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Wprowadzenie

Zmieniający się charakter otoczenia, jego większy dynamizm oraz wielość związ-
ków łączących przedsiębiorstwa sprawia, że w ostatnich latach zagadnienie współpracy 
międzyorganizacyjnej jest szczególnie intensywnie badane. Związane jest to także 
z korzyściami, jakie mogą być odnotowane przez przedsiębiorstwa ze sobą współ-
pracujące. Główną zaletą współpracy jest fakt, że pewne działania nie mogłyby być 
zrealizowane, a cele osiągnięte w pojedynkę, lub też należałoby przeznaczyć więcej 
sił i środków na ich realizację.

We współczesnym otoczeniu szczególnego znaczenia nabiera współpraca przed-
siębiorstw w obszarze tworzenia innowacji oraz prowadzenia prac badawczo-roz-
wojowych. Prace badawczo-rozwojowe prowadzące do zdobycia nowej wiedzy 
lub łączenia i wykorzystywania istniejącej wiedzy mogą być realizowane zarówno 
wewnątrz organizacji, w oparciu o jej potencjał, jak i we współpracy z innymi pod-
miotami. Nawet w przypadku realizacji prac badawczo-rozwojowych wewnątrz danej 
organizacji istotną kwestią jest zagadnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi 
elementami organizacji.

Dotychczasowa perspektywa badawcza odnośnie współpracy w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych wyraźnie była skupiona na współpracy w ujęciu między- 
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organizacyjnym, między przedsiębiorstwami, organizacjami czy instytucjami nie-
zależnymi kapitałowo i funkcjonującymi w sieci. Świadczą o tym liczne opracowa-
nia odnoszące się do koncepcji aliansów strategicznych, joint-venture, konsorcjów, 
koalicji i innych form współpracy przedsiębiorstw. Brakuje natomiast badań poświę-
conych zagadnieniu współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w ramach 
grupy kapitałowej.

Celem poniższego artykułu jest wypracowanie teoretycznych modeli współpracy 
w zakresie prac badawczo-rozwojowych w ramach danej grupy kapitałowej oraz ich 
ilustracja rzeczywistymi przykładami grup kapitałowych działających w Polsce.

Rozważania dotyczące teoretycznych modeli współpracy w zakresie prac B+R 
w grupach kapitałowych poprzedza prezentacja roli prac B+R w działalności inno-
wacyjnej organizacji.

1. Rola prac B+R w działalności innowacyjnej organizacji

Działalność innowacyjna organizacji polega na generowaniu i wdrażaniu nowych 
rozwiązań, koncepcji, pomysłów i wynalazków. Może ona być realizowana przez pro-
wadzenie prac badawczo-rozwojowych, czyli prac twórczych, podjętych do zwiększa-
nia zasobu wiedzy. Generowane i wdrażane innowacje mogą różnić się m.in. stopniem 
nowości. Ze względu na „stopień nowości” wyróżnia się innowacje przyrostowe 
(stopniowe), które mają charakter zmian usprawniających dotychczasowe rozwią-
zania już istniejące w organizacji, oraz innowacje radykalne, które wiążą się z wpro-
wadzeniem zupełnie nowych, niestosowanych dotychczas rozwiązań [10, s. 23–24].

Działalność innowacyjna jest integralnie powiązana z zarządzaniem zasobami 
wiedzy [17, s. 256]. Działalność innowacyjna bazuje na dwóch procesach zarzą-
dzania wiedzą: eksploracji wiedzy, czyli pozyskiwaniu nowej wiedzy, i eksploata-
cji wiedzy, czyli wykorzystywaniu wiedzy już istniejącej. Oba procesy zarządzania 
wiedzą (eksploracja i eksploatacja wiedzy) są na równi istotne w działalności inno-
wacyjnej. Organizacje, chcąc konkurować, nie tylko efektywnie wykorzystują posia-
dane zasoby wiedzy, ale także tworzą nową wiedzę. Co ciekawe, procesy eksploracji 
i eksploatacji wiedzy mogą być organizowane wewnętrznie (w granicach organi-
zacyjnych podmiotu) [14, s. 14–37] lub zewnętrznie (we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi) [3; 11, s. 131–150]. Stąd można wyróżnić: wewnętrzną i zewnętrzną 
eksplorację wiedzy oraz wewnętrzną i zewnętrzną eksploatację wiedzy. Wewnętrzna 
eksploracja wiedzy odnosi się do prowadzenia przez organizację wewnętrznych prac 
badawczo-rozwojowych w kierunku tworzenia nowej wiedzy technicznej i budowa-
nia w tych obszarach wyspecjalizowanych kompetencji [16]. Zewnętrzna eksploracja 
wiedzy polega na zewnętrznym nabywaniu wiedzy, która staje się głównym źródłem 
nowych rozwiązań technologicznych przez uzupełnienie istniejącej w organizacji 
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technologicznej bazy wiedzy [9]. Ponieważ posiadana wiedza może być przełożona 
na innowacje zarówno przez wewnętrzne, jak i zewnętrzne jej wykorzystanie, stąd 
wewnętrzna eksploatacja wiedzy odnosi się do wewnętrznych zastosowań tej wiedzy 
we własnych produktach/usługach/procesach [12]. Z kolei zewnętrzna eksploatacja 
wiedzy obejmuje proces przekazywania niektórych aktywów poza granice organi-
zacyjne danej firmy (np. w ramach aliansów w zakresie działalności badawczo-roz-
wojowej) w celu osiągania dodatkowych korzyści z wykorzystania udostępnionej 
wiedzy przez partnerów współpracy [2]. Zewnętrzne procesy eksploracji i eksplo-
atacji wiedzy są typowe dla tworzenia innowacji w modelu otwartym [19], uznawa-
nym za nowy paradygmat tworzenia innowacji [20].

W ramach działalności innowacyjnej poszczególne procesy eksploracji i eksplo-
atacji wiedzą, w zależności czy są realizowane wewnętrznie, czy na zewnątrz, wyma-
gają rozwijania innych zdolności w organizacji (por. rysunek 1).

Proces wewnętrznej eksploracji wiedzy wymaga rozwijania w organizacji zdol-
ności inwencyjnych, natomiast proces zewnętrznej eksploracji wiedzy –rozwijania 
zdolności absorpcyjnych, z kolei proces wewnętrznej eksploatacji wiedzy wymaga 
rozwoju zdolności innowacyjnych, a proces zewnętrznej eksploatacji wiedzy – roz-
wijania zdolności desorpcyjnych.

Rysunek 1.  Wymagane zdolności organizacyjne w poszczególnych procesach wiedzy 
składających się na działalność innowacyjną
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: [12; 15, s. 286].

Ze względu na cel artykułu w centrum zainteresowań znajdują się procesy wew- 
nętrznej eksploracji wiedzy bazujące na zdolnościach inwencyjnych organizacji. 
Organizacja może rozwijać swoje zdolności inwencyjne przez prowadzenie prac 
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badawczo-rozwojowych (B+R). W przypadku przedsiębiorstw prace badawczo-roz-
wojowe obejmują głównie badania przemysłowe, które mają na celu zdobycie nowej 
wiedzy dotyczącej opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowa-
dzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, a także 
prace rozwojowe obejmujące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 
dostępnej aktualnie wiedzy do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 
ulepszonych produktów, procesów lub usług [8].

Podsumowując, bycie innowacyjnym przedsiębiorstwem wymaga albo samo-
dzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, albo pozyskiwania gotowych 
wyników tych prac od zewnętrznych podmiotów, albo (co jest trzecią opcją) reali-
zacji kosztownych działań B+R we współpracy z innymi podmiotami.

2.  Współpraca B+R w grupach kapitałowych 
w literaturze

W literaturze przedmiotu stosowane są różne terminy określające wspólne podej-
mowanie działań przez dwa lub więcej podmiotów. Można spotkać pojęcia, takie jak: 
współpraca, kooperacja czy też współdziałanie. Najczęściej termin ten odnosi się do 
niezależnych podmiotów, które podejmują wspólne działania. Jednak jest on również 
adekwatny w stosunku do grup kapitałowych. Wielu autorów [13, s. 250; 6 s. 39–45] 
wskazuje, że podstawowym celem zarządzania grupą kapitałową jest współdziała-
nie, które oznacza, że spółki wchodzące w skład zgrupowania muszą być nakiero-
wane na osiąganie nie tylko indywidualnych celów, ale przede wszystkim celów całej 
grupy kapitałowej.

Teoretyczne założenia, co do obszarów współdziałania spółek w grupie kapita-
łowej przedstawia w swojej książce M. Trocki [21, s. 228–285], wskazując na współ-
działanie operacyjne, marketingowe, finansowe oraz kadrowe. Szeroko omawia tryb 
współdziałania w każdym z obszarów, a także podaje liczne przykłady obrazujące 
to zagadnienie w polskich grupach kapitałowych. Natomiast J. Cygler [4, s. 32] w pracy 
poświęconej kooperencji przedsiębiorstw wskazuje cztery podstawowe obszary współ-
pracy w korporacjach transnarodowych między spółkami wchodzącymi w ich skład. 
Są to obszary: technologii, organizacji, operacji, finansów.

Zagadnieniem współpracy (i jednoczesnej konkurencji) w grupach kapitałowych 
zajmowała się na gruncie empirycznym M. Aluchna [1, s. 159–193]. Badała ona 
wymienione zjawiska w obszarach funkcjonowania grup kapitałowych, takich jak: 
dywersyfikacja, rynek wewnętrzny, polityka inwestycyjna, tworzenie struktur pira-
midowych. Z jej badań wynika, że między spółkami w grupie przeważają działania 
o charakterze współpracy. Przejawiają się one w świadczeniu usług w ramach grupy, 
korzystaniu z logo i reputacji, unii personalnej, czy też w istnieniu wewnętrznego 
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rynku kapitałowego. Współpraca między spółkami nie jest ograniczona geograficz-
nie i obejmuje także współpracę ze spółkami zagranicznymi w przypadku między-
narodowych grup kapitałowych.

Z kolei W. Mierzejewska i M. Romanowska [18, s. 333–345] w swoich badaniach 
empirycznych poświęconych współpracy w grupach kapitałowych skupiły się tylko 
na analizie rynku wewnętrznego, wykazując, że polskie grupy kapitałowe z niego 
korzystają, choć na małą skalę.

Mimo że zagadnienie współpracy w grupach kapitałowych jest przedmiotem 
zainteresowań wielu naukowców, to jednak stosunkowo mało badań i rozważań 
teoretycznych poświęconych jest współpracy w grupach kapitałowych w obszarze 
badań i rozwoju. M. Trocki [21, s. 231] wskazuje na szczegółowy zakres tej współ-
pracy oraz korzyści, jakie mogą zostać wygenerowane z jej realizacji. Współpraca 
spółek w grupie kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej umoż-
liwia bowiem konsolidację majątku, kadry oraz wiedzy. Jest ona często niezbędna 
ze względu na kosztochłonność tych działań. Konsekwencją tego jest podział dzia-
łalności badawczo-rozwojowej między uczestników grupy. Chociaż znaczna część 
prac jest wykonywana centralnie albo przez spółkę dominującą, albo spółkę dedy-
kowaną do tego rodzaju działalności, co właśnie przyczynia się do kumulacji środ-
ków i wiedzy.

Na znaczenie koorydynowania działań w zakresie wymiany wiedzy przez centralę 
korporacji transnarodowej zwraca uwagę także J. Cygler [4, s. 32]. Wskazuje ona, że 
kooperacja w korporacjach transnarodowych w obszarze technologii jest głównie 
związana z wymianą wiedzy dotyczącej m.in.: innowacji produktowych, procesów 
zarządzania i produkcji. Wymiana umiejętności i doświadczeń pozwala na osiąganie 
lepszych efektów, a cały proces jest najczęściej koordynowany przez centralę korporacji.

Interesującą koncepcję pozwalającą na identyfikację różnych modeli współpracy 
B+R w korporacjach transnarodowych zaproponowali O. Gassmann i M. von Zed-
twitz [7, s. 231–250]. Wyróżnili oni pięć opcji organizacji działalności B+R w mię-
dzynarodowych korporacjach ze względu na rozproszenie i kompetencje ośrodków 
B+R oraz stopień kooperacji między ośrodkami B+R. Autorzy zidentyfikowali nastę-
pujące modele działalności badawczo-rozwojowej: etnocentrycznie scentralizowane, 
geocentrycznie scentralizowane, policentrycznie zdecentralizowane, rozproszony 
model piasty oraz zintegrowaną sieć.

Przegląd literatury przedmiotu wskazuje wyraźnie na istnienie luki poznawczej 
w zakresie triady pojęć: współpraca, grupy kapitałowe, prace badawczo-rozwojowe. 
Co prawda, każde z pojęć z osobna jest dobrze rozpoznane zarówno na gruncie teorii, 
jak i praktyki, to jednak istnieje wyraźny niedosyt opracowań łączących te zagadnie-
nia w jeden obszar badawczy. Fakt istnienia powyższej luki poznawczej zainspirował 
autorki artykułu do zaproponowania własnej klasyfikacji modeli współpracy między 
spółkami w grupie kapitałowej w obszarze B+R.
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3.  Modele współpracy w zakresie prac B+R 
w grupach kapitałowych

Podstawę do opracowania teoretycznych modeli współpracy w zakresie prac B+R 
w grupach kapitałowych stanowiły dwa wymiary:

 � rozproszenie prac badawczo-rozwojowych (niskie lub wysokie); niski poziom 
rozproszenia prac B+R oznacza umiejscowienie ich w jednej spółce, natomiast 
wysoki poziom rozproszenia prac B+R to umiejscowienie ich w wielu spółkach 
w grupie kapitałowej;

 � koordynacja prac badawczo-rozwojowych (niska lub wysoka); niski poziom koor-
dynacji prac B+R oznacza brak ich integracji i synchronizacji w skali całej grupy 
kapitałowej, natomiast wysoki poziom koordynacji prac B+R oznacza znaczną 
ich integrację i synchronizację w grupie kapitałowej.

Rysunek 2. Modele współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych
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Źródło: opracowanie własne.

Zderzenie ze sobą dwóch scharakteryzowanych wymiarów prowadzenia prac B+R 
pozwoliło na wygenerowanie czterech modelowych rozwiązań organizacji tych prac 
w ramach grupy kapitałowej:
1. Model rozproszony – oznacza lokalizację prac B+R w wielu spółkach grupy kapi-

tałowej, zarówno w spółce dominującej, jak i w spółkach zależnych. Prowadzone 
prace nie są koordynowane w skali całej grupy. Każda ze spółek prowadzi prace 
B+R na własne potrzeby, co może skutkować powielaniem kosztów oraz brakiem 
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przepływu wiedzy, ale z drugiej strony pozwala na lepsze dopasowanie prac B+R 
do potrzeb każdej ze spółek i rynków na których działają.

2. Model skoncentrowany – oznacza lokalizację prac B+R w jednej spółce, może 
to być spółka dominująca lub spółka utworzona do tego celu. Skoncentrowanie 
prac B+R pozwala na ich lepszą koordynację i lepsze wykorzystanie zasobów. 
Wyniki tych prac dzielone są między spółki (następuje przepływ wiedzy do spółek 
zależnych), choć może pojawić się problem niedopasowania zakresu prac do fak-
tycznych potrzeb spółek i rynków ich działania.

3. Model incydentalny – oznacza sytuację, w której prace B+R nie są prowadzone 
zbyt intensywnie, a jedynie incydentalnie. Lokalizacja prac B+R jest w jednej 
spółce, najczęściej jest to spółka dominująca. Jednoczesny niski poziom koory-
dynacji tych prac świadczy o nieprzykładaniu zbytniej uwagi do prac B+R. Nie 
ma transferu wiedzy do spółek zależnych.

4. Model zintegrowany – prace B+R są umiejscowione w wielu spółkach (zarówno 
spółkach zależnych, jak i spółce dominującej), ale jednocześnie następuje silna 
ich koordynacja przez spółkę dominującą lub spółkę do tego dedykowaną. Model 
ten oznacza intensywny przepływ wiedzy między spółkami wyspecjalizowanymi 
w prowadzeniu prac B+R w określonych obszarach.

4.  Weryfikacja empiryczna modelowych rozwiązań 
współpracy B+R na przykładzie polskich grup 
kapitałowych

Rozwiązania modelowe powinny podlegać weryfikacji empirycznej. W tym celu 
autorki postanowiły przyjrzeć się rozwiązaniom odnośnie współpracy B+R stoso-
wanym w grupach kapitałowych działających w Polsce.

Badania obejmowały cztery grupy kapitałowe, w których szczegółowej diagnozie 
poddano charakter stosowanego modelu współpracy w ramach działalności badaw-
czo-rozwojowej2. Dobór próby był celowy. Doboru grup kapitałowych do badania 
dokonano spośród spółek notowanych na liście pierwszych 100 grup indeksu WIG 
Poland według wartości rynkowej z 25 października 2016 r. Wykluczono grupy z sek-
tora finansowego i z pozostałych dobrano cztery operacyjne grupy kapitałowe (tzn. 
grupy, w których spółka dominująca prowadzi działalność operacyjną i dodatkowo 
zarządza działalnością całego holdingu). Badania zrealizowano w grudniu 2016 roku 
metodą IDI, a wywiady przeprowadził „Indicator. Centrum Badań Marketingowych”. 
Wśród badanych grup kapitałowych znalazły się: Agora, Ulma, Assecco oraz Ciech. 

2 Liczba grup wynikała z faktu, że były to badania pilotażowe o ograniczonych możliwościach finanso-
wych i organizacyjnych.
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Dwie grupy kapitałowe, czyli Asseco i Ciech, to bardzo duże podmioty, składające 
się z kilkudziesięciu spółek. Natomiast Agora i Ulma to zdecydowanie mniejsze pod-
mioty. Charakterystykę badanych grup kapitałowych zawarto w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanych grup kapitałowych

Zakres branżowy działalności Zakres geograficzny działalności Liczba spółek

GK Agora Działalność wydawnicza, 
internetowa, kinowa, 
telewizyjna, radiowa 
i reklamowa.

Głównie rynek krajowy. 90% przychodów 
generowanych w Polsce.

Spółka 
dominująca 
oraz 19 spółek 
zależnych.

GK Ulma Obsługa budów i sprzedaż 
materiałów budowlanych.

Polska, Ukraina, Kazachstan, kraje bałtyckie 
(Litwa i Łotwa). Ponad 77% przychodów 
generowanych jest w Polsce.

Spółka 
dominująca oraz 
3 spółki zależne.

GK Asseco Świadczenie usług w zakresie 
produkcji i utrzymania 
systemów informatycznych 
dla różnych branż.

Obok rynku polskiego rynki zagraniczne: 
izraelski, środkowoeuropejski, Europy 
Południowo-Wschodniej, zachodnioeuropejski 
oraz wschodnioeuropejski. Ponad 75% 
przychodów z rynków zagranicznych.

Spółka 
dominująca 
i ponad 
200 spółek 
zależnych.

GK Ciech Produkcja i sprzedaż 
produktów z branży 
chemicznej.

Lokalizacja spółek to: Polski, Niemiec, Rumunii 
i Szwecji. Przychody ze sprzedaży generowane 
na całym świecie. 61% ze sprzedaży 
zagranicznej.

Spółka 
dominująca 
i 31 spółek 
zależnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych grup kapitałowych.

Intencją badaczy było zdiagnozowanie stosowanych rozwiązań, co do współ-
pracy w obszarze B+R w grupach kapitałowych różniących się między sobą branżą 
działania i skalą działania. Na podstawie zrealizowanych wywiadów IDI oraz analizy 
dokumentacji badanych grup kapitałowych każdą grupę zaklasyfikowano do jednego 
z modeli współpracy w grupach kapitałowych w zakresie prac B+R (por. rysunek 2).

Badane grupy kapitałowe zaklasyfikowano do trzech z czterech modeli współ-
pracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych: modelu skoncentrowanego, modelu 
rozproszonego oraz modelu incydentalnego.

Grupa kapitałowa Ulma oraz grupa kapitałowa Ciech realizują w zakresie prac ba-
dawczo-rozwojowych model skoncentrowany, choć o różnym sposobie jego organizacji.

W grupie kapitałowej Ulma działalność badawczo-rozwojowa prowadzona jest 
przez spółkę dominującą, w której powołany jest specjalny zespół, do którego w razie 
potrzeby dopraszani są przedstawiciele/specjaliści ze spółek zależnych. Respondenci 
wskazali, że jest to uwarunkowane niewystarczającymi zasobami do prowadzenia 
takiej działalności, jakie są w dyspozycji spółek zależnych. Dodatkowo odnoto-
wuje się intensywną współpracę ośrodka B+R w Polsce z ośrodkiem w Hiszpanii, co 
wynika z faktu, że ULMA Construction Polska wchodzi skład większej grupy kapi-
tałowej w Hiszpanii.
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Rysunek 3.  Lokalizacja przebadanych grup kapitałowych pod względem stosowanego 
modelu współpracy w zakresie prac B+R
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Źródło: opracowanie własne.

W grupie kapitałowej Ciech działalność badawczo-rozwojowa jest również skon-
centrowana. W strukturze grupy działa spółka celowa (Ciech R&D), która prowadzi 
działalność badawczo-rozwojową na zlecenie spółek zależnych. Według responden-
tów centralizacja działalności B+R pozwala grupie na efektywniejsze zarządzanie nią. 
Przy czym w przypadku każdego projektu działalność B+R prowadzi spółka Ciech 
R&D, ale współpracują z nią spółki zależne.

Model współpracy w zakresie prac B+R w grupie kapitałowej Asseco można 
uznać za model rozproszony. Jest to konsekwencja przyjętej organizacji grupy, która 
działa w unikalnym modelu federacji spółek zakładającym ich wysoką niezależność 
biznesową. W GK Asseco działalność badawczo-rozwojowa polega na opracowywa-
niu nowych produktów i rozwiązań oraz rozwijaniu tych istniejących. Spółka domi-
nująca i spółki zależne prowadzą niezależnie działalność badawczo-rozwojową (choć 
nie wszystkie). Duża decentralizacja i dekoncentracja działalność badawczo-rozwo-
jowej jest związana z realizacją indywidualnych projektów dla konkretnych klientów 
i z tej perspektywy według respondentów z poziomu spółki dominującej byłoby nie-
możliwe określenie kierunków rozwoju dla danych lokalnych produktów. W związku 
z tym w grupie nie ma centralnego ośrodka badawczo-rozwojowego.

W ostatniej z badanych grup kapitałowych, GK Agora zidentyfikowano model 
incydentalny prac B+R. Respondenci wskazali wręcz, że spółka dominująca ani spółki 
zależne nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej.

Powyższa krótka charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej w grupach 
kapitałowych wskazuje na fakt prowadzenia takiej działalności (wyjątkiem jest GK 
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Agora), choć w różnej skali i przy różnym sposobie organizacji. Wynika to zarówno 
ze specyfiki branży działania badanych grup kapitałowych, jak i ze specyfiki samej 
grupy, jej potencjału i możliwości. Co ciekawe, żadna z badanych grup kapitałowych 
nie została zaklasyfikowana do modelu zintegrowanego współpracy w zakresie prac 
B+R. Może to być związane z tym, że jest to model najbardziej zaawansowany, wyma-
gający intensywnej koordynacji działań, ich planowania i kontroli.

Podsumowanie

Ze względu na dynamikę zmian otoczenia szczególnie ciekawą kwestią jest współ-
praca wewnątrz grup kapitałowych w ramach prowadzonej działalności B+R. Dzia-
łalność badawczo-rozwojowa może być jednym z głównych źródeł innowacyjności 
w przedsiębiorstwach, a prowadzone prace B+R sprzyjają osiąganiu większej kon-
kurencyjności przez przedsiębiorstwa.

O znaczeniu działalności B+R i dostrzeganiu konieczności inwestowania w ten 
obszar funkcjonowania przedsiębiorstw mogą chociażby świadczyć nakłady naj-
większych korporacji. W roku 2015/2016 2500 TOP World Scoreboard Companies 
zainwestowało 696 bln euro w B+R. Warto zaznaczyć, że największe nakłady na B+R 
dotyczą najczęściej następujących sektorów: informatycznego (hardware i software), 
farmaceutycznego i biotechnologicznego, samochodowego oraz elektronicznego [5].

Podejmując temat współpracy w grupach kapitałowych w zakresie prac badaw-
czo-rozwojowych, autorki dążyły do rozpoznania tego tematu i skonstruowania 
autorskiego modelu prezentującego różne opcje sposobu organizacji współpracy 
w ramach działalności badawczo-rozwojowej w grupach kapitałowych. Weryfikacja 
empiryczna potwierdziła stosowanie różnych, choć nie wszystkich (żadna z badanych 
grup nie stosowała modelu zintegrowanego) modeli współpracy w zakresie prac B+R 
w grupach kapitałowych. Współpraca w ramach prac B+R w analizowanych grupach 
kapitałowych była realizowana według modelu: skoncentrowanego (Ciech, Ulma), 
rozproszonego (Asseco) oraz incydentalnego (Agora). Brak realizacji modelu zin-
tegrowanego współpracy w obszarze B+R w badanych grupach kapitałowych może 
wynikać z faktu, że jest to najbardziej zaawansowany model współpracy, wymaga-
jący dobrego systemu komunikacji i koordynacji działań w całej grupie kapitałowej.

Zaproponowane modele teoretyczne wymagają dalszej weryfikacji empirycznej. 
Warto byłoby zrealizować badania na większej próbie grup kapitałowych, które jed-
noznacznie wykazałyby, które z modeli współpracy w prowadzeniu prac badawczo-
-rozwojowych są najchętniej stosowane przez grupy kapitałowe działające w Polsce 
i czy istnieją jakieś prawidłowości, co do wyboru określonego modelu współpracy 
dla poszczególnych branż.
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MODELE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO- 
-ROZWOJOWYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

Streszczenie

Artykuł dotyczy istotnego, a niedostatecznie opisanego w literaturze i zbadanego na gruncie 
empirycznym zagadnienia współpracy w zakresie prowadzenia prac B+R w ramach grupy 
kapitałowej. Rozpoznanie teoretyczne roli prac B+R w działalności innowacyjnej oraz istoty 
zjawiska współpracy w ramach grup kapitałowych w obszarze B+R pozwoliło autorkom opra-
cować czterech teoretyczne modele współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych. 
Są to: model skoncentrowany, model rozproszony, model incydentalny oraz model zintegro-
wany. Powyższe modele teoretyczne zostały następnie zweryfikowane empirycznie w oparciu 
o dobrane celowo cztery grupy kapitałowe działające w Polsce. Badania potwierdziły możli-
wość stosowania różnych modeli współpracy w zakresie prac B+R w grupach kapitałowych 
oraz relatywną trudność realizacji modelu zintegrowanego.

Słowa kluczowe: współpraca, grupa kapitałowa, działalność B+R, 
modele współpracy
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MODELS OF R&D COOPERATION IN HOLDINGS

Abstract

The article concerns significant, but insufficiently described in the literature issue of coop-
eration in R&D within the groups of enterprises. Recognition of the literature about the role 
of R&D in innovation development and R&D cooperation enabled to develop the four theo-
retical models of cooperation in R&D among a subsidiaries of the holding: the concentrated 
model, the distributed model, the incidental model and the integrated model These mod-
els were verified empirically. The empirical research was based on four deliberately chosen 
groups of enterprises operating in Poland. Research have confirmed the possibility of using 
different models of cooperation in the field of R&D among subsidiaries of the holding and 
the relative difficulty of implementation of the integrated model.

Key words: cooperation, holding, r&d activity, cooperation models


