacji umów pod względem ilościowym
i jakościowym;
- przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej (w tym tzw. informacji przystankowej);
- ustawianie, konserwowanie i utrzymywanie w czystości wiat
przystankowych;
- usługowe prowadzenie działalności reklamowej na
urządzeniach komunikacji miejskiej poza środkami komunikacyjnymi;
- oddziaływanie na politykę reprodukcji taboru komunikacji
miejskiej.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni od początku swojego
funkcjonowania postawił na ścisły związek nauki i praktyki
gospodarczej. Funkcje dyrektorów zarządu od początku pełniło dwóch
pracowników naukowych. Łączenie przez dyrektorów funkcji
pracowników naukowych i praktyków gospodarczych umożliwiło im,
poza wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce, pozyskanie
kadry wśród studentów ostatnich lat studiów w pierwszych latach
funkcjonowania ZKM. Pełnią oni obecnie funkcje kierownicze. ZKM w
Gdyni zatrudnia 55 osób z wyższym wykształceniem, co stanowi 80%
pracowników administracji oraz 40% ogółu pracowników ZKM.
Ze względu na funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w
Gdyni w formie najpierw zakładu budżetowego, a następnie jednostki
budżetowej, zastosowanie wielu metod zarządzania personelem w tej
firmie jest trudne ze względów formalnych. Podporządkowanie systemu
motywacyjnego ZKM w Gdyni samorządowemu systemowi
wynagradzania, właściwemu dla jednostek budżetowych oraz
ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych są
zrozumiałe z formalno-prawnego punktu widzenia, trudne jednak do
zaakceptowania przez pryzmat ekonomicznej efektywności
zarządzania. Biorąc pod uwagę, że zarządy komunikacji miejskiej
realizują większość funkcji o typowo rynkowym charakterze, taka
sytuacja jest przedmiotem wielu krytycznych publikacji naukowych,
których autorami są także pracownicy ZKM.
Pomimo wielu barier, ZKM w Gdyni wdraża w ramach polityki
personalnej rozwiązania, które stanowią przedmiot rozważań wielu
publikacji naukowych. Jednym z przykładów jest poddanie pracy
kontrolerów biletów ocenie w ramach badań przeprowadzanych metodą
„ukrytego klienta”. Realizację badań zlecono wyspecjalizowanej firmie,
wykorzystującej dorobek naukowy z dziedziny psychologii, socjologii i
zarządzania.
Jednym z filarów działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej w
Gdyni są prowadzone w szerokim zakresie badania marketingowe.

Wyniki tych badań są podstawą kształtowania oferty przewozowej. Na
podstawie wiedzy teoretycznej oraz własnych doświadczeń
praktycznych, pracownicy ZKM w Gdyni opracowali podręcznik badań
marketingowych w komunikacji miejskiej. Realizowane przez ZKM w
Gdyni badania marketingowe obejmują pełny postulowany zakres
przedmiotowy, tj.: badania potrzeb przewozowych i popytu oraz
badania preferencji i zachowań komunikacyjnych. Celem badań jest
określenie parametrów usług komunikacyjnych odpowiadających
oczekiwaniom pasażerów oraz efektywności eksploatacyjnoekonomicznej komunikacji miejskiej w przekroju poszczególnych linii,
czy nawet kursów. Badania potrzeb przewozowych, preferencji i
zachowań komunikacyjnych są prowadzone co dwa lata w
gospodarstwach domowych, natomiast badania popytu co roku w
pojazdach. Oryginalna metoda prowadzonych badań i analizy wyników
jest rezultatem pracy naukowo-badawczej pracowników ZKM w Gdyni.
Do realizacji badań marketingowych ZKM w Gdyni początkowo
zatrudniał studentów trójmiejskich uczelni. Mieli oni dzięki nim
możliwość praktycznego weryfikowania wiedzy teoretycznej
uzyskiwanej na wykładach. Część studentów na podstawie wyników
badań pisała prace magisterskie, część na stałe związała się z zarządem,
podejmując w nim pracę.
Niestety ustawa Prawo zamówień
publicznych, zobowiązała organizatora transportu do stosowania
procedury zamówienia publicznego także w tej sferze jego działalności,
pomimo że bezpośrednie zatrudnianie studentów przez organizatora,
niejednokrotnie gwarantowało niższe koszty realizacji badań i wyższą
jakość pomiarów.
Wyniki badań marketingowych znajdują zastosowanie nie tylko w
praktyce Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Metodologia badań,
opracowana przez pracowników tej firmy, została wykorzystana w
badaniach popytu, określania poziomu dopłat budżetowych oraz
optymalizacji oferty przewozowej w innych miastach w Polsce, wśród
których można wymienić: Słupsk, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę,
Zamość, Lublin, Olszyn, Piotrków Trybunalski, Koszalin, Świdnicę czy
Piłę.
Wykorzystywane przez ZKM w Gdyni metody i techniki badań
marketingowych opierają się w większości przypadków na klasycznych
instrumentach pomiarowych (kwestionariusze, karty pomiarowe).
Oferowane na rynku nowoczesne technologie pomiarowe takie jak
bramki liczące pasażerów w pojazdach lub systemy, których
wielofunkcyjność umożliwia ich zastosowanie do badań (bilet
elektroniczny), pozostają w kręgu zainteresowania ZKM w Gdyni i
możliwości finansowych tej firmy. Ich zastosowanie, ze względu na
szereg wad i niedoskonałości, jest jednak ograniczone do badania
określonych segmentów rynku.6
Określając parametry usług przewozowych kupowanych na rynku,
ZKM w Gdyni kieruje się zasadą dostosowania tych usług do preferencji
pasażerów, ujętych w rankingu postulatów przewozowych
zidentyfikowanych na podstawie wyników badań marketingowych. Do
najważniejszych postulatów przewozowych należą w kolejności:7
- bezpośredniość;
- częstotliwość;
- punktualność;
- dostępność;
- wygoda;
- niski koszt.
Znaczącym osiągnięciem ZKM w Gdyni, opierającym się na
badaniach rynku, jest system koordynacji rozkładów jazdy. ZKM
rozwinął koncepcję tabeli koordynacji i zastosował ją jako pierwszy w
praktyce już w 1993 r., doprowadzając do kompleksowej koordynacji

6

Szerzej w: K. Grzelec.: Bilet elektroniczny jako instrument integracji komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Szanse, uwarunkowania funkcjonalne i bariery. „Biuletyn Komunikacji
Miejskiej” 2005, nr 86. oraz K. Grzelec: Metoda określania liczby przewożonych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym. „Transport Miejski i Regionalny” 2006, nr 2.
7
Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni w 2008 r. Raport z badań marketingowych. ZKM w Gdyni, Gdynia 2009.
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Polskie przedsiębiorstwa wykazują zróżnicowaną skłonność do
inwestowania w badania prowadzące do innowacyjności działalności
gospodarczej. Skłonność ta jest determinowana przez:1
- wielkość przedsiębiorstwa;
- branżę;
- poziom wiedzy kadry zarządzającej;
- potencjał finansowy;
- zasięg działania.
Skłonność do innowacyjności pozwala wyróżnić trzy rodzaje
przedsiębiorstw:2
- firmy tradycyjne, które w bardzo ograniczonym zakresie
inwestują w nowe technologie i jednocześnie charakteryzują się niską
świadomością w dziedzinie innowacji;
- tzw. aktywnych imitatorów, którzy inwestują w technologie
produkcyjne i nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi;
- innowatorów, którzy inwestują w nowe, przełomowe technologie i
podejmują ryzykowne rynkowo decyzje prowadzące do wdrożenia
nowych rozwiązań, produktów i usług.
Innowacyjność w gospodarce dotyczy także sfery polityki
gospodarczej. Jej przejawami są między innymi oparcie polityki
gospodarczej na zasadach naukowości i wdrażanie zasad strategii
lizbońskiej, której zasadniczym celem jest promowanie rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy. Strategię lizbońską tworzą cztery
elementy:3
- innowacyjność (gospodarka oparta na wiedzy);
- liberalizacja rynków;
- przedsiębiorczość (ułatwienia dla zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej);
- spójność społeczna (kształtowanie nowego modelu aktywnego
państwa socjalnego).
Korzystne warunki dla rozwoju innowacji występują w miastach. O
lokalizacji przedsiębiorstw w miastach, aglomeracjach lub w ich obrębie,
poza rynkowymi czynnikami, decyduje także możliwość wykorzystania
potencjału naukowo-badawczego. Miasta, wraz ze sferą gospodarki
komunalnej, pełniąc funkcję ośrodków badawczych i przemysłowych,
stają się swoistym poligonem doświadczalnym dla nowych produktów i
usług.
Transport miejski w Gdyni jest przykładem zastosowania
nowoczesnych rozwiązań, będących rezultatem działania nauki w
służbie gospodarki.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni powołano w 1992 r. jako
niezależnego od przewoźników organizatora transportu miejskiego.
Utworzenie ZKM w Gdyni było wynikiem poszukiwań przez władze
miasta nowoczesnego rozwiązania, które pozwoliłoby ma
urynkowienie tej formy działalności komunalnej i jednocześnie
przyczyniłoby się do znaczącej poprawy jakości świadczonych usług.
Związki nauki z praktyką gospodarczą zostały wykorzystane już
na etapie tworzenia zarządu komunikacji miejskiej. Koncepcję
powołania i funkcjonowania organizatora transportu publicznego
przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego. W
oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu mikroekonomii i ekonomiki
transportu, wzbogaconej doświadczeniami praktycznymi, zbudowali
oni podstawy dla zasad organizacji i zarządzania transportem miejskim
w Gdyni i gminach ościennych.
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Głównym założeniem koncepcji było przekonanie o konieczności
stworzenia warunków dla konkurencji w świadczeniu usług
przewozowych przez ich urynkowienie. Urynkowienie transportu
miejskiego jest w stanie zapewnić oczekiwane rezultaty przede
wszystkim poprzez optymalizację kosztów świadczenia usług, w
ramach obowiązującej oferty przewozowej. Optymalizacja ta następuje
w wyniku konkurowania przewoźników na rynku, którzy ubiegają się o
uzyskanie kontraktów na realizację zadań przewozowych. Zagrożeniem
dla optymalizacji kosztów może być struktura własnościowa
przewoźników – w sytuacji występowania na rynku przewoźników
stanowiących własność miasta, organizator może w różny sposób dążyć
do zapewnienia takim przewoźnikom określonego udziału w rynku w
celu uniknięcia strat finansowych, związanych z niepełnym
wykorzystaniem ich potencjału przewozowego. Korzystniejszym
rozwiązaniem, z punktu widzenia optymalizacji kosztów, jest
realizowanie przewozów za pomocą przewoźników prywatnych, pod
warunkiem wystąpienia odpowiednio silnej konkurencji.
W celu uniknięcia wad zderegulowanego transportu miejskiego
(model brytyjski), władze Gdyni zdecydowały się na wdrożenie modelu
konkurencji regulowanej (model szwedzki). 4 Zakłada on
funkcjonowanie niezależnego od przewoźników organizatora, który w
ramach procedur przetargowych zatrudnia przewoźników
konkurujących między sobą o realizację zadań przewozowych.
Zastosowanie modelu w praktyce pozwoliło na rynkową weryfikację
kosztów usług przewozowych, przy zachowaniu zintegrowanej oferty
przewozowej dla pasażera. Okazało się to szczególnie istotne dla
osiągnięcia celów polityki transportowej, realizowanej w warunkach
wzrastającej konkurencji ze strony motoryzacji indywidualnej.
Organizator pasażerskich przewozów miejskich pełni funkcję
analogiczną jak spedytor w transporcie ładunków. Jego zadaniem jest
kojarzenie rozproszonego popytu i skoncentrowanej podaży usług.
Występuje więc na rynku w imieniu pasażerów, kupując usługi
przewozowe w ramach stosowanej przez siebie procedury przetargowej.
Rynek usług transportu miejskiego nie funkcjonuje w sposób
autonomiczny, lecz podlega regulacji ze strony państwa. Rynek ten jest
przedmiotem interwencjonizmu władz publicznych, natomiast państwo
występuje w roli podmiotu interwencjonizmu. Przesłanką
interwencjonizmu na rynku transportu miejskiego jest jego użyteczność
publiczna. W jej ramach świadczone są usługi:5
- których dostępność jest zapewniona na podanych do publicznej
wiadomości równych zasadach;
- które są ekonomicznie dostępne dla słabszych grup
społeczeństwa;
- mające podstawowe znaczenie dla społeczeństwa lub pewnych
grup społecznych;
- świadczone lub zamawiane przez właściwe władze publiczne.
Władze publiczne za pośrednictwem transportu miejskiego
realizują określone cele polityki społecznej i transportowej, które
znajdują swój wyraz w ulgach i uprawnieniach do przejazdów
bezpłatnych oraz w realizowaniu usług przewozowych na obszarach i w
okresach czasu, które powodują ich deficyt finansowy. Determinuje to
konieczność dofinansowywania transportu miejskiego ze środków
budżetowych. Rolą zarządu komunikacji miejskiej jest zapewnienie, aby
środki te były wydawane w sposób racjonalny, w powiązaniu z ilością i
jakością świadczonych usług przewozowych.

S. Szultka: Jak jest? Jak będzie? O innowacyjności polskich przedsiębiorstw [W]: Nauka a gospodarka. „Pomorski Przegląd Gospodarczy” 2008, nr 4(39), s. 13.
Ibidem, s. 14.
Polskie Forum Strategii Lizbońskiej – Biała Księga. http://www.pfsl.pl z dn. 20.11.2010

4

O. Wyszomirski: Modern urban transport systems In Europe.[W]: Innovative perspective of Transport and Logistics. Edited by J. Burnewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ,
S. 189-201.
5

I. Bergel: Usługi publiczne w transporcie pasażerskim. „Przegląd Komunikacyjny” 2008, nr 12, s.11, [za:] B. Liberadzki: Public Service Regulation: the political context, New Legal Framework for
Passanger Traffic in Europe: Policy implication and implementation constrains – Conference documents, Warsaw, 5-th March 2008.
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Dowodzi tego starogardzka Polfa S.A. – jeden z największych
producentów leków generycznych w środkowej i centralnej Europie.
- Wchodzimy tutaj w obszar coraz bardziej rosnącego
zapotrzebowania społeczeństwa na tanie i skuteczne medykamenty.
- Tak. Możemy przecież obniżyć koszty, ponoszone przez NFZ
wprowadzając na rynek leki generyczne, szczególnie zwalczające
choroby społeczne, na które cierpi znaczna liczba pacjentów. Przykładem
tego jest osteroporoza, którą dotknięte są w różnym stopniu praktycznie
wszystkie kobiety po menopauzie. Statystyka jest przerażająca. W Polsce
w 2008 roku odnotowano 2 636 mln złamań osteoporotycznych, w tym 2
179 mln u kobiet. W związku ze starzeniem się społeczeństwa, szacuje
się, że w 2035 roku liczba tych złamań wzrośnie do 3,5 mln. Samych
złamań szyjki kości udowej, czyli najgroźniejszego złamania
osteoporotycznego, odnotowujemy ok. 20-30 tys. rocznie. Przy tym 16
procent pacjentów cierpiących z powodu złamania szyjki kości udowej
umrze w ciągu sześciu miesięcy od momentu doznania tego urazu,
podczas gdy następne pięćdziesiąt procent będzie wymagało
długoterminowej opieki zdrowotnej.
- Czy był jakiś szczególny powód, że akurat to schorzenie, zwane
nawet „cichą epidemią” - zainteresowało Pana Profesora?
- Jak to w przypadkach różnych odkryć bywa nastąpił splot
szczęśliwych zbiegów okoliczności. Żona i syn są specjalistami w
dziedzinie endokrynologii i niejednokrotnie byłem w domu nie tylko
świadkiem naukowych dyskusji. Z czasem także uczestnikiem, gdy
okazało się, że substancje stosowane w leczeniu stanowią grupę
hydroksybisfosforanów z klasy związków, od lat będących w kręgu
zainteresowań mojego zespołu. Postanowiłem podjąć wyzwanie
opracowania nowej oryginalnej metody syntezy jednego z preparatów alendronianu sodu... Wówczas, w 2000 roku, monopolistą produkcji leku
była amerykańska firma MSD i tygodniowa kuracja ich preparatem
kosztowała w Polsce 280 zł. Dla chorych źle uposażonych – a takich jest
większość - lek praktycznie niedostępny. To był dodatkowy bodziec, by
sprawą zainteresować naszą Polfarmę wspólnym opracowaniem
oryginalnej metody i technologii. Najpierw w skali laboratoryjnej, a
później na dużą skalę technologiczną...I to w największym skrócie jest
bardzo dobry przykład, zakończonej sukcesem, komercjalizacji
wyników badań naukowych, transferu technologii i kooperacji polskiej
publicznej uczelni akademickiej z polskim przemysłem
farmaceutycznym.. W 2004 roku lek znalazł się na rynku, z którego
wyeliminowaliśmy Amerykanów, z czego jestem najbardziej dumny.
Należy bowiem wiedzieć, że kuracja tygodniowa naszym Ostemaxem 70
Comfort kosztuje 26 zł tygodniowo. W dodatku bardzo wygodny dla
pacjenta, bo w wersji nowej generacji wystarczy jedna tabletka na
tydzień.

Ciąg dalszy nastąpił....
- Okazuje się, że sukces nie jeden ma wymiar i nie jedno ma
imię...
- To prawda. Polfa uzyskała możliwość sprzedaży nowoczesnej
technologii i znakomity produkt eksportowy, budżet państwa ma
ogromne oszczędności mogąc także ograniczyć wydatki na powikłania
osteoporotycznych. Udało nam się też obniżyć koszty dzięki temu, że
punktem wyjścia są tanie surowce, a cała produkcja jest bezodpadowa i
nieszkodliwa dla środowiska. Satysfakcja jest tym większa, że w 2005
roku, wspólnie z Polfarmą, otrzymaliśmy Nagrodę Gospodarczą
Prezydenta RP, a następnie Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP.
- Czy to trwały alians?
- Oczywiście tak. Wspólnie zrobiliśmy następne trzy preparaty i
dziś Politechnika Gdańska z Polfarmą S.A. są właścicielami i wspólnie
patentujemy je na całym świecie.
- To chyba odpowiedni moment, by przejść do kolejnych
wniosków z ankiety Konferencji Rektorów, dotyczącej zarządzania
własnością intelektualną...
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- Tak. Przy czym na samym wstępie tej części rozmowy, jako
przedstawiciel świata nauki pragnę podkreślić, że nie wolno być
pazernym. W przypadku naszego alendronianu sodu właścicielem
patentu w 60 proc. jest Polfarma S.A., a w 40 proc. Politechnika. Ale
wszystkie koszty i całą stronę formalno – prawną biorą na siebie nasi
partnerzy. Z oczywistych względów. Uczelnia nie orientuje się w
funkcjonowaniu rynku leków i gdyby nawet chciała sprzedawać tę
technologię byłaby bezradna. Biznesem zajmuje się więc Polfarma S.A. i
moim zdaniem ten układ jest najrozsądniejszy, że proporcjonalnie
dzielimy się również zyskami.
- Z przedstawionych tu wyników badań możemy wywnioskować
na ile polscy naukowcy są przedsiębiorczy. Dlaczego wskaźniki są
wobec nich tak bezlitosne?
- To nie wskaźniki, ale samo życie. Zastanawiając się nad tym,
dlaczego jest tak mało patentów w polskich uczelniach - wyobraźmy
sobie taką sytuację, w której profesor przychodzi do rektora, twierdząc,
że przynosi mu genialne rozwiązanie warte opatentowania na całym
świecie. Rektor nie jest specjalistą w każdej dyscyplinie i nawet jeśli ma
ośrodek patentowy, tam również nie znają się na wszystkim. W związku
z tym trudno im ocenić, z czym mają do czynienia i czy przypadkiem nie
jest to np. z perpetum mobile. A pieniądze na patentowanie trzeba
wyłożyć! Mało tego. Jeśli nawet zdecyduję się ponieść koszty – co im po
patencie, który leży na półce? Żeby się opłacał trzeba go
skomercjalizować! W związku z tym należy zainteresować rynek,
dotrzeć we właściwym czasie do właściwej osoby w odpowiednim
miejscu. A tego uczelnia sama nie zrobi...
- ...ale może zaproponować naukowcowi, żeby założył własną
firmę.
- To odrębna kwestia. Jako Przewodniczący Rady NCBiR we
wrześniu 2010 r. zorganizowałem w Narodowym Centrum workshop pt.
„Czy rektor uczelni publicznej może sprzedać patent bądź technologię
za symboliczną złotówkę?”. Czyli nawiązując do pana pytania - jeśli
patent leży na półce, nikomu nie przynosi korzyści, a jedynie generuje
koszty, rektor powinien się cieszyć, gdy twórca patentu zechce go
odkupić nawet za symboliczną złotówkę, by założyć w parku
technologicznym firmę spin off. Ale rektor musi powiedzieć – „nie!”...Bo
to jest wartość. Tyle, że nie zaksięgowana, bo jak ją wycenić?! Powinien to
zrobić rynek. Z tym, że u nas nie ma na rynku tego rodzaju „towaru”. I to
jest następna bariera. W spotkaniu, o którym mówię, uczestniczył m.in.
wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, który przyznał rację naszym
argumentom. Ale NIK nie stanowi prawa, tylko stoi na gruncie jego
przestrzegania. Problem powinni więc wziąć sobie do serca
parlamentarzyści i minister finansów. ... I tego typu problemów jest cała
masa. Będę oczywiście chciał, by w nowelizacji ustawy o szkolnictwie
wyższym wprowadzono rozsądne rozwiązanie, ale mam także
świadomość jego ułomności. Śliska sprawa polega na tym, że stwarza to
bardzo dużą możliwość wypuszczania z uczelni rozwiązań
przynoszących wysokie zyski.
- Zatem impas...
- ...o ile nie wprowadzi się pewnych zabezpieczeń. Na przykład
uwzględniających w umowie przyznawaniu uczelni określonych
procentowo kwot uzyskanych ze sprzedaży produktu. Na Politechnice
Gdańskiej mamy w tym względzie pewne doświadczenia, które
praktykuje doskonały ośrodek patentowy na czele z Czesławem
Popławskim, specjalistą wysokiej klasy. Tak więc wiele jeszcze mamy do
zrobienia w dziedzinie świadomości wartości intelektualnej,
komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii oraz
rozproszenia tematycznego badań naukowych. To bolączka polskiej
nauki. Przez wiele kolejnych lat w dystrybucji środków na naukę
optymalizowany był „sprawiedliwy podział biedy”. A z tego nie miało
prawa się nic urodzić. Żadna polska Nokia. Mimo, że nasz kraj
dysponuje znacznym potencjałem intelektualnym i rozwojowym,
charakteryzuje go jednak bardzo silne rozproszenie. Stosunkowo trudno
jest dzisiaj jednoznacznie wskazać istotne przewagi, lub obszary
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gospodarki, sektory nauki, czy techniki wyraźnie wyróżniające Polskę
na tle innych krajów świata.

Tabliczka mnożenia
- Na początku naszej rozmowy wspomniał Pan Profesor, że w
ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju poczynione zostały
pewne kroki w kierunku zmian na lepsze.
- Żeby daleko nie szukać, przykładem nowej jakości w systemie
zarządzania nauką w Polsce oraz owocnej współpracy środowiska
naukowego z przemysłem może być jedno z czterech zadań badawczych
strategicznego programu „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania
Energii”. Pod koniec czerwca 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja
projektu pt.: „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania
paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” realizowanego
przez konsorcjum naukowo-przemysłowe stworzone przez gdańską
Grupę Energa S.A. oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN w
Gdańsku. Projekt obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe: od
technologii do opracowania i wykonania 12 instalacji pilotażowych.
Całkowity koszt zadania wynosi 110 mln. złotych, z czego wkład własny
Grupy Energa S.A. wynosi 40 mln. złotych.
Program daje duże możliwości wdrożenia projektów
innowacyjnych nie tylko członkom konsorcjum, ale także wszystkim
ośrodkom badawczym, które z nim współpracują.
- Energa z Instytutem nie musiały się chyba długo szukać. W linii
prostej mają do siebie nie więcej niż kilometr...
- Narodowe Centrum daje też szansę każdemu. Przykładem takiej
aktywności NCBiR był ankieta ogłoszona w maju 2010 r. Zwróciliśmy się
w niej do praktyków nauki i biznesu z prośbą o rekomendacje i
wskazanie obszarów, w których istnieją szanse sukcesu, a posiadany
potencjał badawczy oraz istniejące lub nowo powstające otoczenie
wytwórcze, dają gwarancję osiągnięcia ważnych, strategicznych celów
gospodarczych.
Informacje o ankiecie ogłoszone w prasie trafiły też do głównych
graczy sektora gospodarczego oraz uczelni, Polskiej Akademii Nauk i
instytutów badawczych. Jej uczestnicy mieli zaproponować program
strategiczny, wyjaśnić cel, któremu ma on służyć i opisać oczekiwany
rezultat. Efekt był taki, że z całej Polski nadesłano 518 ankiet, w tym 394 –
z uczelni i instytutów naukowych oraz firm, 64 – ankiety z platform
technologicznych i 60 - od osób prywatnych. Za nasz sukces uznaliśmy
fakt, że pojawiły się właśnie konsorcja uczelniano – przemysłowe, na
których najbardziej nam zależało i z którymi można wiązać największe
nadzieje. Prawdopodobieństwo komercjalizacji ich sugestii jest
zdecydowanie większe niż pozostałych propozycji odnoszących się
m.in. do badań nad technologiami dla rozwoju przemysłu i poprawy
warunków życia polskiego społeczeństwa; różnych dziedzin nauki i
działów gospodarki.
- Zatem najlepsze pomysły - do wdrożenia?
- Tak. Wynik badań naukowych, finansowanych przez NCBiR
powinien skończyć się nie publikacją, a produktem rynkowym. Mając
świadomość naszych uwarunkowań – optymalnie w ciągu 5 – 7 lat.
- I co to konkretnie będzie?
- Na podstawie szczegółowej analizy, Rada NCBiR
wyselekcjonowała z ankiet siedem obszarów badawczych w których
istnieje realna szansa komercjalizacji wyników badań naukowych
wsparta aktywnym udziałem przemysłu w osiągnięciu celu, lub też
obszarów istotnych z punktu widzenia interesów społecznych. Należą
do nich: - technologie na rzecz bezpieczeństwa - wsparte potencjałem nie
tylko znakomitych specjalistów Wojskowej Akademii Technicznej, ale
także naukowców z Wrocławia, Krakowa czy Gdańska, więc
pokrywających cały obszar kraju. Segment z całą pewnością do
zagospodarowania i gwarantujący naszą przewagę konkurencyjną;
- nowoczesne technologie dla przemysłu lotniczego – mam
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„dolinę lotniczą” na południu Polski - od Rzeszowa po Bielsko Białą,
gdzie prowadzona jest cała gama działalności: od kooperacji z
Boeningiem po budowę małych jednostek latających;
- nowe, oryginalne metody syntezy i wytwarzania leków
generycznych. To nie tylko my, ale także Instytut Chemii Organicznej
PAN w Warszawie i bardzo duża grupa chemików organików
syntetyków wspieranych przez wspomniany już - przyjazny
naukowcom, przemysł, reprezentowany także przez Adamed – jedną z
10 największych firm farmaceutycznych w Polsce. Widzimy również
ogromną szansę na powstawanie małych i średnich, a nawet mikro
przedsiębiorstw. Opracowane przez naukowców technologie da się
wdrażać w firmach uruchamianych w parkach technologicznych,
produkując jeden specyfik, albo nawet substancję biologicznie czynną,
którą kupią duże koncerny. Mogą tam też powstawać bardzo drogie
medykamenty, których zużywa się mniej więcej kilogram rocznie, a więc
wytwarzanych na skalę laboratoryjną. Ich produkcji nie uruchomi żaden
koncern. A mały producent swobodnie się z tego utrzyma, mając niskie
koszty produkcji i nie mając problemów np. ze ściekami czy ochroną
środowiska.
- biotechnologia rolnicza – cały szereg produktów związanych z
uprawą roślin i modyfikacją genetyczną oraz przetwórstwem
spożywczym. Zaplecze naukowe istnieje nie tylko w Puławach, ale także
w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, czy Politechnice Łódzkiej.
Kolejne tematy to: diagnostyka medyczna z tysiącami absolwentów
wyższych uczelni, którzy muszą znaleźć dla siebie miejsce w życiu
zawodowym, transport, w tym technologie kolei dużych prędkości,
szczególnie dostosowane do polskich warunków dzięki naukowcom z
Politechnik w Gdańsku, Poznaniu, czy Wrocławiu; gospodarka wodna,
w której, jak pokazały ostatnie powodzie, mamy bardzo wiele do
zrobienia posiadając jednocześnie ogromną grupę specjalistów,
potrafiących prognozować, proponować dobre rozwiązania i właściwe
technologie.

Marzenia a rzeczywistość
- Na stronie Internetowej Centrum można przeczytać, że
rekomendacje uzyskane dzięki ankiecie będą podstawą do
wypracowania propozycji programów, które skonsolidują najlepsze
polskie zespoły badawcze i przemysł wokół zagadnień kluczowych
dla rozwoju kraju. Co oznaczają te eufemizmy?
- Cały szereg niezwykle ważnych działań, które obejmują:
aktywną politykę rządu w stymulowaniu i tworzeniu zachęt do
współpracy między nauką a gospodarką. Np. poprzez selektywne
wyłączanie z podatku dochodowego od osób prawnych podmiotów
zajmujących się komercjalizacją technologii. Obecnie, gdy uczelnia
podpisze umowę z prywatnym przedsiębiorcą na prowadzenie badań
zakończonych technologią i w wyniku tego otrzyma np. milion złotych,
podlega wszystkim rygorom i ograniczeniom wynikającym z ustawy o
zamówieniach publicznych, w których – niestety – główne kryterium
stanowi cena. Dlatego właśnie w stadium procedowania jest propozycja
takiej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, by uczelnia publiczna
miała dwa rachunki: jeden tzw. budżetowy, i drugi „dochodów
własnych”. I ten drugi byłby wolny od wspomnianych wyżej rygorów. I
to byłoby rozsądne.
udział banków i funduszy poręczeniowo – gwarancyjnych we
wspieraniu wdrożeń. Niestety obecnie jest on bardzo niski i bardzo mały;
są to wszystko przedsięwzięcia wysokiego ryzyka i banki – z wielu
względów – nie widzą zupełnie swojego interesu. Także dlatego, że nie
mają specjalistów, mogących dać stosowne rekomendacje.
dobre regulacje prawne dotyczące m.in. partnerstwa publiczno –
prywatnego. Niestety, jak wiemy, ktokolwiek się za to bierze ma kłopoty.
wprowadzenie racjonalnego systemu finansowania
przedsięwzięć w zakresie dużych infrastruktur badawczych;
laboratoriów, ośrodków informatycznych itp. świadczących usługi dla
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7. Wnioski
Przeprowadzone badanie porównawcze, w ramach eksperymentu
behawioralnego, daje podstawy do sformułowania następujących
wniosków, które odnoszą się do badanej populacji obejmujące dwie
grupy respondentów:
1. Przejrzystość warunków konkursowych jest ważną determinantą w
zakresie korzystania z danego bodźca finansowego, jakim jest dotacja na
nowe technologie. Zwiększenie przejrzystości programu pomocowego
w zakresie dotacji na nowe technologie pozytywnie wpłynęłoby na
zwiększenie skłonności do korzystania z pomocy.
2. Brak przejrzystości systemu odwołań wpływa na zmniejszenie
skłonności do korzystania z dotacji na nowe technologie. Zmiana
warunków ramowych na bardziej korzystne silniej wpływa na jednostki
o mniejszym doświadczeniu w zakresie korzystania z danego typu
instrumentu.
3. Jednostki o większym doświadczeniu, w korzystaniu z danego typu
instrumentu, mają większą skłonność do podejmowania decyzji
pozytywnych, natomiast jednostki o mniejszym doświadczeniu są
bardziej skłonne do podejmowania decyzji negatywnych lub
odwlekania decyzji w czasie. Obserwacja ta jest niezależna od przyjętych
warunków ramowych.
4. Polepszenie warunków ramowych w zakresie odwołań silniej

pozytywnie wpływa na jednostki bez doświadczenia, niż na jednostki z
doświadczeniem w korzystaniu z danego typu instrumentu
finansowego. Polepszenie warunków ramowych wpływa jednak
pozytywnie zarówno na grupę jednostek, które korzystały wcześniej z
instrumentu, jak i te, które z niego wcześniej nie korzystały. Polepszenie
warunków ramowych w analizowanym przypadku wpływa na
zwiększenie decyzji o przystąpieniu do programu i zmniejsza liczbę
decyzji zwlekających w czasie oraz negatywnych.
5. Respondenci o mniejszym doświadczeniu w korzystaniu z danego
typu instrumentu w niesprzyjających warunkach ramowych mają
skłonność do podejmowania negatywnych decyzji.
6. Określone powyżej zależności mają silny lub przynajmniej średni
poziom oddziaływania. Ta obserwacja wskazuje, że poprawa warunków
ramowych w zakresie dotacji na nowe technologie, zapewniająca
większą przejrzystość w zakresie procedur odwoławczych, jest w stanie
zachęcić większą liczbę przedsiębiorców do uczestnictwa w programie.
7. Symulacje eksperymentalne mogą być wartościowym narzędziem
kształtowania polityki finansowej wobec MSP, w szczególności zaś
miękkich elementów wsparcia, takich jak sposób oferowania, promocji
czy przeszkolenia potencjalnych beneficjentów w zakresie stosowania
instrumentów finansowych.
Przemysław Kulawczuk

Innowacje w transporcie
Zastosowanie nauki w zarządzaniu transportem publicznym na przykładzie ZKM
W nowoczesnym społeczeństwie wiedza obok kapitału staje się
podstawowym czynnikiem produkcji. Wiedza jest źródłem innowacji w
gospodarce, które determinują rozwój produktów i usług oraz
proefektywnościowe zmiany w organizacji i zarządzaniu
p r z e d s i ę b i o r s t wa m i . Ź r ó d ł a i n n o wa c y j n o ś c i i s t n i e j ą w
przedsiębiorstwach, w ich działach badawczo-rozwojowych, produkcji
czy marketingu. Źródłem innowacji są także instytuty badawcze i
uczelnie wyższe. Prowadzi się w nich badania nowych technologii
wytwarzania, w celu lepszego dostosowania produktów i usług do
potrzeb i preferencji konsumentów, obniżania jednostkowych kosztów
produkcji, wzrostu wydajności i zmniejszania uciążliwości produkcji dla
środowiska naturalnego. Wyniki badań naukowych pozwalają także na
dostosowanie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw do wymagań
współczesnego zglobalizowanego rynku.
Współczesna organizacja nauki pozwala na następującą typologię
badań:

- badania podstawowe (zwane także teoretycznymi lub czystymi),
które podejmuje się bez sprecyzowanego praktycznego celu, dla
wyjaśnienia zjawisk jeszcze nie zbadanych i odkrycia nowych praw
naukowych;
- badania stosowane, które zmierzają do wykorzystania w praktyce
wyników badań podstawowych; ich rezultatem mogą być nowe
rozwiązania techniczne, technologie, prototypy, modele, które powstają
i są sprawdzane w laboratoriach pod względem efektywności, walorów
technicznych i użyteczności;
- badania wdrożeniowe, które polegają na opracowaniu metod i
technik zastosowania badań w produkcji; są końcowym etapem cyklu
badawczego: od odkrycia wynalazku do jego praktycznego
zastosowania; rezultatami tych badań są innowacje, powstające w
wyniku prac rozwojowych adaptujących metody i osiągnięcia
wdrożeniowe do warunków produkcji.
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Analizując dane zawarte w tabeli 2 (s.35), można stwierdzić, iż fakt
korzystania z danego instrumentu, wpływa w obu grupach na
zwiększenie skłonności do podejmowania decyzji pozytywnej na TAK (
o kilkanaście procent w każdej grupie). Po drugie, pozytywne warunki
ramowe nadal wpływają większa skłonność do korzystania z
instrumentu przez grupę objętą korzystnymi warunkami ramowymi.
Jednak zmniejsza się zakres oddziaływania negatywnych warunków
ramowych na podejmowanie decyzji negatywnych, jeżeli jednostki są
doświadczone w korzystaniu z instrumentów. Po trzecie, grupa objęta
korzystnymi warunkami ramowymi, która uprzednio korzystała z
instrumentów dotacji na zakup nowych technologii, ma znacznie
mniejszą skłonność do odsuwania decyzji w czasie. Poniżej
przedstawiono metrykę obu grup respondentów, którzy zadeklarowali
wcześniejsze korzystanie z dotacji na zakup nowych technologii.
Dane przedstawione w tabeli 3(s.35) wskazują, że obie grupy
respondentów różniły się w pewnym stopniu: w grupie A (typowe
warunki) był wyższy odsetek kobiet (o 9,6%), respondenci mieli nieco
wyższy wiek , staż pracy i staż pracy w finansach (nie były to różnice

duże), niż w grupie B (objętej warunkami przyjaznymi) oraz
reprezentowali nieco wiesze i bardziej dojrzałe przedsiębiorstwa. Obie
grupy były więc dość podobne, przy czym grupa A wydawała się nieco
bardziej doświadczona.
Poniżej przedstawiono również tabelę 4, pokazującą preferencje w
zakresie korzystania z dotacji na nowe technologie, respondentów którzy
zadeklarowali wcześniejsze niekorzystanie z instrumentu. Różnica w
decyzjach pozytywnych i negatywnych, w oddziaływaniu warunków
ramowych, jest tutaj znacznie wyższa niż w przypadku respondentów,
których firmy korzystały z instrumentów. Wydaje się, że poprawa
warunków ramowych silniej oddziałuje na respondentów o mniejszym
doświadczeniu, niż na respondentów o doświadczeniu większym. Po
drugie, respondenci o mniejszym doświadczeniu, w korzystaniu z
danego typu instrumentu, mają większą skłonność do podejmowania
decyzji negatywnych, mniejszą skłonność do podejmowania decyzji
pozytywnych oraz są bardziej skłonni odwlekać decyzje niż respondenci,
którzy firmy korzystały z dotacji na nowe technologie.

Tabela 4. Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uczestnictwa w programie dotacji na nowe technologie w różnych warunkach
ramowych. Analiza w grupie jednostek, które zadeklarowały niekorzystanie z dotacji na nowe technologie
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całego środowiska nie tylko naukowego, ale również biznesowego. Ich
finansowanie powinno być priorytetem. Póki co pokutuje polski
kompleks : „ważne to je, co je moje”;
otwarcie specjalistycznych laboratoriów uczelni i jednostek
naukowych dla biznesu, by firmy wiedziały, że bez konieczności
inwestowania, to czego potrzebują mają pod ręką i za rozsądną cenę.
Dziś o istnieniu takich laboratoriów albo mało kto wie, albo z różnych
względów są one niedostępne;
wsparcie dla firm spinn off spinn out i start up – nie mamy takiego
wsparcia;
wsparcie dla brokerów technologii – kwestia bardzo trudna,
ponieważ nie kształci się takich specjalistów. Moim zdaniem powinni to
być absolwenci wybitnie interdysplinarnych studiów, mający obok
wykształcenia inżynierskiego przygotowanie ekonomiczne i prawnicze.
Mówię o tym od 1990 roku i obecnie Pani Minister Barbara Kudrycka
uruchomiła specjalne środki na takie studia. Eksperymentalne będą je
prowadziły wspólnie Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo –
Hutnicza. Organizowane są już także kursy przy wsparciu prof. dr inż.
Piotra Moncarz Consulting Professora Stanford University.
zatrudnianie naukowców na umowy kontraktowe na podstawie
otwartych konkursów;
wspieranie mobilności kadr w sektorze nauka i międzysektorowej.
W ramach Centrum uruchomiliśmy Inicjatywę Technologiczną
polegającą na tym, że płacimy 50 proc. poborów pracownikowi nauki,
jeżeli pójdzie do przemysłu, gdzie zapłacą mu drugie 50 proc. Nie
spotkaliśmy się z ogromnym zainteresowaniem, co może wskazywać na
to, że przemysł nie ma pomysłu na efektywne wykorzystanie
naukowców. Póki co widzę szansę realizacji Ini Techu w mikro i małych
przedsiębiorstwach.
stworzenie wizji e-Polski i strategii osiągnięcia tego celu. Idzie to
bardzo trudno: e –adminstracja leży, podpis elektroniczny wciąż „się
wdraża”, nadal są problemy z możliwością powszechnego dostępu do
e-informacji.
- Płynie z tego najkrótsza konkluzja, że...?
Oczywiście – najważniejsze - uwierzyć, że można!

Klucze do sukcesu
- Wiara czyni cuda. Jakie są jednak - zdaniem Pana Profesora szanse realizacji proponowanego w ramach Narodowego Programu
Foresight Polska 2020 scenariusza „skoku cywilizacyjnego”?
Pesymistyczny scenariusz „słabnącego rozwoju”, czy raczej optymizm
„twardych dostosowań” ?
- Stawiałbym jednak zdecydowanie na „twarde dostosowania”.
Świat biegnie szalenie szybko do przodu. Kwestia realizacji scenariuszy
skupia się na k o n s e k w e n c j i postępowania, a nie zmieniania
warunków i reguł w trakcie biegu.
- Czyli wszystko zależy od polityków?
- Zdecydowanie tak. Niestety, co jakiś czas mamy wybory. Przede
wszystkim trzeba je wygrać, żeby przeprowadzać jakiekolwiek reformy.
Na początku kadencji dużo łatwiej jest podejmować odważne decyzje.
Później jest już znacznie gorzej, a zwłaszcza – jak tu i teraz – w przypadku
dekoniunktury i tego, co się dzieje wokół nas. Czy jeszcze niedawno ktoś
się spodziewał, że Irlandia będzie potrzebowała pomocy?!
- Mimo to trwa swoisty wyścigu o to, kto jest bardziej
prorynkowy. Uwzględniają to także projektowane zmiany w systemie
edukacji na poziomie wyższym. Jak one wpłyną na aktywność
„rynkową” naukowców?
- W naszej dyskusji o edukacji czy nauce na poziomie akademickim,
popełniany jest następujący błąd. We wszystkich głównych językach
europejskich „nauka” to science, la science, albo naturwissenschaft, bo to
jest tylko matematyka, fizyka, chemia, biologia. Nic humanistycznego. U
nas pod pojęciem „nauka” rozumiemy wszystko! Łącznie ze sztukami
pięknymi. Tymczasem inne uwarunkowania towarzyszą naukom
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humanistycznym, przyrodniczym czy technicznym. Warto też sięgnąć
do liczb: na 2 miliony studiujących w naszym kraju 80 – 90 proc. to
słuchacze fakultetów humanistycznych: politologia, dziennikarstwo,
psychologia, zarządzania i marketingu itd. W związku z tym kadr
technicznych nie przybywa.
Skoro zaś mówimy o propozycjach reform, uważam że nie wolno
wylewać dziecka z kąpielą. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiałem się
pomysłowi likwidowania habilitacji. Zwłaszcza, że zwolennicy takiego
kroku nie mają poważniejszych argumentów, a te które mają są bardzo
łatwe do zbicia.
Powiem więcej. W obowiązującej obecnie ustawie, przy ogromnym
oporze moich kolegów – rektorów, wprowadziliśmy etat docenta
dydaktycznego. Byłem autorem tego pomysłu. Niestety w naszych
realiach wysiłek dydaktyczny ani nie jest odpowiednio wynagradzany,
ani nie jest doceniany. On jest jedynie o c e n i a n y przez Państwową
Komisję Akredytacyjną. Już o tym wspominałem w naszej rozmowie, że
chcąc robić karierę naukową i awansować trzeba odpowiadać na pytanie
o liczbę publikacji, czyli impact factor, citation index, listę filadelfijską i
ewentualnie o ilość wdrożeń. Nikogo nie interesuje liczba zajęć i ich
poziom.
Etat docenta dydaktycznego ma nobilitować kogoś, kto nie chce
robić dalszej kariery naukowej, lecz uczyć i prowadzić zajęcia
akademickie na poziomie światowym z zastosowaniem nowoczesnych
narzędzi dydaktycznych, w tym kształcenia na odległość. Mamy już tego
wiele pozytywnych przykładów, jak choćby prowadząc zajęcia w
Centrum Nauczania Matematyki na Politechnice Gdańskiej. Wzorem
mogą być Stany Zjednoczone, gdzie obok research university
funkcjonują
education university . Na każdym uniwersytecie
amerykańskim jest także profesor „dydaktyczny”, który nie zajmuje się
rozwiązywaniem problemów naukowych, tylko uczy na poziomie
światowym.
Gdybyśmy również w Polsce wdrożyli to, o czym mówię,
mielibyśmy więcej środków na prawdziwą naukę, ale też
wymagalibyśmy by pierwszy stopień wykształcenia akademickiego
(licencjat, kurs inżynierski) przygotowywał ludzi do zawodu.
- Skoro doszliśmy już do zmiennych niezależnych i zmiennych
zależnych, czy Pan Profesor przewiduje zmiany w drugiej kadencji
działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?
- To oczywiście zależy od Pani Minister, która powołuje nowych
członków Rady oraz ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora NCBiR.
Myślę, że w oparciu o zdobyte przez nas doświadczenia podstawowe
kierunki działania będą utrzymane. Ale możemy już mówić o
wprowadzeniu całego obszaru nowych badań związanych z
problematyką militarną, którymi dotąd nie zajmowało się Centrum, bo
były one w gestii resortu obrony narodowej. Nowością jest to, że w skład
Rady wejdą też przedstawiciele konstytucyjnych resortów, w tym także
Ministerstwa Gospodarki. To ważne, bo z Panią Minister Grażyną
Henclewską rozmawialiśmy już na jednym z posiedzeń Rady NCBiR o
zaangażowaniu środków publicznych w preferowanych przez nas
badaniach i zaangażowaniu biznesu w te projekty. Z naszej analizy
wynika, że wynoszą one 30 proc. Jak na warunki polskie sporo
osiągnęliśmy. Dlatego umieściliśmy ten parametr jako jeden z
elementów wybieranych obszarów priorytetowych w relacjach nauki i
gospodarki. Ministerstwo Gospodarki też nie zasypuje gruszek w
popiele i tam również pracują nad polską polityką innowacyjności.
Mówiąc zaś o dostępie do środków, NCBiR ma rewelacyjny
program Lider związany ze wspieraniem rozwoju kadry naukowej, a
szczególnie udziału młodych naukowców w realizacji programów
badawczych oraz mobilności naukowców. Z uwagi na cele i wymiar
finansowy - to obecnie najpoważniejsza na rynku polskim oferta
adresowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki. Można
otrzymać do własnej dyspozycji 1 mln zł, jak na nasze warunki bardzo
poważne środki. Można za to dużo zrobić: prowadzić własne badania,
wyposażać laboratorium, pojeździć po świecie, nawiązać kontakty z
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rówieśnikami i w ramach takiej kooperacji wystąpić o porządny grant
europejski.
- ...i tak, nieoczekiwanie, w naszej rozmowie doszliśmy do
punktu wyjścia, jakim jest historia młodego polskiego naukowca,

który zrobił karierę i odniósł sukcesy na polskiej uczelni. Chociaż w
zupełnie innych warunkach i w całkiem innych czasach.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Adam Grzybowski

Studenci z perspektywami

zwiększenie się tej grupy w drugiej populacji aż do 60%. Po drugie, w
grupie objętej przyjaznymi warunkami ramowymi odsetek jednostek
deklarujących decyzje negatywne wyniósł 21,7%, w relacji do 40%
jednostek również deklarujących decyzje negatywne, znajdujących się w
grupie o warunkach typowych. Suma respondentów zamierzających
zwlekać z podjęciem decyzji o 3 lub 6 miesięcy była w obu populacjach
podobna (15-15,8%), natomiast w grupie objętej nieprzyjaznymi

Tabela 2. Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uczestnictwa w programie dotacji na nowe technologie w różnych warunkach
ramowych. Analiza w grupie jednostek, które zadeklarowały korzystanie z dotacji na nowe technologie

Transfer wiedzy z uczelni wyższej do gospodarki
W warunkach gospodarki rynkowej, globalnej i konkurencji oraz
szybkich zmian w otoczeniu i samych organizacjach, sprawą
podstawową jest odpowiedź na szereg pytań dotyczących edukacji
przeszłych menedżerów i personelu współczesnych firm. W przypadku
kształcenia na poziomie wyższym ważne jest ustalenie czy:
- współczesne polskie uczelnie wyższe gotowe są efektywnie

Wariancie B, przyjaznym w sposób znaczący wpłynęła na wykazanie się
zdecydowanie większą skłonnością do uczestnictwa w programie przez
te jednostki, które zostały zapewnione o wprowadzeniu zasad
przejrzystości odwołań. Warto zwrócić uwagę, że różnica ta jest bardzo
znacząca i wynosi aż 25 punktów procentowych. W wariancie typowym,
jedynie 35% respondentów było skłonnych do wzięcia udziału w
programie, a zwiększenie przejrzystości programu wpłynęło na

przygotować przyszłych absolwentów do wejścia na podlegający
gwałtownym zmianom rynek pracy?
- czy potencjał uczelni jest w pełni wykorzystywany?
- co sądzą absolwenci o ukończonej uczelni, czy przygotowała ich
do wejścia na rynek pracy?

Istota transferu wiedzy w uczelni wyższej
Transfer wiedzy jest to przeniesienie, przepływ lub przekazanie
wiedzy, np. z uczelni do przemysłu, z przemysłu do uczelni, pomiędzy
uczelniami lub wewnątrz uczelni, wykorzystując postawy
przedsiębiorcze,
komercjalizację badań oraz chęć znalezienia
atrakcyjnego zatrudnienia. Transfer wiedzy służy wdrożeniu innowacji
na większą skalę, dla zwiększenia poziomu innowacyjności i
konkurencyjności uczelni. Pozwala też zwiększyć uzyskiwanie korzyści
materialnych uczelni, a kadrze naukowo dydaktycznej rozwijać poziom
badań i publikację wydawnictw. Nie jest to droga jednokierunkowa.
Szkoły potrzebują kontaktu z gospodarką, aby rozwijać poziom badań
naukowych.
Uczelnie wyższe włączają się w procesy wiedzy i technologii aby:
- „przyciągnąć i zatrzymywać utalentowanych pracowników
nauki,
- zastosować się do regulacji państwowych,
- pozyskiwać wsparcie dla badań ze strony przedsiębiorstw,
- uzyskać dochody z licencji dla dalszego wspierania badań
i edukacji,
- rozwinąć lokalny rozwój gospodarczy, GOW,
- stworzyć warunki dla realizacji ambicji biznesowych
w środowisku akademickim”1.
Czy współczesne polskie uczelnie wyższe gotowe są efektywnie
przygotować przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy,
który podlega gwałtownym zmianom?
Obecnie w Polsce istnieje ponad 400 uczelni wyższych. Oferują one
bogatą gamę kierunków studiów i specjalności na ponad 200 kierunkach.
Najwięcej osób studiuje na kierunkach ekonomicznych oraz
administracyjnych – 23%, społecznych – 13.9% i pedagogicznych – 12%
oraz humanistycznych – 8.8%, inżynieryjno-technicznych – 6.8%,
medycznych – 5.8%, informatycznych – 4.9%, usług dla ludności – 3.7%,
prawnych – 3.1% oraz ochrony środowiska – 1.4% (kategoria „pozostałe
2

kierunki” to 16.4%)” .
Między rynkiem edukacji a rynkiem pracy występuje rozbieżność
wynikająca z dwóch dróg rozpoczynania życia zawodowego. Pierwsza z

nich to „dostosowanie kandydatów na studia oraz miejsc nauki na rynku
edukacyjnym; drugi etap obejmuje dostosowanie absolwentów studiów
3

oraz istniejących miejsc pracy” .
Niestety, niejednokrotnie absolwenci z tytułami inżyniera, licencjata
bądź magistra nie potrafią poradzić sobie z wejściem na rynek pracy, są
niekompetentni, nie potrafią praktycznie wykorzystać nabytej wiedzy
lub po prostu nie są świadomi własnych możliwości, lub nie wierzą we
własne siły.
Pracodawcy oczekują od przyszłych pracowników z wyższym
wykształceniem odpowiedniej wiedzy, certyfikatu językowego,
ukończonych dodatkowych szkoleń, prawa jazdy, przedsiębiorczości,
doświadczenia wyniesionego z działalności w organizacjach
studenckich a także umiejętności zawodowych zdobytych w trakcie
studiów.
Z punktu widzenia potrzeb naszego rynku pracy widoczna jest
nadprodukcja kadr z wyższym wykształceniem ( m.in. w grupie
kierunków ekonomicznych, biznesowych itp.). W tabeli 1.
przedstawiono jak wygląda sytuacja w Polsce pod względem liczby
studentów i absolwentów w zależności od kierunku studiowania.
Z tabeli wynika, że najwięcej osób ukończyło studia na kierunkach:
ekonomicznym i administracyjnym, społecznym i pedagogicznym.
Najmniej absolwentów mają takie kierunki, jak: matematycznostatystyczny, opieki społecznej, ochrony i bezpieczeństwa oraz
artystyczny. Od razu też nasuwa się pytanie, czy absolwenci wyższych
uczelni znajdą zatrudnienie „od ręki”?
Rosnące bezrobocie tej grupy społecznej jest obecnie jednym z
bardziej niepokojących zjawisk. Liczba bezrobotnych absolwentów
uczelni wyższych rośnie w bardzo szybkim tempie – według danych
GUS za lipiec 2010 r. ponad 1/3 to ludzie do 24 roku życia. Ich trudna
sytuacja na rynku pracy spowodowana jest głównie:
- brakiem doświadczenia w szukaniu pracy,
- małą elastycznością systemu edukacji, który nie odpowiada
potrzebom rynku pracy,
- brakiem umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy,
- późnym startem zawodowym /bierność życiowa i zawodowa/,

warunkami typowymi była znacznie większa skłonność do
długotrwałego uchylenia się od decyzji 10% w stosunku do 2,5% w
grupie objętej warunkami przyjaznymi. Analizując wyniki dla obu grup
populacji, warto zwrócić uwagę na fakt, iż w populacji objętej lepszymi
warunkami ramowymi więcej jednostek (o 5 punktów procentowych)
korzystało z proponowanego instrumentu. Tak więc, w pewnym
zakresie na uzyskane wyniki mógł wpływać fakt, iż przedsiębiorstwa

respondentów objętych korzystniejszymi warunkami z częstotliwością o
5 punktów procentowych większą (17,5 w stosunku do 12,5) korzystały z
dotacji na nowe technologie.
Zasadnym było więc zbadanie, jaki był efekt zmiany warunków
ramowych w grupie jednostek korzystających i nie korzystających z
omawianego instrumentu. Wyniki w tym zakresie przedstawiają
poniższe tabele.

1

T. Niciak, Praktyczne zagadnienia związane z innowacyjnością i przedsiębiorczością akademicką na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
sunrise.wroclaw.pl/getdoc/.../OTWiT---Tomasz-Niciak,-04-2008r.aspx 27.11.10.
2
3

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym, 31.07.10.
P. Bielecki, Popyt absolwentów szkół wyższych, przedmiot i metody analizy, W: Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych,, Biuro Koordynacji Kształcenia
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Nazwa Instrumentu: DOTACJA NA NOWĄ TECHNOLOGIĘ
Elementy wspólne bodźca: Przedsiębiorstwo ma specjalizację produkcyjną, przychody ze sprzedaży o wartości 40 milionów złotych. Roczne
stopy wzrostu sprzedaży rzędu 15%. Przedsiębiorstwo planuje zrealizowanie inwestycji technologicznej polegającej na zakupie gotowej linii
produkcyjnej o wartości 3 milionów złotych. Przedsiębiorstwo już jednokrotnie startowało w konkursie na dotacje na zakup nowych technologii
i dostało negatywną odpowiedź ze względu na zbyt niską liczę punktów (poniżej limitu w 2 zakresach). Przedsiębiorstwo nie przeszło limitu
punktów w zakresie doświadczenia biznesowego oraz wiarygodności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo pragnie poszerzyć działalność na
pokrewną ale wykonywana przy wykorzystaniu znanej firmie technologii. Organizator konkursu dotacyjnego nie uznał doświadczeń firmy w
zakresie stosowania tej technologii twierdząc, że dotyczą one innego rynku. Ponadto 2 lata temu przedsiębiorstwo osiągnęło stratę operacyjną,
której przyczyną było wdrażanie poprzedniej inwestycji. Przedsiębiorstwo skierowało odwołanie do organizatora konkursu ale zostało ono
rozpatrzone negatywnie, przy powołaniu się na powyżej określone przyczyny. Bardzo dużo innych przedsiębiorstw również zostało
odrzuconych w wyniku tych samych powodów (60% uczestników tej tury naboru). Połowa z nich napisała odwołania, które również w 100%
zostały odrzucone. Przedsiębiorstwo rozważa ponowne złożenie wniosku z lepszymi opisami swojego doświadczenia i wytłumaczeniem,
dlaczego strata operacyjna sprzed 2 lat nie wynika ze złego gospodarowania, ale z realizacji inwestycji. Jednak opinia na temat organizatora
konkursu jest taka, że proces decyzyjny w zakresie wyboru wniosków do finansowania nie jest przejrzysty. Alternatywą finansowania linii ze
środków dotacyjnych jest sfinansowanie jej ze środków własnych w okresie 2 razy dłuższym (za 2 lata).

Elementy różniące się:
A. Wariant typowy:
W wyniku licznych protestów organizator nie zmienił jednak
swojego postępowania (procedur).

B. Wariant przyjazny:
W wyniku licznych odwołań organizator przeanalizował sytuację i
podjął decyzję o wprowadzeniu niezależnych ekspertów do
rozpatrywania odwołań. Eksperci ci działają anonimowo i
organizator ani przedsiębiorca nie wiedzą kto rozpatruje odwołanie.
Ma to zapewnić obiektywność ocen. Ponadto do zespołu ekspertów
odwoławczych zgłoszono osoby znane środowisku przedsiębiorców
jako osoby o nieposzlakowanej opinii.

Sytuacja decyzyjna:
Masz do wyboru następujące możliwości:
a) przystąpić do programu (bez gwarancji że uda ci się uzyskać dotację, ale masz szansę)
b) zrezygnować z oferty dotacji
c) odsunąć w czasie decyzję o 3 miesiące (wziąć udział w kolejnym naborze)
d) odsunąć w czasie decyzję o ½ roku (wziąć udział w 2 kolejnym naborze)
e) odsunąć w czasie decyzję o rok (wziąć udział w 4 kolejnym naborze)

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_not_nt_szkol_wyzszych_w_Polsce.pdf (data pobrania 11.11.2010).

Tabela 1. Preferencje małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie uczestnictwa w programie dotacji na nowe technologie w różnych warunkach
ramowych. Analiza podstawowa

- częściowo zamkniętym rynkiem pracy dla osób młodych
„począwszy od oferty miejsc pracy, które coraz częściej kierowane są do
doświadczonych specjalistów i managerów, a skończywszy na
ograniczonym dostępie do nowych miejsc pracy na terenach wiejskich i
4
w miasteczkach znacznie oddalonych od wielkich aglomeracji” .
Poniżej w tabeli przedstawiono stopę bezrobocia wśród ludzi
młodych z wykształceniem wyższym w latach 2005 – 2009.

Tabela 2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 2005-2009 osób z
wykształceniem wyższym

4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.stat.gov.pl/gus/
(data pobrania 04.10.2010)
Analiza powyższych danych w tabeli pokazuje, że liczba osób
bezrobotnych z wykształceniem wyższym ciągle wzrasta, co jeszcze
parę lat temu nie miało miejsca.
Według najnowszych danych GUS „pod koniec czerwca 2010 r.
liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyniosła 1843,9 tys. osób.
Odsetek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia
ukończenia nauki wyniósł 14,3% (przed miesiącem 17,5%, w czerwcu
2009 r. – 14,5%); w tej grupie 25,4% stanowiły osoby, które ukończyły
szkołę wyższą do 27-go roku życia (w maju 2010 r. – 16,2%, w czerwcu
2009 r. – 23,3%)5”; przedstawia, że jakość kształcenia wpływa istotnie na
przydatność zawodową absolwenta oznacza to, m.in. że „polskie
uczelnie nie dostosowują kierunków i programów studiów do
dzisiejszego rynku pracy”6. Wśród osób z wyższym wykształceniem
współczynnik aktywności zawodowej wynosi obecnie 81%, Wskaźnik
zatrudnienia: 77,1%, stopa bezrobocia 4,8%. Pond milion osób z
wyższym wykształceniem to osoby bierne zawodowo (1071 tys.).

http://www.irp-fundacja.pl/praca/159.php (data pobrania 10.09.2010)

5

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w czerwcu 2010 roku, W: Monitoring Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, s.2,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_miesie_inf_o_bezrob_w_polsce_06m_2010.pdf
6
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Obecnie „nadążanie kierunków studiów za zmianami na rynku
pracy następuje wolno i selektywnie”7.
Od roku 2011 obowiązkiem wszystkich uczelni będzie
prowadzenie badań nad ścieżką kariery absolwentów. Ich celem będzie
sprawdzenie, gdzie byli studenci znaleźli pracę i po jakim czasie od
uzyskania dyplomu. „Zdaniem Wiktora Wojciechowskiego z Fundacji
Forum Obywatelskiego Rozwoju stały monitoring losów absolwentów
pozwoli uczelniom zmodyfikować swoją ofertę edukacyjną, a wyniki
badań będą ważnym sygnałem dla maturzystów, którą uczelnię wybrać,
żeby na pewno znaleźć pracę w zawodzie”8.
Stałe śledzenie losów absolwentów szkół wyższych jest
prowadzone w kilku krajach europejskich m.in. Wielkiej Brytanii,
Włoszech.
Od roku 2011 w Polsce ma działać rzecznik praw absolwenta. Jego
zadaniem będzie dbałość o to, żeby studenci zdobywali nie tylko wiedzę
teoretyczną, ale także w praktyce ją wykorzystywali. Ma on także
analizować sytuację absolwentów na rynku pracy, w oparciu o raporty
dotyczące monitoringu losów absolwentów, raportować czy dana szkoła
kształci pracowników pożądanych przez rynek pracy, analizować
ograniczenia w dostępie do zawodów i proponować zmiany ułatwiające
ich wykonywanie.
Opinie absolwentów o motywach wyboru i pracy po ukończonym
kierunku studiów9
1. Wypowiedź absolwenta studiów rolniczych
„Mój wybór tego kierunku był przede wszystkim spowodowany specjalizacją,
która była na moim kierunku, tzn. Gleboznawstwo. Dodatkowo przystąpienie
Polski do UE miało w pewnym stopniu zapewnić pracę w tej branży. Pracę mam
w tym kierunku, jednak "zmuszona" byłam zrobić studia podyplomowe, które
były powtórką studiów magisterskich a dokładniej mojej specjalizacji. Jednak
tylko one pozwalają mi wykonywać zawód klasyfikatora gleb. Jednocześnie po
studiach robiłam 2-letnią szkołę policealną i teraz jestem także geodetą”.
2. Wypowiedź absolwenta kierunku fizjoterapia
„Chciałam pomagać chorym, zwłaszcza dzieciom - a rehabilitacja stwarza takim
osobom lepsze warunki rozwojowe i mimo że każdy dzień jest trudny to zapala
pewne światełko, że może przyszłość nie będzie taka straszna, jeżeli nie otworzę
własnej działalności to pracy w Polsce prawdopodobnie nie będę miała”.
3. Wypowiedź absolwenta kierunku zarządzanie i marketing
„Motywem wyboru studiów była chęć zajmowania się marketingiem,
zainteresowanie ekonomią. Nie mam pracy, mam nadzieje mieć, ciągle szukam”.
4. Wypowiedź absolwenta kierunku animacja kultury
„Nie dostałam się na inny kierunek studiów a ten wybrałam przez czysty
przypadek-wzięłam do ręki informator dla studentów, zamknęłam oczy,
otworzyłam informator i ten kierunek był na stronie którą wylosowałam. Nie
pracuję w zawodzie. Jestem Pracownikiem KFC”
5. Wypowiedź absolwenta kierunku międzynarodowe stosunki
gospodarcze
„Decyzja o wyborze studiów była dla mnie trudna i nie miał na to wpływu żaden
jednoznacznie określony czynnik. Myślę, że wybór tego kierunku zawdzięczam
jego dobrej opinii, kreatywności z jaką się ma wiązać, możliwościami rozwoju i
różnorodności. Mam nadzieję, że będę mieć pracę, rynek pracy jest zmienny”.
6. Wypowiedź absolwenta kierunku politologia specjalność
administracja samorządowa
„Interesuję się ustrojem państwa i prawem. Na studia prawnicze ciężko się

7
8

dostać, więc wybrałam politologię. Niestety, o pracę w tym zawodzie niełatwo.
Pracuję jako informatyk-fakturzysta”.
7. Wypowiedź absolwenta kierunku socjologia
„Zawsze interesowało mnie społeczeństwo oraz jego struktura a także relacje
jakie w nim występują a co jak nie socjologia obrazuje to najlepiej:) Wątpię, w
naszym regionie będzie ciężko chociaż zastanawiam się nad zrobieniem magistra
i wykładaniem (prowadzeniem ćwiczeń) na uczelniach. Obecnie pracuję w
finansach. Gdybym miała jeszcze jedną szansę, pewnie wybrałabym prawo które
uciekło mi sprzed nosa:)”.
8. Wypowiedź absolwenta kierunku rekreacja
„Kocham sport, ruch, zdrowy tryb życia. Chęć nauki danej dyscypliny innych
ludzi, zarażenie miłością do sportu. Tymczasowo pracuje jako kelnerka, jednak
zamierzam uczyć tenisa i jazdy na snowboardzie, szukam pracy w zawodzie”.
9. Wypowiedź absolwenta kierunku Media i Komunikacja
Międzykulturowa
„Wybrałam ten kierunek, ponieważ wzbudził moją ciekawość, wiązałam z tym
rodzajem specjalności nadzieje na znalezienie pracy w branży reklamowe,/ bądź
przygotowanie mnie do zawodu niezależnego specjalisty ds. wizerunku, niestety
bardzo się rozczarowałam. Myślę, że znalezienie pracy związanej z tym
kierunkiem będzie dość trudne lub niemożliwe, zapewne skończę w McDonald
lub KFC, w najgorszym wypadku w biedronce”.
10. Wypowiedź absolwenta kierunku Technika rolnicza i Leśna
„Nie dostałam się na kierunek, który mnie interesował w trybie stacjonarnym.
Raczej będzie trudno o prace w tym zawodzie”.
11. Wypowiedź absolwenta kierunku Politologia
„Po tym kierunku nie ma pracy, gdybym miała szanse wybrałabym
zdecydowanie inny kierunek”.
12. Wypowiedź absolwenta kierunku Turystyka i Rekreacja
„Obecnie pracuje jako kelnerka, jednak zamierzam uczyć tenisa i jazdy na
snowboardzie. Ale czy to się uda? Nie wiem…”
13. Wypowiedź absolwenta kierunku Grafika komputerowa
„Nie mam pracy po ukończonej uczelni - za mało umiejętności i brak
doświadczenia”
14. Wypowiedź absolwenta kierunku Edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej
„Bardzo lubię muzykę, lubię grać i śpiewać. Myślę, że ten kierunek pozwoli na
rozwijanie mojej pasji. Po tym kierunki jest ciężko z pracą, ale akurat może się
uda:) Bo dlaczego trzeba rezygnować z czegoś co się lubi? Tylko dlatego, że nie
ma po danym kierunku pracy? Obecnie nie pracuje – ciągle szukam pracy”.
15. Wypowiedź absolwenta kierunku Zarządzanie
„Uczelnia nie przygotowała mnie do wejścia na rynek pracy. Raczej po tym
kierunku tak szybko pracy nie znajdę”.
16. Wypowiedź absolwenta kierunku Biotechnologia
„Studia na tym kierunku to: wyzwanie, perspektywa ciekawej pracy? Obecnie
nie pracuję. W Polsce znalezienie pracy w tym zawodzie jest trudne”.
17. Wypowiedź absolwenta kierunku Biologia
„Wybrałam taki kierunek ze względu na zamiłowanie do nauk przyrodniczych.
Nie mam pracy w zawodzie nauczyciela i mało prawdopodobne abym ją miała”.
18. Wypowiedź absolwenta kierunku Socjologia
„Nie mam pracy po socjologii. Nawet nie szukałam w tym kierunku. Pracuję
jako sprzedawca w salonie obuwniczym”.
19. Wypowiedź absolwenta kierunku Pedagogika
„Nie mam po tym kierunku pracy. Ukończyłam specjalność praca socjalna z
resocjalizacją. Nie chcą kobiet np. do aresztu. Pracuje w zawodzie sprzedawcy”.

M. Pluta-Olearnik, Rozwój… op.cit.,ss.178
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/447197,uczelnie_beda_sledzic_kariery_absolwentow.html (data pobrania 10.09.10)

9

Portale, na których można dokonywać wpisów dotyczących ukończonych studiów:
Sukces, czy porażka przy wyborze uczelni wyższej http://old.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwestionariusz/7612/
- Absolwent, czelni wyższej i co dalej? http://old.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwestionariusz/6777/
- Przyszłość doktoranta http://old.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwestionariusz/11008/
- Przydatność i efektywność biura kariery http://old.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwestionariusz/7738/
- Ranking najbardziej niepotrzebnych specjalności http://old.moje-ankiety.pl/wypelnij/kwestionariusz/7424/
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administracyjnego) w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia
doręczenia wnioskodawcy informacji o negatywnym rozpatrzeniu
protestu. Zakres przedmiotowy odwołania nie może być rozszerzony,
zdeterminowany jest bowiem zakresem wcześniej wniesionego
protestu.”. [Procedura, 2010]
Tymczasem przedsiębiorcy oczekują uznania decyzji o dotacji za
jednoznaczną decyzję administracyjną i chcą mieć szerokie prawo
dochodzenia swoich uprawnień przed sądami. Jednocześnie interesy
urzędników zmierzają do tego, aby fundusze unijne były wydawane
szybko, sprawnie i efektywnie [Sobiech, 2008]. Tego typu spojrzenie, w
którym liczy się sprawność w wydawaniu pieniędzy, a nie celowość
dotacji i osiągania publicznych celów rozwojowych, ciągle dominuje w
funkcjonowaniu polskiej administracji dystrybuującej pomoc publiczną.
Dążenie do uzyskania większej przejrzystości w stosowaniu prawa
administracyjnego, w zakresie rozdzielnictwa dotacji, czyli zapewnienia
zasad równego traktowania, znalazło swoje odzwierciedlenie w
opracowanym Kodeksie Rzetelnych Praktyk Legislacyjnych, w zasadzie
3.12. Równość szans w dostępie do ograniczonych zasobów, usług, czy
uprawnień. Zgodnie z tą zasadą. „Rząd, przedkładając projekt
legislacyjny zakładający podział ograniczonych dóbr, usług czy
uprawnień, powinien sprawdzić czy zostały określone kryteria dostępu
zapewniające równość szans wszystkich ubiegających się o nie osób i
organizacji”. [Kodeks, 2007] Tymczasem organizatorzy konkursów
twardo wymagają składania zapewnień w zakresie przestrzegania np.
zasady równości płci, ale sami nie dają takich samych gwarancji, że
zapewnią przestrzeganie zasady równości uczestników konkursów. Jak
wydaje się, dążenie do wyłączenia procedur konkursowych z określenia
typowych decyzji administracyjnych jest próbą ominięcia prawa, w tym
w szczególności zapisów Konstytucji RP o zakazie dyskryminacji.
Wprowadzone w sierpniu 2009 roku, przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny
uwzględniać procedury odwoławcze …[Wytyczne, 2009] zawarły
zalecenia w zakresie możliwości wnoszenia odwołań do sądów
administracyjnych, jeżeli procedura odwoławcza w urzędzie przyniosła
wynik negatywny. Nie zmienia to jednak oceny, że możliwości
skorzystania z tej procedury, są w praktyce zarezerwowane tylko dla
organizacji i przedsiębiorstw dobrze obytych z prawem. W
rzeczywistości decyduje urząd i wewnętrzne procedury odwoławcze, w
tym w szczególności sposób ich egzekucji. Niezrozumiałym faktem jest
okoliczność, że to decyzja Ministra zezwala na to, aby przedsiębiorcy
odwoływali się do sądów. Minister Rozwoju Regionalnego ma więc
zdolność tworzenia prawa.
Autorzy raportu Stanowienie prawa w Polsce [Goetz, 2005],
analizując przyczyny niestabilności i sektorowości polskiego prawa,
wskazują na kilka czynników. „Trzecim, najczęściej podawanym
czynnikiem jest polityczna niestabilność. Ponieważ polskie rządy są
krótkotrwałe, a wskaźniki reelekcji parlamentarzystów są niskie,
aktorzy polityczni mają skłonność do maksymalnego powiększania skali
działalności ustawodawczej w jak najkrótszym czasie i preferują ustawy,
które załatwiają konkretne i najbardziej palące kwestie. Do częstych
zmian rozwiązań regulacyjnych przyczynia się również duża rotacja
wśród wiceministrów i urzędników wysokiego szczebla (Semprich
2003b; Nikolenyi 2004)”. [Goetz, 2005, s. 12] Czynnik ten powoduje, że
prawo gospodarcze dobrze odzwierciedla chwilowe interesy tych
ugrupowań, które są u władzy. Jednak w miarę stabilny układ interesów
zostaje zachwiany po wyborach, po których następują znaczne zmiany
prawa (wynikające z chwilowo zmienionych interesów) i system prawny
jest całkowicie rozchwiany.
Reasumując, należy stwierdzić, że ubieganie się o środki pomocowe
zostało znacznie utrudnione poprzez, z jednej strony, bardzo szybko
narastające wymogi dokumentacyjne, odchodzenie od merytoryczności
na rzecz formalizmu, z drugiej, w wyniku stale zmieniających się zasad
udzielania pomocy. Przegląd podstawowej literatury w tym względzie
wskazuje, że winną tej sytuacji jest nieprzejrzystość przepisów, nierówne
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i dyskrecjonalne traktowanie uczestników procedur konkursowych,
brak jasnych reguł postępowania w przypadkach wątpliwych oraz zbyt
częste zmiany przepisów, niekoniecznie nawet prawnych.
Rozdzielnictwo funduszy pomocowych dokonuje się bowiem za
pomocą wytycznych, warunków konkursów, regulaminów czy innych
dokumentów niższego rzędu.
Należy również zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy mogą korzystać
z różnych źródeł finansowania. O ile źródła dotacyjne wydają się
najbardziej atrakcyjne spośród większości rozwiązań, to jeżeli zostaną
uznane za trudno dostępne lub obwarowane warunkami nie do
przyjęcia, szybko staną się instrumentami pozornymi, nie branymi pod
uwagę przez przedsiębiorców. Będzie to prowadzić do tego, że uczciwe i
rzetelne przedsiębiorstwa będą wyłączone z programu pomocy
rozwojowej, a pomoc będzie trafiać do przedsiębiorstw, które najbardziej
dostosowały się do chorego systemu dotacji. Jednak, kiedy ten system
zostanie zaprzestany, sens istnienia firm, pozbawionych pomocy, może
być zagrożony.

5. Symulacja eksperymentalna
w zakresie reagowania MSP na różne
stany w zakresie przejrzystości
systemu wsparcia
W ramach badania sformułowano problem decyzyjny w zakresie
uczestnictwa w programie dotacji na zakup nowych technologii.
Problem decyzyjny został przedstawiony w dwóch odmianach: typowej,
opartej na obecnie funkcjonujących procedurach i zwyczajach
dystrybuowania pomocy oraz zmienionej, uwzględniającej oczekiwania
potencjalnych beneficjentów programu. O podjęcie decyzji poproszono
dwie grupy przedstawicieli MSP z woj. pomorskiego liczące po 120 osób.
Podobieństwo obu grup zweryfikowano w oparciu o test SmirnowaKołgomorowa na podobieństwo prób i potwierdzono hipotezę, że obie
grupy wywodzą się z tej samej populacji. Problem decyzyjny został
zamieszczony w tabeli (s. 34), w której przedstawiono części wspólne,
części różniące się oraz problem decyzyjny (możliwe do podjęcia
decyzje).
Przedstawiona sytuacja decyzyjna zakłada przyjęcie przez władze
rozwiązań sugerowanych zarówno przez Bank Światowy, jak i Komisję
Europejską, a prowadzące bezpośrednio do większej przejrzystości
procedury odwoławczej. W szczególności takim środkiem, w
nierzeczywistym wariancie przyjaznym, jest zapewnienie niezależności
ekspertów odwoławczych zarówno od przedsiębiorców ubiegających
się o pomoc, jak i instytucji udzielających wsparcia. Typowa sytuacja w
polskich urzędach jest taka, że odwołania do decyzji jednych ekspertów,
w zakresie oceny, rozpatrują inni eksperci, opłacani przez instytucję
rozdzielającą pomoc, a także jej bezpośrednio podlegli. Oznacza to
możliwość wywierania bezpośredniego nacisku na ekspertów przez
kierownictwo tej instytucji.

6. Uzyskane wyniki badawcze
Badanie przeprowadzono w dwóch grupach porównawczych
liczących po 120 respondentów. Grupie A przedstawiono sytuację w jej
wymiarze typowym dla Polski, natomiast grupie B zaprezentowano
wariant postępowania uwzględniający oczekiwania w zakresie zmiany
formy prowadzenia odwołań. Wariant dla grupy B nazwano wariantem
przyjaznym, ponieważ rozwiązanie to spełniało oczekiwania
potencjalnych beneficjentów w zakresie przejrzystości postępowania. W
Tabeli 1(s. 34) przedstawiono uzyskane preferencje decyzyjne w zakresie
uczestnictwa w programie.
Przedstawione w tabeli 1 wyniki badań dwóch porównywalnych
grup respondentów wskazują, że zmiana warunków ramowych w
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W trakcie badania sformułowano szereg dodatkowych hipotez
roboczych, które weryfikowano na bieżąco. Jak pokazała praktyka, w
czasie realizacji projektu większość z przedstawionych powyżej hipotez
została zweryfikowana pozytywnie, nieliczne odrzucono, natomiast w
kilku przypadkach nie można było jednoznacznie zaakceptować lub
odrzucić hipotezy.
Zasadniczym celem projektu było zbadanie zależności pomiędzy
sposobami wdrażania bodźców finansowych, a skłonnością do ich
przyswajania i przyjmowania przez przedsiębiorstwa wchodzące w
skład sektora MSP. Realizacja tego celu miała prowadzić do zwiększenia
skuteczności polityki Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów
oraz sektora instytucji finansowych w zakresie wdrażania
stymulacyjnych instrumentów finansowych i produktów finansowych
sektora komercyjnego. Kluczowym rezultatem projektu było
opracowanie wytycznych zarówno dla publicznego sektora
instytucjonalnego, jak i sektora komercyjnych instytucji finansowych, w
zakresie uwzględniania determinant behawioralnych w projektowaniu,
wdrażaniu oraz monitorowaniu funkcjonowania instrumentów i
produktów finansowych w sektorze MSP. Ilustracją jednego z
analizowanych zagadnień jest ocena wpływu braku przejrzystości
systemu wspierania MSP na skłonność tego środowiska do korzystania z
dotacji rozwojowych.

4. Tło zagadnienia nieprzejrzystości
pomocy publicznej
Przejrzystość systemu prawa gospodarczego jest jednym z
najważniejszych czynników stabilizujących system gospodarczy oraz
budujących zaufanie pomiędzy przedsiębiorstwami, konsumentami a
władzami państwowymi. Brak przejrzystości prawa gospodarczego
kreuje szereg niekorzystnych zjawisk takich jak: możliwość
wieloznacznej interpretacji tych samych przepisów prawnych,
powstawanie przewlekłości postępowań sądowych, funkcjonowanie
administracji w sposób oparty na wewnętrznych uregulowaniach, a nie
na prawie, bezkarność urzędników (nie ponoszenie odpowiedzialności
za błędy), czy też naruszanie wolności działalności gospodarczej. Brak
przejrzystości wywołuje wadliwe funkcjonowanie prawa podatkowego,
kreuje naruszenia prawa do równego traktowania, jak i powoduje
problemy w stosowaniu tak nie-kontrowersyjnych zakresów prawa
gospodarczego, jak postępowanie rejestrowe, czy też ubezpieczenia
chorobowe przedsiębiorców [Kulawczuk A., 2007, s. 48-60]. Dziedziną,
która charakteryzuje się szczególnymi problemami w zakresie
zapewnienia przejrzystości, jest prawo w zakresie pomocy publicznej.
Według badań przeprowadzonych w 2007 roku, wśród przedsiębiorców
polskich, ustawa o pomocy publicznej została oceniona jako szósta
najmniej przejrzysta ustawa gospodarcza (po 3 ustawach podatkowych i
ustawie o zamówieniach publicznych)[Bąk i in., 2007, s. 64]. Świadczy to
o tym, że prawo pomocy publicznej nie gwarantuje równego traktowania
przedsiębiorców i jego stosowanie jest niejasne.
„W 2001 roku Komisja Europejska w tzw. „Białej księdze”
dotyczącej zarządzania zaproponowała pięć kryteriów dobrego
rządzenia. Są to: otwartość, partycypacja, rozliczalność, efektywność i
koherencja. Przez partycypację rozumie się szeroki udział społeczeństwa
w pracach administracji, na wszystkich poziomach władzy publicznej i
na wszystkich etapach realizacji polityki publicznej. Praktyczna
realizacja tej zasady pociąga za sobą konieczność wprowadzenia
odpowiednich mechanizmów. Jednocześnie w „Białej księdze”
stwierdza się, że zasady dobrego rządzenia powinny być stosowane nie
tylko w instytucjach europejskich, ale także w państwach
członkowskich.”. [Przejrzystość, 2008, s. 6] Tymczasem w polskich
procedurach rozdziału pomocy publicznej brakuje procedur kontroli
organów władz publicznych, z punktu widzenia prawidłowości
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podejmowanych decyzji, w zakresie rozdzielnictwa pomocy publicznej,
które zakładałyby monitoring ze strony potencjalnych beneficjentów.
Warto wspomnieć, że ten typ monitoringu publicznej pomocy
rozwojowej (przy udziale beneficjentów) Bank Światowy zaczął już
promować w latach 90-tych w odniesieniu do państw rozwijających się.
To co skutecznie udało się w wielu państwach Azji, ciągle nie funkcjonuje
w Polsce.
W szczególności brakuje jawności stosowania procedur (dostępność
protokołów, możliwość przysłuchiwania się pracom komisji
konkursowej, dostępność dokumentacji ewaluacyjnej wszystkich
uczestników itp.). Uczestnicy procedur konkursowych, w ramach
programów unijnych POKL, czy też POIG, są znacznie słabiej chronieni,
niż uczestnicy procedur ustawy o zamówieniach publicznych. Według
badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym przeprowadzonych w 2007 roku, prawo do rzetelnej, wolnej
od korupcji administracji zostało potraktowane przez przedsiębiorców
jako najważniejsze prawo podstawowe (konstytutywne) i otrzymało ono
ocenę ważności 4,76 w skali od -5 do +5 [Kulawczuk P., 2007, s. 70].
Świadczy to o ogromnym poziomie potrzeb w zakresie dobrego
rządzenia.
Cytowane wyniki badań dotyczyły okresu następującego
bezpośrednio po akcesji (lat 2005-2007). Niestety wadliwość procedur
administracyjnych, funkcjonujących w zakresie rozdzielnictwa pomocy
publicznej, w ramach programów unijnych, była wzmocniona błędnie
przyjętymi zasadami procedur odwoławczych. Jeszcze w połowie 2009
roku, uczestnicy niektórych konkursów nie mogli korzystać z procedury
odwoławczej, czego wynikiem były interpelacje poselskie w zakresie
zmiany tego stanu rzeczy [Dzikowski, 2009]. Dopiero w sierpniu 2009
roku jasno określono, że przedsiębiorcy uczestniczący w konkursach
unijnych mają prawo do odwołań sądowych.
Jak piszą specjaliści z Wielkopolskiej Grupy Prawniczej: „W
przypadku, gdy instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub
instytucja wdrażająca pisemnie poinformuje wnioskodawcę o
negatywnej ocenie jego projektu, wnioskodawca może wnieść środki
odwoławcze przewidziane w systemie realizacji programu
operacyjnego, w terminie, trybie i na warunkach tam określonych, a są
nimi protest oraz odwołanie. Protest jest pisemnym wystąpieniem
podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu o ponowne
sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru
projektu, wskazanymi w ogłoszeniu o konkursie. Natomiast odwołanie
służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem
protestu. Powyższe środki odwoławcze przysługują tylko podmiotowi
składającemu wniosek o dofinansowanie lub działającemu w jego
imieniu pełnomocnikowi. W przypadku otrzymania informacji o
odrzuceniu projektu albo o umieszczeniu projektu na liście rankingowej
jako projektu rezerwowego, wnioskodawca w pierwszej kolejności
uprawniony będzie do wniesienia pisemnego protestu w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu wspomnianej informacji. W przypadku, gdy
konkurs jest ogłoszony i prowadzony przez instytucję pośredniczącą,
protest jest wnoszony, a następnie rozpatrywany przez odpowiednią
instytucję pośredniczącą, natomiast odwołanie jest wnoszone do i
rozpatrywane przez instytucję zarządzającą. Z kolei w przypadku, gdy
konkurs jest ogłoszony i prowadzony przez instytucję pośredniczącą II
stopnia (IP II) protest jest wnoszony, a następnie rozpatrywany przez
odpowiednią instytucję pośredniczącą II stopnia (IP II), odwołanie zaś
jest wnoszone i rozpatrywane przez instytucję pośredniczącą lub w
przypadku priorytetu V PO KL instytucją zarządzającą. Wnioskodawca
składający protest powinien podnieść w nim wszelkie zarzuty, które są
według niego zasadne, gdyż w trakcie postępowania odwoławczego
niedopuszczalne jest rozszerzenie przedmiotu protestu o zarzuty
dotyczące kryteriów niewskazanych w proteście. Właściwa instytucja
rozpatruje protest w terminie jednego miesiąca od dnia jego doręczenia.
(…) W przypadku nieuwzględnienia protestu wnioskodawca
u p r a w n i o n y b ę d z i e d o w n i e s i e n i a o d wo ł a n i a ( d o s ą d u
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Kierunki działań uczelni w celu dostosowania kształcenia do rynku
pracy
Uczelnie powinny zidentyfikować rynek docelowy. To główny
problem szkolnictwa wyższego, ponieważ rynek jest bardzo
zróżnicowany a usługi edukacyjne dotyczą różnych odbiorców. Rynek
pracy jest:
- częścią systemu gospodarczego „obejmującą procesy związane z
poszukiwaniem, podejmowaniem i wykonywaniem pracy oraz regulacje
10
prawne i społeczne” ;
- „silnie powiązany z różnymi dziedzinami życia społeczno –
ekonomicznego, które wpływają na podaż siły roboczej, jak i popyt na

pracę”11 .
Czynnikami wpływającymi na podaż siły roboczej są m.in.: „przyrost
lub ubytek demograficzny, ruchy migracyjne ludności, aktywizacja siły
roboczej, deaktywizacja siły roboczej”12, natomiast na wielkość podaży
wpływa: „poziom wykształcenia, ogólny poziom umiejętności
praktycznych oraz poziom zdrowotności”13.
Zadaniem uczelni jest dostosować podaż do popytu, a więc
zróżnicować ofertę kierunkową i programową, przygotować do zmiany
kwalifikacji i nowych wyzwań w życiu zawodowym absolwentów.
Szkoły Wyższe muszą więc analizować otoczenie i możliwie szybko
reagować na nowe tendencje i zjawiska na rynku pracy. Umożliwi to

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: B. Minkiewicz, Uczelnie i ich otoczenie: możliwości i formy współdziałania, dostosowania, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 33- 53.
10

B. Suchecki, A. Gajdos, Modelowanie i prognozowanie rynku pracy, W: Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje, Politechnika Wrocławska – Centrum Kształcenia Ustawicznego,
Wrocław 2005, s.9
11
U.K.Prasznic, Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy, W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji Europejskiej i globalizacji pod redakcja: M. Noga, M.K .Stawicka, wyd. CeDeWu,
W-wa 2009, s.7
12
U.K.Prasznic, Wpływ globalizacji…op.cit., ss.7
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wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i reagowanie na
zmiany zachodzące na globalnym i lokalnym rynku pracy.
Konieczne jest także podejmowanie działań zmierzających do
nawiązania i współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
monitorowaniem karier zawodowych absolwentów, promowanie
absolwentów oraz tworzenie więzi między absolwentami itp.. W tabeli 3
(s.17). przedstawiono przykłady rozwiązań organizacyjnych oraz
działań sprzyjających transferowi wiedzy z uczelni do gospodarki.
Przykładów transferu wiedzy między uczelnią a gospodarką jest
wiele. W tabeli przytoczono kilka. Aktywnie starają się realizować
zadania sprzyjające transferowi wiedzy do gospodarki między innymi:
Politechnika Szczecińska, Szkoła Główna Handlowa, Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie,
Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Biznesu.

Wnioski
Większość polskich uczelni opuszcza głównie rezerwowa armia
pracy absolwentów o niskich kwalifikacjach zawodowych. „Typowy
polski absolwent to fatalnie wykształcony humanista. Skończył taki a nie
inny kierunek wiedząc, że pracy i tak nie znajdzie22”.
Motywem wyboru danej uczelni przez studentów były m.in.: chęć
zdobycia tytułu (licencjata, inżyniera, magistra), uzyskanie kwalifikacji
zawodowych, które umożliwiłyby zdobycie dobrze płatnej pracy;
prestiż uczelni, chęć zdobycia wiedzy z danej dziedziny, ciekawa oferta
programowa uczelni, perspektywa wysokich zarobków.
Pracodawcy potrzebują przede wszystkim pracowników
doświadczonych. Dlatego nawet najlepiej wykształceni młodzi ludzie
mają problemy ze znalezieniem pracy.
Z analizy przeprowadzonych ankiet wynika, że 30,25%
absolwentów kontynuowało pracę, którą rozpoczęli w takcie studiów;
36,52 % podjęło prace zawodową, lecz nie zawsze zgodną z kierunkiem
ukończonych studiów, natomiast 33,23% absolwentów nie znalazło
pracy i ciągle jej szuka. 36,68% absolwentów uważa, że uczelnia
przygotowała ich do podjęcia pracy; 41,22% uważa, że nie; natomiast
20,69% nie wie, czy uczelnia przygotowała ich do rynku pracy ponieważ
nie podjęli jeszcze zatrudnienia. W wyuczonym zawodzie pracuje
41,54% absolwentów; 53,13% nie pracuje w wyuczonym zawodzie
natomiast 5,33% nie udzieliło odpowiedzi.
Przed ukończeniem studiów 39,81%, absolwentów rozpoczęło
poszukiwanie pracy, 17,87% blisko daty zakończenia studiów, 31,35% po
ukończeniu studiów, a 10,97% otrzymało pracę bez szukania.

22

Dyplom absolwenta uczelni wyższej ułatwia znalezienie pracy 35,74%
ankietowanym. Absolwenci pracują głównie w sektorze publicznym
bądź prywatnym. Dominującymi kierunkami zatrudnienia są: edukacja,
produkcja, administracja państwowa, szpitalnictwo i inne.
Główną metodą poszukiwania pracy przez studentów/absolwentów był
Internet oraz samodzielne nawiązanie kontaktu z pracodawcą. Najmniej
stosowaną metodą przy poszukiwaniu pracy była analiza ogłoszeń
prasowych, pośrednictwo publicznej bądź prywatnej agencji
zatrudnienia, inicjatywa pracodawcy a także kontakty koleżeńskie,
rodzinne, pośrednictwo uczelni. Absolwenci uważają, że biura karier w
pewnym stopniu pomagają znaleźć pracę ale są też i takie opinie, że biura
są mało przydatne i nie pomagają znaleźć pracy.
Absolwenci uczelni wyższych uważają, że niepotrzebnym
kierunkiem bądź specjalnością są m.in.: ekonomia, psychologia,
inżynieria środowiska, odlewnictwo, energetyka, religioznawstwo,
biotechnologia, socjologia, filologia rosyjska, politologia, zarządzanie,
ekonomia, biologia, chemia, zarządzanie organizacjami i inne.
Osoby po kierunku ekonomia pracują często jako: pracownik
biurowy, nauczyciel, księgowa, urzędnik, starszy referent, administrator
serwisu, pracownik wsparcia technicznego, pracownik logistyki,
konserwator, pracownik biura podróży, kierowca, handlowiec, kasjer,
mechanik, grafik, rejestratorka, sprzedawca, handlowiec, spedytor
międzynarodowy, barman, dekarz, kelnerka, magazynier, budowlaniec;
zarządzanie i marketing: sekretarka, księgowa, serwisant, informatyk,
kierownik recepcji hotelu; po kierunku administracja: starszy referent;
teologia: informatyk, nauczyciel; po filologii angielskiej: nauczyciel,
urzędnik, politologia: informatyk fakturzysta, pełnomocnik firmy,
specjalista ds. marketingu terytorialnego, wykładowca akademicki;
Jest też kolejnym wniosek jest to, że studenci podejmujący naukę na
wybranej przez siebie uczelni nie są do końca świadomi swojego wyboru.
Decyduje przypadek, liczba punktów na świadectwie maturalnym i brak
orientacji w sytuacji na rynku pracy, nie przeglądają rankingów
potrzebnych specjalności na rynku pracy.

Izabela Zielińska

2. Przypuszczenia w zakresie
zróżnicowanej reakcji przedsiębiorstw
na bodźce ekonomiczne

http://www.uniface.pl/Polski-absolwent-na-zawsze-bez-pracy-Rosnie-stado-pasozytow-a653
Polski absolwent na zawsze bez pracy. Rośnie stado pasożytów? (data pobrania 01.12.2010)
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podatkowych na zakup nowych technologii, tłumacząc to często dużym
p o z i o m e m s k o m p l i k o wa n i a i n s t r u m e n t u . R ó w n o c z e ś n i e
zapotrzebowanie MSP na dotacje inwestycyjne wielokrotnie
przekraczało możliwości systemu wsparcia i bardzo duża część
aplikujących przedsiębiorstw pozostawała bez wsparcia. Tak więc cześć
instrumentów finansowych była niewykorzystana, a na inne istniało
nadmierne zapotrzebowanie.
Także inicjatywy sektora finansowego, zwłaszcza banków,
spotykały się z bardzo zróżnicowanymi reakcjami. Bardzo dobrze
rozwijały się np. przedsięwzięcia banków zwiększające możliwości
płynnościowe MSP (tzw. szybkie limity kredytowe), bardzo słabo
rozwinęło się natomiast finansowanie pomostowe projektów unijnych i
kredytowanie inwestycji. Część przyczyn dla zaistniałej sytuacji ma
charakter obiektywny, jednakże trzeba też zauważyć, że w dużym
stopniu instrumenty są niedostosowane do specyfiki MSP, zwłaszcza
ignorują determinanty zachowań tej grupy przedsiębiorstw, w tym
zachowania oparte na innym pojmowaniu racjonalności ekonomicznej
przez tą grupę.
Zastosowane w Polsce narzędzia wsparcia w ogromnym stopniu
kopiują rozwiązania zagraniczne bądź stanowią ich modyfikacje.
Analiza konstrukcji większości z nich pokazuje, że poza zdecydowanie
większym formalizmem i często dodatkowymi wymaganiami polskie
instrumenty stymulacyjne najczęściej odpowiadają rozwiązaniom
zagranicznym. Jednak skala ich wykorzystania w Polsce jest częstokroć
wielokrotnie mniejsza niż np. w krajach Europy Zachodniej. Zbyt wąskie
wykorzystanie instrumentów stymulacyjnych wobec MSP skutkuje
wolniejszą stopą wzrostu tego sektora niż oczekiwana przez władze
publiczne i społeczeństwo.
Ważnym zadaniem sfery nauki i praktyki jest znalezienie sposobów
na zwiększenie skuteczności narzędzi polityki gospodarczej wobec MSP.
Dla realizacji tego celu zaprojektowano i przeprowadzono projekt
badawczy, którego celem było zbadanie zależności pomiędzy sposobami
wdrażania bodźców finansowych, a skłonnością do ich przyswajania i
przyjmowania przez przedsiębiorstwa wchodzące w skład sektora MSP.
Przewidywano, że kluczowym rezultatem projektu będzie
wypracowanie wytycznych zarówno dla publicznego sektora
instytucjonalnego, jak i sektora komercyjnych instytucji finansowych w
zakresie uwzględniania determinant behawioralnych w projektowaniu,
wdrażaniu i monitorowaniu funkcjonowania instrumentów oraz
produktów finansowych w sektorze MSP.
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Zagadnienie zróżnicowanej reakcji przedsiębiorstw na instrumenty
polityki finansowej bezpośrednio nawiązuje do nauki ekonomii
behawioralnej i eksperymentalnej. Po raz pierwszy zagadnieniem
wpływu sposobu przedstawienia sytuacji decyzyjnej na charakter
podejmowanych decyzji zajęli się Amos Tverski i Daniel Kahneman,
przeprowadzając na początku lat 70-tych słynne eksperymenty
behawioralne w zakresie podejmowania decyzji o tej samej treści
merytorycznej, ale przedstawionych w różny sposób. Zagadanie to
zostało nazwane framingiem i pokazuje, że sposób przekazu tej samej
sytuacji decyzyjnej posiada znaczący wpływ na podejmowanie decyzji
[Tversky, Kahneman, 1981].
Te podstawowe eksperymenty z lat 70-tych, obejmowały bardzo
podstawowe zagadnienia i nie podejmowały się próby odpowiedzi na
pytanie: czy i w jakim zakresie przekaz ma wpływ na decyzje
podmiotów ekonomicznych z zakresu przyswajania bodźców polityki
ekonomicznej. Zagadnienie to było podejmowane w dość ograniczony
sposób przez ekonomię ewolucyjną [np. Slembeck 2003]. W ramach tego
podejścia analizuje się najczęściej reakcje adaptacyjne podmiotów
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gospodarczych do zmieniającego się środowiska ekonomicznego.
Pewne działania w tym względzie podjął również P. Kulawczuk w
artykule “Reagowanie przez podatników na bodźce podatkowe”.
Koncepcja środowiskowego oddziaływania bodźców podatkowych
(2008), który nawiązuje w istotnym zakresie do koncepcji ekonomii
ewolucyjnej, ekologii behawioralnej i behawioralnych finansów
publicznych. W opracowaniu tym przeprowadzono klasyfikację
bodźców podatkowych z punktu widzenia zakresu i charakteru ich
oddziaływania i sformułowano propozycję macierzy polityk
podatkowych z punktu widzenia charakteru zmian (adaptacyjne lub
czasowe) i częstotliwości oddziaływania bodźców. W innym artykule
(Motywy ekonomiczne ludzi i sposoby reakcji na sytuacje kryzysowe.
Jak współpraca w Unii Europejskiej może sprzyjać bezpieczeństwu
ekonomicznemu Polski?) dokonano analizy motywów ekonomicznych
decydujących o postępowaniu jednostek.
Analiza ta doprowadziła do wniosku, że postępowanie jednostek
kształtuje się pod wpływem silnych mechanizmów pobudzania i
hamowania. Mechanizmy te wytwarzają określoną strukturę,
kompozycję motywów, która może być zmienna w czasie. Kompozycja
ta, może również kształtować się pod wpływem zróżnicowanych
czynników. Dalej wnioskowano, że skłonność do unikania porażek jest
silniejsza niż niepohamowany egoizm i silnie miarkuje roszczenia
ekonomiczne jednostek wobec innych ludzi. Podejście to w pewnym
stopniu nawiązywało do znanego w ekonomii behawioralnej
zagadnienia awersji do strat (ryzyka), jednak likwidowało dość
jednostronne podejście finansów behawioralnych. Słabość wszystkich
omawianych podejść opiera się jednak na braku bezpośrednich
dowodów. Nawet najbardziej doskonałe
konstrukcje oparte na
abstrakcji naukowej mogą niewiele znaczyć jeżeli nie zostały poparte
empirycznie.

3. Hipotezy badawcze
W ramach projektu zamierzano zweryfikować zestaw kluczowych
hipotez, które rozwijają dotychczasowy nurt badań i naprowadzają go w
kierunku praktycznych zastosowań. Trend ten jest zarówno potrzebny
w zakresie badań użytkowych, jak i w zakresie sfery polityki
ekonomicznej, która ma wpływ na charakter usług publicznych
dostarczanych społeczeństwu. Końcowym rezultatem weryfikacji
hipotez i prac analitycznych prac badawczych miało być sformułowanie
opisowego modelu reagowania MSP na bodźce finansowe oraz
rekomendacje dla władz publicznych, jak lepiej konstruować bodźce
ekonomiczne, aby ich skuteczność była większa w sektorze MSP. Poniżej
przedstawiono zestaw podstawowych hipotez, które podlegały
weryfikacji w ramach procedur badawczych:
Hipotezy:
H1. Większa znajomość korzyści i kosztów stosowania danego
instrumentu finansowego zwiększa skłonność do korzystania z niego.
H2. Zaufanie do oferenta proponowanego rozwiązania jest czynnikiem
ważniejszym, niż rozmiar potencjalnych korzyści oferowanych przez
instrument.
H3. MSP posiadają ograniczone zdolności oceny racjonalności
zastosowania proponowanych rozwiązań, co skutkuje uchylaniem się
od podejmowania decyzji o zastosowaniu instrumentu.
H4. Ponieważ zdolność oceny racjonalności proponowanych rozwiązań
przez MSP jest ograniczona, mają one skłonność do naśladowania
liderów grupy lub podążania za opiniami znanych autorytetów.
H5. Praktyczne zachowania liderów grupy MSP są ważniejsze, niż
opinie znanych autorytetów.
H6. MSP są skłonne do większej współpracy z innymi MSP w przypadku
instrumentów restrykcyjnych niż stymulacyjnych.
H7. Wysoka płynność finansowa przedsiębiorstwa tłumi poczucie
ostrożności w stosowaniu ryzykownych instrumentów finansowych.
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środowisk gospodarczych poprzez aktywną działalność członkowską w
organizacjach biznesowych.
5. GFKM współpracuje z firmami i organizacjami, których działalność
zmierza do wspierania rozwoju jakości zarządzania i wzrostu
gospodarczego w Polsce.
6. GFKM oferuje Klientom, pracownikom i współpracownikom
odpowiednie warunki pracy oraz efektywne wsparcie merytoryczne i
organizacyjne.

bogatą wiedzę teoretyczną i wieloletnie doświadczenie trenerskie.
Zwiększy się zapotrzebowanie na trenerów z nowymi kwalifikacjami lub
uprawnieniami (np. certyfikat PMP, Black Belt) oraz wykładowcówpraktyków z dziedziny zarządzania, zarządzania kadrami, zarządzania
sprzedażą. Trenerzy GFKM mają i będą posiadali możliwość rozwoju
kompetencji merytorycznych i dydaktycznych poprzez udział w
szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych.

Oferta szkoleniowa

Rynki docelowe
Polska jest i w dalszym ciągu będzie kluczowym rynkiem GFKM.
Wpływy z projektów realizowanych dla firm mających siedzibę w
Warszawie wynoszą obecnie 55%, w północnej Polsce 20%, w
południowej 10%, w zachodniej 10% i wschodniej 5%. Największy
potencjał rozwojowy stanowi rynek warszawski, atrakcyjnymi dla
GFKM obszarami są również Wielkopolska i Śląsk. Docelową grupą, do
której adresowane będą szkolenia pozostaje kadra zarządzająca i
kierownicza, rezerwowa kadra kierownicza oraz specjaliści dużych i
średnich firm polskich i międzynarodowych w Polsce. Fundacja jest
także zainteresowana rozwijaniem obecności na rynkach zagranicznych.
Chociaż obecnie dostarczają do 5% obrotów, ale zapewniają bardzo
wysoką wartość wizerunkową. W roku 2010 planowane jest rozszerzenie
dotychczasowych obszarów działania o Portugalię, Czechy i Węgry.
Prowadzone są rozmowy dotyczące rozwinięcie działalności w
Kaliningradzie. Potencjalnymi rynkami są Ukraina i Białoruś.
Najważniejsze kierunki działania, to (I) współpraca zagraniczna z
oddziałami firm międzynarodowych w Polsce, (II) szkolenia dla
pracowników polskich firm wchodzących na rynki zagraniczne, (III)
wspólne projekty z obecnymi parterami zagranicznymi (RSM, IAE,
Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny), (IV)
międzynarodowe programy szkoleniowe, z nowymi partnerami
europejskimi (poprzez EFMD, CEEMAN, BMDA),
np. międzynarodowy MBA.

Kadra GFKM
Optymalna liczebność kadry dydaktycznej przy planowanej skali
działalności to ok. 120 osób. Zachowana zostanie obecna korzystna
struktura kadry, która składa się z pracowników etatowych, trenerów na
własnej działalności gospodarczej pracujących wyłącznie dla GFKM,
oraz współpracowników angażowanych z częstotliwością wynikającą z
realizowanych projektów. Sukcesywnie rekrutowani i wykorzystywani
będą nowi trenerzy i konsultanci, mający doświadczenie praktyczne,

W roku 2010 nastąpiło r. zmniejszenie liczby uczestników
programów o charakterze średnich i krótkich szkoleń otwartych. Mimo
mniejszego zainteresowania niektórymi tematami, planowana jest
kontynuacja cyklicznie realizowanych programów w zakresie
umiejętności kierowniczych, umiejętności handlowych, zarządzania
projektami, finansów dla menedżerów, oraz szkoleń z zakresu technik
informatycznych w zarządzaniu. Tematyka i rodzaje szkoleń zależą w
znacznej mierze od aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorstw, liczby
i zakresu zapytań ofertowych kierowanych do Fundacji oraz aktywnych
działań sprzedażowych. Najbardziej oczekiwane przez GFKM ze
względów merytorycznych i ekonomicznych są projekty o większej
skali, obejmujące kilkadziesiąt dni szkoleniowych.

Wizerunek marki
Budowanie marki GFKM jako firmy profesjonalnej, dbającej o
jakość, w kontekście przewidywanego w przyszłych latach wzrostu
liczby realizowanych szkoleń, zwiększonego zakresu tematycznego,
oraz rosnącej liczby trenerów wymagać będzie dbałości o procesy
zapewnienia jakości. Dotyczyć to będzie głównie takich obszarów jak
Customer Relations Management, analiza potrzeb szkoleniowych,
projektowanie szkoleń, metodyka prowadzenia zajęć, jakość materiałów
szkoleniowych, ocena efektywności szkoleń. Podnoszenie jakości
działania w tych obszarach będzie stanowiło jedno z głównych zadań w
ciągu najbliższych lat. Warunkiem unowocześniania i podnoszenia
sprawności działań wizerunkowych GFKM jest wprowadzanie
elementów narzędzi zarządzania wiedzą w postaci bazy danych
klientów, informacji o realizowanych szkoleniach, a także platformy i
kanałów komunikacji elektronicznej klientów z GFKM.
Wojciech Rybowski
współpraca:
Tomasz Harackiewicz
Andrzej Popadiuk

Ekonomia dla firmy
Symulacje eksperymentalne i ich wykorzystanie do budowy
skutecznej polityki wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw na
podstawie wyników projektu Behawioralne determinanty rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce, prowadzonego przez Katedrę Makroekonomii
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

1. Wprowadzenie
Rozwój przedsiębiorczości może być znacznie zdynamizowany
poprzez stosowanie instrumentów stymulujących rozwój małych i
średnich przedsiębiorstw. Polityka wspierania przedsiębiorczości jest
ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój, zwłaszcza po akcesji
Polski do Unii Europejskiej. Jak wydaje się, istotnym problemem polskiej
polityki gospodarczej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP) jest jej bardzo zróżnicowana skuteczność. Część narzędzi polityki
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jest wykorzystywana przez beneficjentów bardzo szeroko (np.
instrumenty dotacyjne), jednak niektóre charakteryzują się bardzo
ograniczonym zainteresowaniem (np. poręczenia funduszy dla MSP i
gwarancje bankowe). Bardzo małą popularnością cieszą się także
narzędzia wspierające innowacje.
Przykłady zróżnicowanej skuteczności polityki wpierania MSP są
liczne. Od połowy 2005 roku, kiedy uchwalono ustawę o niektórych
formach wspierania działalności innowacyjnej, która przewidywała
możliwość ubiegania się przez przedsiębiorców o status Centrum
Badawczo - Rozwojowego, do połowy 2008 roku nie stworzono ani
jednego takiego ośrodka; do końca października 2009 status CBR
otrzymało 20 jednostek i proces ten nie był dynamiczny. Przedsiębiorcy
niechętnie korzystali z pomocy w ochronie własności intelektualnej oraz
z pożyczek na inwestycje technologiczne, w sytuacji, kiedy można było
się ubiegać o dotacje na te cele. Rzadko korzystano również z ulg
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Proste pytania o fetysz MSP
Od 2006 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. współpracując z
zespołem naukowców pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra
Dominiaka realizuje cykl unikatowych w skali kraju projektów
badawczo – informacyjnych dofinansowanych z funduszy unijnych.
W ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego na tej samej
próbie kilkuset firm śledzone są zmiany zachodzące w całej
gospodarce regionu, różnych jej sektorach i w firmach województwa
pomorskiego. Jednym z czynników decydujących o
konkurencyjności gospodarki Pomorza jest poziom rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw (MSP). Pomorskie Obserwatorium
Gospodarcze monitoruje zmiany, ocenia ich dynamikę oraz wskazuje
obszary i kierunki wymagające zmian bądź szczególnego
z a i n t e r e s o wa n i a w ł a d z p o l i t y c z n y c h , s a m o r z ą d o w y c h i
administracyjnych.
W obliczu ubiegłorocznego spowolnienia gospodarczego i
pogorszenia koniunktury najnowsze wyniki badania pokazały spadek,
bardzo optymistycznych dotąd, nastrojów w odczuwaniu sytuacji
gospodarczej przez przedsiębiorców. W prowadzonych już po raz trzeci
badaniach (POG III) zwrócono szczególną uwagę na reakcję pomorskich
MSP na zmiany celów i planów przedsiębiorstw, stwierdzając, że
wyraźniej niż dotychczas zaczęli postrzegać zagrożenia i bariery
rozwojowe.
W Raporcie 2010, zatytułowanym „Sektor MSP na Pomorzu w
warunkach pogorszenia koniunktury” znalazły się też wnioski natury
generalnej odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw. m.in.
przy okazji omawiania motywacji, jakimi kierowali się przedsiębiorcy
zakładając firmę:
„Badania dowodzą, że przedsiębiorcy, którzy założyli firmy z chęci
prowadzenia działalności gospodarczej (kierując się motywami pozytywnymi,
takimi jak: realizacja marzeń, potrzeba autonomii i samorealizacji), w
przyszłości rozwijają swoje firmy podczas gdy ci, którzy zostali do tego niejako
zmuszeni (motywy negatywne: brak innej pracy, motyw finansowy, do
pewnego stopnia dziedziczenie), prowadzą firmy nierozwojowe. Wśród
przedsiębiorców trójmiejskich częściej niż w pozostałych grupach powiatów
pojawiła się potrzeba autonomii i samorealizacji (63,3%), dla tej grupy
przedsiębiorców przewyższyła ona nieznacznie także najczęściej wybierany
przez pozostałych przedsiębiorców motyw materialny). Przedsiębiorcy
trójmiejscy również częściej wskazywali na realizację marzeń (32,8%).
Potwierdzeniem gorszej sytuacji na rynku pracy w powiatach o wysokim
bezrobociu był wyraźnie częściej wskazywany motyw braku pracy (22,6%, w
porównaniu do średnich wskazań 13,9%), będący typowym motywem
negatywnym.”

Rozwój tak, ale...
Raport, pod którym podpisał się profesor P. Dominiak z Zespołem
kończy rekomendacje, które określić można, jako warunkowe.
Jeżeli władze regionalne i lokalne – czytamy w dokumencie - podtrzymują
swoje deklaracje o tym, iż celem ich polityki gospodarczej jest poprawa
konkurencyjności pomorskiej gospodarki, to powinny wdrażać zalecenia
deklaracji Komisji Europejskiej, przyjętej na konferencji ministrów
odpowiedzialnych za MSP w Bolonii w 2000 roku. Deklaracja ta podkreśla
potrzebę odchodzenia od ochrony (protekcji) małych podmiotów gospodarczych
na rzecz wspierania ich wzrostu. Oznacza to działania nie na rzecz
ratowania poszczególnych podmiotów w trudnych dla nich sytuacjach,
ale tworzenie warunków i klimatu sprzyjających rozwojowi sektora
MSP jako całości.
Badania POG, podobnie jak wiele innych, prowadzonych w
różnych krajach, wskazują na to, że sektor MSP jest dość odporny na
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gorszą koniunkturę (wbrew oczekiwaniom w badanej grupie
przedsiębiorstw zatrudnienie wzrosło). Trzeba wszakże bardzo mocno
podkreślić, że liczba firm „odpornych” jest mniejsza od liczby firm
„nieodpornych”. Recesja, czy tylko osłabienie wzrostu, powoduje ostrą
selekcję przedsiębiorstw.
Jest to naturalny mechanizm i władze polityczne muszą
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy i ewentualnie w jakim stopniu
należy łagodzić jego działanie. Rynkowa selekcja, choć oznacza upadek
słabszych podmiotów, uwalnia przestrzeń dla szukających swojego
miejsca w gospodarce nowych firm, opartych na nowych (być może
lepszych) pomysłach biznesowych. To te nowe firmy i mniejsza część
starych są głównymi kreatorami nowych miejsc pracy.
Wsparcie dla sektora MSP jest obecnie trwałym elementem polityki
gospodarczej w krajach wysoko rozwiniętych. Także i w Polsce wsparcie
to jest często wymieniane, jako priorytet działań decydentów na różnych
szczeblach władzy, w tym również władz regionalnych i lokalnych.
Zatem polityka regionalna i lokalna powinna zmierzać do:
- ułatwiania powstawania nowych podmiotów gospodarczych;
- selekcji najbardziej rozwojowych, dynamicznych przedsiębiorstw,
których wzrost warto wspierać z punktu widzenia nowych miejsc pracy,
innowacyjności, eksportu itd.
Narzędziem, które może pomóc w dokonywaniu wyboru
przedsiębiorstw wartych wsparcia, jest „kwalifikator”, który może być
wykorzystywany przez różne podmioty i instytucje w zależności od
ich potrzeb i celów. Wskazuje on na kilka istotnych obszarów
działalności przedsiębiorstwa, które decydują o rozwoju (wzroście)
firmy, takich jak:
- wzrost przychodów,
- wzrost (osiąganie) zysków,
- wzrost zatrudnienia,
- eksport (wzrost eksportu),
- wprowadzenie innowacji,
- dokonanie inwestycji
Z przedstawionych uwag i wniosków rodzi się pytanie - czy i na ile
decydenci powinni korzystać ze wsparcia naukowców.
Profesor P. Dominiak, powołując się zarówno na teorie
ekonomiczne, jak i na realia gospodarcze krajów wysoko rozwiniętych
stara się znajdować odpowiedzi na wciąż aktualne pytania:
- czy znaczenie sektora MSP w wysoko rozwiniętych krajach nadal
rośnie?
- w czym przejawia się jego wpływ na wzrost gospodarczy?
- czy powszechne przekonanie, że MSP tworzą więcej nowych
miejsc pracy niż duże firmy, to mit czy rzeczywistość?
- co to jest "pułapka rozkładu przedsiębiorstw"?
- od czego zależy wielkość populacji firm w gospodarkach
poszczególnych krajów?
- czym zajmuje się demografia przedsiębiorstw?
- co kryje się pod takimi zjawiskami, jak narodziny i zgon firmy?
- czy śmierć przedsiębiorstwa to zdarzenie negatywne?
Wszystko wskazuje na to, że w pięć lat po wydaniu książki jej
tematyka, przedstawione problemy są wciąż aktualne, a kryzys jedynie
je wyostrzył. O ich wadze z gospodarczego i społecznego punktu
widzenia mówiono też podczas listopadowego spotkania w ramach
Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Tutaj punktem wyjścia do rozważań była
odpowiedź na pytanie: „Dlaczego każdego roku rodzi się i umiera tak
dużo firm?”
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Z optymistycznym przesłaniem
Zbiorowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz szukanie
istniejących w nich prawidłowości zainteresowały ekonomistów
stosunkowo niedawno, bo 15 – 20 lat temu. Jest to materia niesłychanie
zmienna i dynamiczna potwierdza także profesor Piotr Dominiak , który
od 10 lat interesuje się tymi zagadnieniami biorąc za punkt wyjścia studia
i analizą demografii przedsiębiorstw. U podstawy leży diagnozowanie
ich obecnego stanu.
- Warto wiedzieć – mówi P. Dominiak - z jakimi firmami,
działającymi w gospodarce kraju mamy do czynienia, jak długo firmy
żyją (i czemu nieszczególnie długo!) oraz dla ilu firm jest przestrzeń w
gospodarce kraju. Nie chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości.
Odpowiedzi na te pytania mają bardzo praktyczny charakter; wiążą się z
polityką gospodarczą, wspieraniem wzrostu gospodarczego i
wspieraniem przedsiębiorczości. Czy istnieje optymalna wielkość
populacji przedsiębiorstw? Do czego należy dążyć stwierdzając, że
jakichś firm jest w Polsce za dużo bądź za mało? Czy jest przestrzeń dla
jakichś nowych firm na rynku?
Za pojęciami takimi jak narodziny firmy, czy zgon firmy kryje się
mnóstwo różnych zjawisk i procesów o bardzo zdywersyfikowanym
charakterze. Dlatego pytanie – czy upadek, albo śmierć przedsiębiorstwa
to coś złego? - uznawane przez niektórych za prowokacyjne - wcale takim
nie jest. Powinni zadawać je sobie politycy działający zarówno na
szczeblu lokalnym, jak i centralnym: czy warto wspierać
przedsiębiorczość polegającą na tym, że zakładane są nowe firmy, czy
też lepiej prowadzić politykę, służącą ochronie istniejących firm, które
już działają na rynku? Przed takimi dylematami staje polityka
gospodarcza na różnych szczeblach. Wszystkiego robić nie można, bo nie
ma na to środków; jedne działania służą jednemu celowi, inne –
drugiemu.
***
Demografia firm jest dyscypliną młodą. Początek jej dała
odpowiedź na proste pytanie – ile jest firm w gospodarce?
O ile w ostatnim dwudziestoleciu liczba firm w świecie bardzo
wzrosła, do przełomu lat 70. i 80 XX w. liczba ta malała. Populacja się
kurczyła. Pojawiła się teza, że gdy liczba firm maleje i średni rozmiar firm
rośnie mamy do czynienia z gospodarką z przyszłością, wzrostową i
rozwijającą się. I odwrotnie.
Tymczasem, ku zaskoczeniu większości fachowców, okazało się że
liczba firm wzrasta. Należało więc przyjrzeć się strukturze populacji: z
jednej strony - jakie firmy działają, jakie tworzą produkt krajowy brutto,
jakie firmy zatrudniają ludzi; z drugiej zaś strony – dynamice firm: czy
ich populacja jest stabilna, czy się zmienia, ile nowych przedsiębiorstw co
roku powstaje i znika. To względnie proste kwestie.
Mamy też do czynienia z pytaniami trudniejszymi: od czego zależy
wielkość populacji; dlaczego badając dwa podobne kraje – w jednym jest
zdecydowanie więcej firm niż w drugim? Czy istnieje optymalna
wielkość, którą da się określić? Czy istnieje optymalna struktura, którą
można sobie zaplanować, uznać za docelową i do niej dążyć. Czy istnieje
optymalna wysokość stopy narodzin firm i stopy ich zgonów? Czy tymi
wartościami można sterować, a jeśli nawet tak - czy w ogóle warto?
Przyglądając się sytuacji w Polsce, nawet na tak proste pytanie – ile
jest firm w naszym kraju - nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Np. w
rejestrze REGON jest ich ok. 3,3 mln. Ale wiemy, że mniej więcej tylko
połowa z nich jest aktywnych, czyli płaci podatki. Drugą połowę
stanowią firmy „uśpione”.
Ta bardzo duża różnica wynika z faktu, że nie ma u nas obowiązku
wyrejestrowywania działalności gospodarczej. W innych krajach ta
różnica jest dużo mniejsza, ale też jest.
Mówiąc zatem o firmach aktywnych i ich demografii znów rodzą się
pytania natury praktycznej. m.in. takie, od którego zaczęło się
zainteresowanie demografią przedsiębiorstw. Wiązało się ono z kwestią
redukcji bezrobocia oraz raportem Dawida Bircha , który na podstawie
analiz statystycznych postawił tezę, że większość miejsc pracy w
gospodarce amerykańskiej w końcu lat 70. stworzyły nie wielkie
korporacje, lecz małe firmy. Było to sprzeczne z ówczesną wiedzą, z
ówczesnymi paradygmatami ekonomii i z doświadczeniami
politycznymi. I mimo, że dwa lata później krytycy tego raportu
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udowodnili, że Birch posługiwał się metodami, nie wytrzymującymi
krytyki naukowej, jego wniosek okazał się prawdziwy!
Od tej pory zaczęto badać, czy rzeczywiście małe firmy tworzą
więcej miejsc pracy niż duże i czy warto je w jakikolwiek sposób wspierać
po to, by w ten sposób redukować bezrobocie, które akurat zaczęło
wówczas być poważnym problemem. Te dylematy towarzyszą nam
także dzisiaj. Również w Polsce mamy do czynienia w świecie polityki i w
mediach ze stereotypami, że tylko sektor małych i średnich
przedsiębiorstw może nas uratować przed rosnącym bezrobociem; że
należy wspierać małe firmy, bo tworzą nowe miejsca pracy.
Jest to po części prawda, po części nie. Ale zawsze warto badać na
bieżąco te zagadnienia, bo dopiero wtedy naprawdę wiadomo co się
dzieje, choć nieraz wnioski z trudem przebijają się do decydentów. Monitoring gospodarczy, który od kilku lat prowadzimy na
Pomorzu – podkreśla Piotr Dominiak - ma m.in. stwierdzić, kto
naprawdę jest twórcą miejsc pracy w naszym regionie. Wynika zaś z
niego dość jasno, że nie tylko mała przedsiębiorczość i – co wiemy
również z podręczników – tylko niewielka grupa firm tworzy nowe
miejsca pracy. Większość z nich likwiduje te miejsca.
I tak jest wszędzie. W Unii Europejskiej funkcjonuje ok. 20,5 mln
firm, w USA ok. 6 mln plus ok. 20 mln samozatrudnionych. W UE
zaledwie 0,21 proc. przedsiębiorstw to przedsiębiorstwa duże, czyli
zatrudniające powyżej 250 osób. Aż 99, 79 to MSP. Średnich, czyli
zatrudniających od 50 do 250 ludzi, jest raptem 1 proc, reszta to małe i
mikrofirmy.
Takie są fakty i jest to zadziwiająca prawidłowość, niezależnie od
tego czy kraj jest słabiej, czy mocniej rozwinięty; mały, czy duży.
Wszędzie MSP jest powyżej 99 proc.! Duże firmy – to margines populacji,
co nie znaczy, że margines gospodarki.
Przyglądając się mapie naszego kontynentu widzimy, że na
południu Europy i w basenie Morza Śródziemnego dominują małe i
średnie przedsiębiorstwa. Z kolei na północy, w Skandynawii w
strukturze MSP duże firmy odgrywają większą rolę. Nie mniej jednak w
skali całej populacji to jest i tak margines.
Z natury rzeczy udział zatrudnionych w MSP jest dużo niższy.
Wszędzie jednak powyżej połowa zatrudnionych pracuje w małych i
średnich przedsiębiorstwach, a przeciętna w UE wynosi 2/3.

Jak długo żyją firmy?
Generalnie – krótko; zdecydowanie krócej niż ich właściciele.
Z reguły też ci sami właściciele prowadzą w życiu więcej niż jedną firmę.
Likwidują i zakładają nowe, upadają i tworzą nowe. Z tą prawidłowością
spotykamy się we wszystkich społeczeństwach, że przeważnie ludzie
którzy zacznają karierę jako przedsiębiorcy nie wracają na tzw. etat.
Nawet, jeśli im się nie uda próbują od nowa. Można nawet powiedzieć, że
„przedsiębiorca będąc duszą firmy wędruje z jednego wcielenia w
drugie”.
Są oczywiście wyjątki i firmy, które żyją długo, czy nawet bardzo
długo. Warto jednak zauważyć, że średnia „przeżywalność” firm nie
rośnie, a nawet spada.
Czy to dobrze, czy źle? Gdybyśmy mieli to wartościować, zasadne
jest pytanie, czy należy coś z tym robić? Zapobiegać zjawisku, czy puścić
na żywioł – niech się dzieje co chce. Ilustracją tego jest przykład
gospodarki amerykańskiej, gdzie udział młodych firm jest znacznie
wyższy niż starych.
Prawdopodobieństwo przeżycia firm wykazuje, że młode firmy
mają relatywnie małe szanse przeżycia pięciu lat. Jeśli jednak im się to
uda wówczas prawdopodobieństwo dłuższego przetrwania i
ustabilizowania się na rynku jest znacznie większe i sięga 90 proc. Biorąc
za przykład badane przez kilka lat z rzędu przedsiębiorstwa na Pomorzu
okazuje się, że młode firmy też dają sobie jakoś radę i zaskakująco duża
jest ich przeżywalność. ...I – prawdę powiedziawszy – nie wiadomo, czy z
tego się należy cieszyć, czy nie.
Dla ilu firm jest miejsce w gospodarce? Do szukania odpowiedzi na
to pytanie skłania obserwacja wskaźnika „gęstości firm” - ilości firm
przypadających na 1000 mieszkańców. Na podstawie aktualnie
dostępnych danych z 2007 r. na 1000 mieszkańców w Niemczech
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szkoleniowe. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi
sprzedaży jest zapotrzebowanie ze strony firm, które otrzymały
samodzielnie dofinansowanie do projektów szkoleniowych i poszukują
wykonawców szkoleń. Tematyka szkoleń jest także zmienna i na ich
strukturę mają wpływ aktualnie realizowane duże kontrakty.
Tradycyjnie dominują „miękkie” umiejętności menedżerskie
(przywództwo, zarządzanie zespołem, komunikacja, motywowanie).

Szkolenia dofinansowane z EFS
Projekty EFS w branży szkoleniowej uchodzą za kłopotliwe, ale
rynek wymusza na Fundacji aktywność w tej sferze. GFKM jest firmą,
która znajduje się w ogólnopolskiej czołówce firm szkoleniowych pod
względem pozyskiwania środków unijnych na projekty szkoleniowe.
W ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
GFKM pozyskała w roku 2009 środki na realizację 9 projektów
szkoleniowych o łącznej wartości ponad 13,8 mln złotych. Największy z
nich to „ZN@CZEK PP - Zintegrowany Nowoczesny Cykl Zawodowej
Edukacji Kadr Poczty Polskiej”, który wygenerował przychód 3,17 mln
zł, zrealizowany w całości w roku 2009. Pozostałe projekty zostaną
zrealizowane do roku 2011. Programy szkoleniowe realizowane w
ramach tych projektów na ogół różni od standardowych głównie to, że
w części z nich pojawiają się szkolenia językowe i specjalistyczne,
wykraczające poza core business GFKM. Oczywiście znaczne
komplikacje i dodatkowe koszty generują liczne wymogi biurokratyczne
określone przez sponsorów. Opinia rynku odnośnie szkoleń
dofinansowanych bywa zróżnicowana, jednakże wszystkie projekty
Fundacji są realizowane na najwyższym poziomie. Wyrazem są oceny
uczestników, opinie firm beneficjentów, jak też i rezultaty licznych
kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działalność zagraniczna
W omawianym okresie GFKM prowadziła szkolenia firmowe w
Danii, Szwecji, Szwajcarii, Estonii, Litwie, Łotwie, Belgii, Holandii i
Rosji. Standardową drogą do pozyskania klientów zagranicznych były
wysoko ocenione szkolenia zrealizowane dla oddziału firmy
międzynarodowej w Polsce (np. Nordea, Roche) bądź też dobra
współpraca z zagranicznym partnerem mającym dostęp do rynku
(Rotterdam School of Management).
Od 2008 roku wspólnie z Kaliningradzkim Państwowym
Uniwersytetem Technicznym i IAE Aix-en-Provence, jako instytucją
walidującą, GFKM prowadzi Międzynarodowy Program MBA. W roku
2010 odbędzie się jego trzecia edycja. W programie tym Fundacja pełni
analogiczną rolę jak ta, którą w GFKM pełni Rotterdam School of
Management, Erasmus University. Na podobnym modelu opiera się
program MBA na Uniwersytecie Wileńskim z RSM, jako instytucją
walidującą i z 50% udziałem GFKM w prowadzeniu zajęć. Program ten
został w pełni dopracowany, ale z powodu fatalnej sytuacji
ekonomicznej Litwy jego realizacja została wstrzymana.

W rankingach branżowych
Gdańska Fundacja jest jedną z czołowych firm na rynku i jej pozycję
w branży doceniają nie tylko klienci, ale także środowiska branżowe. W
2008 roku Międzynarodowy Program MBA GFKM został
sklasyfikowany w najwyższej „KLASIE MISTRZOWSKIEJ” w ratingu
Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i „Rzeczpospolitej”.
GFKM jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce posiada
międzynarodową akredytację IQA CEEMAN, gwarantującą najwyższą
jakość oferowanych usług szkoleniowych. Akredytacja ta została
przedłużona w roku 2008 na kolejne 6 lat. W ogólnopolskim rankingu
firm szkoleniowych przeprowadzonym przez miesięcznik
„Home&Market” w roku 2009 GFKM znalazła się na drugim miejscu
pod względem przychodów. Od roku 2009 GFKM znajduje się także na
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liście tysiąca najlepszych szkół biznesu na świecie, z tytułem ”3 Palm –
Excellent Business School. Nationally Strong with Continental Links”
(klasyfikacja Eduniversal)

Strategie rozwoju GFKM
GFKM będzie kontynuować działalność zgodne z misją, jaką jest
wspieranie przedsiębiorstw i organizacji w Polsce i Europie w
podnoszeniu skuteczności działania poprzez szkolenia, trening
menedżerski i doradztwo na najwyższym poziomie. GFKM aspiruje do
wzmocnienia pozycji jednej z wiodących firm szkoleniowych na rynku
polskim i działającej regularnie na rynkach zagranicznych.

Kluczowe strategie GFKM:
1. budowa pozycji wiodącej firmy szkoleniowej wyróżniającej się bardzo
wysoką jakością nauczania oraz koncentracją na rozwijaniu
praktycznych umiejętności menedżerskich i specjalistycznych.
2. promowanie i upowszechnianie dobrej praktyki zarządzania.
3. kadra zarządzająca, menedżerowie, kierownicza kadra rezerwowa i
specjaliści:I dużych i średnich przedsiębiorstw polskich o mocnej pozycji
rynkowej lub przechodzących procesy transformacyjne, II dużych
przedsiębiorstw państwowych lub spółek z udziałem skarbu Państwa,III
firm międzynarodowych działających w Polsce. GFKM będzie dążyć do
powiększania skali działalności zagranicznej.
4. systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych kadry
dydaktycznej.
5. dostosowywanie się do zmian w otoczeniu rynkowym, inicjowanie i
promowanie korzystnych zmian.
6.uzyskanie wyniku ekonomicznego pozwalającego na stabilny
i zrównoważony wzrost. Fundacja przeznacza także część
wypracowanych środków na wspieranie działań o charakterze nonprofit.

Strategie operacyjne GFKM
1.bogaty wachlarz szkoleń otwartych i firmowych, w tym studia MBA i
studia podyplomowe jako najbardziej prestiżowe produkty
szkoleniowe. Oczekuje się, że absolwenci tych programów pozostaną
stałymi Klientami GFKM oraz będą promować ją w swoich
środowiskach.
2.koncentracja na realizacji projektów szkoleniowych i doradczych na
zasadach komercyjnych. Podejmowane będą także projekty
współfinansowane ze środków EFS.
3.monitorowanie i podejmowanie działań wobec:
- rosnących oczekiwań Klientów co do jakości szkoleń;
- ścisłe dostosowywanie szkoleń do potrzeb rozwojowych firm,
zespołów i indywidualnych uczestników;
- dostarczanie przez szkolenia znaczącej i mierzalnej wartości
dodanej wspierającej rozwój firmy Klienta;
- rosnące znaczenie badań i innowacyjności (DNA, TNA,
customizacja ofert i szkoleń, jakość materiałów szkoleniowych,
mierzenie efektywności, follow-up);
- rosnąca konkurencja ze strony polskich i zagranicznych firm
szkoleniowych;
4. budowa wizerunku wiodącej firmy szkoleniowej poprzez:
- wysoką jakość i praktyczną wartość szkoleń i usług doradczych;
- promowanie standardów jakości edukacji menedżerskiej poprzez
aktywne uczestnictwo w:
- Stowarzyszeniu Edukacji Menedżerskiej FORUM;
- European Foundation for Management Development (EFMD);
- Central And Eastern European Management Development
Association (CEEMAN);
- Baltic Management Development Association (BMDA);
- podejmowanie działań zmierzających do integracji i wzmocnienia

29

pracowników HR, wzrasta liczba szkoleń dla coachów i osób
zajmujących się coachingiem. Szacuje się, że w latach 2010 - 2012 zawód
ten będzie wykonywało od 3 - 4 tys. osób, a rynek usług coachingowych
wart będzie blisko 35 mln zł (wg raportu Polskiej Izby Szkoleniowej).
Istotny wpływ na rynek szkoleniowy będą miały nadal środki
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z jednej strony środki EFS
wpływają na wzrost świadomości znaczenia inwestowania w wiedzę i
zwiększają wartość rynku szkoleniowego. Z drugiej jednak strony
nieprofitowy charakter projektów unijnych będzie nadal powodował
zaburzenie rynkowych relacji pomiędzy dostawcami szkoleń i klientami
oraz zniekształcenie struktury dochodów firm szkoleniowych.
Korzystną zmianą jest możliwość występowania o środki unijne przez
przedsiębiorstwa i kontraktowanie szkoleń na zasadach zbliżonych
do komercyjnych.
Wśród projektów EFS do najpopularniejszych kategorii
tematycznych szkoleń będą najprawdopodobniej należały: organizacja i
zarządzanie, szkolenia zawodowe, organizacja i techniki sprzedaży,
zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne.

Sytuacja rynkowa
Rynek szkoleniowy w latach 2008 - 2010 charakteryzowały
następujące czynniki:
A) dobra koniunktura i silny popyt w pierwszych 3 kwartałach 2008
roku,
B) wyraźne ograniczenie budżetów szkoleniowych od IV kwartału
2008 roku do II kwartału 2010 i związane z tym zmniejszone
zapotrzebowanie na szkolenia,
C) rosnący wpływ funduszy unijnych na kreowanie popytu i
stabilizację przychodów firm szkoleniowych (projekty dofinansowane),
D) dodatkowe zmniejszenie popytu na szkolenia pełnopłatne
związane z upowszechnieniem dostępu do tanich szkoleń.
Efektem tego była duża niestabilność rynku, zwiększona przez
opóźnione w roku 2008 decyzje Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości o przydziale dofinansowania na projekty
szkoleniowe. Tymczasem należy mieć świadomość faktu, że branża
szkoleniowa jest barometrem koniunktury, bowiem w sytuacji
niepewności firmy w pierwszym rzędzie ograniczają budżety na
kształcenie i dokształcanie kadr.

GFKM - pozycja na rynku
Do pozycji jednego z liderów rynku w zakresie jakości oferty
szkoleniowej, skali działalności i wizerunku marki aspiruje Gdańska
Fundacja Kształcenia Menadżerów (GFKM). Ważnym elementem
polityki marketingowej jest obecność GFKM w rankingach, ratingach,
posiadane akredytacje i certyfikaty. W połowie 2010 ogłoszone zostały
rezultaty ratingu programów MBA w Polsce prowadzonego przez
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Tak jak w
poprzednich edycjach GFKM znalazła się w najwyższej Klasie
Mistrzowskiej. Ogłoszone zostały rezultaty kolejnej edycji klasyfikacji
Eduniversal. GFKM utrzymała prestiżową pozycję wśród 1000
najbardziej znaczących organizacji szkoleń menedżerskich na świecie w
kategorii ”Excellent Business School –
Nationally strong with
continental links”. W 2011 roku planowane jest uzyskanie certyfikatu
R.E.P. Project Management Institute. W dalszej kolejności planowane jest
uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania
projektami wg metodyki IPMA.

Skala działalności
W latach 2008 – 2010 Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
osiągnęła rekordowe wyniki w swojej 20 –letniej historii. Nastąpił co
prawda spadek liczby zrealizowanych dni szkoleniowych w ramach
szkoleń i studiów ‘’komercyjnych”, ale z nadwyżką zrekompensowało to
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ilość dni zrealizowanych przy pomocy dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Socjalnego (EFS). W latach 2008 – 2010 GFKM oferowała
ponad 2 tysiące dni szkoleniowych rocznie.

Międzynarodowy Program MBA
Studia MBA są flagowym produktem GFKM oraz jednym z
głównych czynników kreujących przewagę konkurencyjną i wizerunek
Fundacji jako wiodącej firmy szkoleniowej. Studia te GFKM oferuje we
współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Rotterdam School of
Management (piąta szkoła biznesu w Europie w rankingu Financial
Times 2010) i IAE Aix-en-Provence (wiodąca szkoła biznesu we Francji).
Fundacja organizuje publiczne MBA w Gdańsku (XX edycja w
październiku 2010) i Warszawie (we współpracy z BCC, IX edycja w
październiku 2010). Oprócz tego regularnie odbywają się branżowe
programy dla Izby Gospodarczej Gazownictwa, Związku Pracodawców
Kolejowych, sektora energetycznego. Organizowane są też programy
MBA in-company dla firm takich jak Grupa LOTOS, Grupa BRE, Grupa
PKO BP. Ogółem w roku 2008 uruchomiono 5 programów MBA, w roku
2009 – 7, a w roku 2010 - 6 programów. Sytuacja na rynku nie wpłynęła
znacząco na rekrutację na studia MBA pomimo zaostrzającej się
konkurencji na Pomorzu i w innych regionach kraju.

Szkolenia publiczne
W ofercie szkoleń publicznych, poza dwoma programami MBA,
znajdują się studia podyplomowe i profesjonalne oraz szkolenia krótkie
(2 - 8 dni). Wśród nich najważniejsze są studia podyplomowe. Aby
spełniały one wymogi uzyskania formalnego dyplomu są one
organizowane we współpracy z renomowanymi uczelniami.
Najważniejszym partnerem GFKM jest najlepsza prywatna szkoła
biznesu w Polsce – Akademia Leona Koźmińskiego. Wspólnie z nią
realizowane są Podyplomowe Studia Menedżerskie „Europejski Model
Zarządzania” w Gdańsku i Płocku, Podyplomowe Studia Zarządzania
Projektami w Gdańsku i Warszawie oraz Akademia Menedżera
Personalnego w Gdańsku i Warszawie. Oprócz tego Fundacja prowadzi
Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami w Krakowie (we
współpracy z tamtejszą Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości) i
Podyplomowe Studium Zarządzania Badaniami Klinicznymi w
Warszawie (we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).
Poza studiami podyplomowymi oferowane są także, trwające 8 - 12 dni,
Profesjonalne Studium Zarządzania Sprzedażą, Profesjonalne Studium
Finansów dla Menedżerów oraz Profesjonalne Studium Doskonalenia
Umiejętności Menedżerskich, jedynie w siedzibie. Od ostatniego
kwartału 2008 dało się zauważyć zmniejszone zainteresowanie rynku
szkoleniami publicznymi. Jest to nie tylko rezultatem osłabienia
koniunktury, ale także rosnącej oferty tanich publicznych szkoleń
dofinansowanych lub wręcz darmowych (dofinansowanie z EFS). Od
drugiej połowy 2010 r. obserwuje się zwiększenie popytu na szkolenia
komercyjne.

Szkolenia dla firm

przypadało 20,6 MSP, w sąsiedniej Francji, o podobnej gospodarce - 39,7.
Z kolei w Grecji - 76, we Włoszech - 67, w Portugalii 81, a w Polsce ok. 40,
czyli blisko średniej unijnej. Mamy więc do czynienia z ogromnym
zróżnicowaniem i przy takich rozpiętościach średnia ma niewielką
wartość poznawczą i nie daje łatwej odpowiedzi na pytanie: dlaczego są
takie różnice?!
Decydują o tym:
- czynniki naturalne
- kultura (w tym tradycja firm rodzinnych)
- polityka i czynniki konwergencji tzn.
- rozwój gospodarczy
- cykle koniunkturalne
- długotrwałe trendy zmian sektorowych
- rynek, w tym rynek pracy
- postęp techniczny
- Z moich doświadczeń, obserwacji, analiz i badań wynika – mówi
profesor P. Dominiak, że... ekonomia nie jest w stanie tego wyjaśnić.
Trzeba sięgnąć do innych dyscyplin: historii, kultury, polityki, a nawet
do czynników naturalnych. Nie jest dziełem przypadku, że w krajach
basenu Morza Śródziemnego wskaźnik gęstości firm jest największy. W
skali europejskiej są takie czynniki, które upodobniają populacje czyli
grają na rzecz konwergencji małych i średnich przedsiębiorstw.
Należy do nich np. rozwój gospodarczy. Wraz z nim ta struktura
zmienia się podobnie we wszystkich krajach. I dopiero można coś na ten
temat powiedzieć.
Cykle koniunkturalne są czynnikami krótkookresowymi, ale przy
dosyć dużej synchronizacji cykli w świecie warto się zastanowić, czy
małe i średnie firmy są bardziej na nie odporne niż duże.
I znów odpowiedź nie jest prosta. Wydaje się, że pojedyncze małe
firmy są mniej odporne, ale zadziwiająco dobrze się to udaje całej
zbiorowości. Można nawet stwierdzić, że jest bardziej odporna jeśli
chodzi o tworzenie i ubytek miejsc pracy, niż w grupach dużych firm.
Długookresowe trendy, jak np. trend który obserwujemy od
kilkudziesięciu lat na świecie, czyli rozwój usług wykazują, że udział
przemysłu staje się coraz niższy w tworzeniu PKB i w zatrudnieniu
ogółem, natomiast rosną usługi. W tej dziedzinie zaś jest naturalne
miejsce dla mniejszych podmiotów, ponieważ punkt minimalnej skali
efektywności zaczyna się przy znacznie niższej skali produkcji niż w
przemyśle. Fakt, że świat idzie w kierunku usług sprzyja powstawaniu
małych i średnich przedsiębiorstw.
Rynek pracy, kwalifikacje ludzi, struktura zapotrzebowania
tworzona przez firmy - to czynniki raczej zbliżające, bo pewne trendy na
rynkach pracy w skali międzynarodowej też są dość podobne.
I wreszcie postęp techniczny. Od przynajmniej 20 – 30 lat po raz
pierwszy w historii gospodarczej świata działa na korzyść mniejszych
podmiotów. Przede wszystkim technologie telekomunikacyjne i
informatyczne są możliwe do efektywnego zastosowania w małej skali
(dawniej mogły być stosowane w dużych firmach; żeby to co robią było
opłacalne wymagało dużych nakładów i dużej skali produkcji). Dzisiaj
nie tylko LC&T (Law Consulting & Training), ale także np.
biotechnologie są możliwe do efektywnego wykorzystania w mniejszej
skali. I to sprzyja pojawianiu się mniejszych graczy, którzy mogą całkiem
skutecznie działać w sektorach high tech.
Jest też cała grupa czynników dywergencji, różnicujących

Szkolenia dla firm są podstawowym obszarem działalności GFKM.
Zakres oferty obejmuje ok. 110 tematów szkoleń, z których korzysta co
roku ok. 100 firm. Lista klientów Fundacji jest bardzo zróżnicowana,
obejmując również korporacje międzynarodowe i duże firmy polskie.
Rokrocznie
7 - 9 firm z pierwszej dwudziestki Listy 500
„Rzeczpospolitej” kupuje w GFKM programy szkoleniowe in-company.
W przekroju klientów struktura branżowa wykazuje wahania, ale na
ogół dominują branża paliwowo-energetyczna i finansowa.
Np. w latach 2009 – 2010 około 20% przychodów stanowił sektor
paliwowo-energetyczny, a 17% sektor finansowy.
Po wyjątkowo słabym 2009 r. oraz pierwszej połowie 2010 r. sytuacja
na rynku poprawia się; wracają klienci, którzy zmniejszyli swoje budżety
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populację, jak np. czynniki naturalne. Stąd na południu Europy
nadmorskie hoteliki, pensjonaty i drobne restauracje, których nie ma lub
jest ich mniej np. w Szwecji. Poza tym kultura i tradycja firm rodzinnych
jest znacznie silniej zakorzeniona w społeczeństwach południowej
Europy niż na północy, co też ma bardzo duże znaczenie.
Kolejny problem stanowi zaufanie w biznesie. Tam gdzie jest
większe, tam ludzie chętniej pracują nawet w małych zespołach. Nie
muszą wzmacniać swoich relacji poprzez wiarygodne struktury oraz
kontrakty charakterystyczne dla dużych firm.
Odrębną kwestią jest polityka, bardzo zróżnicowana wobec
przedsiębiorstw. Zmienna w zależności od tego kto i jak rządzi; jakie ma
priorytety. Może dziwić np. to, że we Włoszech firm małych i średnich
jest najwięcej w centrum kraju. Na południu też jest ich bardzo dużo ale
działają w „czarnej” strefie i są kontrolowane przez mafię, czy camorrę.
W związku z tym trudno uzyskać stamtąd wiarygodne dane
statystyczne. Do paradoksów zaliczyć też można fakt, że takie ośrodki,
na które wskazują podręczniki ekonomii i zarządzania, jako
przykładowe – okręgi przemysłowe we Włoszech, zdominowane przez
MSP – to regiony, w których przez długie lata rządzili komuniści lub
socjaliści. Jak się okazało - to oni najsilniej wspierali drobną
przedsiębiorczość, w ewidentnej sprzeczności z ekonomią Marksa i z
analizami marksistów.
Wreszcie czynnik uniwersalny – kultura sektorowa. Są pewne
działy gospodarki, które charakteryzują się większym udziałem dużych
firm. Spore znaczenie ma tutaj fakt, jak jest ustawiona gospodarka
danego kraju. Bez względu na czynniki różnicujące (dywergencja).
***
Chcąc odpowiedzieć na pytania: dlaczego tak dużo firm umiera,
dlaczego tak dużo firm się rodzi? -należy wpierw uświadomić sobie co to
znaczy dużo?
Dane dotyczące Unii Europejskiej z 2005 roku zarówno
wcześniejsze, jak i odnoszące się do obecnej chwili dowodzą, że stopa
narodzin (liczba narodzin nowych firm do całej populacji) jest bardzo
stabilna i wynosi 9 proc. rocznie, Firmy rodzą się dziesięciokrotnie
częściej niż ludzie. I umierają częściej, bo średnio stopy zgonów wynoszą
7 – 8 proc., gdy przed 30 laty było to 4 – 6 proc.
Obecnie sytuacja uległa stabilizacji zarówno w Europie, jak i w
Polsce. I chociaż w różnych krajach jest na bardzo różnych poziomach nie obserwuje się jakichś wielkich skoków. Być może lata 2009 i 2010, ze
względu na kryzys, przyniosą inne dane, ale nie dysponujemy jeszcze
odpowiednimi materiałami statystycznymi.
Wspomniane wyżej stopy są też bardzo mocno zróżnicowane w
poszczególnych państwach. Czasami wydaje się, że w takich
gospodarkach jak nasza stopa narodzin i zgonów będzie wyższa niż w
gospodarkach stabilnych. Tymczasem w gospodarce niemieckiej w
latach 90. i początkach obecnej dekady stopa narodzin firm była
niesłychanie wysoka i wahała się od 12 do 15 proc. rocznie. Stopa
zgonów była też niewiele niższa. W tym samym czasie w gospodarce
francuskiej stopy te były o wiele niższe, chociaż pozornie gospodarka
niemiecka uważana jest za zdecydowanie bardziej stabilną.
Statystyki bywają zaskakujące i trzeba mieć wobec nich także
sceptyczny stosunek, bo zdarza się, że są średniej jakości. Ale...lepszy
rydz niż nic, więc warto do nich sięgać.

Narodziny i zgony firm
Dane dla UE
2003
2004
2005
----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------Liczba nowych firm
1.472
1.625
1.585
Liczba zgonów
1.259
1.325
1.368
przyrost netto
0.215
0.300
0.212
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Dlaczego firmy się rodzą. Co decyduje że w jednym kraju rodzi się
więcej firm niż w innych? Ekonomiści wyróżniają dwie grupy
czynników wpływających na narodziny firm: chęci i możliwości
(przymus). Po części założyciele przedsiębiorstw robią to z własnej
nieprzymuszonej woli, bo widzą swój interes i chcą zarobić. Ale są i tacy,
którzy nie mając innego wyjścia, np. z braku pracy. Te dwie grupy trzeba
rozdzielić. Z badań nad przedsiębiorcami wynika, że ci którzy prowadzą
firmy z własnej woli robią to lepiej. Ci którzy działają pod presją
generalnie robią to gorzej i mają gorsze efekty.
Doświadczenie wskazuje, że powstawanie nowych firm jest
zjawiskiem powszechnym. Stopa narodzin firm jest znacznie wyższa niż
stopa penetracji rynku: więcej firm wchodzi na rynek niż firm, które się
rozwijają. To jest optymistyczne przesłanie. Każdy ma szansę
wystartować w biznesie. Doświadczenie uczy, że nawet w bardzo
dojrzałych gospodarkach zawsze jest miejsce na działalność
gospodarczą. Aczkolwiek mamy do czynienia ze znacznym
zróżnicowaniem pomiędzy krajami i w poszczególnych sektorach.
Ciekawe jest natomiast to, że we wszystkich krajach stopa narodzin
firm i stopa zgonów są bardzo silnie z sobą skorelowane.
To nie przypadek. Są kraje, o wysokiej stopie narodzin i
jednocześnie wysokiej stopie zgonów, obok nich np. Szwecja, czy
Norwegia o niskich stopach narodzin, ale też o niskich stopach zgonów.
Zatem stopy przyrostów nie wykazują różnicy.
Czym innym jest jednak różnica między np. 13 proc. stopy narodzin
w Niemczech i 11 proc. stopy zgonów tym kraju, a Szwecją, gdzie np.
stopa narodzin wynosi 4 proc. a stopa zgonów - 2 proc. Dwie zupełnie
inne sytuacje, za którymi kryją się dwa całkiem odmienne procesy.
Chociaż wynik końcowy jest taki sam: 2 proc. przyrostu populacji
przedsiębiorstw.
Patrząc na drugą stronę medalu, czyli na zgony, trudniej znaleźć
odpowiedź na pytanie o ich przyczyny. Statystyka zgonów jest bowiem
mniej wiarygodna. Z badań reprezentatywnych wynika, że warto
wiedzieć, które grupy firm, lub przedsiębiorstwa i o jakim profilu jest
szczególnie podatne na zgony. Po profilu można więc ocenić
prawdopodobieństwo jej przeżycia lub zgonu. Wydaje się
niepodważalne, że najbardziej podatne są tutaj przedsiębiorstwa młode i
firmy małe. Całkiem podobnie, jak było z ludźmi do połowy XX wieku.
Średnie współczynniki śmiertelności wynikały z dużej śmiertelności
niemowląt. Także w biznesie młode i małe częściej upadają niż stare i
duże.
Wniosek może mało odkrywczy, ale pomagający zrozumieć pewne
generalne procesy gospodarcze. Oczywiście tam, gdzie są duże zmiany
strukturalne, upadają duże gałęzie, powstają nowe.... Jest też pewna
prawda, nie do końca udowodniona metodami naukowymi:
prawdopodobieństwo zgonu jest większe, gdy firma działa w sektorze
nowoczesnym, w branży ICT (Information and Communications
Technologies). Tam stopy umieralności są wyższe niż w przemyśle
spożywczym, który oparty jest na tradycyjnych technologiach.
Można to też pokazać od drugiej strony. Stopy umieralności są
wyższe, ale więcej firm wzrasta. Z kolei w przemyśle spożywczym
ryzyko umieralności jest niższe, podobnie jak prawdopodobieństwo
wzrostu. Dwa różne światy. Więc nie wystarczy działać w sektorze high
tech, by osiągnąć sukces.
Raporty europejskie i amerykańskie wymieniają mnóstwo różnych
powodów, powodujących zgony firm. m.in. negatywne czynniki
zewnętrzne, powodujące, że firma nie daje sobie rady. Trudno jednak o
obiektywizm. Wykazy czynników tworzone są na podstawie rozmów z
przedsiębiorcami, którzy upadli. A oni rzadko przyznają się do tego, że
źle zarządzali. Zwalają winę na okoliczności, na polityków, na wysokie
podatki, na banki, na sąsiadów, na Chińczyków itd. Tymczasem
specjaliści, badający indywidualne przykłady stwierdzają jednak, że w
90 proc. przypadków o porażce decyduje złe zarządzanie: błąd ludzki
właściciela. Warto więc mieć na uwadze, że znaczna większość
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przedsiębiorców to ludzie o niewielkim wykształceniu. Od lat średni
poziom wiedzy właściciela małej i średniej firmy jest dużo niższy niż
przeciętna pracownika najemnego. To się jednak zmienia. W Polsce jest
wyjątkowo dużo ludzi po wyższych studiach, którzy prowadzą własną
działalność. Wyjątkowo dużo! Znacznie więcej niż na Zachodzie Europy,
gdzie przeciętny grecki czy włoski przedsiębiorca nie ma żadnego
wykształcenia. Popełnia więc mnóstwo błędów i to jest rzeczą normalną,
niczym dziwnym czy zaskakującym...
Profesor Dominiak przestrzega jednak, by nie trzymać się przy tym
kurczowo kwestii cenzusu. Wciąż jeszcze 90 proc. podręczników
ekonomii i zarządzania poświęca uwagę kierowaniu wielkimi
korporacjami, albo opiera się na doświadczeniach wielkich korporacji. Ile
korzystających z nich osób znajdzie w nich pracę? Czy wiedza, która
sprawdza się w dużych firmach jest równie sprawdzalna w przypadku
małych i średnich firm?
- Wiemy, że nie – podkreśla P. Dominiak. - Zarządzanie małą, czy
średnią firmą a dużym przedsiębiorstwem to nie to samo. Wymaga
innych kompetencji, innego podejścia do całości zagadnień.
Zresztą nie tylko w Polsce kształcimy „pod potrzeby” dużych
jednostek. Tak się dzieje „z rozpędu”. Wiele programów z ekonomii, w
tym także z zarządzania powstawało w latach 60. i 70. gdy wszyscy byli
święcie przekonani, że najważniejsze na świecie są duże firmy i że
większość ludzi będzie w nich pracować. Po części wynika to z dogmatu
że tam powstają wszystkie lub przynajmniej większość innowacji. Nie
bez znaczenia jest też fakt, że młodzi ludzie pracę w wielkich
korporacjach postrzegają jako „lepszą”...
Jest kwestią dyskusyjną, czy mają rację, choć wiadomo, że pod
wieloma względami tak rzeczywiście jest. Więc i zapotrzebowanie na ten
rodzaj wiedzy jest większe.
Na szczęście obecnie nie ma już chyba wyższej uczelni, która w
programie zarządzania nie uwzględniałaby również zarządzania MSP.

Metoda prób i błędów, czyli...
wzmacnia nawet to, co zabija
W świetle przedstawionych badań, danych i opinii – rysują się
poważne wątpliwości, czy to źle, jeśli upada przedsiębiorstwo. Doradca
jednego z prezydentów amerykańskich T.F. Bibbens stwierdził, że
prowadząc biznes trzeba się liczyć z porażką i należy ją wkalkulować w
działalność gospodarczą. Przy czym, jeśli nawet przegrałeś, nie znaczy to
wcale, że jesteś do niczego. Można przegrać, podnieść się i działać dalej
zakładając kolejną firmę. To charakterystyczne dla biznesu
amerykańskiego: nie poddają się jeśli przegrali. W biznesie jak w sporcie:
nic tak dobrze nie uczy, jak porażka.
Należy jednak pamiętać, że upadki są dobrą lekcją pod warunkiem,
że nie upada się dwa razy z tego samego powodu. I amerykańscy
doradcy znacznie częściej niż w Europie tak traktują przedsiębiorców.
Uważają nawet, że jeśli ktoś ani razu nie upadł, to na dobrą sprawę jego
przyszłość nie jest najlepsza, bo na pewno upadnie.
Jest w tym oczywiście sporo przesady, ale ilustruje charakterystykę
różnicy między biznesem amerykańskim a europejskim. W Europie, w
tym także w Polsce, stosunek do porażki i jej odbiór społeczny jest
zupełnie inny: „jeśli upadłeś jesteś do niczego”.
I jeszcze jedna uwaga: morał jaki wynika z demografii
przedsiębiorstw: „gdyby nie śmierć nie byłoby narodzin”. Jeśli firma
upadła z jakichkolwiek powodów - była gorsza od innych i ... zrobiła
miejsce nowej, która daje szanse, że będzie dużo lepsza niż ta, która
upadła. A jeśli będzie gorsza upadnie jeszcze szybciej.
Nowe firmy wnoszą coś nowego. Mechanizm upadku i narodziny
podtrzymuje konkurencję, bez której byłoby znacznie gorzej. Nie znaczy
to wcale, że jeśli więcej firm upadnie i więcej się rodzi to będzie to lepiej
świadczyć o gospodarce.... Ale bez tej wymiany gospodarka wpadałaby
w rutynę. I stąd właśnie bierze się zasadność pytania: czy warto chronić
istniejące firmy?
- Uważam, że nie warto – twierdzi profesor Dominiak, którego
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Andrzeja Koźmińskiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego, który
w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” stwierdził: „Jest tylko jedna droga
(generowania miejsc pracy – przyp MG) – duże inwestycje w edukację i
naukę. Brakuje nam uczelni najwyższej światowej klasy i liczących się w
świecie ośrodków badawczych. A dopiero one mogą stworzyć potencjał,
który przyciągnie innowacyjne inwestycje”. Aby stworzyć silne firmy

liczące się na rynku międzynarodowym, „trzeba też mieć ambicje; brak
ambicji jest podstawową przyczyną niepowodzeń, a my
przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy tacy niepozorni, mało ważni”.
Marek Grzybowski

Wiedza na sprzedaż
Działalność szkoleniowa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów
Doświadczenia i perspektywy
W Polsce działa ok. 2500 podmiotów szkoleniowych. Silna
konkurencja, wprowadzane rozbudowane procedury wyboru dostawcy
szkoleń oraz rosnące wymogi klientów odnośnie korzyści wynikających
z inwestycji szkoleniowych powodują konieczność zwiększenia
efektywności działań merytorycznych, organizacyjnych i
marketingowych. Obejmuje to kompetencje kadry trenerskiej i
pracowników, zakres i jakość oferty programowej, pozycję na rynku,
wizerunek marki i nowoczesność działań marketingowych.

Rynek szkoleniowy w Polsce – prognozy

Zauważalna jest rosnąca świadomość pracodawców z korzyści
płynących z udziału pracowników w szkoleniach. W 2008 roku ze
szkoleń zewnętrznych skorzystało ponad 2/3 przedsiębiorstw (wg
badania Millward Brown SMG/KRC). Pomimo ograniczeń w budżetach
szkoleniowych, w 2009 roku odsetek firm zainteresowanych
szkoleniami wzrósł o 12%. Najchętniej ze szkoleń zewnętrznych
korzystają średnie i duże podmioty gospodarcze. Środki zarezerwowane
na szkolenia zewnętrze znajdują się w budżecie 97% średnich i 96%
dużych przedsiębiorstw. Konkretne plany szkoleniowe na 2009 rok
(zakres tematyczny szkoleń) posiadało ponad 65% średnich i dużych

Wartość rynku szkoleniowego w latach intensywnego rozwoju
gospodarki polskiej szacowano na ok. 2 mld złotych. W okresie
zwolnienia gospodarczego w roku 2009 firmy zmniejszyły wydatki na
szkolenia średnio o 30% w porównaniu z rokiem 2008. Jednak od drugiej
połowy 2010 r. rynek szkoleniowy w Polsce zaczął odzyskiwać tendencję
wzrostową. Czynniki, które temu mogą sprzyjać w przyszłości, to
wzrost świadomości znaczenia „czynnika ludzkiego”, wzrost
strategicznego znaczenia działów HR, presja na efektywność działania,
wzrost znaczenia uzupełniających działań rozwojowych (coaching,
doradztwo).

firm.
Prognozuje się, że najbardziej popularne tematy w najbliższych
latach będą obejmować rozwój umiejętności przywódczych, poprawę
efektywności sprzedaży, umiejętności kierowania personelem,
budowania relacji i wykorzystywania networkingu, podnoszenie
efektywności organizacji, zarządzanie projektami.
Spodziewać się można rozwoju coachingu menedżerskiego.
Zmieniła się percepcja coachingu wśród kadry kierowniczej i

Cytaty w artykule pochodzą z wypowiedzi i referatów uczestników konferencji „Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu” zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie
oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania w dniach 24-25 listopada 2010 oraz z wypowiedzi prof. Andrzeja Koźmińskiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego dla „Rzeczpospolitej”
(Czarna dziura, rozmawiali Anita Błaszczak i Jakub Kurasz, http://www.rp.pl/artykul/557895.html, data pobrania 02-11-2010)
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Polska SA. od marca 2003 r. i twierdzi, że jest to czas ciągłych zmian, które
mają na celu doskonalenie banku. Jeśli prześledzić różne
przedsięwzięcia, które miały miejsce w banku, trudno się z prezesem nie
zgodzić.

Koncentracja na personelu
W roku, w którym Piotr Czarnecki objął stanowisko prezesa
wdrożono w Raiffeisen Bank Polska system Management By Objectives.
W roku następnym najlepsi pracownicy włączeni zostali do programu
Top Performer. Był to szczególny program motywacyjny, którym objęto
około 20% najbardziej operatywnych pracowników (TopPerformerów).
Ich wyboru dokonywał menedżment niższych szczebli (B-1 wspólnie z
B-2), a grupę zatwierdzał Zarząd Banku. Kolejny program motywacyjny
R-Stars uruchomiony został w 2004 r. i skierowany był do 5%
pracowników („gwiazd”)
wybranych z wszystkich obszarów
funkcjonalnych banku. Kandydaci na „gwiazdy” nominowani są przez
wszystkich pracowników poszczególnych działów, a o nominacji i tytule
„gwiazdy” decyduje kapituła pod przewodnictwem prezesa zarządu. W
nagrodę Gwiazdy udają się w tygodniową wspólną podróż do
egzotycznych krajów. W latach 2006-2008 wprowadzono system
Grade'ów i Benefitów. Grade przypisany został do danego stanowiska.
Do benefitów które mógł uzyskać pracownik należała opieka medyczna i
grupowe ubezpieczenie na życie. Benefity znalazły również narzędzia
wchodzące w skład
konkurencyjnej polityki samochodowej i
telefonicznej. Związki pracowników z bankiem premiuje uruchomiony
w 2010 r. program Rai'fajne Lata. Są to nagrody jubileuszowe za 5, 10, 15
oraz 20 lat pracy. W zależności od ilości lat przepracowanych w
Raiffeisen Bank Polska pracownik otrzymuje nagrodę oraz dodatkowy
urlop wypoczynkowy. Jubileusz 15-lecia pracownik obchodzi uroczyście
wspólnie z Zarządem Banku. Najlepsi pracownicy uczestniczą w
programach ujętych we zespół działań pod nazwą Talent Management.
W ramach R-Challengers około 15% najlepszych pracowników może
wraz z wyznaczonym Mentorem programować indywidualną ścieżkę
rozwoju w graniach określanego budżetu rocznego. Rozwój
wyróżniających się menedżerów odbywa się z kolei według programu
R-Diamond.

Zmiany pod kontrolą
W zarządzaniu bankiem w warunkach niepewności i ciągłych
zmian w otoczeniu ekonomicznym, prezes Piotr Czarnecki sugerował w
czasie swojej prezentacji, że przydatny jest ośmioetapowy model zmiany
Johna P. Kottera. Zmiana w firmie powinna polegać więc na
uruchomieniu procesu składającego się z następujących działań:
- przedstawieniu pracownikom potrzeby pilnego wprowadzenia
zmian,
- budowaniu koalicji liderów, która pokieruje wprowadzeniem
zmian,
- wizji i strategii,
- prezentacji wizji zmian udziałowcom, klientom i pracownikom,
- zachęcaniu personelu do działania na szeroką skalę,
- określaniu krótkookresowych celów (szybkich sukcesów)
i planowaniu ich realizacji,
- konsolidacji usprawnień i kontynuowaniu zmian,
- utrwaleniu nowych metod zarządzania w kulturze firmy.
Wprowadzając zmiany w organizacji należy pamiętać, że zmiana
sama w sobie nie ma wartości. Prezes Raiffeisen Bank Polska odwołując
się do Petera Druckera podkreślał, że ”zmianą nie da się zarządzać,
można ją tylko antycypować”. Niezbędna jest więc ciągła obserwacja
otoczenia i generowanie zmian we własnej firmie, bowiem jak mówił
Jack Welch: „Jeśli stosunek zmian zachodzących wewnątrz organizacji
do zmian na zewnątrz organizacji, koniec firmy jest bliski”. Konieczny

jest więc proces permanentnej przebudowy organizacji zorientowanej
rynkowo, ponieważ „nie wiem, czy jestem przed kryzysem, w kryzysie,
czy po kryzysie” – zauważa prezes Czarnecki i podkreśla – „sprężyna
zmian nakręca się, a cykle zmian są coraz krótsze. Mamy do czynienia z
„permutacją zmian”.
W sesji prowadzonej przez młodych naukowców (w której wyniki
badań prezentowali między innymi Damian Makowski, Bożena Wójec,
Arkadiusz Stajszczak) zauważono, że kryzysy są wynikiem zaniku
klasycznych wartości, a szansą na ich przezwyciężenie jest rozwój
kultury biznesowej oraz upowszechnienie zasad biznesu społecznie
odpowiedzialnego. Potrzebne jest odejście od modelu klasycznego do
nowoczesnego, przyjaznego dla otoczenia.

Mniej niepewności
W trakcie sesji poświęconej zarządzaniu w warunkach niepewności
prof. Krystyna Jędralska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
stwierdziła, że nie ma skutecznych instrumentów pozwalających na
eliminowanie poczucia niepewności i zagrożenia, co generuje napięcia
społeczne w organizacjach i między nimi. Są one konsekwencją
turbulencji otoczenia. W praktyce stwierdzić można niepewność
podmiotową, przedmiotową i relacyjną. Niepewność podmiotowa
powstaje w wyniku ograniczeń poznawczych decydenta, a
przedmiotowa wynika z dynamiki i trudności w kontrolowaniu
zasobów, umiejętności i kompetencji. Niepewność relacyjna powstaje
pod wpływem zmian otoczenia przedsiębiorstwa i pod wpływem
nieprzewidywalnych
zachowań uczestników rynku (klientów,
kooperantów, akcjonariuszy, konkurentów) itd. Niepewność działań
można zmniejszyć stosując analizę strategiczną, adaptacyjność,
tworzenie struktur sieciowych oraz refleksyjne uczenie się – uważa prof.
Jędralska. Natomiast prof. Rafał Krupski (Uniwersytet Ekonomiczny we
Wrocławiu) wyraża pogląd, że z niepewnością działań biznesowych
można sobie poradzić stosując planowanie scenariuszowe.
Kryzys jest wyzwaniem dla przywódcy – stwierdził prof. Robert
Karaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dlatego przywódca
powinien umieć wywoływać w podwładnych chęć podejmowania
działań zmierzających do urzeczywistnienia ustalonych
celów
organizacji, oczekiwań i aspiracji ludzi, dowodził profesor odwołując się
do przykładów zagranicznych (w tym dorobku wojennego Churchila).
Proces ratowania upadającej spółdzielni przystosowującej się do działań
w warunkach gospodarki rynkowej przedstawił Wojciech Góral, Prezes
Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich Florian z Wrocławia. Zmiana
zarządu, dostosowanie organizacji usług do konkurencyjnego rynku,
uruchomienie procedur windykacyjnych to najważniejsze problemy
jakie trzeba było rozwiązać w firmie działającej w regułach prawa
spółdzielczego. Kryzys zażegnano dzięki determinacji części średniego
personelu i członków spółdzielni, którzy przełamali opór zarządu
przeciwko zmianom. Prezes Góral przedstawił więc nietypowy proces,
gdy inicjatorami zmiany organizacyjnej byli członkowie organizacji, a nie
top menedżment.
Osobny dzień konferencji poświęcono tematyce wartości a
zarządzania w kryzysie (Przewodniczący sesji: prof. Wojciech Gasparski,
Akademia Leona Koźmińskiego), zarządzaniu publicznemu wobec
wyzwań kryzysu (prowadzący prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie), edukacji menedżerskiej wobec wyzwań
kryzysu (prof. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski) oraz
przedsiębiorstwu przyszłości (prof. Wiesław Grudzewski, Instytut
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ).
Konferencja odbywała się w okresie niezwykle ważnym dla polskiej
gospodarki, która otoczona burzami recesji wciąż wznosi się na
powierzchni globalnej gospodarki. Poszukiwanie jednego rozwiązania w
czasie gdy kryzys przeżywa nie tylko gospodarka ale również nauka jest
trudne i nikt nie odważył się dać jednolitej recepty na zarządzanie firmą.
Szukając kierunków działań dobrze wziąć pod uwagę wypowiedź prof.
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zdaniem podtrzymywanie firm słabych czy ich funkcjonowanie „na siłę”
w sektorach uznawanych za schodzące, to wyrzucanie publicznych
pieniędzy przez państwo lub samorząd. Dlatego jeśli przedsiębiorcy
domagają się ochrony, to jest to w rzeczywistości ochrona przed
konkurencją. Dlaczego mamy to robić?
Lepiej wspomagać nowe firmy, bo dają szansę, że będą lepsze i
efektywniejsze i że ta wymiana będzie rodzić postęp.
To oczywiście niewesoła perspektywa dla tych, którzy muszą
likwidować swój interes, ale z punktu widzenia makroekonomicznego, a
z takiego powinna być prowadzona polityka gospodarcza, należy
inwestować tam gdzie się rodzi przedsiębiorczość. I na pewno jest
bardziej prawdopodobne że dzieje się to w firmach nowych niż starych.
W największych badaniach na świecie, które od kilku lat prowadzi
Global Entrepreneurship Monitor dla poszczególnych krajów, jako
główny wskaźnik przedsiębiorczości obliczana jest stopa narodzin
nowych firm. Czasem wychodzi śmiesznie, bo okazuje się że najbardziej
przedsiębiorczym narodem są Kenijczycy. Ale czasem ma to ręce i nogi.
Liczy się jednak samo podejście, a więc fakt, że z przedsiębiorczością
mamy do czynienia wtedy, gdy ludzie chcą zakładać nowe firmy. I w tym
jest po prostu sens.
Chce się w tym miejscu dodać – mimo wszystko ma sens. Mimo
tego, że na bazie badań ponad 2 tys. analizowanych przedsiębiorców nie
ma żadnych kontaktów z instytucjami wspomagającymi biznes, lub są to
kontakty sporadyczne, sprowadzające się do składania od czasu do
czasu podań o dofinansowania.
To generalny problem, że wciąż nie zawierają umów o współpracę z

uczelniami, parkami technologicznymi, czy niezależnymi fachowcami.
Wciąż nie widać, by istniały znaczące efekty wiążące się z rozwojem tzw.
sieci wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Przybywa agencji i
instytutów mających w szyldzie „przedsiębiorczość”, ogromny postęp
obserwujemy m.in. na Pomorzu związany z powstaniem parków
technologicznych. Czy jednak tędy prowadzi droga przedsiębiorców ku
lepszemu?
- Wdrażane od ośmiu lat strategie rządowe odnoszące się do
polskiego sektora MSP tworzą określony klimat wobec przedsiębiorców
i przedsiębiorczości – przyznaje prof. P. Dominiak. – Ulega on
zdecydowanym zmianom na lepsze i co do tego nie ma wątpliwości. Po
części jest to zasługa polityków, którzy choć niezbyt dużo robili,
przynajmniej deklarowali, że przedsiębiorczość jest czymś
pożytecznym. Na początku lat 90. startowaliśmy przecież z obrazem
przedsiębiorcy jako osoby o podejrzanej reputacji. I to jeszcze gdzieś tkwi
w pokładach urzędniczej świadomości. Od czasu, gdy zły wizerunek
przedsiębiorcy bardzo przeszkadzał w prowadzeniu działalności
gospodarczej, społeczny klimat zdecydowanie się zmienił. Natomiast
fakty i realizacja tych strategii nie jest najlepsza.
Weszliśmy w Polsce w fazę dojrzałości. Pewnej stabilizacji struktury
MSP. Doświadczenie wskazuje, że przy osiągnięciu wskaźnika ok. 40
firm na 1000 mieszkańców już niewiele więcej może ich przybyć w
naszych uwarunkowaniach. Ten wskaźnik może rosnąć, ale dużo
wolniej. Jeśli nawet będą powstawały, to inne będą wypychane. Po
prostu w zależności od tego, w jakiej fazie rozwojowej znajdzie się kraj taka będzie zmiana populacji w sektorze MSP.
Notował: AG

Profesor P. Dominiak, kierujący zespołem merytorycznym realizującym badania Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego jest dziekanem
Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej PG i m.in. członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Uczestniczył w
komitetach naukowych międzynarodowych konferencji poświęconych MSP i przedsiębiorczości, a plonem jego zainteresowań naukowych,
dotyczących m.in. małych i średnich przedsiębiorstw jest książka „Sektor MSP we współczesnej gospodarce” wydana przez PWN, pierwsza w
Polsce i jedna z nielicznych w świecie, publikacji naukowych poświęconych ekonomii sektora MSP.

Firma w kryzysie
Konferencja „Raport o zarządzaniu. Lekcje z kryzysu”
W listopadzie 2010 r. Akademia Leona Koźmińskiego w
Warszawie
oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
zorganizowały konferencję pod nazwą Raport o zarządzaniu. Lekcje z
kryzysu. W dwudniowych obradach brało udział kilkudziesięciu
naukowców i praktyków życia gospodarczego, ekonomistów i
specjalistów od zarządzania, menedżerów z banków i
przedsiębiorstw.
Wykłady inaugurujące konferencję nie pozostawiły wątpliwości, że
gospodarkę w skali makro toczy kryzys i nic nie wskazuje, że będzie
lepiej. Prof. Mirosław Gronicki (minister finansów w latach 2004-2005)
próbował odpowiedzieć na pytanie: Kryzys i co dalej? Na wstępie
stwierdził, że problem tkwi w utrzymaniu długookresowej równowagi
finansów publicznych państwa. Jednak rozbieżności w postrzeganiu
gospodarki przez ekonomistów i polityków powodują pat decyzyjny.
Ekonomiści sygnalizują zbyt duży udział sektora państwowego w
gospodarce, słabość instytucji i nieefektywność działań państwa,
archaiczne zarządzanie finansami publicznymi, wreszcie zależność
gospodarki od otoczenia. Politycy uważają z kolei, że system w którym
działa sprawdził się i nie ma potrzeby zmian. Według prof. Gronickiego
zagrożeniem jest rosnący deficyt i koszty obsługi zadłużenia państwa.
Powinniśmy mieć długofalową strategię zmniejszania deficytu
strukturalnego. Jeśli rząd nie podejmie skutecznych działań
naprawczych może nas czekać w 2014 r. spowolnienie wzrostu
gospodarczego.
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Ekonomia w kryzysie
Ekonomia jako nauka jest w głębokim kryzysie – alarmował prof.
Grzegorz W. Kołodko (Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji,
Integracji i Globalizacji TIGER, wiceprezes rady ministrów w latach
1994-1997 i 2002-2003 oraz Minister Finansów w latach 1994-1997 oraz
2002-2003). Stwierdził, że aktualnie panując kryzys ma charakter
systemowy. Dotyczy on zarówno gospodarki światowej jak
i
ekonomistów. „Zamiatanie pod dywan doprowadzi do jeszcze
większego kryzysu„ – stwierdził prof. Kołodko w swoim wystąpieniu
pod tytułem: „Zanim nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys”. Mamy kryzys
ekonomii w wyniku neoliberalnego wyjaśniania procesów
gospodarczych, bowiem neoliberalizm jest zaprzeczeniem liberalizmu.
Takie podejście doprowadziło w Stanach Zjednoczonych, że około 20%
społeczeństwa bogaciło się przez całe pokolenie, a dwom trzecim
społeczeństwa dochody przez ten czas nie wzrosły. Na podejściu
neoliberalnym skorzystał system finansowo-administracyjny.
Neoliberalizmem skażone są całe wydziały ekonomiczne – uważa prof.
Kołodko.

Keynesizm się nie sprawdza
Nie sprawdza się również keynesizm, bo żyjemy w innej epoce niż
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Keynes, który szukał recepty na kapitalizm i kryzys lat 30. Dziś
funkcjonuje kapitalizm spekulacyjny, który wypiera kapitalistyczną
przedsiębiorczość, a sektor finansowy odrywa się od sektora realnego.
Banki, które powstawały by obsługiwać sektor realny, teraz zaczęły
działać na rynku obok realnej sfery działalności gospodarczej. Pochodne
instrumenty finansowe i w ogóle innowacje finansowe to handel
fałszem. Krociowe zarobki na instrumentach finansowych nie mają
pokrycia w realnych dochodach z pracy. Stopa zwrotu z kapitału
wytwórczego wynosi realnie od 7% do 9%. Obiecanki wielokrotnie
większej stopy zwrotu z kapitału finansowego nie mają pokrycia i
uzasadnienia ekonomicznego. Wywołany zatrutymi aktywami kryzys
zaczął się w sektorze finansowym, a następnie przeniósł się do sektora
społecznego i politycznego. W konsekwencji klasę polityczną dotknął
kryzys wartości. – krytykował prof. Kołodko.

Produktywność pracy…
Sesję pod hasłem „Kryzysy ekonomiczne a problemy zarządzania”
rozpoczął prof. Mieczysław Dobija (Uniwersytet Ekonomiczny w
Krakowie) rozważaniami na temat antykryzysowego zarządzania
produktywnością pracy. Jego zdaniem praca zapewnia transfer kapitału
i może prowadzić do lokowania się kapitału w różnych zasobach. Mogą
to być nadmiernie wzrastające zasoby ludzkie w stosunku do
pozostałych, co może prowadzić do deprecjacji innych zasobów a w
szczególności utraty stanu zrównoważonego rozwoju. Nawiązując do
wystąpienia prof. Kołodki podkreślił, że długotrwała stopa wzrostu
kapitału utrzymuje się od wielu lat na poziomie 8%, więc kluczowym
zagadnieniem jest ustalenie jak dzięki pracy można skutecznie wywierać
wpływ na rozwój gospodarki i jej realny wzrost. Podstawowym
czynnikiem jest produktywność pracy, której wskaźnik określony jest
poprzez iloraz realnego PKB do kosztów pracy. Fundamentem rozwoju

jest kapitał intelektualno – instytucjonalny, który profesor Dobija wyraża
„zdolnością do wykonywania pracy intelektualnej, do tworzenia
instytucji i sytemu prawa, które dostosowują organizmy społeczno –
gospodarcze do zmieniających się warunków bytowania”. Kapitał
intelektualny i instytucjonalny można mierzyć właśnie za pomocą
wskaźnika produktywności pracy oraz zmiennej zarządzania, która
nawiązuje do kategorii total factor productivity.

…lekarstwem na kryzys
Prof. Dobija dowodził, że „produktywna praca wpływa dodatnio na
poprawę dobrobytu”. Zaproponował by teorię produktywności pracy
wykorzystać jako narzędzie „kontroli inflacji, stopnia opłacania pracy,
stabilności kursu waluty i rozmiaru kredytu oraz narzędzie
porównywalności stanu gospodarki w skali międzynarodowej” Z
punktu widzenia walki z recesją ważne jest stwierdzenie, że „sterowanie
za pośrednictwem wskaźnika produktywności pracy chroni gospodarkę
przed kryzysami finansowymi, o ile działalność banku centralnego
będzie także nakierowana na wzrost produktywności pracy”. Chodzi o
skuteczne wykorzystanie „zjawiska samofinansowania się pracy”.
Gospodarka może rozwijać się w sposób zrównoważony jeśli
produktywność pracy będzie stabilna.

Cementowe rozwiązania
O praktycznych problemach zarządzania kryzysowego w
przedsiębiorstwie działającym w warunkach dynamicznie
zmieniającego się otoczenia mówił Andrzej Balcerak, Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Górażdże Cement S.A. W swej długiej historii
zakład przechodził różne koleje losu, od przedsiębiorstwa państwowego
poprzez prywatyzację, aż do działania w dużej korporacji

międzynarodowej. Prezes skupił się na zagadnieniach restrukturyzacji
rozwojowej i przystosowania firmy do sytuacji panującej na rynku
materiałów budowlanych.
Jako źródła kryzysu w przedsiębiorstwie zidentyfikował czynniki
zewnętrzne i wewnętrzne. Tezą wyjściową prezesa Balceraka było
stwierdzenie faktu, że dotychczasowa praktyka zarządzania jak i sztaby
doskonale przygotowanych od strony wiedzy specjalistów,
nie
wypracowały jak dotąd skutecznych sposobów zapobiegania kryzysom.
Kryzysy gospodarcze, które w ostatnim okresie objęły niemal cały świat
pokazały nam raz jeszcze jak skomplikowana i zmienna zarazem jest
rzeczywistość gospodarcza i jak trudno budować skuteczne z
perspektywy czasu prognozy ekonomiczne”. Do zewnętrznych
przyczyn kryzysu w przedsiębiorstwie zaliczył on za Slatterem i
Lovettem konkurencję i niekorzystne zmiany cen, zmiany w popycie
oraz trudne otoczenie ekonomiczne. Wszystkie te czynniki wystąpiły na
rynku budowlanym w latach 2008-2009 i dotknęły całą branżę
budowlaną, w tym HeidelbergCement Group, w skład której wchodzi
Cementownia Górażdże.

Zmiana cechą współczesnego biznesu
Sytuację kryzysową w firmie mogą również wywołać czynniki
wewnętrzne, jak między innymi zła polityka finansowa, przejęcia,
wysokie koszty, czy nieefektywne zarządzanie. Odwołując się do
swojego długoletniego doświadczenia (w Cementowni Górażdże
Andrzej Balcerak pracuje od 1975 r.) prezes Górażdży nie musiał
uzasadniać, że w zarządzaniu firmą zmiana jest nieodłączną cechą
współczesnego biznesu, a w przypadku kryzysów gospodarczych
należy założyć, że mogą one zawsze wystąpić. Systematyzując typowe
błędy zarządzania w sytuacji kryzysowej oraz przyczyny ich
powstawania i wynikłe dla organizacji skutki prezes odwołał się do
wyników badań prof. Bogdana Wawrzyniaka (Tabela 1.).
Cementownia Górażdże (obecnie Górażdże Cement
SA/HeidelbergCement Group) w okresie swego istnienia przechodziła
zarówno okresy prosperity jak i sytuacje kryzysowe. Zarządzanie
kryzysowe w cementowni tak jak i w całej grupie ma charakter procesu
obejmującego trzy podstawowe składowe: działanie przed
wystąpieniem kryzysu, zarządzanie w sytuacji kryzysowej oraz
przedsięwzięcia organizacyjne po przejściu kryzysu. W celu
uodpornienia grupy przedsiębiorstw na zdarzenia kryzysowe oraz
zwiększenia elastyczności i efektywności zarządzania
HeidelbergCement od 2000 roku realizuje programy zapewniające
odporność podmiotów grupy na zakłócenia wewnętrzne i zewnętrzne.
Należą do nich: program PEP (Purchasing Efficiency Program), system
zarządzania ryzykiem (Risk Management), projekt WIN i Personnel
Planning – wymienia prezes Cementowni Górażdże.

Programy odpornościowe

Źródło: Zarządzanie w kryzysie. Koncepcja, badania, propozycje, pod redakcją B. Wawrzyniaka, PWE, Warszawa 1984, rozdział IV.
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Istotą programu PEP było powołanie interdyscyplinarnych
zespołów ds. zaopatrzenia, w których usytuowano obok pracowników
zaopatrzenia także
członków innych działów funkcjonalnych
(kontrolingu, personalnego, produkcyjnego). Ich zadaniem było
wypracowanie optymalnej decyzji dotyczącej zakupu. W celu
wykorzystania potencjału przetargowego Grupy, jako globalnego gracza
na rynku materiałów budowlanych menedżment Grupy wyznaczył
globalnych liderów zakupów w poszczególnych asortymentach
produktowych, których zadaniem jest negocjowanie w imieniu
wszystkich spółek Grupy warunków dostaw środków produkcji (na
przykład maszyn górniczych).
W systemie wczesnego ostrzegania w ramach zarządzania
ryzykiem monitoruje się kluczowe obszary, w których może wystąpić
zagrożenie. Zaliczono do nich wszystkie podstawowe źródła
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wewnętrzne (jak: finanse, zasoby ludzkie produkcja, informatyka,
ochrona środowiska) i zewnętrzne (strategia i makroekonomia, zakupy,
sprzedaż, prawo). W miejscach tych identyfikuje się zagrożenia, a osoba
odpowiedzialna za obszar zagrożony to tzw. „właściciel ryzyka”. Musi
ona zaproponować przedsięwzięcia minimalizujące ryzyko lub
wyeliminowanie zakłóceń. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny
jest zarząd firmy, który corocznie dokonuje inwentaryzacji ryzyk, co
kwartał raportuje stan ryzyka w firmie do centrali oraz informuje o
sytuacjach niespodziewanych gdy przekroczony zostanie zakładany
próg ryzyka w nowej dziedzinie.
Spłaszczeniu struktur i ujednoliceniu zarządzania personelem
służył program WIN, który usprawnił procesy zarządzania w sferze
administracji, natomiast projekt Personel Planning polegał na
doskonaleniu zarządzania kapitałem ludzkim w obszarze produkcji. W
efekcie wiele powtarzalnych funkcji zintegrowano, dzięki czemu część
biur lokalnych można było zamknąć. W wiodących spółkach
uruchomiono centra usług serwisowych (SSC - Shared Service Centre),
co znacznie usprawniło zarządzanie kapitałem ludzkim, finansowym i
rzeczowym. Istotnym usprawnieniem zapewniającym przejrzystość
zarządzania jest stosowanie jednolitych wskaźników technicznoekonomicznych (KPI – Key Performance Indicators) dla wszystkich linii
biznesowych. „Znając te wskaźniki mogę podać efektywność każdego
zakładu bez względu, w którym kraju on działa” – podkreśla dyrektor
Cementowni Górażdże.

Działania oszczędnościowe
Reakcją na recesję w 2008 r. było wprowadzenie w Grupie
HeidelbergCement programu Fitness 2009-2010. Było to niezwykle
odważne przedsięwzięcie, bowiem z jednej strony zakładało działania
oszczędnościowe i
zmniejszenie kosztów, a z drugiej strony
zobowiązywało menedżment do
zwiększenia przychodów we
wszystkich jednostkach biznesowych. W Cementowni Górażdże
program Fitness wsparty został programami scenariuszowymi, w
których określono zespoły działań w zależności od wielkości spadku
popytu na rynku materiałów budowlanych. W scenariuszach
kryzysowych przewidziano drastyczne posunięcia uwzględniające
zarówno przesunięcia terminów inwestycji jak redukcję kosztów i
zatrudnienia, a nawet zbywanie elementów majątku. W wyniku
realizacji Programu Fitness oraz Fitness Plus w Grupie
HeidelbergCement w 2008 r. uzyskano oszczędności w wysokości 250
mln euro, a w 2009 r. 500 mln euro – informował dr Bernd Scheifele,
Chairman of the Managing Board, na seminarium Exane BNP Paribas w
Londynie w marcu 2010 r.
Istotną nauką z działań w ramach Grupy jest, zdaniem prezesa
Balceraka, przyjęcie strategii restrukturyzacji rozwojowej, ciągłe
monitorowanie zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz elastyczne
zarządzanie.

Zmiany w banku
Panaceum na zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne jest
zarządzanie permanentną zmianą przekonywał Piotr Czarnecki, Prezes
Zarządu, Dyrektor Generalny Raiffeisen Bank Polska SA. Zmiana to
najlepsza metoda doskonalenia organizacji w warunkach
współczesnego rynku - dowodził w swoim wystąpieniu w czasie
konferencji w Akademii Leona Koźmińskiego. Zarządzanie zmianą to
nie tylko potrzeba chwili ale również źródło przewagi konkurencyjnej.
W czasie, gdy jesienią 2008 r. upadał bank Lehman Brothers i świat
wchodził w kryzys finansowy, Raiffeisen Bank Polska znajdował się w
trakcie kolejnej zmiany. To efekt ciągłego dostosowywania banku do
rynku. Prezes Czarnecki krótko charakteryzuje bank poprzez znaczące
liczby: 3 tysiące pracowników, 250 tysięcy klientów oraz 25 miliardów zł
sumy bilansowej. Piotr Czarnecki jest Prezesem Zarządu Raiffeisen Bank
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