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Wprowadzenie:

W oparciu o wnioski z dyskusji, która miała miejsce podczas XX Dorocznej
Konferencji

Stowarzyszenia

Organizatorów

Ośrodków

Innowacji

i

Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) w Gdyni w 2009 r., SOOIPP postanowiło
utworzyć

jednolitą

technologicznych

bazę

w

firm,

Polsce.

które

są

Koncepcji

tej

„lokatorami”
przyświecała

parków
idea

naukowo-

wypracowania

jednolitych standardów gromadzenia oraz udostępniania informacji o firmach
działających w parkach, a także dokonywania porównań ich aktywności w
stosunku do innych tego typu instytucji wsparcia biznesu w Polsce i Europie. Co
istotne, baza ma również ułatwić prowadzenie badań nad specyfiką „lokatorów”
parków, w tym nad poziomem rozwoju działających w nich firm odpryskowych
(spin off, spin out). Ponadto, baza powinna okazać się pomocnym narzędziem dla
parków naukowo-technologicznych przy prowadzeniu naboru nowych lokatorów,
organizacji wsparcia ich rozwoju oraz prowadzeniu inicjatyw informacyjnopromocyjnych. Założenia bazy zostały opracowane przez środowisko eksperckie
SOOIPP przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii im. L.
Koźmińskiego w Warszawie.
W

latach

2009-2010

SOOIPP

przeprowadziło

pilotażowe

prace

przy

tworzeniu bazy danych firm działających w Parkach Naukowo-Technologicznych, w
których udział wzięło 12 tego typu instytucji z całej Polski. Wyniki prac
zaprezentowano w 2010 r. podczas zorganizowanej przez SOOIPP Letniej Szkole
Innowacji. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony
przedstawicieli

parków naukowo - technologicznych, które uczestniczyły w

pracach, jak i uczestników Letniej Szkoły Innowacji reprezentujących środowiska
naukowe i otoczenie Parków (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Gospodarki
(MG)).

Program

pilotażowy

pokazał,

że

wypełniono

zakładane

warunki

metodologiczne:
1. Łatwość gromadzenia informacji.
2. Ustanowienie standardów interpretacji pozyskiwanych informacji.
3. Szybkość opracowywania danych i uzyskiwania wyników.
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W 2010 r. SOOIPP pozyskało dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach programu „Kreator Przedsiębiorczości” na prowadzenie badań
nad firmami zlokalizowanymi w parkach naukowo - technologicznych. Niniejszy
raport jest pierwszą próbą analizy struktury firm parkowych dokonaną w trakcie
budowy narzędzia informatycznego, które w oparciu o stronę internetową i arkusz
kalkulacyjny programu Excel, pozwala agregować informację statystyczną i
sporządzać zbiorcze zestawienia, wykresy, analizy.
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1. Cel i zakres badania
Zgodnie z celem projektu, finansowanego przez MNiSW, zdefiniowanym
jako „podjęcie działań na rzecz aktywizacji akademickiej przedsiębiorczości
poprzez prowadzenie stałego monitoringu i struktury firm-lokatorów parków
naukowo-technologicznych

w

Polsce,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

firm

odpryskowych (spin off, spin out)”.
Misją parków naukowo technologicznych jest stymulacja i wspieranie
powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, wdrażających nowatorskie rozwiązania
i wykorzystujących nowe technologie. Większość z nich zakłada i deklaruje ścisłą
współpracę ze środowiskiem naukowym, która ma owocować komercjalizacją
wynalazków powstających na uczelniach i w jednostkach badawczo rozwojowych.
Podjęcie badań nad firmami parkowymi służyć będzie diagnozowaniu
poziomu realizacji celów stawianych sobie przez parki, jednocześnie stanowiąc
istotne zaplecze informacyjne dla parków na temat ich lokatorów. Dzięki
wykorzystaniu tej wiedzy Parki będą mogły prowadzić dobór firm lokatorów

w

sposób bardziej uwzględniający ich cele strategiczne. Badaniem stanu firm
zlokalizowanych

w

parkach

objęto

22

parki

spośród

działających

25,

zlokalizowanych w różnych regionach kraju. Łącznie zebrano dane o 762 firmach
według kryteriów przyjętych dla nowo konstruowanej bazy.
Badanie obejmowało podstawowe dane dotyczące charakterystyki firm
parkowych obejmujące między innymi: lokalizację, rodzaj działalności, wiek,
strukturę właścicielską i zarządczą, innowacyjność według kryteriów Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2. Metodologia i opis badania
W każdym badanym obszarze przeprowadzono porównanie co do stanu i
struktury badanych zjawisk w odniesieniu do całości danych.
2.1. Przedmiot badania.
Przedmiotem badania były firmy z sektora MSP będące lokatorami 21
Parków Naukowo-Technologicznych z terenu całego kraju
2.2. Termin realizacji badania: wrzesień-listopad 2011
2.3. Metodologia badania.
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Metodologia

badania

firm

–

lokatorów

została

zdeterminowana

możliwością dostępu do danych w parkach. Nie wszystkie parki przejawiły
zainteresowanie uczestnictwem w badaniu, w związku z tym podjęto dwutorowe
działania

w

celu

przeprowadzone

zgromadzenia

przy

danych

wykorzystaniu

dotyczących.

zbiorczego

arkusza

Badanie

zostało

informacyjnego

wypełnianego w części przez pracowników parków we współpracy z lokatorami, w
części zaś dane dotyczące firm - lokatorów zostały pozyskane bezpośrednio ze
stron internetowych parków. W trakcie badania zebrano dane o wszystkich
firmach będących lokatorami 22 badanych parków.
Zestawienie danych zbieranych zarówno przy pomocy pracowników
parków jak i bezpośrednio ze stron internetowych wygląda następująco:
Nazwa firmy
REGON
Siedziba firmy
Data rejestracji
Forma prawna
Forma własności
Wiodące PKD
Liczba właścicieli
Liczba zarządzających: kobiety/mężczyźni
Na potrzeby realizacji niniejszego opracowania, ocenę innowacyjności firm
lokatorów parków przeprowadzono w oparciu o kryterium podstawowego rodzaju
działalności gospodarczej zgodnie ze wskazówkami określonymi przez OECD 1. Do
analizy zastosowany został podział na sektory według metodologii OECD, który
bazuje na wielkości środków przeznaczanych na badania i rozwój w stosunku do
wartości produkcji sprzedanej. W takim ujęciu wyodrębnia się następujące
sektory:
wysokiej techniki,
średniowysokiej techniki,

1

Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, podręcznik Oslo, OECD Paryż, 2005 s.73-75
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usługi wiedzochłonne.
Takie zdefiniowanie obszaru niniejszej analizy wynika z przyjęcia, za
literaturą przedmiotu, że źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej sektorów są
przede wszystkim unikatowe zasoby jakimi są wiedza i technologie. Oznacza to, że
za sprzyjające konkurencyjności zmiany strukturalne należy uznać takie, które
powodują

przesuwanie

się

produkcji

i eksportu

w

kierunku

przemysłów

posiadających przewagę, wynikającą z innowacji, technologii czy unikatowych
kwalifikacji siły roboczej 2.
Klasyfikacja rodzajów działalności innowacyjnej wg poziomu "intensywności B+R"
opracowana przez OECD3:
Wysoko techniczna wiedza i usługi
59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
61 – Telekomunikacja
62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana
63 - Działalność usługowa w zakresie informacji
72 -Badania naukowe i prace rozwojowe
Wysoka technika:
21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

2
3

Źródło: www.pfo.net.pl, Autor: Dr hab. Marzenna Anna Weresa Artykuły z: Dziennik Gazeta Prawna
Źródło: Statistics in Focus, Eurostat 2009.
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Średnio-wysoka technika
20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
25.4 – Produkcja broni i amunicji
27 – Produkcja urządzeń elektrycznych
28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem
motocykli
30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
30.1 - Produkcja statków i łodzi
30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
32.5 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając
dentystyczne
2.4. Zagadnienia i pytania badawcze
Pytania
ukierunkowanymi

badawcze
na

sprecyzowano

działania

mające

zgodnie

z

przyczynić

założeniami
się

do

projektu

aktywizacji

przedsiębiorczości akademickiej poprzez prowadzenie stałego monitoringu firmlokatorów Parków Naukowo-Technologicznych w Polsce. Prowadzenie stałego
monitoringu firm

parkowych

i

upowszechnianie jego wyników

może mieć

bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji co do struktury firm – lokatorów
przez władze parków, jak również przez decydentów rozdzielających środki
publiczne przeznaczone na wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie
realizowanych przez nie celów i zadań. Pytania badawcze dotyczyły przede
wszystkim następujących zagadnień:
liczby i struktury wiekowej, prawnej i własnościowej firm zlokalizowanych w
parkach,
struktury kadry zarządczej w podziale na kobiety i mężczyzn,
rodzajów prowadzonej działalności
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poziomu innowacyjności firm.
2.5. Przebieg i zakres badania
Prace badawcze zostały podzielone na

dwa etapy, uwzględniające

wykorzystanie następujących metod badawczych:
zbieranie danych o firmach,
opracowanie i analizę wyników badania.
W etapie pierwszym określono zakres danych niezbędnych do zebrania materiału
badawczego odpowiedniej jakości, a następnie zebrano dane o firmach. Następnie
przystąpiono do analizy wyników badania oraz sformułowania szeregu wniosków
wynikających z zebranego materiału badawczego. Końcową fazę tego etapu
stanowiło przygotowanie „Raportu z badania”.

3.

Skrócona koncepcja bazy

Przyczynkiem do stworzenia koncepcji elektronicznej bazy firm parkowych były
cykliczne raporty SOOiPP o stanie ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w
Polsce opracowywane od kilkunastu lat. W wyniku obserwacji zmian w wielkości
infrastruktury

technicznej

parków

postanowiono

zdiagnozować

strukturę

rodzajową firm wynajmujących w parkach powierzchnie użytkowe. Pierwsze próby
podjęto w 2009 roku, ale szybko okazało się, że dla osiągnięcia zakładanych celów
poznawczych potrzebne jest profesjonalne narzędzie pozwalające w maksymalny
sposób ułatwić proces zbierania danych o parkowych firmach. Ponadto narzędzie
to pozwoli dokonywać nie tylko analizy bieżącego stanu firm, ale również
porównywać w kolejnych latach zmiany jakie w niej zachodzą i wskazywać na
pożądane lub nie tendencje w polityce parków w odniesieniu do ich lokatorów.
Zintegrowana baza danych stwarza możliwości dostępu do aktualnej informacji
każdemu zespołowi zarządzającemu danym parkiem, stanowiąc źródło danych,
które mogą być wykorzystywane również w polityce informacyjnej i działaniach
marketingowych parków. Ponadto obecnie każdy park funkcjonuje w pewnej
informacyjnej izolacji od innych tego typu jednostek. Możliwość uzyskania
informacji jak wyglądają poszczególne obszary aktywności firm z danego parku w
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porównaniu

do

średniej

„parkowej”

może

być

istotnym

wskaźnikiem

podejmowania bieżących i strategicznych decyzji przez zarządy parków
Dane na temat liczby i rodzaju firm będących lokatorami parków i inkubatorów
technologicznych zostały opracowane przy wykorzystaniu narzędzia pod nazwą
System

Informacyjny

Innowacyjnych,

które

parkami/inkubatorami
statystyczne

będą

o

Przedsiębiorstwach

ma

służyć

technologicznymi
natomiast

w
i

i

Przedsięwzięciach

szczególności
ich

wykorzystywane

lokatorom.
do

zarządzającym
Zbiorcze

opracowywania

dane
analiz,

prowadzenia badań nad rozwojem zarówno firm, jak i samych instytucji wsparcia
oraz

do prowadzenia

lobbingu

na

rzecz

interesów

parków

i

inkubatorów

technologicznych wobec organów decyzyjnych.
Zasady funkcjonowania bazy danych:
Dla każdej badanej firmy została przygotowana ankieta zawierająca
szereg danych dotyczących jej statusu formalno-prawnego oraz informacji
związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem. Niektóre z nich są ogólnodostępne i
można je pozyskać bez udziału firmy, niektóre zaś mogą wpisać do bazy wyłącznie
zarządzających firmą. Firmy, które zgłoszą swój akces do uczestnictwa w bazie
otrzymują indywidualny kod dostępu do bazy, pozwalający im wprowadzać i
aktualizować dane w ankiecie.
Zgodnie z regulaminem bazy na poziomie parku dostęp do danych o
firmach mogą mieć

dwie osoby będące przedstawicielami parku: zarządzający i

osoba odpowiedzialna za obsługę bazy na poziomie parku, otrzymują oni
indywidualne loginy z dostępem do danych o swoim Parku.
Aktualizacja bazy przeprowadzana jest raz do roku, pracownik parku
sprawdza czy wszystkie ankiety są wypełnione, a po uzyskaniu wszystkich ankiet
zamyka wprowadzanie danych za dany rok. Pracownik Parku uzupełnia też w bazie
dane związane z ruchem firm w parku tzn. datę wejścia/wyjścia z Parku,
informacje, czy firma jest w inkubatorze itp. Pracownik odpowiedzialny za nadzór
nad wprowadzeniem danych do bazy przesyła do zarządzającego parku informację
o

zestawieniu

przygotowanym

do

akceptacji.

Zarządzający

akceptuje

wprowadzone dane, które zasilają bazę danego parku o dane z kolejnego roku.
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Zarządzający ma dostęp do zestawień analitycznych parku na tle średniej
„parkowej”, zestawienia mogą być transferowane do excela celem wykorzystania
do

dalszej

obróbki

statystycznej.

Również

na

wniosek

zarządzających

administrator bazy może wprowadzić nowe zestawienia analityczne służące ocenie
efektywności funkcjonowania parków.
Zamieszczone w bazie dane mogą być podstawą do stworzenia giełdy
kooperacji i współpracy firm zlokalizowanych w parkach przy wykorzystaniu
wiedzy o branżach, lokalizacji i stopniu rozwoju lokatorów parków. W miarę jak
będzie rosła liczba firm, których dane umieszczono w bazie potencjalne możliwości
kooperacji i nawiązywania kontaktów handlowych między lokatorami parków w
Polsce będą rosły.
Rysunek nr 1. Strona tytułowa bazy firm parkowych

Źródło: baza firm parkowych SOOiPP
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Rysunek nr 2. Fiszka strony informacyjnej o parku

Źródło: baza firm parkowych SOOiPP
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Rysunek nr 3. Fiszka strony informacyjnej o firmie

Źródło: baza firm parkowych SOOiPP
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Dla uzyskania wiedzy o firmach w danym parku należy wybrać podstawowe
kryteria: park i rok analizy. Z poziomu parku można uzyskać dostęp do bazy
zestawień analitycznych dotyczących wyłącznie firm danego parku.
W bazie jest osobny panel poświęcony samym parkom, w którym można
znaleźć podstawowe informacje o nich. Z kolei w zakładce analizy zamieszczono
zbiorcze dane o firmach w danym parku. Baza jest przyjazna dla użytkowników,
dane można grupować według dowolnych kryteriów wykorzystując je zarówno do
prowadzenia

bieżącej

polityki

zarządzania

instytucją

jak

i

działań

sprawozdawczych i promocyjnych. Zakres danych o lokatorach instytucji wsparcia
jakie można pozyskać z ogólnie dostępnych źródeł pozwala na prowadzenie
podstawowych analiz statystycznych.

4. Charakterystyka źródeł informacji.
Dane dotyczące firm zlokalizowanych w parkach naukowo technologicznych
zostały zebrane w dwojaki sposób:
poprzez ankietowanie samych parków, korzystając z ich zasobów
informacyjnych,
poprzez parkowe strony internetowe zawierające dane o firmach –
lokatorach i strony internetowe samych firm parkowych
W ten sposób zebrano dane dotyczące firm z 22 funkcjonujących obecnie w Polsce
parków. W efekcie prac podjętych w celu pozyskania danych, stan firm w
poszczególnych parkach w miesiącu listopadzie 2011 roku przedstawiał się
następująco:
Lp.

Park

Liczba firm

1

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

101

2

Wrocławski Park Technologiczny

74

3

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

46

4

Gdański Park Naukowo Technologiczny

37

5

Krakowski Park Technologiczny

71

6

Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny

7

7

Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne

11

8

Legnicki Park Technologiczny

13
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9

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny

12

10

Nickel Technology Park Poznań

39

11

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE”

21

12

Toruński Park Technologiczny

34

13

Dolnośląski Park Technologiczny

25

14

Łódzki Park Technologiczny

15

15

Śląski Park Technologiczny

45

16

Euro-Centrum

87

17

Park Technologiczny SA - Koszalin

23

18

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

19

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA

12

20

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

14

21

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

21

22

Regionalny Park Przemysłowy

45

9

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

5.

Charakterystyka Parków, których firmy znalazły się w bazie

Parki, z których firmy poddano badaniu są lokalizowane w różnych
regionach kraju. Udało się pozyskać dane z 22 spośród 25 działających obecnie w
Polsce parków. Z Parku Life Science (województwo małopolskie), Parku NaukowoTechnologicznego Polska – Wschód (województwo podlaskie) i Bielskiego Parku
Technologicznego

Lotnictwa,

Przedsiębiorczości

(województwo śląskie) nie udało się uzyskać danych.

i

Innowacji

Sp.

Większość

z

o.o.

parków,

których firmy-lokatorzy poddane były badaniu, to paki technologiczne albo
naukowo-technologiczne. W bazie znalazł się jeden park naukowy oraz trzy parki
przemysłowo-technologiczne.
Uwzględniając podział na województwa w projekcie wzięły udział parki z
województw:
dolnośląskiego (4),
kujawsko-pomorskiego (1),
lubelskiego (2),
łódzkiego (2),
małopolskiego (2),
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mazowieckiego (1),
podkarpackiego (1),
pomorskiego (2),
śląskiego (2),
wielkopolskiego (2),
zachodnio-pomorskiego (3).
Parki w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą formalną. Są
takie, które zostały powołane do życia jako samodzielne jednostki i wtedy
zazwyczaj przybierają postać spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Inne parki nie są
odrębnymi podmiotami, a działają w strukturze innych organizmów gospodarczych
jak

na

przykład

Dolnośląski

Park

Technologiczny,

który

jest

jednostką

organizacyjną Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zaś Pomorski
Park Naukowo–Technologiczny jest zarządzany przez Gdyńskie Centrum Innowacji
będące jednostką budżetową gminy Gdynia4.
Najwięcej firm, których dane znalazły się w bazie w 2011 r. pochodzi z
województw pomorskiego (138), zachodniopomorskiego (131) i dolnośląskiego
(124).
Spośród wszystkich parków największą liczbę firm-lokatorów ma obecnie
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (101 firm), a najmniejszą BełchatowskoKleszczowski Park Technologiczny (7 firm). Średnia liczba firm w parku wynosi
34,6 firmy.

6. Analiza danych
Podstawą analizy są dane o firmach pochodzące z 2011 r. Zgodnie z
przyjętym porządkiem badawczym, zakres tematyczny badań objął następujące
charakterystyki:
liczba firm,
forma prawno-organizacyjna firm,
zarządzający firmami w parkach wg płci
forma własności,
4

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące parków technologicznych można znaleźć w Raporcie: K.B. Matusiak,
Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, PARP Warszawa, 2010
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struktura wiekowa firm,
firmy wg lokalizacji siedziby
struktura firm według rodzajów działalności
poziom innowacyjności firm
zarządzający firmami wg kryteriów płci i innowacyjności.
Wykres nr 1: Firmy według formy prawnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

W 2011 r. przeważającą część badanych firm stanowiły spółki z o.o. (48 % ogółu
próby). Na drugim miejscu znalazły się osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (31%), a na trzecim spółki akcyjne (7 %).W zakresie rejestrowanych
w sądzie form prawnych sporo jest też spółek partnerskich i jawnych. Do
najrzadziej występujących form prawnych można zaliczyć: spółki komandytowe,
spółdzielnie, jednostki samorządu gospodarczego lub zawodowego. Każda z wyżej
wymienionych form prawnych stanowiła zaledwie 0,14% populacji badanych firm.
Oznacza to występowanie po jednej takiej jednostce w całej grupie badanych firm.
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Wykres nr 2: Zarządzający wg formy prawnej firmy z uwzględnieniem podziału na
kobiety i mężczyzn (w %).

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

W przeważającej większości badanych firm z uwzględnieniem formy prawnej
zarządzający byli mężczyznami. Średni udział kobiet w zarządzaniu firmami
parkowymi wynosi 24,66 %. Zarządzający byli wyłącznie mężczyznami

w

następujących formach prawnych:
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna,
spółdzielnia,
gminna samorządowa jednostka organizacyjna,
przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.
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Stosunkowo największy udział kobiet jako zarządzających odnotowano w spółkach
akcyjnych, spółkach z o.o., fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach partnerskich,
jednostce bez osobowości prawnej - spółce jawnej, jednostkach bez osobowości
prawnej

spółkach

komandytowych,

gdzie

udział

kobiet

w

ogólnej

liczbie

zarządzających w 2011 r. wyniósł więcej niż 20%.

Wykres nr 3. Firmy według wieku ( w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

Firmy parkowe to przede wszystkim firmy młode, ponad 70% z nich ma mniej niż
6 lat, w tym 19% to firmy nie starsze niż dwu letnie. Tendencja taka odpowiada
strategicznym kierunkom działania parków i potwierdza prawidłowość budowania
przez

nie

oferty,

która

pozwala

przyciągnąć

nowopowstające

podmioty

gospodarcze. Firm o dłuższym stażu na rynku działania jest w parkach poniżej
30%, najmniejszy odsetek firm (1,44%) to firmy działające ponad dwadzieścia lat
lub dłużej. Zgodnie z filozofią działania parków mała liczba firm o długim stażu
wskazuje, że parki dokonują wyboru swoich lokatorów z uwzględnieniem zasad
przyjętych w ich strategii działania. Prawie wszystkie badane firmy powstały w
okresie transformacji polskiej gospodarki.
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Wykres nr 4. Zarządzający wg wieku firmy z uwzględnieniem podziału na kobiety i
mężczyzn (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

Uwzględniając podział badanych firm wg ich wieku, w każdej z grup większość
zarządzających

stanowią

mężczyźni.

We

wszystkich

badanych

grupach

odsetek

5

zarządzających będących kobietami mieści się w przedziale 20-35% . Przy czym im
starsze – w stabilniejsze firmy, tym procent kobiet zarządzających jest wyższy. Może to
wynikać ze wskazywanej przez wielu badaczy6 skłonności kobiet do uważniejszego
kalkulowania ryzyka gospodarczego niż ma to miejsce wśród mężczyzn.

5

Według prowadzonych ostatnio badań przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan około 30%
firm jest zarządzanych przez kobiety.
6
Por. B. Balcerzak-Paradowska (red.), Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, PARP Warszawa 2011
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własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą…

0,14%

0,42%

Wykres nr 5. Firmy według form własności (w %)

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą…

0,84%

2,23%

20,00%

7,81%

11,72%

4,60%

2,79%

własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności…
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność prywatna krajowa pozostała
własność krajowych osób fizycznych

0,14%

0,14%

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi…

własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej

0,28%

0,28%

własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych

0,28%

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą…

własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa

0,84%

0,14%

własność samorządowa

0,42%

własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą…

własność państwowych osób prawnych

0,28%
0,00%

własność Skarbu Państwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

40,00%

60,00%

66,67%

80,00%

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości
akademickiej" umowa 64/PMKI/U/24-06.10/2011

Największa część badanych firm w 2011 r. była własnością krajowych osób
fizycznych (66,67%). Wśród form własności, których udział w badanej grupie firm
w 2011 r. wyniósł więcej, niż 5% znalazły się jeszcze własność prywatna pozostała
(7,81%) oraz własność zagraniczna (11,72%). Dość wysokie zaangażowanie
kapitału

zagranicznego

wskazuje

na

postępującą

internacjonalizację

firm

parkowych. Pozostałe kategorie własności można uznać za marginalne z punktu
widzenia prowadzonego badania.
Wykres nr 6. Firmy w parkach według siedziby7.

98%

Regionalny Park Przemysłowy

2%

Szczeciński Park Naukowo-…

100%

0%

Podkarpacki Park Naukowo-…

100%

0%

83%

Płocki Park Przemysłowo-…

17%

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

100%

0%

Park Technologiczny SA

100%

0%

76%

Euro-Centrum

87%

Śląski Park Technologiczny

22%

92%

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-…
53%

8%
47%

91%

9%

100%

Bełchatowsko-kleszczowski Park…

0%

87%

13%

89%

11%

96%

Poznański Park Naukowo…

84%

40%

4%
16%

95%

Pomorski Park Naukowo -…
0%
20%
% firm lokalnych

10%

78%

Nickel Technology Park Poznań

Wrocławski Park Naukowo -…

12%

90%

Park Naukowo-Technologiczny…

Gdański Park Naukowo -…

8%

88%

Toruński Park technologiczny

Krakowski Park Technologiczny

20%

92%

Dolnośląski Park technologiczny

Park Technologiczny – Miasteczko…

13%

80%

Łódzki Park Technologiczny

Legnicki Park Technologiczny

24%

60%
80%
% firm zewnętrznych

5%
100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP
7

Firmy zewnętrzne to podmioty zarejestrowane w innych regionach aniżeli region w którym zlokalizowany jest
dany park
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Firmy zlokalizowane w Parkach w większości wypadków są firmami lokalnymi
z siedzibą na terenie województwa, w którym działa dany park. Są jednak takie
parki, gdzie liczba firm zarejestrowanych poza regionem działania parku jest
całkiem znacząca. Liderem w tym zakresie jest Legnicki Park Technologiczny (47%
firm

spoza

regionu);

do

parków

aktywnych

w

zakresie

pozyskania

firm

zewnętrznych można zaliczyć również Euro – Centrum (24%), Nickiel Technology
Park (22%) i Łódzki Park Technologiczny (20%). Do najbardziej „lokalnych”
parków, w których firmy pochodzą tylko z jednego województwa zaliczamy:
Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny, Koszaliński Park Technologiczny
SA,

Lubelski

Park

Naukowo-Technologiczny,

Podkarpacki

Park

Naukowo-

Technologiczny, oraz Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.
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Wykres nr 7. Firmy według sekcji PKD w %

0,87%

S POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
R DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
0,87%

2,60%

2,16%

3,03%

5,00%

2,74%

1,44%

1,30%

0,72%

1,15%

0,14%

Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

P EDUKACJA
O ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA…
N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
M DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
L DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
K DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
J INFORMACJA I KOMUNIKACJA
I DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,…

E DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE CIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ…

1,30%

F BUDOWNICTWO

D WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORCĄ…
C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

0,14%
0,00%

A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

5,77%

10,00%

13,28%

15,00%

15,87%

20,00%

22,66%

23,95%

25,00%
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Badane firmy działały w 18 sekcjach działalności według PKD, jednak ich rozkład
jest dość nierównomierny. Firmy zlokalizowane w Parkach lokowały swoją działalność
głównie w sekcjach: informacja i komunikacja (23,95% firm), działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna (22,66%), przetwórstwo przemysłowe (15,87%), handel hurtowy
i detaliczny (13,38%) oraz w budownictwo - 5,77% ogółu badanej próby. Pozostałe
sekcje działalności miały niewielki lub minimalny udział w badanej próbie firm.
Bardziej szczegółowa analiza rodzajów działalności firm parkowych pokazuje
(por. wykres nr 8), że badane firmy działały w 63 rodzajach działalności według PKD na
94 w Polskiej Klasyfikacji Działalności, co wskazuje na ogromną różnorodność ich
aktywności. Jednak ich rozkład jest bardzo nierównomierny. Najwięcej badanych firm
prowadzi działalność usługową w zakresie działalności związanej z oprogramowaniem,
handlem hurtowym, architektury i inżynierii oraz działalności w zakresie doradztwa
organizacyjno – finansowego. Istotny procent stanowią również firmy, które zajmują się
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
Wśród innych rodzajów działalności będących podstawowym przedmiotem aktywności
parkowych firm należy wymienić: reklamę i badanie rynku, budownictwo oraz
działalność usługową w zakresie informacji.
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1,02% 1,32%

2,05% 1,76%
0,88%

Wykres nr 8. Firmy według PKD (w %)

18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

1,32% 1,61% 1,32% 1,17%

2,93%
1,02%

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP
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Wykres nr 9: Firmy według innowacyjnych branż PKD

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

Najwięcej spośród badanych firm w 2011 r. stanowiły firmy sektora KIS
„high tech” (46,9%). Najmniej licznie występują firmy z obszaru wysokiej
techniki, co nie jest dobrym sygnałem dla instytucji mających na celu rozwój
firm technologicznych. Ponadto duża część badanych firm (36,4%) znalazła się w
szeroko rozumianej grupie „pozostałe” oraz KIS pozostałe (9,3%).

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu
"Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" umowa 64/PMKI/U/2406.10/2011

Wykres nr 10. Zarządzający wg innowacyjnych branż PKD z uwzględnieniem
podziału na kobiety i mężczyzn (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP

Uwzględniając podział badanych firm wg rodzaju działalności, w przeważającej
części z nich w 2011 r. większość zarządzających stanowili mężczyźni.
Największy odsetek zarządzających mężczyzn odnotowano w firmach wysokiej
techniki (93%). Największy odsetek zarządzających, którymi okazały się kobiety
odnotowano w firmach należących do sektorów „średnio- niskiej techniki” i
„średnio-wysokiej

techniki”.

Było

to

odpowiednio

41%

i

36%

ogółu

zarządzających w tych sektorach. Z analizy danych dotyczących tej grupy firm
wynika że są to zazwyczaj firmy działające na rynku powyżej 6 lat.
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7.

Wnioski
1. W trakcie zbierania danych przy wykorzystaniu ogólnodostępnych rejestrów
ewidencji

podmiotów

gospodarczych

prowadzonych

przez

administrację

publiczną okazało się, że w Krajowym Rejestrze Sądowym bardzo często
występują braki w zakresie numerów REGON i NIP zarejestrowanych w Polsce
firm. Nie ma rejestru przedstawicielstw firm zagranicznych działających na
terenie Polski, co powoduje że nie ma możliwości uzyskania wiarygodnej
informacji co do formy prawnej i struktury właścicielskiej takich podmiotów.
Uruchomiony

z

początkiem

podlegających

wpisom

do

2011r.

rejestrów

system

ewidencji

sądowych

–

podmiotów

Centralne

nie

Ewidencji

i

Informacji o Działalności Gospodarczej wciąż jeszcze nie jest źródłem w pełni
pozwalającym pozyskać dane dotyczące działających w Polsce podmiotów
gospodarczych.
2. Struktura własnościowa firm parkowych wskazuje na zdecydowaną przewagę
podmiotów prywatnych z dominującą pozycją podmiotów zarejestrowanych w
formie

spółki

przedsiębiorcy

z

ograniczoną

od

początku

odpowiedzialnością.
starają

się

budować

Fakt

ten

firmę

wskazuje,

na

iż

podstawach

pozwalających zabezpieczyć jej stabilny rozwój, nawet jeśli w początkowej fazie
wiąże się to z większymi kosztami i koniecznością bardziej skomplikowanej
organizacji

funkcjonowania

firmy

aniżeli

w

przypadku

działalności

osób

fizycznych czy spółce cywilnej. W drugiej kolejności wśród firm parkowych
występuje najprostsza forma organizacyjno- prawna jaką jest działalność
indywidualna osób fizycznych. Taka sytuacja nie dziwi wobec faktu, że ponad
50% podmiotów działających w parkach to firmy prowadzące działalność
usługową, zazwyczaj nie wymagającą dużych nakładów inwestycyjnych, a co za
tym idzie silnej obudowy instytucjonalnej dla zaangażowanego majątku. Dość
wysokie zaangażowanie kapitału zagranicznego wskazuje na postępującą
internacjonalizację firm parkowych.
3. Pod względem

wieku firmy zlokalizowane w parkach można

uznać za

stosunkowo młode – ponad 70% z nich jest w wieku poniżej 6 lat, w tym
prawie 20% to firmy najwyżej 2 letnie, biorąc pod uwagę zróżnicowanie co do
okresu preferencyjnego dla firm w poszczególnych parkach (od 3 do 5 lat)
można stwierdzić, że struktura wiekowa firm jest poprawna i utrzymywanie się
poziomu firm starszych na poziomie do 30% jest wynikiem realizacji zasady
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wynajmu części powierzchni tzw. Lokatorom strategicznym wobec których
stosowane są odmienne kryteria podejmowania współpracy.
4.

Struktura

zarządzających

firmami

mającymi

siedzibę

w

parkach

technologicznych pod względem płci jest podobna do średniej krajowej.
Zapewne ze względu na specyfikę firm parkowych w większości o profilu
technologicznych średni udział kobiet w zarządzaniu nimi jest nieco niższy i
waha się między 20 a 30%.
5. Analiza struktury firm ze względu na ich siedzibę wskazuje, że większość
parków można zaliczyć do parków o charakterze lokalnym lub regionalnym – to
parki, w których zlokalizowane są firmy zarejestrowane wyłącznie na obszarze
powiatu lub posiadające niewielką liczbę lokatorów mających siedzibę na
terenie województwa. Wyjątkami w tym zakresie jest kilka parków, których
lokatorami

są

firmy

mające

siedziby

niekiedy

w

bardzo

odległych

województwach należą do nich przede wszystkim: Legnicki Park Technologiczny
(47%) firm spoza regionu, Euro-Centrum (24%) i Nickel Technology Park
(22%). Zdarza się też, że w parkach lokują się firmy „sieciowe” umiejscawiając
w nich swój oddział.
6. Analiza struktury rodzajów działalności firm została przeprowadzona w oparciu
o Polska Klasyfikację Działalności z pełną świadomością faktu, że właściciele
firm nie przykładają zbytniej wagi do określenia wiodącego profilu działalności
w momencie jej rejestracji. Bardzo rzadko zdarza się by właściciel zmieniał
wiodące PKD w trakcie działania firmy, co spowodowane jest z jednej strony
brakiem jakiegokolwiek wpływu tej zmiany na możliwości rynkowe firmy (np.
preferencje w przetargach dla firm o określonym profilu podstawowym
działania) oraz zamieszanie organizacyjne wynikające ze zmiany numeru
REGON. Tym nie mniej PKD jest pewnym wskazaniem co do profilu działania
firm parkowych.
Wśród firm-lokatorów parków zdecydowanie dominują podmioty o profilach
związanych

z

wykorzystaniem

nowych

technologii

lub

obszarów

wiedzochłonnych. Dobrym sygnałem jest spora liczba firm zajmujących się
badaniami i pracami rozwojowymi, co jest zgodne z podstawowym profilem
działalności parków.
Bardzo dużą grupą lokatorów parków są firmy usługowe z obszaru doradztwa
organizacyjno-finansowego (5,56%). I chociaż usługi doradcze i informacyjne
są ważnym elementem rozwoju gospodarki, to tak znacząca ich liczba w
strukturze rodzajów działalności firm parkowych jest sygnałem, że potencjał
infrastrukturalny

parków

(laboratoria,

powierzchnie

eksperymentalne

czy
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produkcyjne) może nie być w pełni wykorzystany. Natomiast niepokojącym
sygnałem jest duży udział firm z grupy hurtowni wskazujący, że kierunki
działania lokatorów parków w znacznej mierze odbiegają od przyjętej przez nie
misji

upowszechniania

innowacyjnych

rozwiązań

w

gospodarce

poprzez

wspieranie firm innowacyjnych i technologicznych.
7. Powyższe wnioski potwierdza również analiza innowacyjności firm w oparciu o
PKD, która wskazuje że liczba produkcyjnych firm o profilu działalności
innowacyjnej jest nikła w stosunku do tych, które prowadzą zwykłą działalność.
Szczególnie wobec faktu, ze wiele parków uzyskało dofinansowanie na budowę
i wyposażenie nowych obiektów parkowych ten sygnał powinien być brany pod
uwagę przez zarządzających parkami poprzez dokonanie wewnętrznej analizy
poziomu innowacyjności firm w danym parku.
Reasumując należy stwierdzić, że firmy - lokatorzy parków technologicznych są
generalnie firmami młodymi i reprezentują bardzo szerokie spektrum rodzajów
działalności. Taka struktura sprzyja zarówno aktywnym działaniom firm na
rynku jak też rozwojowi sieci kooperacyjnych. Lokalizacja w parkach powinna
więc być dodatkowym czynnikiem wspomagającym ich rozwój i

ułatwiającym

wchodzenie na nowe rynki.
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