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DLACZEGO POLSCE  SĄ POTRZEBNE SPIN-OFFS?

1. Wstęp

W gospodarkach wysoko rozwiniętych utrwaliło się przeko-
nanie, że zdolność przedsiębiorstw do kreowania i komercja-
lizacji innowacji jest najistotniejszym przejawem efektywności 
ich działania. Świadomość dużego znaczenia nowoczesnych 
rozwiązań w rozwoju gospodarczym wyzwoliła olbrzymie 
zainteresowanie przedsiębiorstwami typu spin-off. Nastąpiły 
głębokie przeobrażenia w modelu funkcjonowania uczelni 
i instytucji naukowo-badawczych oraz ich relacji z gospodarką.

2. Czym są przedsiębiorstwa typu spin-off

Przedsiębiorstwa typu spin-off są szczególnym przejawem przed-
siębiorczości akademickiej. Samo pojęcie spin-off pochodzące 
z języka angielskiego oznacza ‘wydzielenie’1 i w opisywanym 
przypadku jest używane do określenia podmiotu powstające-
go w drodze niejako oddzielenia się od jednostki macierzystej 
w celu podjęcia działalności. To nowoczesne przedsięwzięcie 
gospodarcze inicjują: kadra naukowa, studenci, absolwenci i inni 

1 Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, red. S. Wehmeier, 
Oxford, s. 1295.
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pracownicy w celu komercyjnego wykorzystania pomysłów 
i technologii rozwiniętych w ośrodkach naukowych i jednost-
kach badawczych. Głównym czynnikiem sukcesu projektu 
jest jego innowacyjność oraz zdolność do dostosowania się do 
zmieniających się warunków na rynku2.

Charakteryzując przedsiębiorstwa spin-off, należy zwrócić 
uwagę na ich specyfi kę. Przede wszystkim, oprócz czterech 
faz rozwoju przedsiębiorstwa, które składają się na tak zwany 
cykl życia przedsiębiorstwa: seed stage (faza zasiewu), early 
stage (faza wczesnego rozwoju), expansion stage (faza rozwoju), 
replacemant (faza dojrzałości i spadku), trzeba koniecznie wy-
mienić piątą fazę: pre-seed stage (bardzo wczesna faza rozwoju), 
wyróżniającą ten rodzaj przedsiębiorstw od pozostałych. Jest 
ona szczególnie ważna – w niej tworzą się idee, które mają 
na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań 
w postaci produktów i usług3. 

W literaturze przedmiotu pojawiają się problemy z inter-
pretacją pojęcia przedsiębiorstw spin-off – dylemat stanowi roz-
ległość tego pojęcia. Najszersza z defi nicji została opracowana 
przez amerykański Bank of Boston wspólnie z Massachusetts 
Institute of Technology w 1997 roku i określała przedsiębiorstwa 
spin-off jako podmioty opierające się na wiedzy pracowników 
uczelni i jej absolwentów. Interpretacja ta znalazła nielicznych 
zwolenników. Większość badaczy omawianego zjawiska pro-
ponuje, żeby zmienić zasięg interpretowania niniejszej defi nicji, 
głównie w kontekście komercjalizacji wiedzy i technologii. 
Aby ująć sedno pojęcia przedsiębiorstwa typu spin-off, unikając 
jednocześnie sporów co do jego jednoznacznej interpretacji, 
Sue Birley zaproponowała podział przedsiębiorstw tego ro-
dzaju w zależności od zaangażowania i powiązania ich głów-
nych czynników (człowiek, instytucja naukowa, powiązania 
własnościowe)4, na:

2 P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka spółki spin-off w Polsce, PARP, 
Warszawa 2006, s. 11.

3 A. Mroczała, Zarządzanie innowacjami, Wyd. Akademii Techniczno-
-Humanistycznej, Bielsko-Biała, 2005, s. 165.

4 S. Birley, Universities, Academics, and Spinout Companies: Lessons from Imperial, 
„International Journal of Entrepreneurship Education” 1(1) 2003, s. 133–153.
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 – ortodoksyjne – podmiot opiera się na akademiku-wyna-
lazcy oraz transferowanej technologii;

 – hybrydowe – podmiot korzysta z transferowanej techno-
logii, podczas gdy akademicy (wszyscy zaangażowani 
w projekt lub tylko niektórzy) mogą nadal pozostać w ra-
mach uczelni, pełniąc w spółce funkcje doradcze;

 – technologiczne – podmiot opiera się na technologii prze-
noszonej z uczelni, jednakże akademik (wynalazca) nie 
ma żadnego kontaktu z nowo powstałą fi rmą, przy czym 
może posiadać w niej udziały lub świadczyć na jej rzecz 
usługi doradcze.
Choć początków opisywanego zjawiska historycy doszukali 

się u schyłku XIX wieku, a w krajach wysoko rozwiniętych in-
tensywne powstawanie tego typu przedsiębiorstw odnotowano 
w drugiej połowie poprzedniego stulecia, to fenomen tworzenia 
i rozwoju przedsiębiorstw typu spin-off dopiero od kilku lat 
wzbudza zainteresowanie w Polsce. Co więcej, najpierw stwo-
rzono instytucje wsparcia dla tych przedsiębiorstw, a dopiero 
później zaczęto się zastanawiać nad kwintesencją przedsiębior-
czości akademickiej. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju 
przedsiębiorczości, w Polsce w 2008 roku zidentyfi kowano 
200 przedsiębiorstw spin-off5 przy jednoczesnym założeniu, że 
instytucji wsparcia przedsiębiorczości jest 7176, w tym:

 – 23 parki technologiczne i 23 inicjatywy parkowe;
 – 17 inkubatorów technologicznych;
 – 51 preinkubatorów (akademickich inkubatorów przedsię-
biorczości);

 – 46 inkubatorów przedsiębiorczości;
 – 87 centrów transferu technologii;
 – 9 funduszy kapitału zalążkowego;
 – 7 sieci aniołów biznesu;
 – 82 lokalne i regionalne fundusze pożyczkowe;
 – 54 fundusze poręczeń kredytowych;
 – 318 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji.

5 B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 206.

6 Ibidem, s. 24.
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Można oszacować, że na jedno przedsiębiorstwo typu 
spin-off przypada około 3,5 instytucji wsparcia. Należy mieć 
nadzieję, że mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości akade-
mickiej zadziałają prawidłowo i polskie przedsiębiorstwa typu 
spin-off będą generowały rozwój gospodarczy w skali regionów, 
kraju, a nawet całego świata.

3. Motywy tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off

W celu wyjaśnienia istoty przedsiębiorstw typu spin-off jako 
stymulatora działalności innowacyjnej uzasadnione wydaje 
się przedstawienie motywów ich tworzenia i rozwijania. Nie 
sposób przywołać wszystkich argumentów, które przemawia-
ją za kreowaniem przedsiębiorstw tego rodzaju, dlatego też 
w niniejszym opracowaniu analizie zostaną poddane te, które 
mają największe znaczenie dla naszego kraju. 

3.1. Rozwój gospodarczy poszczególnych regionów

Rozwój gospodarczy to proces zmian w gospodarce wywoła-
ny rozwojem sił wytwórczych i pociągający za sobą zmiany 
zarówno ilościowe, jak i jakościowe w stosunkach produkcji 
i sposobie produkcji7. Jest on zależny od wielu czynników, 
spośród których najważniejszą rolę odgrywają8:

 – surowce mineralne, 
 – zasoby pracy (w tym wykwalifi kowana siła robocza), 
 – kapitał (w szczególności kapitał inwestycyjny), 
 – innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, 
 – stopień rozwoju sieci transportowej i komunikacyjnej, 
 – nowoczesne technologie wytwarzania, 
 – rynek lokalny i zewnętrzny. 

7 J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w wa-
runkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 43–44.

8 Ibidem.
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Wiele wymienionych powyżej czynników odnosi się bez-
pośrednio do działalności przedsiebiorczości typu spin-off. Takie 
inicjatywy są traktowane jako efektywne narzędzie regionalne-
go rozwoju. Tworzą one podwaliny pod rozwój przemysłowy 
zwłaszcza w tych regionach, gdzie wskutek procesów restruk-
turyzacyjnych upadły tradycyjne gałęzie produkcji i powstała 
potrzeba zagospodarowania „pustej przestrzeni”. Władze 
lokalne wiążą z nimi również nadzieje na zwiększenie liczby 
miejsc pracy w swoich regionach poprzez tworzenie parków 
technologicznych. W istocie przedsiębiorstwa te stwarzają bez-
pośrednio nowoczesne stanowiska pracy, wymagające wysokich 
kwalifi kacji naukowych i technicznych. O roli przedsiębiorstw 
spin-off w rozwoju regionalnym świadczą rozwiązania wdrażane 
w Stanach Zjednoczonych – kraju, w którym przedsiębiorczość 
jest niezwykle ważnym czynnikiem kultury społecznej, a jej 
rezultat to dobrobyt społeczny. 

3.2. Rozwój systemów innowacyjnych w skali całego kraju

W Polsce systemy innowacyjne są słabo rozwinięte, o czym 
świadczą liczne raporty międzynarodowe. Według European 
Innovation Scoreboard Polska zalicza się do krajów „tracących 
grunt”, to znaczy takich, które pod względem innowacyjności 
i przedsiębiorczości pozostają daleko w tyle za innymi krajami9. 
Sytuację Polski na tle innych państw przedstawia wykres 1. 
Należy zauważyć, że Kanada, Chorwacja, Izrael, Islandia, Japonia, 
Słowenia, Turcja i USA nie podały danych liczbowych na temat 
innowacji i przedsiębiorczości, dlatego też wartość wynosi 0.

W Polsce powinny zostać zintensyfi kowane działania, aby 
dorównać innym. Należy zlikwidować jeszcze wiele barier, na 
które napotykają innowacyjne inicjatywy. Wśród przeszkód 
najistotniejsze znaczenie mają brak odpowiedniego fi nanso-
wania oraz brak wypracowanych mechanizmów współpracy 
pomiędzy światem nauki i biznesu.

9 European Innovation Scoreboard 2007, http://www.proinno-europe.eu [data 
odczytu 30.11.2009].
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Na przedsiębiorstwa spin-off należy zwrócić uwagę w kon-
tekście kreowania innowacyjnych rozwiązań, jak również ze 
względu na ich rozmiar. Zalicza się je do tak zwanego small 
business, a więc nie są obciążone dysfunkcjami wielkich fi rm 
i gigantycznych programów badawczych. Według badań Boston 
Consulting Group, przeprowadzonych wśród 1032 przedsię-
biorstw, małe kreują najwięcej innowacyjnych rozwiązań, ponie-
waż skuteczniej pozyskują fi nansowanie z zewnątrz, efektywniej 
alokują zasoby fi nansowe oraz szybciej dostosowują się do 
potrzeb klienta w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami10.

4. Rola spin-off w światowym wymiarze rozwoju innowacji 
    – studium przypadku

W celu zobrazowania roli przedsiębiorstw spin-off w rozwoju 
gospodarczym danego regionu i zarazem kraju, a można by się 
nawet pokusić o stwierdzenie: całego świata, zostanie opisany 
przykład Doliny Krzemowej.

10 J.P. Andrew, E. Stover DeRocco, A. Taylor, The Innovation Imperative in 
Manufacturing, http://209.83.147.85/impact_expertise/publications/fi les/
Innovation_Imperative_in_Manufacturing_March_2009.pdf [data odczytu 
13.01.2010].

Wykres 1. Poziom innowacyjności i przedsiębiorczości poszczególnych krajów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie European Innovation Scoreboard 2007.
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Dolina Krzemowa była inicjatywą władz Stanford 
University, które chciały pozyskać dodatkowe fundusze 
z dzierżawy gruntów uczelni i przeznaczyć je na zatrudnienie 
najwybitniejszych profesorów w celu podniesienia prestiżu 
uczelni. Pierwszy projekt realizowany w latach 40. związany 
z dzierżawą gruntów fi rmom przemysłowym nie przyniósł 
zamierzonych rezultatów. W związku z tym postanowio-
no zmienić profi l parku przemysłowego. Zaczęto przeno-
sić nowoczesne technologie z uniwersyteckich laboratoriów 
do mieszczących się na terenie parku fi rm przemysłowych. 
Przedsięwzięcie to pozwoliło na realizację zamierzonych 
celów – do uniwersytetu w Stanford University zaczęła na-
pływać wysoko wykwalifi kowana kadra naukowa11. Kapitał 
intelektualny, jakim od tamtej pory dysponuje uczelnia, po-
zwolił jej uzyskać miano jednej z najlepszych w całych Stanach 
Zjednoczonych, a jej niepodlegający dyskusji prestiż utrzymuje 
się do dziś. Według Akademickiego Rankingu Uniwersytetów 
Świata (ang. Academic Ranking of World Universties) znajduje 
się ona na drugim miejscu12.

Istotną rolę w rozwój Doliny Krzemowej wniosło przed-
siębiorstwo spin-off – Shockley Semiconductor Laboratory 
(Laboratorium Półprzewodników Shockleya), które oprócz 
założyciela zatrudniało ośmiu zdolnych młodych specjalistów 
z jednostek badawczych. William Shockey (założyciel), lau-
reat Nagrody Nobla z 1956 roku, pierwsze badania naukowe 
w dziedzinie elektroniki prowadził w Laboratoriach Bella, gdzie 
wynalazł tranzystor (wraz z Johnem Bardeenem i Walterem 
Bratfainem). Stanowiło to największe osiągnięcie badawcze 
laboratoriów. Chcąc kontynuować owocną działalność i zbić for-
tunę, otworzył własne przedsiębiorstwo w Dolinie Krzemowej. 
Wprawdzie fi rma założona przez W. Shockleya upadła, jednak 
jego współpracownicy utworzyli kolejny spin-off – spółkę opartą 
wyłącznie na krzemie – Fairchild Semiconductors – o której 

11 M. Castells, Społeczeństwo sieci, red. nauk. M. Marody, tłum. K. Pawluś, 
M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, PWN, Warszawa, 2008, s. 68.

12 Academic Ranking of World Universties 2009, http://www.arwu.org/
ARWU2009.jsp [data odczytu 16.01.2010].
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mówi się, że zapoczątkowała rozwój przemysłu elektronicznego 
w Dolinie Krzemowej13.

Doświadczenia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw spin-off w Dolinie Krzemowej pozwalają na 
sformułowanie refl eksji dotyczących perspektyw rozwoju tych 
instytucji w Polsce. Od razu nasuwa się pytanie: dlaczego pol-
skie środowisko naukowe, reprezentujące ogromny potencjał 
oraz mające do dyspozycji rozbudowany i kosztowny system 
wspierający komercjalizację osiągnięć naukowych: parki tech-
nologiczne, inkubatory technologiczne, centra zaawansowa-
nych technologii, oferty kredytów technologicznych, nie jest 
skłonne do podejmowania działań związanych z tworzeniem 
przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych technologiach?

5. Zakończenie

Wyczerpujące przedyskutowanie wszystkich zagadnień zwią-
zanych z korzyściami gospodarczymi związanymi z powstawa-
niem przedsiębiorstw typu spin-off daleko wykracza poza ramy 
niniejszego opracowania. Tworzenie i rozwój takich przedsię-
biorstw należy rozpatrywać w kategoriach szans na budowę 
nowej jakości prowadzącej do wzrostu zdolności gospodarki 
w zakresie tworzenia nowych produktów i technologii poprzez 
zmniejszenie luki między badaniami naukowymi a aplikacją 
rynkową, lepszą wyceną know-how oraz lepszym zrozumieniem 
wśród naukowców mechanizmów rynkowych.

Na zakończenie należy dodać, że szczególną rolę w roz-
woju przedsiębiorstw typu spin-off odgrywają wyższe uczelnie. 
To one, oprócz spełniania tradycyjnych funkcji edukacyjnych 
i naukowo-badawczych, powinny kształtować wśród studentów 
i pracowników postawy otwartości na przedsiębiorczość i samo-
zatrudnienie, rozwijać wiedzę oraz rozwiązania technologiczne 
i organizacyjne odpowiadające na potrzeby rynku, a także podjąć 
proces inicjowania partnerstwa i sieciowych relacji z biznesem.

13 A. Saxenian, Regional Network and the Resurgence of Silicon Valley, „California 
Management Review” nr 33, 1990, s. 90–95.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł opisuje fenomen uniwersyteckich spin-off i ich znaczenie 
dla procesu innowacji. Jego celem jest przedstawienie roli przedsiębiorstw 
typu spin-off w rozwoju gospodarczym regionów ich istoty w rozwoju 
Polski. Autorka przytacza przykład Doliny Krzemowej jako dobrej 
praktyki rozwoju regionalnego.

Słowa kluczowe: uniwersytecki spin-off, innowacja

Summary

Why Does Poland Need Spin-offs?
This paper strives to understand spin-offs phenomenon whereby a new 
companies play a key role in innovation process. The objective is to present 
their role in economic growth, knowledge transfer, universities activities 
development and other factors that might be considered as a new inner 
strength for Poland. To give a brief overview of spin-off activity Silicon 
Valley area- home to many of the world’s largest technology companies 
is described.

Keywords: university spin-off, innovation
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