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Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości
w Polsce (SOOIPP) działa od ponad 25 lat. Powstało w okresie przemian ustrojowych po 1989 roku. Jego inicjatorami byli przedstawiciele Instytucji Otoczenia
Biznesu (IOB), administracji lokalnej i regionalnej oraz środowiska naukowego.
Działalność SOOIPP była i nadal jest ukierunkowana na wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwoju regionalnego kraju. Stowarzyszenie współtworzy modelowe
rozwiązania wspomagania innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także
popularyzuje wyniki badań naukowych oraz praktyki gospodarczej w zakresie organizacji i działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (OIP).
Od 1995 roku Stowarzyszenie prowadzi badania dotyczące innowacyjności firm
sektora MSP, a także efektywności oferowanego im wsparcia ze strony otoczenia instytucjonalnego. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się głównie na ocenie
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw ulokowanych w polskich parkach i inkubatorach technologicznych. Analizie poddano również poziom zaangażowania tych
podmiotów w procesy internacjonalizacji oraz ich gotowość adaptacji do globalnych
wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową – Przemysłem 4.0.
Oddając tę publikację w Państwa ręce, chcemy zachęcić do dyskusji nad przyszłością innowacyjnego rozwoju polskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezes SOOIPP

Marzena Mażewska

Rozdział 1.

Wstęp

1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu badawczego
Innowacje są kluczem do osiągania przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa. Ich znaczenie rośnie wraz z błyskawicznie postępującymi procesami
globalizacji w wymiarze społecznym oraz ekonomicznym i środowiskowym. Tymczasem poziom innowacyjności polskiej gospodarki wciąż utrzymuje się na niskim
poziomie, osiągając w ostatnim rankingu państw członkowskich Unii Europejskiej
– European Innovation Scoreboard 2019 – czwarte miejsce od końca1. Polscy przedsiębiorcy traktują innowacje jako zbyt drogie, czasochłonne i ryzykowne, dlatego
też zwykle nie wiążą z nimi swoich strategii długofalowego rozwoju2. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017 wynosił zaledwie 18,5%
w przemyśle oraz 10,4% w usługach i był niższy niż w latach 2014-2016 odpowiednio o 0,2 p.p. oraz 3,2 p.p3. Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS), udział ten w okresie 2016-2018 wzrósł odpowiednio do poziomu 24% i 20%. W dużej mierze jednak wynik ten był rezultatem wdrożenia zmodyfikowanej metodologii pomiaru i wprowadzenia nowej, pojemniejszej kategorii
innowacji procesów biznesowych w miejsce dotychczas badanych innowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych4. Biorąc pod uwagę, że w państwach
Unii Europejskiej udział firm innowacyjnych przekracza przeciętnie 50%5, przed
polską gospodarką stoi poważne wyzwanie osiągnięcia co najmniej tego poziomu.
Priorytetem powinny stać się intensywne działania na rzecz zwiększenia liczby podmiotów wdrażających nowe lub znacząco ulepszone produkty oraz procesy bizneso-

1

H. Hollanders, N. Es-Sadki, I. Merkelbach (2019): Innovation Union Scoreboard 2019, European
Commission, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology
(MERIT), Luxemburg, s. 7.
2
Wypowiedź T. Haiduka, członka zarządu Siemens Polska, [w:] Z. Piątek, Smart Industry Polska 2018,
Industry 4.0 Portal Nowoczesnego Przemysłu, URL: http://przemysl-40.pl/index.php/2018/05/10/jakajest-innowacyjnosc-polskich-msp-raport-smart-industry-polska-2018/ [16.07.2019].
3
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017. Analizy statystyczne, GUS,
Warszawa 2018, s. 26.
4
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016-2018. Informacje sygnalne, GUS
(28.10. 2019), s. 1.
5
European Commission. Eurostat 2020, Innovative enterprises as % of total enterprises – by size class
and type of innovation, URL: https://rio.jrc.ec.europa.eu/stats/innovative-enterprises-total-enterprises–-size-class-and-type-innovation [16.01.2020].
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we, pomyślnie konkurujących na międzynarodowych rynkach objętych współcześnie rewolucją przemysłową 4.0.
Istotne znaczenie dla przeprowadzenia koniecznych zmian może mieć działalność ośrodków innowacji, m.in. takich jak parki i inkubatory technologiczne. Ich
rolą jest bowiem stymulowanie proinnowacyjnej aktywności podmiotów gospodarczych funkcjonujących na styku oddziaływania instytucji naukowo-badawczych, administracji publicznej i biznesu. Polskie parki oferują nowo powstającym przedsiębiorstwom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa
w tworzeniu i rozwoju firmy, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań
naukowych, a także udostępniają im powierzchnie użytkowe wraz z niezbędnym
zapleczem technicznym i finansowym6. Ośrodki takie najczęściej mają charakter
wielozadaniowy. Łączą bowiem w sobie funkcje parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, niekiedy również zarządzają funduszami
kapitałowymi7. Parki technologiczne ułatwiają swym firmom w nich ulokowanym
wzajemną interakcję, która w połączeniu z solidnym wsparciem otoczenia okołobiznesowego może wywołać unikalny efekt synergii. Efekt ten wzmacniany specyficzną atmosferą przedsiębiorczości, a także swoistej rywalizacji, stanowi zachętę
dla młodych osób pragnących otworzyć i rozwijać własną firmę8.
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone w głównej mierze ocenie poziomu
innowacyjności przedsiębiorstw ulokowanych w polskich parkach i inkubatorach
technologicznych. Analizie poddano również poziom zaangażowania tych podmiotów w procesy internacjonalizacji oraz ich gotowość adaptacji do globalnych wyzwań związanych z czwartą rewolucją przemysłową – Przemysłem 4.0.
Prezentację wyników badań zawarto w siedmiu rozdziałach. W rozdziale I
przedstawiono zagadnienia wstępne, w tym uzasadnienie wyboru tematu badawczego, cele i hipotezy oraz metody badań. W rozdziale II zaprezentowano podstawy
teoretyczne analiz, w tym wyjaśniono różnicę między pojęciami innowacji oraz działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, ukazano międzynarodowe trendy w polityce
proinnowacyjnej, a także przybliżono założenia koncepcji Przemysłu 4.0 (Industry
4.0). Rozdział III poświęcono omówieniu potencjału innowacyjnego polskich firm
6

K. Cheba, J. Hołub-Iwan (2014): How to measure the effectiveness of technology parks? The case of
Poland, Ekonometria, 1(43), s. 27-38
7
M. Mażewska, A. Tórz (2019): Raport z badania parków technologicznych, SOOIiPP, Poznań – Warszawa, s. 8.
8
M. Borowy (2017): Transfer wiedzy i innowacji z sektora nauki do otoczenia gospodarczego (na
przykładzie publicznych uczelni przyrodniczych w Polsce), SGGW, Warszawa, s. 91; M. Borowy
(2012): Parki nauki jako element otoczenia biznesowego innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej – przykład parku Ideon w Szwecji, EPISTEME Czasopismo Naukowo-Kulturalne nr 15, s. 253-258; J. Hołub-Iwan, A.B. Olczak, K. Cheba (2012): Benchmarking parków technologicznych w Polsce
– edycja 2012, PARP, Seria Innowacje.
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z sektora MSP, ich zaangażowania w procesy internacjonalizacji, źródeł finansowania działalności oraz stopnia przygotowania do wyzwań związanych z Przemysłem
4.0. W rozdziale IV scharakteryzowano środowisko przedsiębiorstw w polskich parkach i inkubatorach technologicznych, określono, m.in. udział firm innowacyjnych,
przedstawiono ich strukturę pod względem formy prawnej, wieku i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W rozdziale V przedstawiono studia przypadku
wybranych parków technologicznych w Polsce. W ich charakterystykach skoncentrowano się głównie na aspektach dotyczących: zaplecza infrastrukturalnego, sposobu naboru firm, oferty wsparcia oraz ich działalności na rzecz integracji ulokowanych w nich przedsiębiorstw (networking, klastry). Rozdział VI zawiera omówienie
wyników badań empirycznych przeprowadzonych w grupie 177 firm ulokowanych
w polskich parkach i inkubatorach technologicznych. Przeprowadzona analiza dotyczyła głównie zagadnień innowacyjności badanych podmiotów, źródeł finansowania działalności, ich zaangażowania w procesy sieciowania (klastry, organizacje
przedsiębiorców), realizację prac badawczo-rozwojowych, współpracę ponadnarodową oraz stopień przygotowania do uwarunkowań Przemysłu 4.0. W rozdziale VII
zaprezentowano wnioski z badań i rekomendacje.
Praca ma znaczenie aplikacyjne, wyniki przeprowadzonych analiz mogą posłużyć organizatorom ośrodków innowacji, przedstawicielom biznesu oraz gremiom
decyzyjnym na szczeblu administracji centralnej i samorządowej w planowaniu strategii stymulowania innowacyjności podmiotów gospodarczych.

1.2. Cele i hipotezy badawcze
Cel
Głównym celem badawczym pracy była ocena poziomu rozwoju firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych z uwzględnieniem ich innowacyjności, poziomu internacjonalizacji oraz zdolności adaptacji do wyzwań Przemysłu 4.0.

Cele szczegółowe
1.
2.
3.
4.

W ramach realizacji celu głównego wyodrębniono następujące cele szczegółowe:
Ocena innowacyjności polskich firm sektora MSP.
Określenie roli parków i inkubatorów technologicznych w pobudzaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
Ocena aktywności firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych w podejmowaniu działalności innowacyjnej i międzynarodowej.
Ocena przygotowania firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych do funkcjonowania w warunkach Przemysłu 4.0.
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Hipotezy badawcze
W pracy zweryfikowano następujące hipotezy badawcze:
H1 – Innowacyjność firm ulokowanych w polskich parkach i inkubatorach technologicznych jest wyższa od przeciętnej krajowej.
H2 – Badane przedsiębiorstwa charakteryzuje wyższy od pozostałych polskich firm
sektora MSP stopień internacjonalizacji.
H3 – Blisko połowa badanych podmiotów podejmuje działania spójne z kierunkami
rewolucji przemysłowej 4.0.

1.3. Metodyka badań
Przedstawiona analiza stanowi istotną część ogólnokrajowych badań dotyczących parków i inkubatorów technologicznych, które od 1996 roku są cyklicznie
realizowane przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), przy czym badania nad firmami w parkach i inkubatorach technologicznych podjęto pierwszy raz w 2009 roku.
Na potrzeby niniejszej analizy wykorzystano dane empiryczne opisujące innowacyjność przedsiębiorstw ulokowanych w badanych ośrodkach, zdolność adaptacji
tych podmiotów do zmieniających się światowych trendów związanych z Przemysłem 4.0 oraz ich zaangażowanie we współpracę sieciową (poziomą) z otoczeniem
gospodarczym.
Materiał badawczy zebrano, wykorzystując dwie metody gromadzenia danych:
1) Desk research – na podstawie źródeł zastanych, tj. studiów literatury przedmiotu, dostępnych dokumentów, opracowań statystycznych, baz danych, zestawień,
ustaw, regulaminów, raportów, sprawozdań i innych materiałów dostępnych w wersji papierowej i elektronicznej; 2) Metody CAWI (Computer Asisted Web Interview)
– wywiadu z wykorzystaniem strony internetowej. Metoda bazuje na tradycyjnym
badaniu ankietowym, z wykorzystaniem strony internetowej w miejsce ankiety papierowej. Odpowiedzi zapisywane są automatycznie w wersji elektronicznej, a sam
wywiad prowadzony jest anonimowo przez program, który wyświetla pytania i kontroluje odpowiedzi respondentów.
Przeprowadzona w 2019 roku przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce kwerenda pozwoliła potwierdzić działalność 32 parków i 5 samodzielnych inkubatorów technologicznych zlokalizowanych na terenie całego kraju9. Ośrodki te zostały zaproszone do udziału w badaniu.
Materiał empiryczny zebrano w 18 parkach i 2 samodzielnych inkubatorach tech9

M. Mażewska, A. Tórz (2019): Raport z badania parków technologicznych, SOOIPP, Poznań–Warszawa, s. 8.
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nologicznych, co stanowiło odpowiednio 50% i 40% ogólnej ich liczby w kraju.
W badaniu uczestniczyły ośrodki niemal ze wszystkich regionów Polski, z wyłączeniem województwa lubuskiego. Proces zbierania danych przebiegał dwuetapowo. W pierwszej kolejności przy zaangażowaniu administratorów parków uzyskano
najświeższe zestawienia działających na ich terenie podmiotów i na tej podstawie
zaktualizowano bazę firm prowadzoną przez SOOIPP. Korzystając z krajowych rejestrów (PKD, KRS, CEiDG, REGON) potwierdzono rodzaj, formę prawną oraz
lokalizację prowadzonych przez nie działalności gospodarczych. W ten sposób zebrano dane 1286 firm działających w parkach i inkubatorach technologicznych10.
Drugi etap, zrealizowany w okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku, polegał na
przeprowadzeniu wywiadu metodą CAWI z przedstawicielami firm, którzy zgodzili
się uczestniczyć w badaniu. W ten sposób uzyskano odpowiedzi ze 177 firm (14%
populacji generalnej), ulokowanych częściej w parkach – 82% niż w inkubatorach
technologicznych – 18%. Badane podmioty to głównie mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające przeciętnie 3 osoby) – 71% oraz małe firmy – 21%. Przedsiębiorstwa
średnie i duże stanowiły łącznie 8%. Szczegółowo grupa docelowa została scharakteryzowana w podrozdziale 4.2.

10

Za firmę ulokowaną w parku/inkubatorze technologicznym uznano firmę, która podpisała umowę
najmu powierzchni w parku technologicznym. Wykluczono firmy korzystające z usługi wirtualnych
biur, które nie mają realnie biura w infrastrukturze parków/inkubatorów technologicznych (przestrzeń
biurowa, produkcyjna), a jedynie wykorzystują adres parku.

Rozdział 2.

Teoretyczne uwarunkowania procesów
innowacyjnych

2.1. Definicja innowacji i działalność innowacyjnej
Innowacje mogą być definiowane bardzo szeroko i dotyczyć praktycznie
wszystkich aspektów życia zarówno w kontekście gospodarczym, jak i społeczno-kulturowym. Z uwagi na ekonomiczny profil niniejszej pracy, w badaniach skupiono
się na kategoriach innowacji odnoszących się do zmian funkcjonowania gospodarki
i jej podmiotów. Kluczową rolę w wyjaśnieniu tych zjawisk odegrał wybitny austriacki ekonomista Joseph Alois von Schumpeter, prekursor teorii wzrostu gospodarczego. W książce zatytułowanej Teoria rozwoju gospodarczego przedstawił
on proces twórczej destrukcji jako przyczynę oraz skutek rozwoju gospodarczego.
Zjawisko to, według autora, polega na wypieraniu dotychczasowych rozwiązań nowymi. W ten sposób przedsiębiorstwa konkurujące na rynku zmuszone są do ustawicznego doskonalenia własnych towarów i usług, dzięki czemu powstają nowe
produkty i technologie oraz kolejne kombinacje czynników produkcji11.
W takim ujęciu najbardziej popularnym przewodnikiem po innowacjach, w którym przedstawiono kluczowe definicje w sposób syntetyczny, opierając się na interpretacjach autorów z całego świata, jest podręcznik Oslo Manual. Kolejne edycje
podręcznika zostały przygotowane dzięki współpracy dwóch uznanych organizacji
międzynarodowych, tj. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
oraz Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat) i są wykorzystywane do opracowywania badań prowadzonych m.in. przez państwowe urzędy statystyczne, w tym polski Główny Urząd Statystyczny. Treść publikacji w przeważającej
mierze bazuje na podejściu J.A. Schumpetera, który w 1911 roku wprowadził do
ekonomii pojęcie innowacji. W podręczniku Oslo Manual innowacje do niedawna
były definiowane w podziale na cztery podstawowe typy: produktowe, procesowe,
marketingowe i organizacyjne, niejako automatycznie dokonując podziału ze wzglę-
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N. Stępnicka (2012): Koncepcja twórczej destrukcji J.A. Schumpetera a rozwój przedsiębiorstw
w regionie. Ekonomia i Prawo, Tom XI, 4/2012, s. 217-219; K. Poznańska (2007): Twórcza destrukcja
w warunkach globalizacji a innowacyjność przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa, Toruń, s. 13; J.A. Schumpeter (1982): The Theory of Economic Development, Transaction
Publishers, United States.
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du na technologiczny i nie technologiczny charakter zmian12. W ostatnim wydaniu
podręcznika z 2018 roku uproszczono podział, ograniczając go do dwóch grup: innowacji produktowych oraz innowacji procesów biznesowych. Do drugiej grupy
włączono wszystkie wymienione wcześniej innowacje nieproduktowe13.
Innowacje produktowe oznaczają tworzenie nowych lub istotną modernizację
istniejących produktów lub usług w zakresie ich cech lub zastosowań. Innowacje
tego typu mogą polegać m.in. na znaczącym udoskonaleniu pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje procesowe to znaczące
zmiany w metodach produkcji i dostarczaniu produktów, które mogą prowadzić do
poprawy efektywności firmy. Ich celem jest np.: obniżenie kosztów jednostkowych,
podniesienie jakości, produkcja bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów. Do tej grupy innowacji zalicza się m.in. procesy logistyczne.
Innowacje marketingowe nie wprowadzają zmian ani funkcjonalnych, ani użytkowych, polegają natomiast na zmianie formy, wyglądu lub smaku produktów. Są one
wprowadzane w celu zwiększenia sprzedaży poprzez: lepsze zaspokojenie potrzeb
klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowego pozycjonowania produktu firmy na rynku. Oznaczają istotne modyfikacje w zakresie: projektu lub konstrukcji
produktu, opakowania, promocji, technik sprzedaży, dystrybucji lub strategii cenowej (niepolegającej jednak na prostym różnicowaniu cen dla poszczególnych segmentów nabywców). Mogą być stosowane do nowych oraz istniejących już produktów. Innowacje organizacyjne oznaczają istotne zmiany w zakresie zasad działania
firmy, organizacji miejsca pracy lub relacji firmy z jej otoczeniem. Mogą polegać
np. na wprowadzeniu nowych metod organizowania rutynowych działań i procedur
obowiązujących w firmie, kreatywności, nowym podziale zadań i kompetencji pracowników lub nowych sposobów nawiązywania relacji firmy z otoczeniem gospodarczym14.
Według Oslo Manual, z innowacją mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy
nowe rozwiązanie zostanie wdrożone do praktyki gospodarczej. Zatem zgodnie
z podręcznikiem, w przypadku innowacji procesowych, organizacyjnych lub marketingowych wdrożenie następuje dopiero wtedy, gdy nowe rozwiązania zostaną wykorzystane w działalności firmy. W przypadku nowych produktów i usług wdrożenie
polega na wprowadzeniu ich na rynek. W podręczniku podkreśla się, że rozwiązania innowacyjne powinny wyróżniać się nowością, przynajmniej z punktu widzenia
12
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD &
EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, s. 49-55.
13
Oslo Manual (2018): Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. OECD
Publishing – Eurostat, Paris–Luxembourg, s. 34, 67-83.
14
P. Niedzielski, K. Rychlik (2006): Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 19.
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wprowadzającego go przedsiębiorstwa lub stanowić znaczącą modyfikację istniejących rozwiązań. Innowacjami nie będą modyfikacje, które nie powodują znaczącej zmiany cech funkcjonalnych lub zastosowań produktu, nie będą nimi również rutynowe aktualizacje, modernizacje, czy regularne zmiany sezonowe15.
Warto też zauważyć, że w oryginalnym schumpeterowskim podejściu rzeczywistą innowacją może być wyłącznie pierwsze zastosowanie wynalazku, kolejne stanowią jedynie imitację. Tymczasem Oslo Manual, zgodnie z późniejszymi uznanymi
interpretacjami16, dopuszcza przyswojenie rozwiązań od innych firm lub podmiotów
oraz modernizację już istniejących produktów lub usług.
Ponadto należy odróżnić innowację od innowacyjnej działalności przedsiębiorstw. Działalność innowacyjna nie musi zakończyć się wdrożeniem, a zatem
może nie skutkować powstaniem innowacji. W literaturze interpretowana jest
jako całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych
i komercyjnych, które rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do
wdrażania innowacji17. Podejmowane działania mogą mieć charakter innowacyjny lub prowadzić do wdrożenia innowacji. Autorzy podręcznika wymieniają trzy
warianty działalności innowacyjnej firm: 1) pomyślnie zakończona wdrożeniem innowacji (nie zawsze zakończona sukcesem komercyjnym), 2) bieżąca (w trakcie
realizacji; dotychczas bez wdrożenia) i 3) zaniechana przed wdrożeniem innowacji.
Zatem najprościej zdefiniować innowacyjną firmę jako taką, która w danym
okresie wdrożyła innowację.
Przedstawione do tej pory rozważania dotyczyły innowacji w skali mikro.
Należy pamiętać, że opisywane zmiany mogą i powinny mieć szersze znaczenie
w ujęciu mezoekonomicznym dla gospodarki lub globalnym dla całego świata. Upowszechnienie innowacji na szeroką skalę jest możliwe pod warunkiem wystąpienia
określonych zjawisk. Jak wskazuje Władysław Świtalski, stanowią wynik dwóch
odrębnych procesów. Pierwszym z nich jest dyfuzja, tj. poziome przenikanie nowej
wiedzy pomiędzy podmiotami rynku, w tym również bezpośrednie inwestycje zagraniczne – szczególnie istotne dla polskich firm. Drugim rodzajem zjawisk mogą
być odgórne regulacje instytucjonalne na szczeblu państwowym lub międzynarodowym18. Ponadto Świtalski podkreśla, że zmiany, aby mogły stać się innowacjami muszą zostać zaakceptowane zarówno po stronie podmiotu implementującego,
jak i po stronie odbiorców efektów działalności tych podmiotów. A zatem innowacje powinny być źródłem wymiernych trwałych korzyści pod względem poprawy
efektywności wytwarzania oraz wzrostu użyteczności powstałych wyników. Inno15
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wacje powinny mieć też charakter uniwersalny dla innych podmiotów z tej samej
lub podobnej branży, aby umożliwić proces ich upowszechniania. Przy czym samo
udostępnienie nie uruchamia automatycznie wchłaniania przez rynek. Należy dodatkowo wziąć pod uwagę niezbędne możliwości adaptacyjne podmiotów – zasobowe,
odpowiednią kulturę i strategię organizacyjną czy skłonność do podejmowania ryzyka19.
Jak wskazują W. Janasz i K. Kozioł-Nadolna, w polskojęzycznej literaturze
przedmiotu spotkać można wiele różnych definicji innowacji. W dalszej części tekstu przedstawiono wybrane przez autorów, główne syntezy współczesnych przedstawicieli polskiej myśli ekonomicznej.
M. Kalecki zauważa, że innowacje nie muszą być utożsamiane wyłącznie ze
zmianą techniki, ale mogą wynikać także z eksploatacji nowych źródeł surowców
czy wprowadzenia nowych produktów przy użyciu nowych urządzeń. L. Pasieczny
i J. Więckowski postrzegają innowacje jako odkrycia powstałe dzięki inwencji ludzi, z których wynika postęp w określonych stanach rzeczy. Przy czym, jak podkreśla K. Szatkowski, postępem technicznym są jedynie zmiany korzystne dla człowieka, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Szerokie ujęcie zagadnienia zaproponował również B. Fiedor, traktując innowacje jako
każdą zmianę w danych właściwościach funkcji produkcji. S. Marciniak dostrzega
ponadto, że innowacje to także twórcze zmiany zachodzące w systemie społecznym,
strukturze gospodarczej oraz przyrodzie. Z kolei S. Gomułka uznaje za innowacje
zarówno jakościową zmianę w gospodarce spowodowaną wdrożeniem nowych wyrobów lub procesów, jak również same produkty i procesy, które wywołały tę zmianę. Gomułka dostrzega różnicę między innowacją a wynalazkiem. Wynalazek staje
się innowacją pod warunkiem zastosowania go przez producenta20.
Analizując przytoczone wybrane elementy definicji niektórych polskich autorów, należy zauważyć częste analogie do nurtu myśli schumpeterowskiej zwłaszcza
w zakresie rozważań dotyczących zastosowania nowych kombinacji czynników produkcji.
Według autora teorii rozwoju gospodarczego J.A. Schumpetera, innowacje
są nieodzownym elementem rozwoju zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej podmiotów, czyli przedsiębiorstw. Rozwój następuje w wyniku zastosowania nowych kombinacji czynników produkcji. Nowe kombinacje polegają albo na
produkowaniu innych rzeczy, albo tych samych rzeczy na podstawie innej metody.
Przeprowadzanie nowych kombinacji oznacza zatem inny sposób wykorzystania ist-
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niejącego w gospodarce narodowej zasobu środków produkcji. Autor podaje następujące możliwości nowych kombinacji21:
– wprowadzenie nowego towaru – tj. towaru, którego konsumenci jeszcze nie
znają, lub nowego gatunku jakiegoś towaru,
– wprowadzenie nowej metody produkcji, a więc takiej, która nie była dotąd stosowana (w praktyce) w określonej gałęzi przemysłu, podejście to bazować może
zarówno na odmiennej metodzie produkcji, jak i marketingu,
– otwarcie nowego rynku, a więc gałąź produkcji niewykorzystywana wcześniej
przez dane państwo, bez względu na to, czy rynek ów wcześniej funkcjonował,
czy nie,
– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, bez względu na to, czy owo
źródło wcześniej istniało, czy też zostało stworzone na potrzeby danej produkcji,
– przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, chodzi tu o stworzenie
sytuacji monopolistycznej lub przeciwdziałanie jej.
Nowe kombinacje wymagają przesunięć zasobów pracy i ziemi, co z kolei wiąże się z potrzebą wymiany i użycia kapitału w transakcjach zakupu lub udzielenia
kredytu. Schumpeter dowodzi immanentnej roli kredytu i kapitału w procesie rozwoju przemysłu i całej gospodarki. Przedsiębiorcy nieposiadający wystarczających
zasobów oraz siły nabywczej zdani są na kredyt, aby w ogóle móc realizować produkcję, a także wprowadzać nowe ważne dla gospodarki kombinacje. Z kolei kapitał
(rozumiany wyłącznie jako prywatne środki płatnicze, nie tylko pieniężne) służy
zaopatrywaniu przedsiębiorcy w dostępne środki produkcji, przy jednoczesnym odciąganiu ich z poprzednich form zastosowania. Kapitał jest zatem również istotnym
czynnikiem w przeprowadzaniu nowych kombinacji i tak jak kredyt jest ważnym
elementem rozwoju gospodarczego22.
Nowe kombinacje w rozumieniu schumpeterowskim powstają dzięki twórczej
destrukcji i talentowi przedsiębiorców. Współcześnie szczególną rolę w innowacyjnym rozwoju przedsiębiorstw przypisuje się zasobowi wiedzy. Proces globalizacji
oraz powszechna dostępność nowoczesnych technik informacyjnych znacznie ułatwiają wejście na rynek nowym podmiotom gospodarczym, w wyniku czego rosnąca
liczba przedsiębiorstw na rynku wywołuje wzrost wymagań w stosunku do jakości
ich produktów oraz świadczonych usług. Kluczowymi zasobami współczesnej firmy
stają się wiedza i innowacje, dlatego największe szanse utrzymania pozycji rynkowej mają te podmioty, które budują swoją długookresową przewagę konkurencyjną
w oparciu nie o cenę, lecz o innowacje – jako podstawowy czynnik rozwoju23.
21
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2.2. Polityka proinnowacyjna w wymiarach europejskim i krajowym
Dążenie do zmniejszania dystansu rozwojowego między krajami Unii Europejskiej przejawia się w założeniach strategii gospodarki opartej na wiedzy. W gospodarce tej rośnie popyt na wiedzę i wykwalifikowaną siłę roboczą, jednak tempo
przemian wymusza konieczność ciągłego rozwoju i uczenia się. W podejściu tym
priorytetowe jest zorientowanie działań poszczególnych krajów na rozwój nauki.
Strategia ta wymaga sprawnego działania państwa w obszarach, które są ze sobą ściśle powiązane, tj. badań naukowych, systemu edukacyjnego oraz systemu innowacyjnego24. Politykę innowacji można uznać za podstawę systemu innowacji zarówno
krajowego, regionalnego, sektorowego, jak i technologicznego. Polityka innowacji
kreuje systemy innowacji i dotyczy sektora prywatnego oraz publiczneg25. Główne
funkcje polityki innowacyjnej to działania proaktywne oraz proinnowacyjne, takie
jak wzmocnienie powiązań w systemach innowacji, tworzenie warunków wspierających wdrażanie nowych rozwiązań, jak również umożliwianie przedsiębiorstwom
czerpania korzyści z globalizacji i ułatwianie współpracy międzynarodowej26.
Polityka innowacyjna to jedna z kluczowych polityk, na które nacisk kładą tak
Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzieje się tak
dlatego, że wzrost poziomu innowacyjności odzwierciedlony zostaje we wzroście
konkurencyjności gospodarczej, a w efekcie końcowym wpływa pozytywie na jakość życia obywateli Unii27. Silne różnice między regionami i krajami w Unii Europejskiej są znaczącym wyzwaniem, któremu wspólnota państw europejskich stara
się sprostać. Polityka innowacji w Unii Europejskiej realizowana jest zarówno na
poziomie ponadnarodowym, krajowym, jak również regionalnym. Głównym celem
polityki innowacyjnej wspólnoty jest wspieranie gospodarek jej członków poprzez
stwarzanie dogodnych warunków do wprowadzania nowych i ulepszonych produktów, procesów, usług, metod organizacyjnych i zarządczych. Do realizacji tego
założenia niezbędne są sprawnie działające instytucjonalne systemy rozwoju innowacji zarówno na poziomie europejskim, krajowym, jak i regionalnym. Kolejnym
warunkiem realizacji założonych w polityce innowacyjnej celów jest opracowanie
i wdrożenie odpowiednich instrumentów. W realizacji tego zadania niezbędne jest
zaangażowanie władz wspólnotowych, krajowych i regionalnych, a ich działania
24
A. Budziewicz-Guźlecka (2014): Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 808, 112, s. 10-19.
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mogą być realizowane w trzech obszarach28: a) regulacyjnym ustawodawstwa,
b) wspierającym bezpośrednim, rozumianym jako wsparcie finansowe oraz pośrednim – inicjowanie i wspieranie powstawania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, c) aktywnego udziału, gdy władze angażują się w politykę np. poprzez
zwiększenie ich aktywności w transferze technologii do przemysłu, zlecanie prac,
zamówienia publiczne.
Priorytety polityki innowacyjnej Unii Europejskiej zmieniają się wraz z nowymi wyzwaniami i trendami. Przyjęte i niezrealizowane założenia Strategii Lizbońskiej (2000-2010) o europejskiej gospodarce, jako tej najbardziej konkurencyjnej
gospodarce świata i przegonieniu światowych liderów (USA czy Japonii), musiały
ulec weryfikacji i urealnieniu. Kontynuacją polityki zmian na rzecz wzrostu innowacyjności krajów i regionów Unii Europejskiej są założenia zapisane w strategii
Europa 2020. Priorytety strategii zakładały postęp gospodarczy Unii Europejskiej
w oparciu o rozwój innowacji w trzech wiodących obszarach:
– inteligentny wzrost, tj. rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
– zrównoważony rozwój, tj. promujący efektywne korzystanie z zasobów, podejście ekologiczne,
– rozwój nakierowany na włączenie społeczne, tj. wspierający gospodarki o wysokim zatrudnieniu, zapewniające spójność społeczną i terytorialną29.
Celami postawionymi przed wspólnotą na okres 10 lat były:
– wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-65 lat na poziomie 75%,
– inwestycje w badania i rozwój na poziomie 3% PKB Unii,
– osiągnięcie celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie
emisji dwutlenku węgla nawet o 30%),
– liczba osób przedwcześnie kończących naukę szkolną na poziomie 10%,
– liczba osób z młodego pokolenia zdobywających wyższe wykształcenie na poziomie co najmniej 40%,
– liczba osób zagrożonych ubóstwem zmniejszona o 20 mln.
Realizacji powyższych założeń służyły projekty przewodnie30, mające zapewnić postęp w ramach każdego z priorytetów tematycznych, wsparte poprzez jednolity rynek, instrumenty finansowe i narzędzia polityki zewnętrznej.
28
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Jedną z inicjatyw przewodnich był projekt Unia innowacji: „[...] celem Unii
jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej poprzez utworzenie europejskiej
przestrzeni badawczej (EPB) umożliwiającej swobodny przepływ naukowców, wiedzy naukowej i technologii, a także poprzez zachęcanie Unii do czynienia postępów
na drodze do społeczeństwa wiedzy i stawania się bardziej konkurencyjną i zrównoważoną gospodarką w dziedzinie przemysłowej”31.
Unia Europejska realizuje politykę proinnowacyjną na poziomie ponadnarodowym, koordynowanym przez Komisję Europejską, oraz krajowo-regionalnym. Poziom ponadnarodowy to przede wszystkim do tej pory program Horyzont 2020 oraz
COSME32. Zestawienie narzędzi wsparcia prezentuje tabela 1.
Tabela 1. Charakterystyka narzędzi realizacji unii innowacji na poziomie ponadnarodowym
Horyzont 2020 – Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji
Łączy dotychczasowe inicjatywy, tj. 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR); Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).
Budżet Horizon 2020 w perspektywie 2014-2020 wynosi 80 mld euro (ceny bieżące).
Obszary wsparcia oferowane w programie:
1) doskonała baza naukowa – mająca na celu umocnienie pozycji UE jako światowego lidera nauki,
2) wiodąca pozycja w przemyśle – zapewniająca inwestycje w obiecujące i strategiczne obszary technologiczne,
3) wyzwania społeczne – zapewniające poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, ekologię, czystą energię, działania w dziedzinie klimatu, zdrowia, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa społeczeństwa.
COSME – Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw na lata 2014-2020
Stanowi kontynuację Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 20072013.
Budżet programu to 2,3 mld euro.
Cel programu to:
– wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, z naciskiem na MSP,
– wzmocnienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MSP.
Obszary działania:
– poprawa dostępności do rynków (sieć Enterprise Europe Network),
– poprawa dostępu MSP do finansowania,
– poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw,
– promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 129/2013
z dni 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badanì naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, Dz. UE L 347/104 z 20.12.2013; Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE, Dz. UE L 347/33 z 20.12.2013.
31

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 129/2013 z dni 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badanì naukowych i innowacji (2014-2020)
oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE, Dz. UE L 347/104 z 20.12.2013.
32
Horyzont 2020 – Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji; COSME – program
na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020.
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Zgodnie z powyższą charakterystyką, Program Horyzont 2020 stworzony został
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i innych instytucji biorących udział w procesie innowacyjnym, tj. uczelni, instytucji otoczenia biznesu, samorządów na wsparcie działalności innowacyjnej. Program COSME jest komplementarny względem Horyzontu
2020 i ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.
Kluczowymi instrumentami wsparcia rozwoju technologicznego i innowacji
w latach 2014-2020 były również fundusze strukturalne. W obszarze polityki proinnowacyjnej na uwagę zasługują dwa z nich uwzględnione w tabeli 2.
Tabela 2. Fundusze strukturalne wspierające politykę innowacyjną UE
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel: wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej UE, wyrównanie dysproporcji regionalnych.
Obszary koncentracji:
– innowacje i badania,
– agenda cyfrowa (technologie informacyjno-komunikacyjne ICT),
– wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
– gospodarka niskoemisyjna.
Cele w perspektywie 2014-2020:
– inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia służące umocnieniu rynku pracy i gospodarek regionalnych,
– europejska współpraca terytorialna służąca umocnieniu współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej.
Stopień koncentracji uzależniony jest od kategorii regionu.
Europejski Fundusz Społeczny
Cele tematyczne:
– promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
– promowanie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i dyskryminacji,
– inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie,
– wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz
sprawności administracji publicznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: EFRR: Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 2019, www.
europarl.europa.eu/factsheets/pl [10.01.2020]; EFS: Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 2019, www.
europarl.europa.eu/factsheets/pl [10.01.2020].

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, podczas przemówienia w Strasbourgu w listopadzie 2019 podkreśliła, że inwestycje w innowacje
muszą wzrosnąć, aby sprostać globalnym ambicjom Unii Europejskiej. Potwierdziła, że pilnie potrzebna jest zmiana, aby Europa nie pozostała w tyle za konkurentami, takimi jak USA i Chiny. Przewodnicząca zaznaczyła, że Unia Europejska jest
światową potęgą handlową i powinna wykorzystać tę transformacyjną siłę, klimat
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i transformację cyfrową, aby wzmocnić bazę przemysłową i potencjał innowacyjny
poprzez szeroko zakrojone inwestycje33.
Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 to nowoczesny budżet, mający za
zadanie chronić, wspierać i bronić Unię Europejską34. Projektowany budżet jest
odpowiedzią na zmiany demograficzne, technologiczne i społeczne zachodzące na
świecie. Jego wartość to 1279, 4 mld euro (ceny bieżące) a największą część zajmuje
polityka spójności (tab. 3).
Tabela 3. Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027
Obszar

mld euro

Spójność i wartość

442,4

Zasoby naturalne i środowisko

378,9

Jednolity rynek, innowacje i gospodarka

187,4

Sąsiedztwo i świat

123

Europejska administracja publiczna

85,3

Migracja i zarządzanie granicami

34,9

Bezpieczeństwo i obrona

27,5

Źródło: Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, Komisja Europejska, 2 maja 2018.

Polityka innowacyjna wspierana będzie głównie z obszaru Jednolity rynek,
innowacje i gospodarka. Na ten obszar, we wstępnych założeniach, zostało przeznaczone 187,4 mld euro. Wsparcie zostanie rozdysponowane na badania naukowe
i innowacje, europejskie inwestycje strategiczne, jednolity rynek oraz przestrzeń
kosmiczną. Dla każdego z wymienionych kierunków przewidziane zostały odpowiednie narzędzia35:
1. Badania naukowe i innowacje:
– „Horyzont Europa”,
– Program badawczo-szkoleniowy „Euroatom”,
– Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ITER).
2. Europejskie inwestycje strategiczne:
– InvestEU,
– Instrument „Łącząc Europę”,
33
Przemówienie Ursuli von der Layen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, 27 listopada, Parlament
Europejski, Strasbourg.
34
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, Komisja Europejska, 2 maja 2018.
35
Ibidem.
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– Program „Cyfrowa Europa”.
3. Jednolity rynek:
– Program na rzecz jednolitego rynku (w tym COSME),
– Program UE ds. zwalczania nadużyć finansowych,
– Współpraca w obszarze opodatkowania (FISCALIS),
– Współpraca w obszarze ceł (CŁA).
4. Przestrzeń kosmiczna:
– Europejski program kosmiczny.
Wsparcie ma być realizowane z użyciem instrumentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz funduszu spójności i będzie służyć do osiągnięcia następujących celów:
1. Inteligentniejsza Europa poprzez innowacyjność, cyfryzację, transformację gospodarczą i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Ekologiczna, niskoemisyjna Europa dzięki inwestowaniu w transformację energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianą klimatu.
3. Bardziej połączona Europa, posiadająca strategiczne sieci transportowe i informatyczne.
4. Bardziej prospołeczna Europa, bazująca na Europejskim filarze praw socjalnych
i wspierająca dostęp do wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności,
włączenie społeczne i równe prawa do opieki zdrowotnej.
5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
w całej UE.
Realizacja polityki innowacyjnej w perspektywie 2021-2027 ma doprowadzić
w ramach celu 1 do wyraźnego zwiększenia potencjału europejskiej gospodarki
w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii,
zwiększenia korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów. Ma również stymulować wzrost i konkurencyjność MŚP, rozwijać umiejętności na rzecz
inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości36.
W ocenie Pawła Głodka37, system instytucjonalny, ogromna liczba realizowanych działań i ich złożoność w dużym stopniu ograniczają przejrzystość i utrudniają
sprawne zarządzanie i koordynację procesów. Ten obszar zarządczy powinien ulec
zmianie, aby przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi, instrumentów osiągnąć cele
zapisane w strategiach i dalej zapewniać rozwój innowacyjności w państwach Unii

36

Por. Prezentacja MIiR, XXX Doroczna Konferencja SOOIPP, maj 2019, Warszawa.
P. Głodek (2011): Polityka innowacyjna Unii Europejskiej – cele i instrumenty, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 70, s. 59-73.
37
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Europejskiej. Podobne wnioski wyciągnęła Małgorzata Gasz38. Podkreśla, że do
istotnych słabości dotychczasowych działań Unii Europejskiej w obszarze innowacji należy zbyt szerokie i zbyt ogólne ujęcie priorytetów w sferze badań i rozwoju,
niewystarczające przełożenie strategii na konkretne sektory i regiony, jak również
rozbudowana, skomplikowana, ograniczająca rozwój struktura zarządzania.
Interwencja państwa, mająca na celu wsparcie innowacyjnego rozwoju gospodarki, wymaga uprzedniej analizy działania mechanizmu rynkowego. Państwo powinno włączać się w pomoc w intensyfikowaniu projektów innowacyjnych wyłącznie w sytuacji, gdy system ten nie działa poprawnie (tzw. zawodność rynku, z ang.
market failure) na przykład z uwagi na ograniczoną aktywność do inwestowania
w rozwój wiedzy. Katalog narzędzi będących w dyspozycji państwa jest szeroki.
Z jednej strony są to instrumenty obniżające koszty prowadzenia działalności innowacyjnej, np. finansowanie, dofinansowanie działalności B+R, ulgi podatkowe dla
przedsiębiorstw, regulacje ułatwiające inwestycje, ograniczające ryzyko. Z drugiej
strony są to instrumenty mające na celu stymulowanie korzyści z działalności innowacyjnej, np. ochrona własności intelektualnej, ulgi podatkowe dla konsumentów
nowych technologii, pobudzające innowacyjność zamówienia publiczne, opodatkowanie konkurencyjnych technologii i różnego rodzaju standardy regulacyjne39.
Zdolność innowacyjną gospodarki należy analizować w kontekście warunków
ekonomicznych, instytucjonalnych, kulturowych oraz społecznych i środowiskowych wyróżniających daną gospodarkę narodową. Z uwagi na różnice w poziomie i specjalizacjach poszczególnych państw członkowskich powstały Narodowe
Systemy Innowacji (NSI), zwane krajowymi, które można rozpatrywać zarówno
w ujęciu wąskim, jak i szerokim. W wąskim ujęciu NSI to sieć instytucji takich jak
uczelnie, instytuty badawcze (prywatne i publiczne) oraz jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Natomiast w ujęciu szerokim NSI to sieć różnorodnych
uczestników, instytucji i organizacji bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych
w politykę innowacyjną40. System innowacji stanowi narzędzie polityki innowacyjnej, którego zadaniem jest, poprzez współpracę między sferą nauki, biznesu i polityki, generowanie, dyfuzja oraz wykorzystywanie myśli technologicznej.

38

M. Gasz (2015): Kierunki zmian w polityce innowacji w Polsce i Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 214, s. 216-227.
39
J. Stryjek (2015): Polityka innowacyjna i narodowy system innowacji w Polsce, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace, Szkoła Główna Handlowa, nr 1, s. 59-76.
40
E. Dworak (2009): Charakterystyka narodowego systemu innowacji w Polsce, [w:] W. Kasperkiewicz (red.), Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 67-91.
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Według A. Kayal,41 system innowacji składa się z trzech czynników, tj. zapotrzebowania na technologię (popyt na technologię), dostawców poszukiwanej technologii (podaż) oraz mechanizmów i procesów łączących (tab. 4). Elementy te należy rozpatrywać w ujęciu planowania strategicznego polityki innowacyjnej, zasobów
techniczno-infrastrukturalnych oraz finansowania innowacji.
Tabela 4. Elementy Narodowego Systemu Innowacji
Elementy
i czynniki

Planowanie
strategiczne

Zasoby techniczno-infrastrukturalne

Programy finansowe
i wspierające aktywność
innowacyjną

Polityka innowacyjna;
Strategie innowacyjne
(w tym NSI, RSI)

Uczelnie wyższe,
Instytucje badawczo- rozwojowe (publiczne i prywatne);
Działy B+R firm

Finansowanie działalności B+R z publicznych środków, w tym
UE, rządowych oraz
regionalnych

Mechanizmy
i procesy
łączące

Prognozowanie
rozwoju technologicznego;
Polityka transferu
technologii

Ochrona własności intelektualnej;
Instytucje otoczenia biznesu
(w tym parki technologiczne,
inkubatory technologiczne,
centra transferu technologii,
ośrodki przedsiębiorczości);
Przemysł towarzyszący;
Konsorcja B+R

Kapitał zalążkowy
(seed capital); Krajowe
programy wsparcia
innowacji; Mobilność
pracowników naukowych

Popyt na technologię

Polityka importu
substytutów;
Mapy technologiczne

Konkurencyjne rynki krajowe
oraz międzynarodowe rynki
produktów i usług;
Kultura B+R

Przedsiębiorcy;
Instytucje finansujące,
np. Venture Capital,
Sieci Aniołów Biznesu,
fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe

Dostawcy
technologii
(podaż)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kayal (2008).

System innowacji na poziomie kraju to otwarty i dynamiczny mechanizm,
w którym istotny jest przepływ informacji, sprzężenie zwrotne, współpraca i wzajemne oddziaływanie. Niezbędna jest płynna współpraca generatorów popytu z dostawcami innowacji z wykorzystaniem mechanizmów łączących, pośredniczących
i usprawniających wdrażanie innowacji (rys. 1). Do takich instytucji pośredniczących można zaliczyć ośrodki innowacji i przedsiębiorczości tworzące instytucjonalny system wspierania polityki innowacyjnej42.
41

A. Kayal (2008): National Innovation Systems a Proposed Framework for Developing Countries,
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 2008, t. 8(1), s. 74-86.
42
A. Wójcik-Karpacz, J. Rudawska (2016): Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 419, s. 248-264.
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KRAJOWY SYSTEM INNOWACJI
Polityka
naukowo-badawcza

Polityka
edukacyjna

Polityka
innowacyjna

Polityka
przedsiębiorczości

Zewnętrzne źródła innowacji

Ośrodki innowacji
PUBLICZNY
SEKTOR
NAUKI
I BADAŃ

Polityka
MSP

Instrumenty finansowe
INNOWATORZY

(Uniwersytety,
PAN, JBR-y)

Nowe technologiczne firmy
Spin-off, Spin-out

RYNEK
Innowacyjne przedsiębiorstwa B+R

JEDNOSTKI
ROZWOJOWE
PRZEDSIĘBIORSTW

małe, średnie i duże

Rynkowi dostawcy usług proinnowacyjnych

Otoczenie regionalne, środowisko innowacji i przedsiębiorczości

REGIONALNY SYSTEM INNOWACJI
Legenda:

transfer technologii

usługa proinnowacyjna

informacja

innowacja

kadry

Rysunek 1. Narodowy System Innowacji (NSI)
Źródło: K.B. Matusiak, J. Guliński (2010): System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły
motoryczne i bariery, maj 2010, PARP, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/8877.pdf [10.01.2020]

Polityka innowacyjna państwa jest czynnikiem regulującym, koordynującym
i sprzyjającym przebiegowi procesów innowacyjnych. W krajach członkowskich
Unia Europejska moderuje polityki innowacji poprzez narodowe (zwane w literaturze również krajowymi) i regionalne strategie innowacji (NSI, RSI). Podstawowym
celem tych strategii jest podnoszenie konkurencyjności państwa, regionu poprzez
analizę potrzeb i wykorzystanie przewag43. Działają one w podobnym układzie
i obejmują komplementarne względem siebie podsystemy44:
– produkcyjno-usługowy,
– naukowo-badawczy,
– instytucjonalny,
– finansowy,
– społeczno-kulturowy.
43

J. Dyduch (2015): Polityki innowacji w procesie europeizacji: od konceptualizacji do operacjonalizacji,
[w:] R. Riedel (red.), Europeizacja polityk publicznych w Polsce, Uniwersytet Opolski, s. 155-169.
44
B. Onak-Szczepanik (2007): Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy nr 11, s. 127-147.
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Instrumentami wsparcia procesów innowacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym są między innymi fundusze europejskie – krajowe i regionalne programy
operacyjne, zasilane między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności. Wspierają one
branże uznane za perspektywiczne dla kraju (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)
oraz ukierunkowane na wykorzystanie potencjału, przewag, w tym atutów i zasobów
poszczególnych regionów (Regionalne Inteligentne Specjalizacje)45.

2.3. Założenia koncepcji Przemysł 4.0
Pojęcie Przemysłu 4.0 (z ang. Industry 4.0, z niem. Industrie 4.0) jest wykorzystywane do opisu dynamicznych zmian powiązanych z czwartą rewolucją przemysłową. Rewolucje przemysłowe, bazując bowiem na przełomowych osiągnięciach
technologicznych, powodowały znaczące transformacje w strukturze organizacji
i produkcji46. Napęd parowy (1784), seryjna linia produkcyjna (1870), rozwój automatyki, stertowników i robotów przemysłowych (1969) to filary trzech poprzednich
rewolucji. Obecna koncepcja Przemysłu 4.0 to wyznacznik czwartej rewolucji przemysłowej, której głównym filarem jest tzw. internet rzeczy (z ang. Internet of Things
IoT) oraz „inteligencja maszynowa”47.
Nazwa, która nawiązuje do trzech poprzednich rewolucji, jest jednak myląca,
odnosi się bowiem do wielu dziedzin życia i obszarów działania. Bazuje na wszechstronnym udziale nowoczesnych, zaawansowanych technologii (rys 2.), tj. internet
rzeczy (Internet of Things); internet usług, przetwarzanie chmurowe, robotyka, inteligentne fabryki, inteligentna produkcja, transformacja cyfrowa, sztuczna rzeczywistość, rzeczywistość rozszerzona, interfejsy człowiek, maszyna, systemy cyberfizyczne, drukowanie addytywne i inne48, 49.
Przemysł 4.0 należy rozpatrywać zatem jako część większego mega trendu
transformacji cyfrowej, obejmującego wiele branż, w szczególności sektor finanso-

45

Komisja Europejska, Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 03.03.2010, s. 15.
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Rysunek 2. Elementy koncepcji Przemysłu 4.0
Źródło: opracowanie własne.

wy i logistyczny50. Doszukując się korzeni definicji, termin ten został użyty po raz
pierwszy w 2011 roku podczas wdrażania projektu strategii w obszarze tzw. technik
wysokich rządu Niemiec, promującej komputeryzację procesów wytwórczych. Pracami nad przygotowaniem pierwotnej wersji koncepcji zajmowała się grupa robocza
złożona z przedstawicieli niemieckiego przemysłu, kierowana przez Siegfrieda Daisa z firmy Robert Bosch GmbH. Jej prace zakończyły się przedstawieniem raportu
końcowego rządowi federalnemu w 2013 roku51.
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PWC52 opisuje natomiast zjawisko Przemysłu 4.0, ujmując je w trzy domeny:
1. Transformacja cyfrowa (digitalizacja) oraz pogłębiająca się integracja pionowych i poziomych łańcuchów wartości
Oznacza, to iż Przemysł 4.0 w sposób poziomy transformuje i integruje wszystkie procesy zachodzące w całej organizacji. Transformacja ta obejmuje m.in. procesy zakupowe, opracowania produktu, przez produkcję jak i dalej transport, logistykę
wspartą przez usługi. Dane odnoszące się do operacyjnych procesów zachodzących
w przedsiębiorstwie, ich wydajność, zarządzanie jakością, planowanie jest dostępne
w czasie rzeczywistym, co więcej, wspierane jest przez rozszerzoną rzeczywistość
oraz optymalizowane w zintegrowanej sieci. Integracja pionowa oznacza natomiast
wyjście poza granice działania firmy, na zewnątrz. Dotyka otoczenie zewnętrze – od
dostawców po klientów, a swoim zakresem obejmuje wszystkich kluczowych partnerów łańcucha wartości. Opiera się na technologiach umożliwiających identyfikację
i śledzenie oraz zintegrowane planowanie i realizację zadań w czasie rzeczywistym.
2. Transformacja oferty produktów i usług (przy użyciu najnowszych technologii)
Proces ten polega na stopniowym rozszerzaniu, przy użyciu nowych technologii, dotychczas istniejącego portfolio przedsiębiorstwa. Odbywa się to na przykład
poprzez użycie inteligentnych czujników lub urządzeń do komunikacji, które można
stosować razem z narzędziami do analizy danych. Dzięki takiemu działaniu jak wykorzystywanie w przedsiębiorstwie nowoczesnych metod gromadzenia, przechowywania i dalszej analizy danych, przedsiębiorstwa są w stanie wygenerować na swoje
potrzeby dane dotyczące wykorzystania produktu, a dzięki temu udoskonalać go
zgodnie z zapotrzebowaniem klientów docelowych.
3. Nowe modele biznesowe i dostęp do klientów
Modele biznesowe ulegają przeobrażeniu w związku z trendem Przemysłu 4.0.
To, co było dobrym rozwiązaniem jeszcze kilka lat temu, nie zawsze jest adekwatne
do zmian związanych z cyfryzacją, robotyzacją, automatyzacją. Firmy transformują
swoje modele biznesowe często w kierunku modeli opartych na procesach. Nowe
modele biznesowe są elementem koncepcji, które koncentrują się często na optymalizacji interakcji z klientem firmy. Potencjał transformacji zależy od zasobów kadrowych i możliwości przedsiębiorstwa co do adaptacji nowoczesnych systemów
ICT53.
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W literaturze naukowej i popularnej prezentowane są dane dotyczące poziomu gotowości firm i ich kadr do transformacji w ramach Przemysłu 4.0. Prototyp
narzędzia opracowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w ramach projektu Platformy Przemysłu Przyszłości daje możliwość oceny dojrzałości cyfrowej polskim przedsiębiorstwom produkcyjny54. Dojrzałość cyfrowa
zdefiniowana została jako: „zdolność organizacji do budowania skutecznej strategii
biznesowej oraz zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystywanie
rozwiązań cyfrowych”. Najwyższy poziom takiej dojrzałości objawia się:
– pełnym wykorzystywaniem w procesie produkcyjnym technologii cyfrowych
na rzecz m.in. integracji danych w łańcuchu wartości,
– aktywnego, nastawionego na maksymalizację korzyści wykorzystywania odpowiednich modeli biznesowych,
– sprawne i skuteczne zarządzanie kompetencjami pracowników i budowanie
kompetencji w cyfrowym ekosystemie oraz
– wdrażanie cyfrowych rozwiązań technologicznych w produkcji i personalizacji
produktów.
Model bazuje na trzech filarach: technologie, organizacja i procesy oraz 12 modułach i jest planowany do wstępnego pilotażu na polskich firmach.
Czwarta rewolucja przemysłowa to zmiany zachodzące na wielu poziomach
w organizacji. Nieodłącznym elementem są ludzie ją tworzący, dlatego zmiany
wewnątrz organizacji na poziomie technologicznym muszą iść w parze ze zmianą
nawyków, umiejętności kadr. Kompetencje niezbędne do nadążenia za rewolucją
Przemysłu 4.0 to, według badaczy55, 56, między innymi:
– myślenie interdyscyplinarne,
– ukierunkowanie na rozwój,
– uczestnictwo w procesach innowacyjnych,
– umiejętność rozwiązywania problemów,
– odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
– umiejętności społeczne i komunikacyjne,
– przywództwo,
54
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umiejętność koordynacji procesów roboczych,
wiedza o procesach,
kompleksowa kontrola pracy,
umiejętność współpracy/interakcji z maszynami.
Budowa kompetencji musi iść w parze z rozwojem infrastruktury, inwestycjami
w robotyzację, automatyzację, a to może stanowić znaczne wyzwanie dla firm, gdyż
zmusza je to do przyjęcia strategii inwestycyjnej w celu utrzymania lub zdobycia
przewagi konkurencyjnej.
Według Miśkiewicza57, najważniejszymi wyzwaniami dla praktyki biznesowej
w Polsce w obszarze Przemysłu 4.0 będą:
– rozszerzenie działalności polskiej platformy cyfrowej o zadanie integracji i koordynowania działań wielu podmiotów, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych prowadzonych na
rzecz cyfrowej transformacji przemysłu,
– opracowywanie serwerów wirtualnych, pojazdów autonomicznych, zaawansowanej robotyki, drukowania 3D i nowych materiałów, takich jak grafen, ubrania
samoczyszczące, ceramika przekształcająca nacisk w energię i klastry cyfrowe
zbudowane w internecie, dostępność mocy obliczeniowej, gromadzenie i przetwarzanie danych, urządzenia mobilne,
– wdrażanie nowych kompetencji technicznych i specjalizacji kadry kierowniczej jako najważniejszych dla rozwoju Przemysłu 4.0, ale także poszerzanie ich
o umiejętności miękkie związane z komunikacją i przywództwem.
Można zatem uznać, iż Przemysł 4.0 to zbiorcze pojęcie, dotyczące nie tylko
technologii, ale również nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Oznacza
on integrację ludzi, inteligentnych maszyn, systemów IT oraz wprowadzanie zmian
w procesach produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności, a proces ten, mimo że
zwany rewolucją, powinien zachodzić ewolucyjnie, łącząc aspekty infrastrukturalne
z kompetencjami kadr.
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Rozdział 3.

Innowacyjny rozwój sektora MSP
w świetle badań literatury przedmiotu
i koncepcji Przemysłu 4.0

3.1. Innowacyjność firm sektora MSP w Polsce
Zgodnie z prawem unijnym, firmy należące do sektora MSP zostały zdefiniowane w podziale na trzy kategorie. Mikroprzedsiębiorstwa oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót (lub roczna suma
bilansowa) nie przekracza 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwa zatrudniają
mniej niż 50 pracowników, zaś ich roczny obrót (lub roczna suma bilansowa) nie
przekracza 10 milionów euro. Z kolei do grupy średnich przedsiębiorstw zalicza
się firmy, w których liczba zatrudnionych nie przekracza 250 osób, a roczny obrót jest mniejszy niż 50 milionów euro (lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionów euro)58.
W Polsce MSP stanowią ponad 99% wszystkich podmiotów gospodarczych, są
miejscem pracy dla 69% spośród wszystkich zatrudnionych, a ich udział w krajowym PKB przekracza 50%. Warto podkreślić, że aż 96% przedsiębiorstw z tej grupy stanowią mikroprzedsiębiorstwa59, które w większości służą samozatrudnieniu.
Z uwagi na ustawiczny wzrost wymagań konsumentów, coraz większe znaczenie ma
umiejętne budowanie przez nie przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje.
Tymczasem, jak wynika z badań, polskie MSP najczęściej nie są zainteresowane realizacją działalności innowacyjnej uważając, iż jest ona przede wszystkim
zbyt droga i ryzykowna. Częściej walczą o utrzymanie się na rynku niż realizują
długofalową strategię innowacyjną60. W 2017 roku nakłady na działalność inno58
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wacyjną polskich przedsiębiorstw przemysłowych wyniosły 28 mld zł, przy czym
w 94,4% skoncentrowane były w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż
49 osób, stanowiących niespełna 30% ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Z kolei
w sektorze usług nakłady te osiągnęły wartość 13 mld zł i w 88% były skoncentrowane w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób, które stanowiły
niespełna 17% populacji badanej zbiorowości61.
Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w latach
2015-2017 w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw wyniósł odpowiednio 18,5%
i 10,4% (w porównaniu z latami 2014-2016 zmniejszył się o 0,2 p.p. w przemyśle i o 3,2 p.p. w usługach)62. W badanym okresie w przemyśle najczęściej stosowano innowacje procesowe i produktowe – odpowiednio 15% i 12%. W usługach
8-procentowy udział innowacji procesowych nieznacznie przewyższał odsetek zastosowanych innowacji organizacyjnych i marketingowych – odpowiednio po 7%63.
W sektorze MSP wśród firm innowacyjnych dominowały przedsiębiorstwa średnie
zatrudniające 50-249 osób, odpowiednio 32% w przemyśle oraz 24% w usługach.
Małe firmy innowacyjne zatrudniające 10-49 osób stanowiły w badanej grupie
w przypadku przemysłu 11%, a w przypadku usług 7%64. W 2017 roku udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze
sprzedaży ogółem, w sektorze MSP, nie przekraczał 5%65.
Według raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz firmy Siemens, najpowszechniej stosowanymi technologiami w badanych przedsiębiorstwach
były automatyzacja linii produkcyjnych, analityka danych i optymalizacja produkcji,
a także stosowanie oprogramowania obniżającego koszty prototypowania. Wśród
najmniej popularnych technologii, kojarzonych z Przemysłem 4.0 wdrażanych przez
firmy MSP, wymieniano: sztuczną inteligencję, Big Data i cloud computing66.
W celu pozyskania materiału porównawczego do prowadzonych badań nad firmami w parkach i inkubatorach technologicznych sięgnięto do najaktualniejszych
szek, Głównego ekonomisty PKPP Lewiatan podczas konferencji „Konkurencyjność sektora MMŚP
2014”, Sejm RP, Warszawa, 04.11.2014 r.
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badań nad sektorem MSP (głównie w Polsce), w tym nad firmami mikro prowadzonymi przez publiczne służby statystyczne, agendy rządowe i komercyjne podmioty
prowadzące badania ukierunkowane na diagnozę i analizę stanu MSP sektora i jego
potrzeb rozwojowych. Autorzy korzystali z dostępnych danych i opracowań dających możliwość odniesienia wyników badania. Niestety brak jest aktualnych analiz
związanych z aspektem firm wysokich technologii lub/oraz firm opartych na wiedzy
(knowlegde-intensive enterprices) z sektora MSP – nieulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych67. Przegląd przeprowadzony został pod kątem 3 głównych obszarów będących przedmiotem badań nad firmami w ośrodkach innowacji:
– innowacyjność,
– Przemysł 4.0,
– internacjonalizacja.
Aspekty innowacyjności podejmowane są w licznych analizach dotyczących
sektora MSP w Polsce. Według danych zawartych w raporcie z cyklicznego badania
sektora MSP przez Bank PKO BP68, innowacje produktowe wdrożyło w 2018 roku
19,19% firm, natomiast procesowe 13%. Według autorów raportu, były to najniższe
wartości na przestrzeni 10 ostatnich lat. Autorzy raportu wskazują, że „w przypadku
firm działających na rynkach międzynarodowych, odsetek innowatorów jest dużo
wyższy od średniej dla wszystkich firm”69, jednak w 2018 roku również w tej grupie
zanotowano spadek do poziomu 21%.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w 2018 roku
opracowany przez PARP70 wskazuje za danymi GUS, że „w latach 2014-2016 udział
innowacyjnych małych przedsiębiorstw w przemyśle i w usługach wyniósł odpowiednio 11,2% i 11%. Średnich innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych jest
33,0%, a usługowych 21,9%”. Według autorów raportu, przedsiębiorstwa z sektora
usług wykazują się mniejszą innowacyjnością – w badanym okresie tylko 10,4% firm
usługowych wprowadziło innowacje procesowe i tylko 6,9% produktowe. Innowacje
produktowe nowe dla rynku wprowadziło jedynie 3,1% firm usługowych71.
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Nieodłącznym elementem innowacyjności jest zaangażowanie przedsiębiorstw
w prowadzenie działalności B+R. Według badań prowadzonych przez PARP, ochrona własności intelektualnej w sektorze MSP najczęściej dotyczy znaków towarowych – 3,1% badanych podmiotów z obszaru podejmuje takie działania. W zakresie
ochrony własności intelektualnej wzorów przemysłowych, użytkowych i wynalazków aktywność firm różnicuje ich profil przemysłowy lub usługowy. Wśród przedsiębiorstw produkcyjnych rejestrowane jest 1,2% wzorów przemysłowych, 1% wzorów użytkowych i 2,4% wynalazków. Z kolei wśród przedsiębiorstw usługowych jest
to 0,3% wzorów przemysłowych, 0,2% wzorów użytkowych i 0,5% wynalazków72.
Niewielki odsetek firm prowadzi działalność badawczo-rozwojową. Również nakłady firm na B+R są niewielkie. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych, w 2017 roku
takie nakłady ponosiło około 7% firm, a wśród firm usługowych – 3,2%.
Działalność MSP, według analiz prowadzonych przez PARP na podstawie danych z lat 2014-2016 wskazuje, że w 2016 roku inwestycje w MSP w 67% były
realizowane ze środków własnych. Tylko 1/5 wartości inwestycji finansowana była
z pożyczek i kredytów73. Dane te potwierdza raport PKO BP (z 2018 r.) wskazujący,
że przedsiębiorstwa z tego sektora finansują swoją działalność w 75% ze środków
własnych. Ich gotowość do obciążania się kredytami jest stosunkowo niska, ale też
wiele z nich nie posiada zdolności kredytowej, aby móc sięgać po finansowanie
zewnętrzne. Wśród badanych przez PKO BP firm występują istotne różnice w gotowości do absorbcji zewnętrznych środków. Środki własne dominują w przypadku
mikrofirm. Odsetek małych firm korzystających z zewnętrznych środków wynosi
blisko połowę. W przypadku firm średnich zaledwie 28% mówi o korzystaniu wyłącznie z własnych środków74.
W zakresie internacjonalizacji Polska jest uważana za najszybciej rosnących
eksporterów na świecie. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej eksport z Polski
wzrósł niemal czterokrotnie, niestety jest to zasługa głównie obecnych w Polsce
koncernów zagranicznych (49% w przypadku towarów, 41% w przypadku usług).
Polskie firmy są też słabe kapitałowo na rynkach zagranicznych, a udział w globalnym eksporcie wynosi tylko 1,3% (2018 r.). Akcesja Polski do Unii znacznie
zwiększyła konkurencyjność międzynarodową Polski jako lokalizacji działalności
produkcyjnej, ułatwiony został również dostęp do rynków zagranicznych, konku(8,3%), organizacyjne (7%) i marketingowe (6,9%) są wprowadzane najczęściej. W tych firmach innowacje produktowe są najmniej popularne (5,4%).
72
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rencyjność kosztowa polskiej gospodarki, a także powstały programy wspierające
internacjonalizację75.
Zagadnienie internacjonalizacji w sektorze MSP jest dość szeroko poruszane
w ostatnich latach i nierozłącznie pojawia się obok innowacyjności przedsiębiorstw.
Raport PARP wskazuje, że w 2017 roku tylko 4,7% przedsiębiorstw sprzedawało
wyroby za granicę, a eksporterzy usług stanowili tylko 1% przedsiębiorstw76.
Biorąc pod uwagę Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce 2019 (PARP)77, proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej
jest zależny w dużej mierze od sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, a ostatnie
lata wykazują duże wahania dynamiki eksportu (w 2015 r. wzrost wyniósł 6,3% r./r.,
w 2016 r. spadł do 2,8%, w 2017 r. – wzrost o 7,6% r./r., w 2018 r. wyhamowanie do
4,0% r./r.). Również zauważalne były zmiany dynamiki importu, który w 2017 roku rósł szybciej niż eksport i podlegał wahaniom (w 2014 r. 110,0% r./r., w 2015 r.
spadł do 106,6% r./r., w 2016 r. wzrósł do 107,6%, w 2017 r. wzrost do 109,8%).
Z szacunków opartych o dane GUS w 2017 roku wynika, że tylko 4,7% przedsiębiorstw operujących w Polsce (tj. 98,1 tys.) sprzedawało wyroby za granicę, a zaledwie 1,0% (20,4 tys.) usługi. Natomiast w 2017 roku odsetek importerów osiągnął
poziom 8,0% (165,5 tys.), a usług – 1,4% (29,7 tys.). Szacunki dla firm eksportujących i importujących nie są wysokie i świadczą o niskim umiędzynarodowieniu
szczególnie mikro- i małych przedsiębiorstw.
Jednak inni autorzy zwracają uwagę na specyficzne cechy internacjonalizacji innowacyjnych podmiotów. Magdalena Brojakowska-Trząska w opracowaniu
dotyczącym internacjonalizacji MSP pisze: „małe i średnie przedsiębiorstwa internacjonalizują swoją działalność przy wykorzystaniu różnych form umiędzynarodowienia, które determinowane są innowacyjnością przedsiębiorstwa czy wykorzystywaniem przez małe lub średnie przedsiębiorstwo technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, a także posiadaną wiedzę, która stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa”78. Autorka wskazuje na różnorodność rozwiązań w zakresie
internacjonalizacji przyjmowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP: „proces
internacjonalizacji przedsiębiorstwa może przybierać różne wzorce, ścieżki. Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa odbywa się poprzez dobór odpo75
Czy Polskę stać na posiadanie globalnych czempionów? Internacjonalizacja polskich firm wkracza
w nową fazę, PKO S.A. (2019), https://dorzeczy.pl/_f//elements/2019-10/Czy-Polske-stac-na-globalnych-czempionow.pdf [10.12.2019].
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wiedniej strategii internacjonalizacji i jej realizację przy wykorzystaniu odpowiednio dobranych narzędzi w postaci instrumentów (form) internacjonalizacji”79.
Dla firm będących na wstępnym etapie rozwoju, szczególnie z branży ICT
i wysokich technologii, internacjonalizacja jest często sposobem na pozyskanie innowacyjnych rozwiązań. Jest to aspekt nieco pomijany w badaniach, a niewątpliwie
istotny dla interpretacji zjawiska.
Należy zwrócić uwagę, że aspekty internacjonalizacji, innowacyjności i usieciowienia przedsiębiorstw są uznane za współzależne, aczkolwiek bardzo rzadko
bada się je łącznie80. M. Szymura-Tyc i M. Kucia zwracają uwagę na istotny czynnik
kultury organizacyjnej mającej istotny wpływ na poziom wszystkich trzech wymienionych wyżej składowych sukcesu firmy. W przypadku mikro- i małych firm, które
dominują w parkach technologicznych, ma wpływ orientacja przedsiębiorcza, rozumiana jako skłonność firm do podejmowania decyzji innowacyjnych, proaktywnych
i ryzykownych81. Środowisko parków i inkubatorów technologicznych poprzez grupowanie na wydzielonej powierzchni określonej liczby podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność innowacyjną, często z potencjałem do internacjonalizacji,
tworzy swoistą kulturę organizacyjną i przyczynia się do ich usieciowienia. Badania
nakierowane na aspekt innowacyjności, internacjonalizacji i sieciowania w kontekście Przemysłu 4.0 zapełniają lukę dostępną w analizach, które do tej pory nie były
prowadzone na firmach ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych.

3.2. Przygotowanie polskich firm do czwartej rewolucji

przemysłowej
W literaturze przedmiotu dostępne są liczne raporty prezentujące gotowość
transformacyjną firm i osób w nich pracujących, szczególnie tych produkcyjnych
w obszarze Przemysłu 4.0. Badanie firmy Aston (2016)82, dotyczące stopnia automatyzacji firm w Polsce, wskazuje, że większość firm (40%) ocenia, że jest na
etapie trzeciej rewolucji przemysłowej, a tylko 6% badanych Przemysłu 4.0. Pozostałe firmy znajdują się jeszcze na etapie 1 i 2 rewolucji transformacyjnej. Blisko
79
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co dziesiąta deklaruje, że nie jest zautomatyzowana (9%), 15% w pełni zautomatyzowana, a 76% zakładów przemysłowych deklaruje częściowo zautomatyzowany
proces produkcji.
Badania rynkowe przeprowadzone przez PSI Polska sp. z o.o. na dużych i średnich firmach (2019)83 pokazują, że połowa (52%) firm spotkała się z terminem Przemysłu 4.0, częściej byli to duzi niż średni przedsiębiorcy. Aż 70% firm wdrażało lub
planowało wdrożenia rozwiązań w tym zakresie. Z obszarów strategicznych rozwiązań wdrażanych już przez przedsiębiorstwa 29% z nich wskazało zaawansowanie
systemów informatycznych. Jako drugie kluczowe rozwiązanie badani wskazywali
robotykę, usprawnienia w kontakcie ludzi z robotami (22%), kolejno 4% wdraża
technologie Big Data, a 1% sztuczną inteligencję. Aż 86% badanych firm planuje
zainwestować w park maszynowy i nowoczesne narzędzia, 76% szkolenia pracowników, a 60% we wdrożenia systemów informatycznych.
Badanie polskich przedsiębiorstw, wykonane we współpracy firmy ABB z IDG,
wydawcą magazynu Computerworld (2019)84, objęło między innymi strategiczny
plan transformacji, poziom adaptacji technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach,
narzędzia i motywacje, jak również korzyści i finansowanie Przemysłu 4.0 w firmach. Blisko 30% badanych firm (27%) nie realizuje żadnych działań związanych
z Przemysłem 4.0, natomiast 14% posiada opracowany strategiczny plan transformacji firmy i rozpoczęło jego wdrażanie. Najchętniej wdrażane technologie to przede
wszystkim Systemy ERP (z ang. Enterprise Resource Planning), taką transformację
deklaruje aż 53% badanych firm. Na kolejnych miejscach są: integracja systemów
biznesowych (45%), ochrona systemów przemysłowych linii produkcyjnych przed
zagrożeniami cybernetycznymi (38%), technologie SCADA (35%), chmura obliczeniowa (32%), analiza wielkich zbiorów danych (30%) i roboty produkcyjne (28%).
Firmy pytane o przeszkody napotykane w procesie transformacji cyfrowej wymieniają przede wszystkim wysokie wydatki inwestycyjne i brak wykwalifikowanych
pracowników.
Również Raport Smart Industry Polska 201985 nawiązuje do kompetencji zasobów ludzkich niezbędnych do przeprowadzenia transformacji cyfrowej w przedsię83
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biorstwach. Badani inżynierowie nie odczuwają, aby ich aktualne kompetencje były
niedostosowane do wymogów zmian. Według nich, najistotniejsze są kompetencje
techniczne, następnie personalne. Są oni jednak świadomi perspektywy transformacji zawodu inżyniera w lidera kreatywnego i ewolucji wymaganych kompetencji,
szczególnie w zakresie kreatywności, inicjowania zmian.
Badania przeprowadzone przez firmę Deloitte Insights (2018)86 na 2042 menedżerach z 19 krajów z Ameryki, Azji i Europy, dotyczące oceny gotowości kadry
kierowniczej i ich organizacji do przyjęcia Przemysłu 4.0, prezentują główne bariery
wdrażania idei Przemysłu 4.0. Brak wizji, zbyt duża liczba możliwych wyborów
rozwiązań, zbyt rozbudowana organizacja, presja czasu w dostarczaniu rozwiązań
i niedobór wykwalifikowanej kadry to główne wyzwaniami przy ustalaniu strategii
Przemysłu 4.0 w firmach produkcyjnych.
Warto podkreślić, że poziom cyfryzacji całej polskiej gospodarki jest aż o 34%
niższy od poziomu cyfryzacji Europy Zachodniej, która z kolei pozostaje w tyle
za Stanami Zjednoczonymi. Indeks cyfryzacji Stanów Zjednoczonych wynosi 18%,
Europy Zachodniej 12%, a Polski 8%87.
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Rozdział 4.

Środowisko polskich parków i inkubatorów
technologicznych

4.1. Charakterystyka parków i inkubatorów technologicznych
Parki i inkubatory technologiczne są najbardziej rozwiniętymi formami ośrodków innowacji, do których, zgodnie z klasyfikacją przyjętą w definicji zawartej
w słowniku Innowacje i transfer technologii88, zalicza się również centra transferu
technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowe i technopolis.
Cechą charakterystyczną ośrodków innowacji jest ukierunkowaniem ich działalności na szeroko rozumianą promocję i inkubację innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizację przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem. Ich działalność skupia
się przede wszystkim na:
– szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych
przedsiębiorstw,
– tworzeniu animacji innowacyjnego środowiska poprzez łączenie na określonym
i zagospodarowanym terenie usług biznesowych i różnych form pomocy firmom89.
W literaturze przedmiotu można znaleźć co najmniej kilka definicji opisujących
parki technologiczne. Do najszerszych można zaliczyć definicję Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (ang. International Association of Science
Parks – IASP) mówiącą, że: park naukowy to organizacja zarządzana przez wyspecjalizowanych profesjonalistów, której celem nadrzędnym jest wzrost zamożności
danej społeczności poprzez promocję kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności
własnych przedsiębiorstw i instytucji opartych na wiedzy. W celu realizacji tych
zamierzeń park naukowy stymuluje i zarządza przepływem wiedzy i technologii pomiędzy uczelniami wyższymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami oraz rynkiem, wspiera tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych
przy pomocy procesów inkubacyjnych i spółek typu spin-off, a także dysponuje
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innymi usługami o wartości dodanej, łącznie z gruntami oraz wysokiej jakości pomieszczeniami o specjalistycznym wyposażeniu90.
Dość dobrze oddającą ideę i zakres działania parków technologicznych była
też definicja zawarta w ustawie z dnia 20 marca 2002 roku o finansowym wspieraniu inwestycji na potrzeby realizacji przedakcesyjnych programów operacyjnych.
Określała ona park technologiczny jako „zespół wyodrębnionych nieruchomości
wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi, w rozumieniu art. 3, pkt 4 Ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U.2001.33.389 oraz
Dz.U.2003.39.335), a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom,
wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników
badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej
przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych”91.
O ile ukierunkowanie parku technologicznego skupione jest na działających
już i rozwijających się firmach o potencjale innowacyjnym z sektora MSP, o tyle
inkubatory technologiczne zostały stworzone z myślą o generowaniu i rozwijaniu
pomysłów na innowacyjne przedsiębiorstwa. Zazwyczaj obejmują one opieką pomysłodawców chcących założyć przedsiębiorstwo oraz przedsiębiorców z sektora
MSP do trzeciego roku działania na rynku.
W przywołanej wyżej publikacji Innowacje i transfer technologii, słownik pojęć
pod redakcją K.B. Matusiaka można znaleźć następującą definicję inkubatora technologicznego: „inkubator technologiczny to typ programu inkubacji przedsiębiorczości, rozwijany w otoczeniu lub w powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi,
definiowany jako wyodrębniony organizacyjnie i oparty na nieruchomości ośrodek,
łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój małych firm”92. Bardziej
rozbudowaną definicję inkubatora technologicznego przedstawia L. Zanasi: „inkubator technologiczny jest przedsięwzięciem, które pomaga firmom opartym na technologii w rozpoczęciu działalności i w rozwoju. Inkubatory te zazwyczaj zapewniają
udogodnienia w postaci przestrzeni biurowej, usług technicznych, doradztwa prawno-ekonomicznego. Czasami też dysponują kapitałem inwestycyjnym lub dostę90
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pem do finansowania dla swoich klientów. Zgodnie z rozważaniami teoretycznymi,
w inkubatorach technologicznych wykorzystuje się zdolność do przedsiębiorczości
w powiązaniu z innym talentem, technologią, biznesowym know-how i kapitałem
finansowym w celu przyspieszenia komercjalizacji pomysłów biznesowych93.
Na podstawie wyżej przedstawionych definicji można stwierdzić, że parki
i inkubatory technologiczne to jednostki wyspecjalizowane w realizacji usług proinnowacyjnych, B+R oraz infrastrukturalnych dla firm o potencjale do rozwoju
i wdrażania innowacji.
Przyczynkiem do budowy infrastruktury wsparcia w postaci parków i inkubatorów technologicznych były zmiany w strukturze przedsiębiorstw w latach 90.
ubiegłego wieku, gdy lawinowo postawały mikro- i małe firmy, a duże przedsiębiorstwa były poddawane głębokiej restrukturyzacji. Zmiana struktury przedsiębiorstw
zarówno w wymiarze ich wielkości, jak i sektorów (zwiększająca się liczba podmiotów usługowych, przy postępującym spadku produkcyjnych) postawiła przed
rządzącymi wyzwanie w zakresie wszechstronnego wsparcia nowo powstających
podmiotów dla zapewnienia równomiernego rozwoju gospodarczego kraju. Drugim
przyczynkiem był istotny brak takiego zaplecza w sferze komercyjnej, wynikający
z jednej strony z braku przygotowania do realizacji doradztwa przedsiębiorstwom
kształtowanym na nowych zasadach, z drugiej zaś z nieopłacalności ich świadczenia
przez podmioty komercyjne94. W pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku parki i inkubatory technologiczne stanowiły główne instrumenty wsparcia dla nowo powstających przedsiębiorstw w sektorze MSP.
Ośrodki innowacji jakimi są parki i inkubatory technologiczne pomimo podobnej misji, zakresu i form działania różnią się jednak od siebie ze względu na uwarunkowania regionalne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne oraz czynniki wzrostu
specyficzne dla ich obszaru działania. Podobnie jak i w innych krajach, w Polsce
nie ma jednego uniwersalnego modelu parku czy inkubatora technologicznego. Poszczególne inicjatywy odzwierciedlają specyfikę lokalnego środowiska naukowego
i biznesu, typ regionalnej gospodarki, tradycje przemysłowe oraz kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.
„Lokalizacja parków w dużej mierze jest rezultatem aktywności i ambicji środowisk lokalnych, które w latach 2003-2014 pozyskiwały unijne środki finansowe na
ich powstanie. Podjęte w tamtych latach decyzje skutkowały realizacją projektów,
z których nie wszystkie mogły lub potrafiły się odnaleźć w gospodarczej rzeczywi93
M. Mażewska, A. Milczarczyk (red.) (2013): Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji, SOOIPP, Poznań–Warszawa, s. 33.
94
Koniec lat 90. i początek XXI charakteryzowały się bardzo szybkim przyrostem jednoosobowych
działalności gospodarczych, których specyfika opiera się na jednoosobowych procesach decyzyjnych
właścicieli – często nieprzygotowanych do zarządzania nawet małym przedsiębiorstwem.
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stości. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonego badania wskazujące na bardzo
duże zróżnicowanie aktywności badanych parków”95.
Istotnym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na tempo i kierunki rozwoju
parków i inkubatorów technologicznych jest wpływ interesariuszy na ich działania.
Należy tu podkreślić, że wśród parków, które wzięły udział w badaniu, tylko jeden
pozostaje w gestii organizacji pozarządowej i jego interesariuszem bezpośrednim
nie jest administracja publiczna. Pozostałe parki bez względu na formę prawną mają
w składzie bezpośrednich interesariuszy samorząd terytorialny miejskiego lub regionalnego szczebla w postaci głównego udziałowca. Ponadto wśród parków interesariuszem jest też jedna jednostka Skarbu Państwa96. Administracja publiczna oddziałuje na funkcjonowanie ośrodków przede wszystkim w sposób pośredni, kształtując
politykę gospodarczą97, kierując strumienie wsparcia finansowego na określone
obszary gospodarki, np. inteligentne specjalizacje. Pozostali interesariusze, w tym
społeczność lokalna, zgłaszają popyt na określone kierunki/obszary działania.
Liczebność firm w poszczególnych parkach i inkubatorach technologicznych
uzależniona jest nie tylko od okresu działania i posiadanej powierzchni użytkowej,
ale również od ich oferty usługowej. Najliczniej zasiedlone są parki z wieloletnim
stażem działania na rynku, o dużej powierzchni i z rozwiniętymi usługami dla biznesu.
Podstawowym zadaniem parków i inkubatorów technologicznych jest stwarzanie warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest ono realizowane przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej w postaci obiektów biurowych,
odpowiednio przygotowanych przestrzeni magazynowych i produkcyjnych. Jednak
ich rola nie sprowadza się do zwykłego najmu powierzchni użytkowych. Coraz częściej w dyspozycji parków i inkubatorów technologicznych można spotkać wysoko
specjalistyczne laboratoria, prototypownie, wzorcownie i inne rodzaje wyposażenia
mające stwarzać środowisku gospodarczemu możliwości podejmowania i rozwoju
innowacyjnych projektów. Uzupełnieniem bardzo dobrych warunków infrastrukturalnych jest stymulowanie rozwoju firm, przy wykorzystaniu rozlicznych, często
indywidualnie dobieranych kombinacji różnorodnych elementów infrastruktury
wsparcia w postaci:
– instytucji naukowo-badawczych, oferujących firmom nowe rozwiązania technologiczne i innowacyjne;
– instytucji otoczenia biznesu w zakresie finansowania, doradztwa, szkoleń;
– finansowych instytucji wysokiego ryzyka (venture capital);
95

M. Mażewska, A. Tórz (2019): Raport z badania parków technologicznych…, op. cit., s. 7.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
97
K. Matusiak (red.) (2011): Innowacje i transfer technologii…, op. cit., s. 189.
96
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–

kreowania klimatu przedsiębiorczości wśród ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych firm i w ich otoczeniu biznesowym;
– rządowych, regionalnych i lokalnych programów wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju nowych technologicznych firm.
Niektóre z parków starają się konsekwentnie utrzymać specjalizacje w oparciu
o usługi świadczone dla przedsiębiorstw przy wykorzystaniu swoich zasobów laboratoryjnych, prototypowni, wzorcowni czy living labów98. Przykładem mogą tu być
dwa krakowskie parki technologiczne: life science (Life Science Park) i IT (Krakowski Park Technologiczny), Poznański Park Naukowo-Technologiczny (badania
chemiczne) czy Wrocławski Park Technologiczny (specjalizacja bionano). Parki
i inkubatory technologiczne wykazują dużą elastyczność w stosunku do zgłaszających się firm, przyjmując jako główne kryterium innowacyjność i potencjał rozwojowy zgłaszanych projektów.
Skupienie na wyodrębnionym obszarze wielu przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwojowym i udostępnienie odpowiednio dobranych usług okołobiznesowych wywołuje efekty synergiczne, co jest jedną z podstawowych przewag parków
nad innymi mniej kompleksowymi instrumentami wsparcia.
Parki stale rozwijają i unowocześniają swoją ofertę, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu swoich klientów zarówno w obszarze infrastrukturalnym, jak i merytorycznym. Coraz częściej angażują się w działania klastrowe, biorąc na siebie rolę
koordynatora klastra lub wdrażają programy akceleracyjne.
Według danych zebranych na potrzeby opracowania „Ośrodki Innowacji
i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2018” oraz „Raportu z badania parków technologicznych – 2019”99, aktywność parków wykracza poza zwykłe zarządzanie nieruchomością i obejmuje szereg usług dodatkowych świadczonych klientom wraz
z działaniami stymulującymi i integrującymi środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej.

98
Pojęcie living lab pochodzi z dokumentów UE związanych z perspektywa finansową lat 2014-2020.
Odnosi się ono do uspołeczniania procesów wytwórczych poprzez aktywne zaangażowanie ostatecznych odbiorców produktów i usług na różnych etapach ich opracowywania i wdrażania celem zapewnienia maksymalnego zaspokojenia potrzeb klientów. Pierwszy w Polsce living lab powstał w Krakowskim Parku Technologicznym. Jego twórcy tak definiują to pojęcie: „Living Lab jest platformą
dla testowania produktów i usług w warunkach, w których rzeczywiście są używane. Testy przeprowadzone w docelowym kontekście użytkowania weryfikują nie tylko koncepcję samego produktu, ale
także wskazują na potencjalne wyzwania lub nieprzewidziane aspekty użytkowania. Proces testowania
przebiega w strukturyzowany, iteracyjny sposób, od pomysłu, przez prototyp, po właściwe wdrożenie”, http://www.kpt.krakow.pl/laboratoria/livinglab/ [10.12.2019].
99
Por. M. Mażewska, A. Tórz (2019): Raport z badania parków technologicznych – 2019, SOOIPP,
Poznań–Warszawa oraz M. Mażewska, A, Bąkowski (red.) (2018): Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2018”, SOOIPP Poznań–Warszawa.
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Wszystkie ośrodki udostępniają informację w zakresie pozyskiwania finansowania dla innowacyjnych projektów, niektóre z nich dysponują również instrumentami finansowymi w postaci funduszy zalążkowych pozwalającymi na bezpośrednie
finansowanie projektów. Większość parków podejmuje także inicjatywy stymulujące aktywność środowiska akademickiego w celu zwiększenia obszarów jego współpracy ze środowiskiem biznesu.
Zaangażowanie ośrodków w prowadzenie badań nad aktywnością działających
na ich terenie firm jest dość zróżnicowane i związane z ich aktualną sytuacją na
rynku. Dobrym sygnałem jest zwiększająca się liczba ośrodków aktywnie współpracujących w prowadzeniu badań nad firmami.
Do badania w 2019 roku zaproszono wyłącznie parki naukowo-technologiczne
i inkubatory technologiczne, dążąc do uzyskania możliwie jednorodnej grupy badanych firm. W związku z tym w badaniu nie brano również pod uwagę firm ze stref
ekonomicznych. W wyniku kwerendy przeprowadzonej przez ekspertów SOOIPP
na początku 2019 roku ustalono, że wśród działających obecnie w Polsce 32 parków
technologicznych tylko 22 posiadają potencjał do obsługi firm o innowacyjnym charakterze. Ta sama kwerenda wykazała, że pojęcie inkubatora technologicznego jako
wyodrębnionej infrastrukturalnie jednostki organizacyjnej coraz częściej zastępują
obecnie programy inkubacyjne. Na początku 2019 roku funkcjonowało 13 takich
programów realizowanych zarówno w parkach, jak i inkubatorach technologicznych
rozumianych jako samodzielne podmioty realizujące program inkubacji100.
W badaniu udział wzięło łącznie 20 ośrodków, w których funkcjonowało 1286
podmiotów gospodarczych korzystających z ich oferty infrastrukturalnej i merytorycznej (tab. 5 i 6).
Na podstawie analizy danych adresowych firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych można stwierdzić, że zasięg oddziaływania parków
i inkubatorów technologicznych obejmuje zazwyczaj rynek lokalny, czasem regionalny. Przyczyną takiego stanu jest fakt, że ośrodki coraz częściej udostępniają firmom swój adres do rejestracji siedziby firmy. We wcześniejszych okresach praktyka
ta nie była tak powszechna. To powoduje trudność w identyfikacji rzeczywistego
zasięgu działania ulokowanych w nich podmiotów (rys. 3).
Dane przedstawione na rysunku 3 wskazują, że średnio 86% badanych firm to
podmioty zarejestrowane w regionie działania ośrodka. Zjawisko to potwierdza tezę,
że specjalizacje ośrodków nie zostały zbyt wyraźnie wykształcone i wyznacznikiem
wyboru siedziby firmy jest bliskość ośrodka wyposażonego w bazową infrastrukturę biurową wraz z uniwersalnym zapleczem technicznym odpowiadającym bardzo
100

Tych ostatnich działających jako samodzielne jednostki organizacyjne z wyodrębnioną infrastrukturą jest obecnie 8.
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Tabela 5. Parki technologiczne biorące udział w badaniu w 2019 roku

Lp.

1.

Nazwa parku
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

2. Bionanopark Sp. z o. o.

Region

Liczba firm
w parku

Liczba
firm, które
wypełniły
ankietę

Firmy,
które
wypełniły
ankietę [%]

podlaski

72

0

0

łódzki

48

22

46

3. Elbląski Park Technologiczny

warmińsko-mazurski

55

0

0

Gdański Park Naukowo-Technologiczny

pomorski

67

1

1

5. Kielecki Park Technologiczny

świętokrzyski

97

15

15

6.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

warmińsko-mazurski

77

9

12

7.

Opolski Park Naukowo-Technologiczny

opolski

34

0

0

małopolski

26

10

38

śląski

57

3

5

pomorski

126

15

12

4.

8. Park Life Science
9.

Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE”

10.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

11.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

wielkopolski

52

48

92

12.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „AEROPOLIS”

podkarpacki

116

0

0

13.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

wielkopolski

10

0

0

14.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

lubelski

31

0

0

15.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

śląski

20

7

35

16.

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny

zachodniopomorski

44

3

7

kujawsko-pomorski

95

5

5

dolnośląski

190

8

4

17. Toruński Park Technologiczny
18.

Wrocławski Park Technologiczny
SA

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Tabela 6. Samodzielne inkubatory technologiczne biorące udział w badaniu w 2019 roku
Lp.

Nazwa inkubatora

Liczba firm, Firmy, które
Liczba firm
które wypeł- wypełniły
w parku
niły ankietę ankietę [%]

Region

1.

Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej

mazowiecki

13

11

84

2.

Słupski Inkubator Technologiczny

pomorski

37

20

54

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Rysunek 3. Najemcy spoza regionu będącego siedzibą ośrodka [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

szerokiemu spectrum działalności podmiotów gospodarczych. Na razie wciąż jeszcze w Polsce nie występuje dość popularne w Europie zjawisko lokowania przedsiębiorstwa zgodnie ze specjalizacją ośrodka lub też wysoką pozycją w benchmarkingu
ośrodków.
Zagadnienie podmiotów z kapitałem zagranicznym wśród firm działających
w parkach i inkubatorach technologicznych w ostatnich latach jest coraz trudniej
identyfikowalnym zjawiskiem (rys. 4). Przyczyną takiego stanu jest niedostatek
GUS-owskiego systemu elektronicznego, w którym można zarejestrować spółkę
z o.o. bez wskazania jej stosunków właścicielskich. To powoduje, że spora część
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Rysunek 4. Najemcy z kapitałem zagranicznym w ośrodkach w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

danych pozostaje bez informacji w tym zakresie. Przedstawione na rysunku 4 dane
wskazują, że w 2019 roku zdecydowanie największą liczbę podmiotów z udziałem
kapitału zagranicznego miał Park „Aeropolis”, natomiast w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym nie było żadnego podmiotu z zagranicznym kapitałem.
Należy jednak podkreślić, że w dużej części wartości te mogą być niedoszacowane,
bowiem analiza zapisów w KRS wskazuje, że wiele spółek z o.o. mających siedziby
w ośrodkach ma wśród udziałowców osoby lub podmioty zagraniczne.
Tabela 7 prezentuje zmiany udziału procentowego podmiotów innowacyjnych
w ogólnej liczbie firm ulokowanych w badanych ośrodkach na przestrzeni ostatnich
trzech badań prowadzonych przez SOOIPP. W 2019 roku w ośmiu ośrodkach liczba
firm innowacyjnych wzrosła, największy wzrost zanotował Puławski Park NaukowoTechnologiczny (15,75%). Zmniejszyła się natomiast w kolejnych ośmiu ośrodkach,
największa zmiana w stosunku do poprzedniego badania nastąpiła we Wrocławskim
Parku Technologicznym (–14,82%). Jednak średnia firm innowacyjnych w badanych
ośrodkach w 2019 roku była wyższa niż w 2017 roku o 6,82%.
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Tabela 7. Udział podmiotów innowacyjnych w ogólnej liczbie firm ulokowanych w badanych ośrodkach w latach 2015-2017 [%]
% firm innowacyjnych
Lp.

Park

1
1.
2.
3.
4.
5.

2
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Dolnośląski Park Innowacji
i Nauki S.A.
Elbląski Park Technologiczny
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Inkubator Technologiczny Mielec

zmiana udziału % podmiotów innowacyjnych rok
2017 do 2019

2015

2017

2019

3

4

5

6

55,26%

44,90%

51,38%

6,48%

21,05%

20,80%

b.d.

b.d.

42,86%

26,90%

29,09%

2,19%

42,11%

40,90%

50,75%

20,34%

20,80%

b.d.

b.d.

6.

Inkubator Technologiczny
Stalowa Wola

11,76%

17,60%

b.d.

b.d.

7.

Krakowski Park Technologiczny
Sp. z o. o.

63,64%

53,60%

b.d.

b.d.

8.

Bionanopark Sp. z o. o.

48,48%

50,00%

58,33%

8,33%

9.

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

61,54%

48,60%

45,45%

–3,15%

10.

Opolski Park Naukowo-Technologiczny

35,29%

31,60%

29,41%

–2,19%

11.

Park Life Science

67,86%

44,40%

53,85%

9,45%

12.

Park Naukowo-Technologiczny
„TECHNOPARK GLIWICE”
Sp. z o. o.

53,85%

31,70%

36,84%

5,14%

13.

Park Naukowo-Technologiczny Polska
– Wschód

32,50%

34,10%

b.d.

b.d.

14.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

18,18%

14,30%

b.d.

b.d.

15.

Park Technologiczny Interior

26,67%

43,80%

b.d.

b.d.

16.

Park Technologiczny SA – Koszalin

37,50%

33,30%

b.d.

b.d.

17.

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA

15,79%

13,60%

b.d.

b.d.

18.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS

48,15%

48,90%

47,41%

–1,49%

19.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

55,61%

48,70%

45,24%

–3,46%

20.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM

56,25%

50,00%

48,08%

–1,92%
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Tabela 7 cd.
1

2

3

4

5

6

21.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

38,30%

25,80%

20,00%

–5,80%

22.

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

20,00%

13,30%

29,03%

15,73%

23.

Słupski Inkubator Technologiczny

59,26%

38,50%

32,43%

–6,07%

24.

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

30,00%

33,30%

40,00%

6,70%

25.

Toruński Park Technologiczny

41,67%

46,40%

31,58%

–14,82%

26.

Wrocławski Park Technologiczny SA

53,72%

51,60%

43,68%

–7,92%

27.

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

b.d.

b.d.

56,82%

28.

Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii Politechniki
Warszawskiej

b.d.

b.d.

76,9%

29.

Kielecki Park Technologiczny

b.d.

b.d.

24%

40,68%

35,68%

42,50%

Średnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

4.2. Charakterystyka podmiotów ulokowanych w badanych
ośrodkach innowacji
Prezentowana poniżej charakterystyka podmiotów ulokowanych w parkach
i inkubatorach technologicznych została opracowana na podstawie badania firm
przeprowadzonego w 2019 roku. Przedstawione wyniki badania dotyczą analiz dokonanych w oparciu o ogólnie dostępne dane statystyczne gromadzone w rejestrach
państwowych, takich jak: KRS, REGON, CEIDG.
Stan i struktura wielkości oraz rodzajów działalności podmiotów w parkach
i inkubatorach technologicznych jest w dużej mierze rezultatem działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, które co najmniej od połowy jej realizacji były ukierunkowane na powstawanie technologicznych start-upów i zwiększenie poziomu komercjalizacji badań naukowych.
Badanie oparte na analizie roku rejestracji przedsiębiorstw wykazało (rys. 5),
że ośrodki zgodnie ze swoją misją kierują usługi wsparcia dla podmiotów młodych.
Firmy, których wiek nie przekroczył 5 lat kalendarzowych, w ogólnej strukturze
podmiotów stanowią ponad 40% badanych, ponadto druga grupa najemców w wieku 6-10 lat wynosi 28,3% całej populacji, co pozwala stwierdzić, że w parkach
i inkubatorach technologicznych wciąż rezydują podmioty młode. Należy też zwrócić uwagę, że podmiotów zarejestrowanych przed 1990 rokiem jest w ośrodkach
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Rysunek 5. Wiek firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

mniej niż 1%, co nie zawsze było tak oczywiste. W latach 2012 i 2013 udział firm
powstałych przed 1990 rokiem w badanej grupie wyniósł odpowiednio 6% i 4%101.
Bazując na danych zebranych przez SOOIPP w poprzednich badaniach
(tab. 8) można stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 10 lat struktura wiekowa firm
w badanych ośrodkach wykazywała utrzymywanie się wysokiego wskaźnika udziału młodych firm102.
Wśród podmiotów korzystających z powierzchni użytkowych w badanych ośrodkach dominującą pozycję w 2019 roku zajmowały spółki z ograniczoną odpowiedzialTabela 8. Struktura wiekowa firm w parkach i inkubatorach technologicznych w latach 2009-2019
Rok założenia firmy

Firmy [%]
2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2019

< 1990

1

1

1

6

4

1

3

1

1990-1994

11

11

10

8

7

2

4

3

1995-1999

18

18

16

10

8

6

4

3

2000-2004

14

13

12

12

12

10

9

9

2005-2010

56

56

45

34

27

19

14

13

2010-2014

0

1

16

30

42

55

38

28

2015-2019

0

0

0

0

0

7

27

44

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

101
M. Mażewska, A. Milczarczyk, A. Szynka (2014): Raport o firmach działających w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce w 2013 roku, SOOIPP, Poznań–Warszawa, s. 21.
102
Do 5 lat działania na rynku.
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Rysunek 6. Formy prawne działania firm ulokowanych w badanych ośrodkach w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

nością, na drugim miejscu znalazły się firmy osób fizycznych. Pozostałe rodzaje form
prawnych nie przekraczają 5% udziału w badanej grupie podmiotów (rys. 6).
Dane zaprezentowane w tabeli 9 wskazują na zwiększający się udział spółek
z ograniczoną odpowiedzialnością w ośrodkach. Jest to związane między innymi
ze zmianami w prawie handlowym (obniżenie kapitału zakładowego) i nowych
(w latach 2017-2018) regulacjach podatkowych wprowadzających ulgi podatkowe
dla podmiotów opłacających podatki CIT. Wskaźnik osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek w ostatnim czasie uległ nieznacznemu
zmniejszeniu. Wyraźnie natomiast zmniejsza się z każdym badaniem wskaźnik innych form prawnych. Zjawisko to związane jest głównie ze zmianą warunków funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych. W pierwszym etapie ich działania część powierzchni użytkowych zajmowały organizacje pozarządowe świadczące
różne usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, czasami też oddziały organów administracji publicznej, korzystające z przestrzeni na preferencyjnych zasadach. Konieczność zwiększenia efektywności wykorzystania powierzchni oraz stopniowy zanik
NGO zajmujących się wspieraniem przedsiębiorstw przyczyniły się do postępującej
zmiany wykorzystania powierzchni przez inne niż przedsiębiorstwa podmioty.
Biorąc pod uwagę dane historyczne zawarte w tabelach 9 i 10 można stwierdzić,
że firmami lokującymi swoją działalność w parkach i inkubatorach technologicznych są w zdecydowanej większości młode podmioty gospodarcze funkcjonujące
w formach prawnych pozwalających maksymalizować korzyści regulacyjne pod
względem formalnym, organizacyjnym i podatkowym.
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Tabela 9. Struktura podmiotów ulokowanych w ośrodkach według formy prawnej w latach
2009-2019 [%]
Forma prawna

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2019

Spółka z o.o.

49,7

48,7

48,5

52,0

49,6

50,2

58,0

61,9

Osoba fizyczna

27,4

29,7

31,3

27,4

29,4

31,0

30,0

24,6

Spółka akcyjna

7,2

6,9

6,6

7,1

6,0

5,1

5,0

4,0

Spółka cywilna

0,0

0,0

0,0

1,1

0,7

2,4

3,0

2,4

Spółka jawna

0,0

0,0

0,1

0,4

0,5

1,5

0,0

1,9

Fundacja

0,3

0,2

0,8

1,4

1,6

1,1

0,0

1,8

Inne

15,4

14,5

12,7

10,6

12,2

8,6

4,0

3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

Tabela 10. Zmiany w stosunkach własnościowych w latach 2009-2019
Forma własności

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2019

Własność krajowych
osób fizycznych

64,36

66,89

66,76

63,88

67,19

70,00

66,72

85,08

Własność prywatna
krajowa pozostała

14,62

12,98

9,07

15,77

10,20

8,31

8,77

6,87

Własność osób
zagranicznych

14,36

13,65

11,68

9,57

8,71

7,12

8,77

6,87

Inna

6,67

6,49

12,50

10,78

0,00

14,57

15,74

1,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Rysunek 7. Stosunki własnościowe w badanych firmach w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Dane przedstawione na rysunku 7 wskazują, że badane firmy reprezentują
w ponad 90-procentowy kapitał prywatny osób fizycznych i prawnych, własność
państwowa i samorządowa stanowi margines w wysokości około 1% podmiotów
ulokowanych w ośrodkach.
Na przestrzeni lat stosunki własnościowe podmiotów działających w polskich
ośrodkach ulegały stopniowym zmianom. Z roku na rok rosła liczba podmiotów
należących do prywatnych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych od prawie
79% w 2009 roku do 92% w 2019 roku. Jednocześnie stopniowo też zwiększała się
liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym. Jednak ten wskaźnik należy traktować
dość ostrożnie w związku z brakiem dokładnych danych z rejestrów GUS (tab. 10).

4.2.1. Rodzaje działalności prowadzone przez przedsiębiorstwa w parkach
i inkubatorach technologicznych
Analiza badanych podmiotów w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności
z punktu widzenia rodzaju prowadzonej działalności w 2019 roku wykazała, że podmioty te prowadzą działalność w aż 241 podklasach działalności, w 18 sekcjach
PKD. Należy też podkreślić, że działalność ta jest mocno rozdrobniona, albowiem
tylko w 21 podklasach PKD swoją aktywność przejawia więcej niż 1% firm.
Według danych przedstawionych na rysunku 8, wśród badanych podmiotów
najliczniej reprezentowana jest działalność związana z oprogramowaniem (16,79%),
następnie działalność w zakresie inżynierii i doradztwo z nią związane (5,73%), a na
trzecim miejscu badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (4,04%). Na końcu stawki (więcej niż 1% udziału
w badanej grupie) znalazła się działalność w zakresie architektury (1,05%) badanych podmiotów.
Struktura rodzajowa działalności przedsiębiorstw w ośrodkach (rys. 9) oparta
jest na trzech wiodących sekcjach PKD jakimi są:
1. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (27,99% podmiotów);
2. Informacja i komunikacja (26,14% podmiotów);
3. Przetwórstwo przemysłowe (18,85% podmiotów).
Łącznie działa w nich 72,98% wszystkich przedsiębiorstw zlokalizowanych
w parkach i inkubatorach technologicznych. Dane z badań w poprzednich latach
wskazują, że taka struktura głównych sekcji PKD w ośrodkach wykazuje lekką tendencję wzrostową kosztem innych rodzajów działalności103.
Na strukturę działalności przedsiębiorstw w parkach i inkubatorach technologicznych ośrodków niewątpliwie duży wpływ ma ich zaplecze infrastrukturalne.
103

W 2013 roku działalność profesjonalna, naukowa i techniczna była na poziomie 25,31% podmiotów,
informacja i komunikacja 24,87% podmiotów, a przetwórstwo przemysłowe 17,02%.
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Rysunek 8. Najczęściej występujące rodzaje działalności firm w parkach i inkubatorach technologicznych według podklas PKD
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

Ośrodki dysponujące powierzchniami produkcyjnymi lub wyposażonymi pod potrzeby badawczo-rozwojowe przyciągają więcej podmiotów z pierwszej i trzeciej
grupy. Z kolei te, które dysponują w głównej mierze powierzchniami biurowymi
z dobrym zapleczem informatycznym, mają więcej podmiotów z grupy drugiej. Biorąc
pod uwagę specyfikę wiodących sekcji PKD można stwierdzić, że środowisko przedsiębiorstw działających w ośrodkach ma zdecydowanie charakter innowacyjny.

4.2.2. Innowacyjność firm w parkach i inkubatorach technologicznych.
Wśród badanych podmiotów w 2019 roku wyodrębniono 518 (40,28% ogółu
badanych przedsiębiorstw), których PKD zgodnie z przyjętą przez Eurostat metodyką zalicza się do grupy firm wykorzystujących najnowsze osiągnięcia naukowe,
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Rysunek 9. Działalność przedsiębiorstw w ośrodkach w podziale na sekcje PKD
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie. Za podstawę do przeprowadzanej analizy przyjęto właśnie tę grupę przedsiębiorstw, określając ją mianem firm innowacyjnych.
Wśród innowacyjnych firm w ośrodkach dominują podmioty o PKD 62, czyli
zajmujące się oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, na drugim
miejscu są badania naukowe i prace rozwojowe (rys. 10). Ta zdecydowana dominacja
związana jest przede wszystkim z trendami rozwojowymi w obu tych obszarach oraz
w pewnej mierze ze specyfiką zaplecza infrastrukturalnego ośrodków, które dysponują dobrze wyposażonymi we wszystkie media powierzchniami użytkowymi. Najrzadziej występującą grupą jest produkcja pojazdów samochodowych (PKD 29). Niestety
wśród ośrodków tylko kilka dysponuje w niewielkim wymiarze powierzchniami produkcyjnymi, które mogłyby być zagospodarowane przez firmy produkcyjne.
Przedstawiona na rysunku 11 struktura rodzajowa przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze znajduje odzwierciedlenie w strukturze grup PKD firm, w których
widoczna jest dominacja usług w sektorze ICT. Prowadzone na przestrzeni ostatnich
10 lat badania innowacyjności firm w parkach i inkubatorach technologicznych pozwalają na dokonanie analizy zmian w strukturze tej grupy podmiotów.
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Rysunek 10. Działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w ośrodkach w podziale na sekcje PKD
w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Rysunek 11. Struktura badanych firm według kryteriów innowacyjności OECD w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.
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Przedstawione w tabeli 11 dane wskazują na dość stabilną strukturę firm innowacyjnych w podziale na wysokie, średniowysokie technologie i wysoko techniczną
wiedzę i usługi. Porównując poszczególne lata można stwierdzić, że zmiany zachodzące w każdej z grup miały związek zarówno z rozwojem polskiej gospodarki, jak
i systemem dystrybucji środków finansowych z UE. Warto zwrócić uwagę, że po
okresie spadku po 2009 roku grupa podmiotów z kategorii wysokich technologii
w 2019 wróciła do poziomu sprzed 10 lat, co może pozostawać zarówno w związku
z rozwijającą się aktywnością B+R w ośrodkach, jak i zwiększonym strumieniem
środków finansowych na projekty B+R.
Tabela 11. Zmiany w strukturze innowacyjnych przedsiębiorstw w ośrodkach według kryteriów innowacyjności OECD w latach 2009-2019
Firmy innowacyjne [%]
Innowacyjne firmy
wwedług klasyfikacji
OECD

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2019

Wysokie technologie

10,49

9,94

8,85

8,67

8,10

7,80

7,47

10,42

Średniowysokie
technologie

11,19

11,18

11,06

14,33

14,62

13,05

13,96

13,13

Wysoko techniczna
wiedza i usługi

78,32

78,88

80,09

77,00

77,27

79,15

78,57

76,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

Dobrym sygnałem jest wzrost liczby podmiotów w kategorii wysokie technologie (o 3%). W kategorii średniowysokich technologii zmiana na plus jest niewielka
(niecałe 2%) w porównaniu do 2009 roku. Największe zmiany zaszły w trzeciej
kategorii, w której w ostatnich latach wyraźnie widać tendencję spadkową (–2%).
Może to wynikać ze zwiększonej liczby programów akceleracyjnych skierowanych
do operatorów niebędących parkami i inkubatorami technologicznymi. Drugą przyczyną może być rozwój technologii, który powoduje, że korzystanie z zaplecza infrastrukturalnego ośrodków nie jest już niezbędne dla funkcjonowania.
Analizując strukturę zmian w poszczególnych kategoriach PKD przedstawioną
na rysunku 12, warto zwrócić uwagę na przyrost w grupach PKD 21, 26, 30 i 72.
W pozostałych grupach w stosunku do 2013 roku w ostatnim badaniu (z 2019 r.)
stwierdzono spadek liczby firm. Wahania w poszczególnych kategoriach mogą być
jednak uwarunkowane różnymi czynnikami zarówno o charakterze zewnętrznym,
jak i wewnętrznym związanym ze zmianą profilu/specjalizacji ośrodków lub pozyskaniem nowej infrastruktury.
Reasumując należy stwierdzić, że struktura firm jest odpowiednia dla profili ośrodków, których misją jest wspieranie nowo powstających podmiotów
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Rysunek 12. Struktura innowacyjnych przedsiębiorstw według kodów PKD w latach 2013-2019 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych SOOIPP 2019.

o innowacyjnym potencjale. W większości są to firmy młode, zdominowane przez
dwie grupy form prawnych jakimi są działalność indywidualna osób fizycznych
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z niedostatkami danych statystycznych zawartych w systemie Regon nie zawsze udało się precyzyjnie ustalić,
czy dany podmiot ma zagranicznych udziałowców, w związku z czym dane dotyczące zaangażowania kapitału zagranicznego w działające w parkach i inkubatorach
technologicznych podmioty należy uznać za niedoszacowane.
Zmiany jakie zaszły w badanych ośrodkach co do stanu i struktury ulokowanych
w nich podmiotów wskazują na zwiększenie liczby firm o potencjale innowacyjnym
w stosunku do poprzedniego badania, chociaż nie jest to poziom pozwalający twierdzić, że ośrodki te są rozsadnikami innowacji. Tym nie mniej fakt, że liczba firm innowacyjnych zwiększyła się o 6,82% w stosunku do ostatniego badania jest dobrym
prognostykiem na przyszłość.

Rozdział 5.

Modele współpracy z firmami – studia
przypadków

W niniejszym rozdziale zaprezentowano studia przypadku kilku wybranych
parków technologicznych w Polsce. Opisując te podmioty, autorzy koncentrowali
się głównie na aspektach dotyczących: zaplecza infrastrukturalnego, sposobu naboru firm oraz działalności parków na rzecz integracji ulokowanych w nich przedsiębiorstw. Charakterystyki dokonano na podstawie danych uzyskanych od przedstawicieli ośrodków, a także informacji dostępnych na stronach internetowych omawianych podmiotów. Zaprezentowane opisy stanowią bazę dobrych praktyk i mogą być
źródłem cennych wskazówek dla podmiotów branżowych.

5.1. Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPN-T)
Zaplecze. Park realizuje swoją działalność w dwóch budynkach: Inkubatora
Technologicznego oraz Centrum Technologicznego, w których rozwijają swoją
działalność zarówno początkujące startupy, jak i dojrzałe firmy. Inkubator to miejsce dla osób, które dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą, a także
dla tych, których firma istnieje na rynku nie dłużej niż 3 lata. Młodzi przedsiębiorcy
dowiadują się tutaj jak stawiać pierwsze kroki w świecie biznesu. Ośrodek zapewnia
preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowej, a także dostęp do nowoczesnej infrastruktury, profesjonalne doradztwo, szkolenia, wsparcie marketingowe oraz
ułatwienie dostępu do inwestorów. Startupowicze mają bezpośredni kontakt z właścicielami dojrzałych firm dzięki Centrum Technologicznemu Parku, co umożliwia
zdobycie dodatkowej wiedzy i wymianę doświadczeń. W Inkubatorze funkcjonuje
kilkadziesiąt podmiotów, których działalność opiera się na nowych technologiach
z obszarów: ICT, medycyny, automatyki i robotyki, elektroniki, e-marketingu, aplikacji mobilnych, e-commerce oraz grafiki komputerowej. Centrum Technologiczne łączy sfery biznesu i nauki. Parkowe firmy realizują tutaj zaawansowaną technologicznie działalność, uczestnicząc m.in. w programach badawczo-rozwojowych.
W Centrum zlokalizowane są, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, specjalistyczne laboratoria naukowe, w tym: grafiki komputerowej i sztuki interaktywnej,
obrazowania molekularnego, badania kompatybilności elektromagnetycznej oraz la-
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boratoria o profilu: fizykochemicznym, metalurgicznym i biomedycznym. Poprzez
działalność Centrum, BPN-T wspiera komercjalizację rezultatów badań naukowych
oraz inicjuje transfer technologii. W Parku funkcjonuje też Transferownia, czyli
kreatywnie zaaranżowana i pobudzająca wyobraźnię przestrzeń, w której studenci
i pracownicy naukowi realizują projekty zlecane przez firmy. Za pomocą innowacyjnych technologii mają szansę powstać nowe rozwiązania, które następnie mogą
być komercjalizowane104.
Warunki przystąpienia. Jak wspomniano wcześniej, w Parku lokować mogą
się zarówno początkujący przedsiębiorcy, jak i doświadczone firmy. W zależności
od stopnia zaawansowania działalności procedura aplikacyjna zakłada konieczność
dostarczenia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej prowadzenie firmy lub
gotowość do jej uruchomienia. Proces oceny formalnej trwa do 5 dni roboczych od
daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku aplikacyjnego. Polega on na sprawdzeniu kompletności i poprawności wypełnionych dokumentów aplikacyjnych oraz
weryfikacji statusu MŚP w przypadku firmy. Następnie każdy pomysł, na podstawie
prezentacji, oceniany jest przez komisję opiniującą. W ocenie uwzględniane są takie kryteria, jak: innowacyjność, potencjał komercyjny przedsięwzięcia, działalność
w ramach preferowanych branż (biotechnologia, farmakologia, elektronika i elektrotechnika, ICT, nanotechnologia, technologie materiałowe), gotowość współpracy
z uczelniami i innymi podmiotami w BPN-T, pozytywny wpływ na działalność BPN-T, środowisko naturalne i regionalną gospodarkę. Pozytywna ocena merytoryczna
predestynuje przedsiębiorcę do zawarcia umowy z Parkiem na okres maksymalnie
3 lat105.
Networking i dodatkowe usługi. Oprócz całodobowego, 7 dni w tygodniu
dostępu do biura, bezpłatnego parkingu, świetnie wyposażonych pomieszczeń,
w tym socjalnych, firmy Parku mogą korzystać z wielu dodatkowych świadczeń.
Park oferuje usługi doradztwa (prawnego, w zakresie finansowo-księgowym, pozyskiwania funduszy, kompetencji miękkich, selekcji innowacyjnych pomysłów/projektów, sieciowania i pozyskiwania partnerów biznesowych, softlandingu, business
development, czy projektowania modeli biznesowych) oraz nieodpłatne szkolenia
w zakresie prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej, możliwość użytkowania sal spotkań biznesowych (bez ograniczeń w systemie rezerwacji), a także
możliwość nawiązania kontaktów i współpracy z innymi firmami, czy bezpłatną promocję na stronie internetowej oraz forach BPN-T w mediach społecznościowych.
104

Opracowanie na podstawie materiałów uzyskanych od przedstawicieli Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz ze strony internetowej ośrodka, https://bpnt.bialystok.pl/PL [11.12.2019].
105
Opracowanie na podstawie materiałów uzyskanych od przedstawicieli Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.
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Organizatorzy Parku zadbali również o integracyjną przestrzeń bezpośrednich
spotkań, tzw. biuro cooworkingowe. W ten sposób powstał Centroom – przestrzeń
służąca wspólnej pracy osób spoza parku oraz wymianie ich poglądów. Gospodarze
rekomendują to miejsce zwłaszcza tzw. wolnym strzelcom jako doskonałe środowisko do rozwijania ich startupów. Podkreślają przy tym, że sama obecność w tym
miejscu poprawia motywację i dostarcza świeżej energii do pracy oraz rozwijania
biznesu. Dzięki współpracy zwiększa się szansa na zdobycie nowych klientów oraz
cennych, nie tylko biznesowych, znajomości106.

5.2. Krakowski Park Technologiczny (KPT)
Park wspiera firmy na różnych etapach rozwoju, stanowiąc obecnie ekosystem
dla około 350 przedsiębiorstw. Dysponuje dwoma inkubatorami technologicznymi, powierzchniami tymczasowymi (softlanding), laboratoriami, centrum wymiany technologicznej know-how, funduszem zalążkowym oraz najnowocześniejszym
w Małopolsce parkiem dedykowanym firmom ICT. Park realizuje różnego rodzaju
szkolenia, doradztwo oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych.
Realizuje także autorski program akceleracyjny pt. KPT ScaleUp dla młodych firm
posiadających rozwiązanie B2B w obszarze innowacji dla przemysłu oraz smart
city107. Poprzez nawiązane partnerstwa ułatwia kontakt z 10 dużymi przedsiębiorstwami zainteresowanymi pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań oraz inwestowaniem w startupy. Ze względu na uwarunkowania formalno-prawne związane
z udzielaniem pomocy de minimis Park posiada osobną ofertę lokalową dla firm ze
stażem działalności do 2 lat i powyżej 2 lat. Wśród szczególnie preferowanych branż
wymienia się: IT/ICT, Internet Rzeczy, Przemysł 4.0, branża gier, multimedia, AR/
/VR, cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne oraz technologie finansowe108.
Warunki przystąpienia. Nabór do Krakowskiego Parku Technologicznego
(dla powierzchni inkubowanych oraz najmowanych na zasadach komercyjnych) ma
charakter ciągły. Zasady przyjęcia różnią się w zależności od tego, czy dane firmy
uczestniczą w programie inkubacji czy nie. Podstawowym warunkiem koniecznym
jest działalność w obszarze ICT. Inkubator Technologiczny przyjmuje firmy, które
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mogą korzystać z pomocy publicznej i nie są starsze niż 2 lata (do 90% dofinansowania). Pozostałe firmy są przyjmowane na warunkach komercyjnych lub z uwzględnieniem pomocy de minimis (do 50% dofinansowania). Firmy rekrutowane do Inkubatora Technologicznego muszą pracować nad wyspecjalizowanym produktem
lub usługą – nie mogą być to firmy projektujące rozwiązania pod zlecenie (software
house) ani oddziały prowadzące tylko sprzedaż. Dla firm poza programem inkubacji
warunkiem koniecznym jest działalność związana z ICT. Dodatkowo punktowane
jest, jeśli przedmiot działalności firmy lub projekt ma charakter innowacyjny, związany jest z branżą multimediów, specjalizacją inteligentnych miast, branżą gier lub
cloud computing. Zwraca się też uwagę na uczestnictwo w sieciach współpracy,
klastrach oraz na powiązania z uczelniami wyższymi109.
Networking i dodatkowe usługi. KPT stosuje szeroki wachlarz narzędzi networkingowych: od tych, których głównym celem jest wzajemne poznanie się między firmami i integracja, poprzez rozwój kompetencji, aż po te, które służą celom
wyłącznie biznesowym. Pomaga to efektywnej budowie wewnętrznej sieci powiązań niezależnie od tego jak duża jest firma, jak długi ma staż w KPT, co jest
jej głównym biznesem, jaki ma zespół etc. W dalszej części tekstu przedstawiono
główne przedsięwzięcia networkingowe. Śniadanie dla founderów inkubowanych
startupów – spotkania, w czasie których założyciele firm prezentują swoje projekty,
deklarują w czym mogą pomóc, opowiadają o głównych wyzwaniach, zespół Inkubatora przedstawia bieżącą ofertę dla firm oraz sprawy związane z realizowanymi
projektami, zwykle pojawia się też inspirujący gość specjalny; śniadania odbywają
się średnio 2 razy w roku i trwają 2-3 godziny. LunchTalk – krótkie spotkania w porze lunchu poświęcone prezentacji konkretnych technologii lub urządzeń; odbywają
się średnio 1-2 razy w roku i trwają 1-2 godziny. Pitching przed inwestorami – KPT
często jest pierwszym kontaktem dla inwestorów – krajowych i zagranicznych, którzy poszukują ciekawych i skalowanych rozwiązań. Zespół Inkubatora Technologicznego albo organizuje wtedy dedykowane spotkanie między inwestorem a startupem, albo odbywa się zamknięte wydarzenie, na którym startupy pitchują przed
grupą inwestorów; pozwala to startupom i firmom z Parku na dodatkowe, doraźne
zaprezentowanie swojej firmy. Speeddating i matchmaking między firmami – spotkania między firmami o stabilnej pozycji na rynku oraz startupami face to face;
odbywają się nieregularnie średnio raz w roku. Brain Hours – program szkoleń dla
firm działających w Parku. W ciągu ostatnich trzech lat BH ewoluuje, odpowiadając
na potrzeby uczestników: pierwotnie BH bazowały na całodziennych, wyspecjalizowanych warsztatach i szkoleniach, aktualnie mają formę szybkich i treściwych
spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin; częstotliwość: 4-6 razy w roku. Daje109
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my (Po)radę – 30-minutowe spotkanie konsultacyjne zainteresowanych startupów
z inwestorami; częstotliwość: 3-4 razy w roku. Spotkanie founderów Startupów
w Krakowie – organizowane wspólnie ze środowiskiem OMG KRK wydarzenie
w Krakowie dla wszystkich założycieli startów w Krakowie doraźnie uzupełnianych
przez firmy będące w akceleratorze KPT ScaleUp; częstotliwość: 2-3 razy w roku.
Inne, mniejsze wydarzenia: grill dla firm ulokowanych w Parku (średnio 2 razy
w roku), piknik rodzinny dla firm z KPT i ich rodzin (średnio raz w roku), spotkanie
świąteczne (średnio raz w roku), turniej piłkarzyków (średnio raz w roku), pokazy
filmów i zawodów sportowych w kinie KPT (średnio 3-4 razy w roku), bitwa na
nerfy (średnio raz w roku), wieczór gier planszowych (średnio raz w roku). Park jest
też aktywnym koordynatorem i partnerem inicjatyw klastrowych.
Niezależnie od opisanych wyżej inicjatyw, cały czas funkcjonuje w mediach
społecznościowych zamknięta grupa, która służy jako stałe miejsce dyskusji, konsultacji, poszukiwania pomocy etc.110.

5.3. Bionanopark
Zaplecze. Bionanopark to nowoczesne centrum wdrożeniowe dla biznesu,
w którym znajduje się najwyższej klasy sprzęt badawczy, laboratoria bio- i nanotechnologiczne. Infrastruktura parku jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które nie mają
własnych działów R&D – mogą one na konkurencyjnych warunkach zlecić badania
swoich produktów w centrum wdrożeniowym Bionanoparku. Sprzęt w laboratoriach
został tak dobrany, aby przedsiębiorcy mogli zlecić prowadzenie badań na każdym
etapie rozwoju ich produktów lub technologii. Oferta badawcza skierowana jest do
wielu branż, m.in. w obszarach: analizy biologicznej i chemicznej, biochemii i hodowli komórki, biologii molekularnej i informatyki, biotechnologii przemysłowej,
autentykacji win, badań farmaceutyków, kosmetyków, żywności oraz tekstyliów.
Dodatkowo rozwijające się tu firmy mają unikatową możliwość bezpośredniego
kontaktu na miejscu z kilkudziesięcioma potencjalnymi kooperantami. Działalność
inkubacyjna Parku doprowadziła na przestrzeni kilkunastu lat do powstania ponad
120 przedsiębiorstw, a kolejnych 25 korzysta obecnie z infrastruktury ośrodka. Bionanopark udostępnia ulokowanym w nim firmom również centrum konferencyjne,
duży bezpłatny parking, w pełni wyposażone pomieszczenia kuchenne oraz (na korytarzach) biurowe urządzenia wielofunkcyjne111.
Warunki przystąpienia. Oferta Inkubatora skierowana jest do innowacyjnych
firm sektora MSP, które prowadzą działalność nie dłużej niż 3 lata, a także do osób
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pragnących dopiero uruchomić własne przedsiębiorstwo. Chętni zgłaszają swój akces on-line. Aplikacja rozpatrywana jest przez specjalnie powołaną komisję. Kryteria oceny zakładają dowolność w wyborze branży, jednak preferowane są tu następujące obszary: IT/ICT, biotechnologia, nanotechnologia, odnawialne źródła energii
(OZE), działalności medyczna, przemysłu spożywczego, chemiczna, farmaceutyczna, kosmetologiczna, Public Relations i Marketing. Szczególnie ważnym aspektem,
który podlega ocenie, jest innowacyjność rozwiązania. Analogicznie do innych omawianych Parków, tutaj również młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy
de minimis i uzyskać preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowej, biurowo-laboratoryjnej oraz laboratoryjnej wraz z infrastrukturą techniczną. Wysokość
ulgi zależy od stażu firmy i przysługuje zgodnie z zasadami udzielania pomocy de
minimis. Maksymalny rabat w wysokości 60% w stosunku do cen rynkowych może
otrzymać w pierwszym roku swojej obecności w Inkubatorze przedsiębiorca, który
prowadzi działalność krócej niż rok. Inkubacja trwa 3 lata z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata (łącznie do 5 lat). Po okresie inkubacji przedsiębiorca może
pozostać w Inkubatorze, ale na komercyjnych zasadach112.
Networking i dodatkowe usługi. Oprócz nowoczesnych i kompleksowo wyposażonych biur i laboratoriów, inkubowane firmy posiadają dostęp do darmowych
szkoleń i doradztwa z zakresu bieżącego prowadzenia działalności, w tym marketingu, technik sprzedaży oraz PR. Firmy mogą liczyć również na wspólną promocję
ich działalności, np. w trakcie organizowanych konferencji prasowych, na stronach
internetowych Parku, a także poprzez nominowanie do konkursów, plebiscytów czy
nagród branżowych. Dla usprawnienia komunikacji firmy regularnie otrzymują newsletter i są włączani do moderowanych przez Park grup dyskusyjnych w mediach
społecznościowych. W ramach integracji przedsiębiorcy uczestniczą również wspólnie w biegach charytatywnych, akcjach krwiodawstwa, czy zbiórkach darów dla potrzebujących. Na przykład na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystawiono na licytację oryginalne rysunki projektowe samochodu Syrma (OneOneLab)
oraz wirtualny projekt 3D aranżacji mieszkania (InPlanner). Park dla ulokowanych
w nim podmiotów organizuje również spotkania integracyjne przy okazji świąt, np.
wspólne ubieranie choinki czy malowanie pisanek. Od czasu do czasu zapraszane są
też food trucki, których obecność daje dodatkową możliwość do rozmów i nawiązania ciekawych kontaktów. Integracja przynosi wymierne korzyści, niejednokrotnie
w tym Parku zaowocowała wspólnymi projektami. Firmy wzajemnie korzystają ze
swoich usług i polecają się swoim klientom113.
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5.4 Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT)
Zaplecze. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) to pierwszy tego
typu ośrodek w Polsce. Od blisko 25 lat oferuje swoje usługi proinnowacyjne i specjalistyczne, jako doświadczony partner biznesowy wspierający środowiska naukowe i przedsiębiorczość. PPNT działa nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju,
współpracując przy tym z kooperantami z całego świata. Jest to jedyny park technologiczny w Polsce posiadający status jednostki naukowej. Najwyższa kategoria „A”,
nadana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwia ośrodkowi
rozwijanie działalności badawczej, w tym również realizowanie projektów wspólnie
z przedsiębiorstwami technologicznymi. Park to miejsce, w którym swoją siedzibę
na przestrzeni lat znalazło ponad 200 firm z różnych branż. Wśród nich są zarówno
startupy, jak i doświadczeni gracze pragnący rozwijać kolejne już pomysły w środowisku sprzyjającym nauce i innowacjom. Drzwi PPNT są również otwarte dla klientów zewnętrznych, których liczba rok rocznie przekracza tysiąc. W Parku wyróżnia
się firmy rezydujące na zasadach inkubacji (startupy) i na zasadach komercyjnych
(MŚP). Mogą one w zróżnicowany sposób korzystać z szeroko rozumianej infrastruktury, odnoszącej się nie tylko do fizycznej przestrzeni, ale i do społeczności
parkowej oraz do różnorodnego, kompleksowego zakresu oferowanych usług.
To, co wyróżnia PPNT, to fakt, że każda inkubowana firma ma przypisanego
opiekuna (eksperta PPNT), który jest dla niej pierwszym kontaktem dbającym przede wszystkim o aklimatyzację w Parku, przekazywanie najważniejszych informacji
i odpowiadanie na możliwe do spełnienia zapotrzebowanie. Opiekun przeprowadza
coroczną ewaluację przedsięwzięcia, sprawdzając jak inkubowany wywiązuje się
z zadeklarowanych założeń biznesowych oraz jakie kreśli dalsze kierunki rozwoju.
Obecnie w PPNT działa 14 podmiotów inkubowanych, wśród których dominują firmy z branży IT i branży chemicznej (dokładniej kosmetycznej) i inne przedsiębiorstwa o dużym potencjale innowacyjnym. Znaczący odsetek firm kończących
okres inkubacji pozostaje w Parku na warunkach komercyjnych, stanowiąc przykład
i inspirację dla kolejnych młodych przedsiębiorców. Obecnie 52 firmy nieobjęte programem inkubacji również korzystają z pomocy opiekunów114.
Zespół ekspertów. Park zatrudnia obecnie ponad 130 pracowników, co niewątpliwie stanowi nietypowy przypadek na mapie polskich czy nawet europejskich
parków technologicznych. Osoby te, to zarówno naukowcy, pracujący na potencjał
badawczy Parku, jak i eksperci merytoryczni wielu dziedzin, wspierający biznesy
w decyzjach ekspansji i rozwoju, strategii, finasowania, zarządzania własnością
intelektualną itd. Przy wykorzystaniu dostępnej infrastruktury świadczą oni usługi
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doradcze i badawcze wśród firm ulokowanych w PPNT, jak również dla klientów
zewnętrznych.
Jako jednostka naukowa, Park prowadzi własne badania z wykorzystaniem kadry naukowej oraz bogatej infrastruktury. W strukturach Parku wyodrębniony jest
Dział Badań Naukowych, który realizuje wiele projektów naukowych, ale też i zleceń na potrzeby przemysłu. Zespół naukowców dysponujący unikatową aparaturą
jest w stanie dostarczyć rozwiązania technologiczne usprawniające produkt lub metodę produkcyjną dla klientów z różnych branż przemysłu (spożywczy, kosmetyczny, chemiczny itd.). Każde rozwiązanie jest opracowywane indywidualnie, w ścisłej
współpracy ze zleceniodawcą. Wyniki badań często są przedmiotem wielu zgłoszeń
patentowych, które w procesie komercjalizacji znajdują wdrożenie w biznesie. Często ze zwykłego zlecenia wynikającego z problemu technologicznego zleceniodawcy, rodzi się nowa własność intelektualna, nowa technologia, nowe rozwiązanie, które łączy Park ze zleceniodawcą na wiele lat owocnej współpracy badawczej.
Ważną rolę w procesie komercjalizacji opracowanych technologii odgrywa
działający w PPNT Zespół Innowacji i Transferu Technologii złożony z doświadczonych ekspertów. Oferuje usługi pomagające określić potencjał sprzedażowy
wynalazku na rynku krajowym i zagranicznym oraz zagrożenia konkurencyjne ze
strony innych przedsiębiorstw (tak zwana analiza patent landscape). Specjalnością
Parku jest również analiza freedom to operate i badanie stanu techniki, wspierające
procesy podejmowania decyzji w zakresie rozwoju rynkowego, określenia czy dane
rozwiązanie nie jest takie samo, jak inna opatentowana technologia i czy nie narusza zastrzeżeń patentowych i zakresu ochrony. Analizy te często są wymogiem we
wnioskach o granty europejskie. Klienci PPNT mogą też otrzymać – wydaną przez
niezależną jednostkę naukową: Poznański Park Naukowo-Technologiczny – opinię
o innowacyjności, która jest podstawą do uzyskania finansowania krajowego. Specjalizacja zespołu w kierunku transferu technologii pozwala na budowanie mostu
między nauką a biznesem. Szerokie kontakty Parku w świecie nauki dają możliwość
sprawnego znalezienia odbiorcy czy też dawcy technologii.
Ofertę Parku uzupełnia Zespół Usług Badawczych dysponujący nowoczesnym
sprzętem laboratoryjnym, dzięki któremu oferuje klientom szeroki wachlarz specjalistycznych usług laboratoryjnych, chemicznych oraz biotechnologicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się: analizy mikroskopowe SEM-EDS (określające strukturę, topografię powierzchni oraz rozmiar i skład pierwiastkowy badanych
obiektów w mikroobszarach), identyfikacje włókien azbestu (w materiałach podejrzanych o jego obecność), ekstrakcje z użyciem dwutlenku węgla (niekonwencjonalne wykorzystanie właściwości sprężonego dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym dla pozyskiwania wysokiej jakości olejków, naturalnych barwników, substancji
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czynnych), analizy chromatograficzne (dające możliwość drobiazgowej kontroli
jakości), liofilizacja (łagodna metoda suszenia produktów dla sektora spożywczego,
farmaceutycznego, kosmetycznego czy chemicznego).
W Parku swoją siedzibę ma także Regionalny Punkt Programów Ramowych UE współpracujący z siecią Krajowego Punktu Kontaktowego w całej Polsce
i punktami kontaktowymi za granicą. Każdy kto posiada pomysł na projekt badawczy i szuka możliwości jego finansowania w Programie Ramowym Horyzont 2020
lub z innych źródeł, może uzyskać aktualną informację na ten temat. Specjaliści
konsultują wnioski, doradzają, jak je napisać, uczestniczą przy ich powstawaniu,
a następnie pomagają przy ich rozliczaniu, co bywa nieocenioną pomocą dla przedsiębiorców.
PPNT to miejsce tworzenia innowacji. Nie mogło więc zabraknąć tutaj nowoczesnej infrastruktury informatycznej z wysokiej klasy serwerownią i wyspecjalizowanym personelem. Przewagą ekspertów DataCenter PPNT jest przede wszystkim
olbrzymia elastyczność i możliwość dopasowania oferty do potrzeb konkretnego
klienta. Usługi IT szyte są na miarę, a klient otrzymuje wsparcie na każdym etapie
realizacji projektu, od planowania infrastruktury, optymalizacji kosztów licencji, poprzez prowadzenie migracji i wsparcie powdrożeniowe. Najpopularniejszą usługą
jest chmura dla biznesu, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno
małych firm, jak i dużych, dojrzałych przedsiębiorstw.
Dodatkowo Park dysponuje również przedszkolem. Parkowe Skrzaty to miejsce, którego głównym celem jest ułatwienie godzenia ról zawodowych i rodzinnych
młodym rodzicom. Miejsce to wpisało się na stałe w lokalny krajobraz Naramowic
(dzielnicy Poznania), jako wysokiej jakości placówka oświatowa. Dobrą praktyką
w tym zakresie jest fakt, że przedszkole realizuje program o podwyższonym standardzie kształcenia, oparty na projektach, popularyzacji wiedzy i krzewieniu nauki
wśród najmłodszych. Jego wychowankowie są częstymi gośćmi w laboratoriach dla
nich przeznaczonych i uczestniczą w warsztatach dostosowanych do ich wieku. Nie
sposób nie wspomnieć tutaj o Laboratorium Wyobraźni z wystawami i licznymi
eventami organizowanymi dla dzieci i dorosłych ciekawych nauki.
Networking i dodatkowe usługi. Podmioty ulokowane w Parku korzystają
z możliwości budowania relacji, współpracy, wspólnych projektów, podzlecania
prac i przekazywania sobie nawzajem kontaktów. Bardzo często procesy chemiczne,
biotechnologiczne, technologiczne jednej firmy są wspierane przez usługi badawcze
innego działającego w Parku podmiotu bądź ekspertów PPNT. Stanowi to element
budujący platformę do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem.
Pracownicy Parku (w tym opiekunowie startupów) dbają o integrację całej społeczności parkowej. Istnienie sieci biznesowych połączeń w ramach PPNT jest znaczącą
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wartością dodaną, duszą parku naukowo-technologicznego. Podmioty ulokowane
w pierwszej kolejności mają dostęp do jego zasobów. Między innymi jako pierwsi
zasięgają informacji o tym, jakie spotkania networkingowe, szkolenia i konferencje
są organizowane w PPNT i o jakie usługi poszerza się oferta Parku.
PPNT dysponuje licznymi przestrzeniami wspólnymi. Przedsiębiorcy korzystają wspólnie z sal kreatywnych, biblioteki, kuchni oraz bufetu. Dobrą praktyką PPNT
jest udostępnienie terenów zielonych do pracy i rekreacji. Młode, rozwojowe firmy,
często zarządzane przez nowoczesnych menedżerów, szukają możliwości uatrakcyjnienia warunków pracy, relaksu ich pracowników, a tym samym zwiększenia efektywności i kreatywności. Praca na świeżym powietrzu, w otwartym terenie sprzyja
osiągnięciu tych celów, a tereny zielone wspierają procesy integracyjne. W przypadku PPNT jest to 1,2 ha z zadbaną florą i ławkami, gdzie odbywają się zarówno spotkania biznesowe, jak i rozgrywki sportowe. W odpowiedzi na zapotrzebowanie firm
utworzono też tak zwane sale kreatywne, czyli miejsca służące zarówno pracy, jak
i odpoczynkowi. To miejsce wykorzystywane jest na zespołowe burze mózgów oraz
mniej formalne spotkania, jak gra w ping ponga, rzutki, czy piłkarzyki. Kolejnym
elementem infrastruktury są sale szkoleniowo-konferencyjne. PPNT organizuje
w nich wydarzenia networkingowe, podczas których przedsiębiorcy ulokowani
w parku oraz firmy z zewnątrz mają okazję poszerzyć swoją wiedzę, a także wymienić się kontaktami albo nawiązać współpracę. Poza tym, firmy zlokalizowane
w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wykorzystują przestrzeń konferencyjno-szkoleniową do organizacji rozmaitych wydarzeń: samodzielnie lub we
współpracy z Parkiem.
Wśród parkowego zespołu znaleźć można też osoby odpowiedzialne za kreowanie innowacji w przedsiębiorstwach. Poprzez liczne warsztaty i usprawnianie
wewnętrznych procesów wspierają oni przedsiębiorców i pomysłodawców w tworzeniu nowatorskich rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby klientów. Za
pomocą metody Design Thinking pomagają tworzyć produkty i usługi niemal od samego początku, a sprawne funkcjonowanie zespołów wzmacniają poprzez autorskie
warsztaty Treningu Pracy Zespołowej czy program Skillersi, wyławiający talenty
wśród osób młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy.
Partner w ekspansji zagranicznej. Park realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, krajowe i międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości
akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Dzięki współpracy
z partnerami międzynarodowymi, PPNT wszystkim swoim kontrahentom oferuje możliwość rozwoju na rynkach zagranicznych. Służy temu członkostwo Parku
w sieciach skupiających najlepsze instytucje otoczenia biznesu na świecie (na przykład: IASP, EBN) oraz w stowarzyszeniach branżowych, które na bieżąco śledzą
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światowe trendy naukowe i biznesowe. Kontakty z partnerami owocują wzajemnymi
zaproszeniami i szeroko rozumianą współpracą. Ponadto członkostwo w Enterprise
Europe Network (w PPNT znajduje się jeden z 30 ośrodków EEN w Polsce, jedyny
w Poznaniu) daje dostęp do kontrahentów zagranicznych poszukujących współpracy przy konkretnych projektach i często bywa zaczątkiem wyjścia polskich firm na
rynki europejskie115.
Warunki przystąpienia. Oferta PPNT dostępna jest dla wszystkich firm, które
myślą o rozwoju innowacyjnego biznesu. Jednak szczególne miejsce w tym ekosystemie zajmują firmy, które wybrały PPNT na swoją siedzibę. Oferta Poznańskiego
Parku Naukowo-Technologicznego dla firm zlokalizowanych na jego terenie została
stworzona przede wszystkim na potrzeby wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw
i pomysłodawców. Dla tych, którzy są na początku swojej drogi biznesowej, działa
program inkubacji. Mogą nim zostać objęte firmy, które w momencie przystępowania prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata116.
Firmy przyjmowane do Parku na warunkach komercyjnych wypełniają formularz zgłoszeniowy, w którym opisują zakres swojej działalności, potencjał innowacyjny, potencjał do współpracy z innymi klientami Parku i oczekiwania w stosunku
do Parku. Firmy są oceniane na podstawie określonych w wewnętrznych procedurach kryteriów. Proces oceny oprócz analizy formularza zgłoszeniowego obejmuje
także spotkanie z przedsiębiorcą.

5.5. Wrocławski Park Technologiczny (WPT)
Zaplecze. Wrocławski Park Technologiczny to jedna z największych w Polsce instytucji tego typu pod względem liczby ulokowanych w nim firm (ponad 220
przedsiębiorstw działających na terenie WPT). Na Wrocławski Park Technologiczny
składa się kompleks 8 budynków, które zostały zaprojektowane tak, że mogą spełniać funkcje zarówno biurowe, jak i laboratoryjne. Ich konstrukcja pozwala na rozbudowę istniejących już instalacji, aby umożliwić montaż specjalistycznej aparatury
i funkcjonowanie na ich powierzchni laboratoriów o różnym profilu specjalizacji.
Parku dysponuje halą przemysłową oraz 12 różnymi laboratoriami i prototypowniami w obszarach, m.in.: chemii, biotechnologii, inżynierii materiałowej i biomedycznej, skalowania procesów medycznych, optyki, fotoniki i metrologii, kriogeniki i technologii gazów, mechatroniki, energetyki, cyfryzacji oraz przechowywania
i ochrony danych. Dzięki tak rozbudowanej infrastrukturze stworzono przestrzeń do
rozwijania firm o różnej skali i profilu działalności, które stawiają na najnowocześ115
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niejsze technologie i innowacje. W Parku lokują się w większości przedsiębiorstwa
sektora MSP oraz spółki, które ulokowały tutaj swoje działy badawczo-rozwojowe. Park nie tylko oferuje powierzchnię biurową, produkcyjną, laboratoryjną czy
konferencyjną. Organizuje także specjalistyczne szkolenia, a także doradztwo dla
sektora badawczo-rozwojowego obejmujące zarówno technologiczne, jak i biznesowe aspekty działania na rynku. W strukturach Parku działają inkubator przedsiębiorczości, inkubator akademicki oraz Klaster NUTRIBIOMED wraz z Zakładem
Doświadczalnym117.
Networking i dodatkowe usługi. Dzięki skupionemu wokół WPT środowisku
biznesowemu i naukowemu, które gromadzi profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach, realizowane są szkolenia, świadczone usługi doradcze i proinnowacyjne.
Szkolenia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem oraz bogatym doświadczeniem, przy wykorzystaniu wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego. Każde
z nich kończy się certyfikatem uczestnictwa. Doradztwo specjalistyczne obejmuje
szeroki zakres – od analiz technologicznych, przez systemy jakości, ochronę własności intelektualnej po pozyskiwanie funduszy na realizację projektu. Szeroki zakres
oferowanych form wsparcia gwarantuje, że odpowiednią dla siebie formę znajdą
zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają realizację projektu, jak i ci będący już na
etapie wprowadzania produktów/usług na rynek.
Inkubacja. Oferta Inkubatorów WPT została zaprojektowana tak, aby jak najbardziej kompleksowo wspierać nowych przedsiębiorców i dostarczać im narzędzia
do realizacji innowacyjnych pomysłów. Składają się na nią m.in. preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowej. Ceny najmu biura w Inkubatorach, w czasie
2-letniego okresu inkubacji, są bardzo preferencyjne. Uczestnikom programu inkubacji zapewnia się dostęp do infrastruktury i zasobów WPT. Mają oni możliwość korzystania z laboratoriów i prototypowni oraz sal szkoleniowych i konferencyjnych. Dostępne jest dla nich również wsparcie wykwalifikowanej kadry. Mogą też korzystać
z pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach prowadzonych przez WPT
projektów. Park udziela również wsparcia ulokowanym w nim podmiotom w promocji firmy poprzez udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach,
promocji firmy w mediach i Internecie – zarówno na witrynie internetowej, profilach
w mediach społecznościowych czy materiałach prasowych.
Warunki przystąpienia. Nabór firm niekorzystających z preferencyjnych
warunków (dla firm inkubowanych) odbywa się w drodze przetargu nieograniczonego.
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Klaster NUTRIBIOMED
Kluczowym projektem sieciowym WPT jest NUTRIBIOMED – Klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny, którego inicjatorem i liderem został
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka, obecny Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu – jednego z podmiotów założycielskich Wrocławskiego Parku Technologicznego. W działalność Klastra zaangażowane są cztery uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska oraz kilkadziesiąt firm, głównie biotechnologicznych i farmaceutycznych, a także dostawcy sprzętu, surowców i aparatury
pomiarowej. Działalność Klastra służy komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań,
m.in. substancji bioaktywnych, takich jak suplementy diety, preparaty biomedyczne,
biosubstancje i półprodukty. NUTRIBIOMED udostępnia podmiotom współpracującym w sieci pilotażową linię technologiczną, dzięki której przedsiębiorcy mają
możliwość przeprowadzenia procesów produkcyjnych wraz z koniecznymi badaniami laboratoryjnymi. WPT jako właściciel linii i koordynator Klastra uzyskał status zakładu mającego prawo oferować na rynek produkty pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego. Dzięki temu rozwiązaniu zrzeszone podmioty mogą nie tylko testować technologiczno-funkcjonalne walory swoich innowacyjnych rozwiązań,
ale również weryfikować ich wartość rynkową i przez to sprawniej podejmować
decyzje inwestycyjne. Klaster uzyskaną wiedzą dzieli się również ze studentami
w ramach dedykowanych programów warsztatowo-stażowych.
W celu utrzymania stałego kontaktu ze swoimi członkami Klaster prowadzi
z nimi bieżącą korespondencję mailową. Realizowane są też wspólne działania marketingowe, w tym publikacje prasowe, własna strona internetowa, audycje radiowe, udział w imprezach targowych i konferencjach. Zapytania ofertowe trafiające
do biura Klastra są dystrybuowane do przedsiębiorstw posiadających odpowiednie
zaplecze. Członkowie Klastra utrzymują również stały kontakt ze środowiskiem naukowym. Wzajemna, bezpośrednia znajomość możliwości, potrzeb i potencjałów
jakimi dysponują poszczególne podmioty i budowana na tej podstawie kooperacja
stanowi istotną, chociaż trudną do zmierzenia wartość118.
Powstanie pilotażowej linii technologicznej, z której zgodnie z wymogami
projektowymi mogli korzystać wyłącznie członkowie Klastra NUTRIBIOMED,
istotnie zwiększyło zainteresowanie udziałem w Klastrze. Dbając o markę Klastra
oraz uwzględniając fakt, że funkcjonują w nim firmy mogące stanowić wobec siebie
konkurencję, określono kilkuetapową procedurę przyjmowania nowych członków.
W pierwszej kolejności Komitet Sterujący na podstawie formularza zgłoszeniowego
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kandydata weryfikuje celowość przyjęcia go do Klastra. W ocenie uwzględnia się
potencjał kooperacyjny, potrzebę korzystania z zasobów sieci, poziom innowacyjności produktów i stosowanych technologii, a także wiarygodność podmiotu. Na
podstawie wystawionej opinii Przewodniczący Rady Klastra decyduje o możliwości
zaprezentowania aplikującej firmy podczas posiedzenia Rady Klastra, reprezentowanej przez wszystkich członków sieci. Negatywna opinia Komitetu Sterującego
nie eliminuje możliwości prezentacji firmy i poddania kandydatury pod głosowanie.
W ocenie oprócz potencjału produkcyjnego i naukowo-badawczego kandydującej
firmy brana jest także pod uwagę zbieżność profilu jej działalności ze specjalizacjami klastrowymi, do których należą produkcja nutraceutyków, suplementów diety
i żywności prozdrowotnej. Rada podejmuje decyzję w przeciągu 7 dni. Aktualnie
NUTRIBIOMED skupia 90 członków, w tym 11 instytucji badawczo-naukowych
oraz 2 instytucje otoczenia biznesu. W okresie 12 lat działalności zaangażowane tu
podmioty wdrożyły 39 nowych technologii. Utworzona sieć posiada status Krajowego Klastra Kluczowego oraz międzynarodowy certyfikat Bronze Label119.

5.6. Kielecki Park Technologiczny (KPT)
Zaplecze. Kielecki Park Technologiczny jest biznesową wizytówką Kielc
i jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto
Kielce. Działające tu firmy zyskują dostęp do szerokiego wachlarza „szytych na
miarę” usług biznesowych i badawczo-rozwojowych, a także pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz w nawiązywaniu partnerstw. Park dysponuje doskonale wyposażoną i atrakcyjnie zlokalizowaną infrastrukturą Zespołu
Inkubatorów Technologicznych (ZIT), do którego należą m.in. budynki Orange
Inc. oraz Skye Inc. KPT to także miejsce sprzyjające rozwojowi startupów. Młodzi
przedsiębiorcy mogą wynająć tu powierzchnię lokalową na preferencyjnych warunkach, a także skorzystać z fachowego wsparcia w realizacji nowatorskich pomysłów.
Częścią ZIT jest Centrum Konferencyjne, na które składają się 4 sale konferencyjno-szkoleniowe, biuro coworkingowe oraz pokoje biznesowe. Do KPT należy
także Centrum Technologiczne, które składa się z 4 hal produkcyjnych, budynku
laboratoryjno-produkcyjnego i terenów inwestycyjnych. Jest to strefa przeznaczona dla nowych oraz funkcjonujących już przedsiębiorstw, opierających swój rozwój
na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. Ważną część Parku stanowią
Centra Badawczo-Rozwojowe. Centrum Kompetencji ICT to miejsce, gdzie organizowane są szkolenia w ramach Akademii CISCO, skierowane do specjalistów
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IT, studentów kierunków technicznych i wszystkich osób zainteresowanych sieciami
i bezpieczeństwem sieciowym. W parku funkcjonuje również Centrum Fashion
Design (CFD) dysponujące powierzchnią kilkuset metrów kwadratowych, na której rozlokowane są m.in. szwalnia, studio graficzne, fotograficzne oraz showroom.
Oferta CFD skierowana jest do uczniów, studentów i absolwentów kierunków związanych z wzornictwem i projektowaniem, a także do pasjonatów mody. Ośrodek
oferuje kursy, warsztaty i szkolenia, świadczy również usługi projektowania i wykonywania haftu maszynowego. Na terenie Parku znajduje się Centrum Druku 3D,
w którym tworzone są prototypy oraz produkowane krótkie serie gotowych artykułów. Centrum zajmuje się również obróbką wydrukowanych modeli. Dodatkowo
w Parku, na licencji amerykańskiej firmy Material ConneXion®, działa Biblioteka
Materiałowa, posiadająca dostęp do bazy ponad 7,5 tys. skatalogowanych szczegółowych opisów materiałów użytkowych opatrzonych opisami ich właściwości fizyko-chemicznych, zdjęciami oraz danymi producentów. Baza służy producentom
w projektowaniu nowych oraz udoskonalaniu istniejących rozwiązań. Material ConneXion® pomaga firmom stworzyć oraz udoskonalać produkty poprzez zastosowanie
innowacyjnych rozwiązań. Materiały użytkowe są skatalogowane według kategorii.
Daje możliwość bezpośredniego zapoznania się z produktem, m.in. jego teksturą,
grubością, plastycznością. Do dyspozycji zainteresowanych jest 1200 próbek. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych maszyn i urządzeń, nastawionych na
współpracę z podmiotami z sektora prywatnego oraz instytucjami naukowymi.
Dzięki działalności Parku, Miasto Kielce dysponuje doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi o powierzchni 15 hektarów. Zostały one uzbrojone
w niezbędne media oraz infrastrukturę w postaci dróg wewnętrznych. Nieruchomości te tworzą spójny kompleks z dogodną komunikacją i strefą relaksu. Znajdują się
one w bliskiej odległości od obiektów KPT, dlatego firmy, które lokują tam swoje
zakłady mogą liczyć na oferowane na co dzień przez Park usługi.
Warunki przystąpienia. Z oferty KPT może skorzystać każdy, kto ma innowacyjny pomysł na biznes. Jego potencjał rynkowy każdorazowo jest oceniany
przez komisję rekrutacyjną. Zaakceptowane podmioty uzyskują dostęp na preferencyjnych warunkach, do w pełni wyposażonej powierzchni biurowej, laboratoryjnej
oraz produkcyjnej. Preferencyjne stawki najmu przysługują podmiotom działającym
na rynku nie dłużej niż 5 lat i kwalifikującym się do objęcia pomocą de minimis.
Dodatkowo Park oferuje usługi firmom, które zakończą proces inkubacji i „rozwiną
skrzydła”, ale również podmioty niedziałające w ramach Inkubatorów, mogą wynająć powierzchnie w Centrum Technologicznym. Nabór firm odbywa się w drodze
przetargu nieograniczonego. Cena za m2 oraz preferencje każdorazowo zawarte są
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w dokumentacji przetargowej. Oferta Wirtualnego Inkubatora dla firm potrzebujących wyłącznie wsparcia biznesowego, bez powierzchni biurowej. Ten rodzaj usług
świadczony jest w sposób zdalny, ale korzystające z nich firmy są zarejestrowane
w bazie Parku. Firmy i podmioty, które chcą funkcjonować w sposób wirtualny w Kieleckim Parku Technologicznym mają do wyboru trzy pakiety, tzw. technopaki.
Networking i dodatkowe usługi. Kielecki Park Technologiczny, dążąc do stworzenia przyjaznych warunków nawiązywania kontaktów biznesowych, organizuje
dla swoich przedsiębiorców cykliczne spotkania, konferencje oraz meetupy. Jednym
z takich spotkań jest Linkowanie w KPT: wydarzenie to służy kojarzeniu firm z różnych branż, które prowadzą działalność w parku oraz poza nim. Poprzez bezpośrednie spotkania organizatorzy starają się wzmocnić ofertę promocyjną ulokowanych
w nim podmiotów i wywołać swoisty efekt synergii. Moderowane spotkania odbywają się w komfortowej przestrzeni coworkingowej. Uczestnicy zapoznają się ze
sobą wzajemnie w nietypowej formule speed dating (szybkich randek), która wykracza poza dotychczasowe ramy tradycyjnych konferencji. Nadaje spotkaniom
charakter bardziej dynamiczny, ciekawszy i spontaniczny. Uczestnicy zasiadają na
przyporządkowanych przez organizatora miejscach, wyposażeni w firmowe materiały informacyjne, ofertę i wizytówkę. Zgodnie z regułami przy stoliku mogą spędzić tylko 4 minuty, po 2 minuty na prezentację każdej osoby. Po wyczerpaniu limitu
czasu, na sygnał moderatora, każdy uczestnik przemieszcza się do kolejnego, wyznaczonego miejsca i powtarza zadanie. Dzięki takiej organizacji spotkań uczestnicy
pod presją czasu koncentrują się na przekazaniu – sprzedaniu jedynie najistotniejszych informacji o swoim biznesie i w jak najatrakcyjniejszy sposób. Dodatkowym
urozmaiceniem wydarzenia są krótkie prelekcje dotyczące najnowszych trendów
biznesowych przygotowane zarówno przez przedsiębiorców działających w KPT,
jak i zaproszonych gości. Poruszane tematy dotyczą m.in. aktywnego pozyskiwania klientów w Internecie, negocjacji, komunikacji i budowania wizerunku firmy.
Prowadzone są również dyskusje o najczęściej popełnianych błędach w biznesie,
a także na temat ochrony własności intelektualnej. Spotkaniom zwykle towarzyszy
drobny catering w postaci pizzy lub przekąsek. Vouchery Kieleckiego Parku Technologicznego: inną formą integracji połączonej z wzajemną wymianą świadczeń
stało się wprowadzenie rabatów na wzajemne usługi dla podmiotów ulokowanych
w KPT. Pierwotnie projekt zakładał uczestnictwo samych tylko firm parkowych.
Szybko jednak okazało się, że pomysłem zainteresowały się także firmy i instytucje zewnętrzne, które również włączono do programu. W celu uniknięcia dominacji
i aby umożliwić równość dostępu wprowadzono limity w liczbie partnerów z danej
branży oraz ograniczono do 2 lat okres trwania umowy partnerskiej. Do programu rabatowego zaangażowany jest też sam Park, który wystawia vouchery m.in. na
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wynajem sali konferencyjnej, pokoju spotkań biznesowych, Football Room’u, Golf
Room’u, na wstęp do Energetycznego Centrum Nauki, na wystawy, targi i warsztaty
lub porady prawne. Pakiet zniżek i rabatów w ramach Voucherów KPT sukcesywnie
się powiększa o nowe usługi i produkty. Kielecki Park Technologiczny realizuje szereg międzynarodowych inicjatyw dotyczących m.in. digitalizacji przedsiębiorstw,
cyberbezpieczeństwa czy CSR.
Parki technologiczne dzięki skumulowaniu w jednym miejscu innowacyjnych
przedsiębiorstw stają się animatorami sieci dysponujących wartościowymi zasobami technicznymi, ludzkimi oraz finansowymi120. Stosując określone kryteria doboru
nowych najemców, ośrodki starają się stworzyć wartościowe środowisko współpracy między podmiotami, tak by możliwe było osiągnięcie unikalnego efektu synergii.
W tym celu zapewniają odpowiednie zaplecze infrastrukturalne stymulujące współpracę121, wypełniając je działaniami o charakterze networkingowym, które mają
szczególne znaczenie w pobudzeniu innowacyjności firm branż wysokich technologii122. Wszystkie działania służące integracji przedsiębiorców, wymianie wiedzy,
promocji ich oferty, czy nawiązywaniu kolejnych kontaktów biznesowych wzmacniają pozycję konkurencyjną omawianych przedsiębiorstw i budują prestiż samych
parków. Pozytywny wizerunek tych miejsc zachęca nowe firmy do lokowania swojej działalności w ośrodkach innowacji. Skuteczność omawianych działań zależy
jednak w dużej mierze od zaangażowania i kreatywności kadr parków technologicznych na rzecz przedsiębiorstw123.

120

H. Löfsten, P. Lindelöf (2002): Science Parks and the growth of new technology- based firms-academic-industry links, innovation and markets. Research Policy, 31(6), s. 859-876, https://doi.org/10.1016/
S0048-7333(01)00153-6 [11.12.2019].
121
Takiej jak części wspólne budynków, coworkingi, sale spotkań, strefy relaksu, pokoje socjalne.
122
A. Zakrzewska-Bielawska (2012): Współpraca technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw
jako szansa rozwoju regionu, [w:] A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw
w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i region, Difin, Warszawa, s. 161-184.
123
J. Adamska, J. Kotra (2011): Kreowanie środowiska innowacyjnego w parkach technologicznych,
Poznań–Gliwice, PARP, s. 41-65.

Rozdział 6.

Analiza działalności firm ulokowanych
w polskich parkach i inkubatorach
technologicznych w świetle własnych
badań empirycznych

Rozdział ten zawiera pogłębioną analizę danych z uwzględnieniem informacji pozyskanych z charakterystyki ogólnej poszerzonej o odpowiedzi firm (177) na zawarte
w ankiecie pytania. W miejscach, gdzie można było dokonać analizy porównawczej
z poprzednimi badaniami, odniesiono się do wyników badań z ubiegłych lat.

6.1. Charakterystyka próby badawczej
Stan i struktura ankietowanych firm
Opisując próbę badawczą należy zaznaczyć, że firmy w badanej grupie są ulokowane w 13 parkach i jednym samodzielnym inkubatorze technologicznym, w badaniu nie brano pod uwagę firm ulokowanych w wirtualnych inkubatorach (usłudze
polegającej na udzieleniu przez ośrodek adresu i dostępu do usług, bez wynajmu
infrastruktury).
W badanej zbiorowości dominują firmy działające w infrastrukturze parkowej,
które stanowią 50% ogółu. Uczestnicy programów inkubacji, inkubatorów technologicznych stanowią 36% badanych (rys. 13)124.
W badaniu przeanalizowano również wiek firm, wykorzystując dane dotyczące
ich rejestracji. Pod względem struktury wiekowej grupa jest zróżnicowana, przeważają jednak firmy działające na rynku do 10 lat (rys. 14).
Wśród badanych firm znalazły się wyłącznie podmioty zarejestrowane po 1990
roku. Dominują wyraźnie dwie grupy wiekowe. Blisko połowa (46%) to firmy zarejestrowane w 2015 roku i później, czyli te z maksymalnie 4-letnim stażem na
124
Grupa badanych firm stanowiąca 14% firm nie wskazała w ogóle bądź wskazała przynależność do
dwóch instytucjonalnych form wsparcia przedsiębiorczości jednocześnie, tj. parku i inkubatora technologicznego jednocześnie. Przyczyny tej sytuacji można szukać właśnie w trendzie odchodzenia od
wydzielonej infrastruktury inkubacyjnej do realizacji programów inkubacyjnych w parkach technologicznych. Dopełnianie się i przeplatanie zadań realizowanych przez ośrodki może stanowić problem
wyodrębnienia poszczególnych funkcji przez ulokowane w nich przedsiębiorstwa.
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Rysunek 13. Struktura firm w podziale na formy wsparcia w 2018 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Rysunek 14. Struktura firm według roku rejestracji [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

rynku. Drugą grupę liczącą 1/3 przebadanych firm stanowią te zarejestrowane
w latach 2010-2014, czyli działające nie dłużej niż 9 lat.
Analizy badanych firm dokonano również pod kątem wieku w podziale na te
ulokowane w parkach technologiczny i te ulokowane w inkubatorze technologicznym, biorące udział w inkubacji (tab. 12).
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Tabela 12. Firmy według roku rejestracji w parkach i inkubatorach technologicznych
Rok rejestracji

Parki technologiczne

Inkubatory technologiczne

1995-1999

5%

6%

2000-2004

3%

3%

2005-2009

13%

3%

2010-2014

39%

17%

2015 - później

28%

70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Można zauważyć, że w parkach technologicznych zróżnicowanie pod względem wieku jest większe, z kolei w inkubatorach technologicznych przeważają firmy
zarejestrowane w 2015 roku i później, co również potwierdza realizację ich misji
polegającej na wspieraniu firm na pierwszym etapie ich rozwoju. Średnia długość
pobytu inkubowanych firm w inkubatorach technologicznych w krajach UE to
35 miesięcy, dane wzorcowe wskazują na okres 3 lat125. W Ośrodkach Innowacji
lokują się również firmy z wieloletnim stażem. Zazwyczaj są to tzw. lokatorzy strategiczni („wizytówki parku”), działający w obszarach strategicznych z punktu widzenia parku. Tego rodzaju firmy są kluczowym elementem ekosystemu parkowego, budującym jego pozycję i przewagę konkurencyjną. Dzięki temu, że wynajmują
znaczną powierzchnię od parku zapewniają regularne wpływy, zatrudniają znaczną
liczbę osób. Drugi element brany pod uwagę to obszar merytoryczny. Podmiot taki
powinien realizować działania wpisujące się w specjalizację parku, np. prowadzić
projekty badawcze126.
Wątpliwość może budzić fakt utrzymywania w infrastrukturze inkubatorowej
firm starszych niż 5 lat. Jednakże inkubatory technologiczne, których budowa była
współfinansowana ze środków zewnętrznych (takich jak na przykład Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013) mają możliwość wynajmu
określonej powierzchni (20% netto powierzchni budynku) na rzecz innych podmiotów świadczących usługi związane z bieżącą działalnością przedsiębiorcy, w szczególności usługi finansowe, prawne, księgowe, zarządcze lub doradcze dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną127.
Firmy o najdłuższym stażu znajdujące się w inkubatorach technologicznych były
125
I. Czaja (2005): Inkubatory jako instrumenty wspierania przedsiębiorczości na przykładzie Finlandii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 671, Kraków, s. 77.
126
A. Tórz, M. Kaki (2011): Rola lokatorów strategicznych w funkcjonowaniu parków i inkubatorów
technologicznych, PARP, Poznań–Otaniemi.
127
W rozumieniu § 4 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia
2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
2007-2013.
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rejestrowane w latach 1995-1999. Porównując wyniki z kilku lat można stwierdzić,
że każdorazowo w badanej grupie wywiadu pogłębionego dominowały firmy działające na rynku od 3 do 5 lat (tab. 13).
Tabela 13. Firmy według roku rejestracji w poszczególnych badaniach
Rok rejestracji

Badanie 2012

Badanie 2015

Badanie 2017

Badanie 2019

Przed 1990

4%

1%

0

0

1991-1994

7%

2%

3,75%

2%

1995-1999

8%

6%

2,44%

5%

2000-2004

12%

10%

6,51%

7%

2005-2009

27%

19%

13,52%

8%

2010-2014

42%

55%

42,83%

32%

nd

7%

30,94%

46%

2015 (i później)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Świadczyć to może o regularnej wymianie firm w parkach i inkubatorach technologicznych korzystających z usług tych jednostek. Ośrodki te z założenia podpisują umowy na czas określony, w przypadku inkubatora technologicznego na okres
do 3-5 lat, zapewniając pomoc firmom we wczesnej fazie działalności, zmniejszając
część ryzyka związanego z ich aktywnością operacyjną128.
Badane firmy zostały sklasyfikowane pod względem wielkości zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej129. Badane firmy ujęto
w 4 grupy: mikro, małe, średnie i duże130 (rys. 15). W próbie znalazło się najwięcej
firm mikro (zatrudniających 1-9 pracowników), bo aż 71%. Firmy małe (zatrudniające 10-49 pracowników) to 21% badanej grupy, kolejno 5% i 3% to firmy mające
status średniej (40-249 osób) i dużej (zatrudniające powyżej 250 osób)131.
Reprezentacja firm w parkach i inkubatorach technologicznych jest spójna
z ogólnymi danymi zgodnie z Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsię128

A. Wójcik-Karpacz, J. Rudawska (2016): Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 419, Wrocław, s. 248-264.
129
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807).
130
Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej niż 10 osób i przychody
netto lub suma bilansowa są mniejsze lub równe 2 mln EUR; małe przedsiębiorstwo – zatrudnienie
średnioroczne pracowników to mniej niż 50 osób i przychody netto lub suma bilansowa są mniejsze
lub równe 10 mln EUR; średnie przedsiębiorstwo– zatrudnienie średnioroczne pracowników to mniej
niż 250 osób i przychody netto są mniejsze lub równe 50 mln EUR lub suma bilansowa jest mniejsza
lub równa 43 mln EUR; duże przedsiębiorstwo – wszystkie pozostałe, które nie wpisują się w wyżej
wymienione kryteria.
131
Warto nadmienić, iż status firmy dużej nie musi wynikać wyłącznie z obrotów i zatrudnienia, ale
również z powiązań właścicielskich.
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Rysunek 15. Wielkość badanych firm [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

biorstw w Polsce (2019). Podobną reprezentację, gdzie przeważają firmy mikro, a na
drugim miejscu są małe, można odnotować w grupie badanych firm132.
Biorąc pod uwagę rodzaje formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
w grupie badanych znalazły się w większości podmioty prawa handlowego i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale również stowarzyszenia i fundacje.
Rysunek 16 prezentuje ujęcie firm według reprezentowanej formy prawnej.
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Rysunek 16. Firmy działające w parkach i inkubatorach technologicznych według formy prawnej
w 2019 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
132

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2019, R. Zakrzewski, A. Skowrońska
(red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Grupa PFR, s. 16.
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Według deklarowanej formy prawnej, badane firmy to w przeważającej liczbie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które stanowią 65%133. Drugie pod
względem liczby są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, łącznie
26% badanej grupy134. Wśród badanych znalazły się nieliczne fundacje i stowarzyszenia (po dwie instytucje każdego rodzaju), prowadzące działalność gospodarczą,
co pozwala im na podpisanie umowy najmu powierzchni z ośrodkiem innowacji, bo
co do zasady instytucje te wspierać mają przedsiębiorców.
Porównując formy prawne badanych firm z poprzednich lat można zauważyć,
że dominują niezmiennie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których liczba
w badanej grupie w ostatnim czasie znacząco się zwiększyła (przyrost 8% w porównaniu do badania z 2017 r.) – rysunek 17.
Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pozostaje niezmiennie na tym samym poziomie i oscyluje wokół 25%. Zmianom podlega liczeb-
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Rysunek 17. Firmy działające w parkach i inkubatorach technologicznych według formy prawnej
w latach 2014, 2017, 2019 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
133
Jest to najbardziej rozpowszechniona forma prowadzenia działalności gospodarczej, samodzielny
podmiot posiadający osobowość prawną, najczęściej występująca forma spółki kapitałowej (A. Jagodziński (2015): Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku,
Nauki Ekonomiczne, T. XXI, s. 79-88).
134
Podstawę prawną dla prowadzenie tego typu działalności reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
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ność „pozostałych” form prawnych, które z badania na badanie maleją (zaliczyć do
nich można inne niż wymienione rodzaje spółek osobowych i kapitałowych).
Ponieważ zazwyczaj wyższa forma prawna wiąże się z rozwojem firmy pod
kątem liczby pracowników, porównano wielkość zatrudnienia w oparciu o umowę
o pracę w poszczególnych formach prawnych badanych firm. Firmy działające jako
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 91% mają status firmy mikro
i zatrudniają średnio 1,5 osoby na podstawie umowy o pracę. Firmy małe (zatrudniające 10-49 pracowników) stanowią 9% i zatrudniają średnio 12 osób.
W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością również dominują spółki o statusie mikro (66% grupy), tu średnia liczba zatrudnianych pracowników na
umowę o pracę wynosi 3,5. Firmy małe stanowią 23% tej grupy i średnio zatrudniają
18 pracowników. Firmy średnie i duże stanowią 10% spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy pamiętać, że w badanej grupie dominują firmy działające na
rynku od 2015 roku i później, więc są to w większości firmy w początkowej fazie
rozwoju.
Można zauważyć częstszy wybór formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzyści płynące z tej formy prawnej to między innymi uznawanie jej za bardziej
bezpieczną formę prowadzanie działalności, gdzie wspólnik spółki nie odpowiada
za zobowiązania spółki, jest oddzielony od jej majątku, ma łatwość przeniesienia
własności135. Z kolei do wad zaliczyć można wysokie koszty w porównaniu z osobą
fizyczną prowadzącą działalność związane z organizacją, podwójne opodatkowanie,
jawność oraz oddzielenie własności i zarządzania136.
Analizy przeprowadzono również pod kątem formy własności firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych (rys. 18) – te drugie reprezentowane były w minimalnym stopniu (1% badanych).
W badanej próbie przeważają znacząco firmy stanowiące własność osób fizycznych (86%). Własność prywatna krajowa oraz własność osób zagranicznych
są reprezentowane każda przez 6% badanych firm137. W badanej grupie 1% stanowią przedsiębiorstwa mieszane w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej. Wśród własności sektora publicznego (m.in. należące do Skarbu Państwa,
przedsiębiorstwa komunalne) badane firmy stanowiły 1%.

135

A. Solarki (2012): Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez MŚP,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenie nr 52(708),
s. 283-293.
136
A. Jagodziński (2015): Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw…, op. cit., s. 79-88.
137
Własność mieszana występuje, gdy wartość kapitału prywatnego stanowi przynajmniej 50% kapitału
ogółem, niezależnie od formy organizacyjnej podmiotu gospodarczego (I. Sierpowska (2006): Pojęcie
własności publicznej w prawie administracyjnym, Kwartalnik Prawa Publicznego nr 6/1, s. 133-151).
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Rysunek 18. Firmy według form własności [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Przeprowadzone badanie wykazało, że firmy najczęściej mają 1-2 właścicieli
(rys. 19). Bardziej rozbudowane zarządy w liczbie powyżej 5 osób stanowią zaledwie 7%. Średnia liczba właścicieli w grupie badanych firm, to 2,26 osoby, w tym
kobiety stanowią średnio 0,42 osoby. W próbie przeważają firmy, w których właścicielami są 1-2 osoby i stanowią 68%. Blisko 1/4 badanych firm jest własnością
3-4 osób. Tylko 7% spośród nich ma więcej niż 5 właścicieli i są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą normą jest jeden właściciel, w tym średnio 0,25 z nich stanowią
kobiety. Z kolei w przypadku drugiej najliczniejszej grupy firm, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, średnia liczba właścicieli wynosi 2,76, z czego 0,51 to
średnia liczba kobiet.
Średnio liczba osób zarządzających badanymi firmami wynosi 1,67 osoby,
w tym kierujące firmą kobiety stanowią średnio 0,37 osoby. Oznacza to, że średnia
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Rysunek 19. Struktura firm według liczby właścicieli [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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liczba zarządzających jest mniejsza niż samych właścicieli. W porównaniu do poprzednich lat, liczba osób zarządzających nieznacznie spadła, nieznacznie wzrosła
natomiast średnia liczba zarządzających kobiet. W 2013 roku liczba zarządzających
to 1,78, w tym 0,29 kobiet, a w 2017 roku średnia liczba zarządzających to 1,90,
w tym 0,32 kobiet. Warto podkreślić ten postępujący trend wskazujący na coraz
szersze wchodzenie kobiet w obszar działalności technologicznej.
Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa to dwa różne pojęcia, powiązane ze sobą,
jednak nie tożsame. Rozwój według Z. Pierścionek (1998)138, wiąże się ze zmianą jakościową, polegającą na przykład na wprowadzeniu innowacji produktowej,
procesowej, organizacyjnej czy marketingowej w firmie. Wzrost natomiast jest kategorią ilościową. Oznacza powiększenie określonych zasobów przedsiębiorstwa
i najczęściej prowadzi do wzrostu udziału w rynku, dywersyfikacji działalności.
Przyjmuje się, że zatrudnianie personelu (zwiększenie zdolności wytwórczej) wiąże
się ze zmianą wielkości firmy i obok wartości przedsiębiorstwa jest efektem wzrostu firmy139. Zwolnienia mogą sygnalizować stagnację, problemy przedsiębiorstwa.
Badaną grupę zapytano zatem o planowane zmiany liczebności personelu, wzrost
bądź redukcję zasobów ludzkich. Pozyskane dane mogą służyć menedżerom parków
do podjęcia działań zaspokajających potrzeby działających na ich terenie przedsiębiorstw i opracowanie strategii wsparcia. Wyniki prezentuje rysunek 20.
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Rysunek 20. Czy firma planuje zmianę poziomu zatrudnienia? [%]
Źródło: opracowanie własne.
138

Z. Pierścionek (1998): Strategie rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa, s. 305.
W. Łukasiński (2014): Projakościowe zarządzanie źródłem trwałego sukcesu organizacji, [w:]
A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym,
Mfiles.pl, Kraków, s. 66-68.
139
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Z blisko 70% badanych firm, które planują w najbliższym czasie zamianę poziomu zatrudnienia, aż 99% ma w planach stworzenie nowych miejsc pracy, a tylko 1%
redukcję. Wzrost zatrudnienia w połowie przypadków będzie wynosił 1-2 osoby. Aż
15% badanych firm deklarujących wzrost planuje przyjąć od 3 do 4 nowych osób,
a 16% firm planuje znaczny rozwój w tym zakresie i szacuje zatrudnić powyżej
5 osób, maksymalnie 15 osób. Tylko 2 firmy deklarujące zmiany w zatrudnieniu
wskazały, że przeprowadzą redukcję liczby miejsc pracy na poziomie 1-3 osób.
Zmian w zakresie liczebności zasobów ludzkich nie planuje 1/3 badanych firm, co
może świadczyć zarówno o stabilizacji sytuacji firmy, jak i jej stagnacji.

Zasięg działania badanych firm, grupy klientów docelowych
Rynek, na którym funkcjonują przedsiębiorstwa, przeanalizowano pod kątem zasięgu geograficznego. Wedle tego kryterium podziału rynek, na którym operuje przedsiębiorstwo, może obejmować miasta, wieś – rynek lokalny; wydzielony obszar, np.
województwo – rynek regionalny; terytorium całego kraju – rynek krajowy, zwany również wewnętrznym; otoczenie danego kraju, powiązania eksportowo-importowe – rynek
zagraniczny oraz rynek światowy (globalny)140. Wśród badanych firm, ulokowanych
w parkach i inkubatorach technologicznych, dominują firmy, które dywersyfikują rynek
zbytu i działają na kilku poziomach jednocześnie, stanowiąc 62% próby (rys. 21).
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Rysunek 21. Struktura sprzedaży w zależności od rynku w 2018 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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W. Kwiatkowska (2008): Podstawy mikroekonomii, [w:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 113-114.
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Na najbliższym rynku regionalnym operuje 11% badanych firm. Wyłącznie na
rynku o zasięgu krajowym lokuje produkty i usługi 21% badanych firm, a 5% działa
tylko na rynkach zagranicznych. W grupie pozostałych, łączących różne kategorie
rynków (62%), 11% zajmują firmy oferujące swoje produkty oraz usługi jednocześnie na rynkach zarówno regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych, reszta
to firmy działające maksymalnie w zasięgu kraju.
Wśród rynków zagranicznych dominują Niemcy (22 wskazania), Stany Zjednoczone (21 wskazań), Wielka Brytania (21 wskazań), kolejno Włochy, Holandia,
Belgia (6, 6, 5 wskazań). Lista wymienionych krajów, wskazywanych jako największych odbiorców produktów/usług badanych firm, obejmuje 37 wskazań, pokrywają
one zarówno Europę, Azję, Afrykę, jak i Amerykę Północną.
Elementem badania firm w parkach i inkubatorach technologicznych była analiza głównych klientów, do których kierują swoje produkty/usługi. Klienci zostali
podzieleni na kategorie: duże firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz inne, do których można zaliczyć np. organizacje
pozarządowe. Wyniki zostały przedstawione na rysunku 22.
ͳͳΨ

͵Ψ

ͳ͵Ψ

ͶͳΨ

͵ʹΨ
Ă



  

 




Rysunek 22. Główne typy klientów badanych firm [średnia w %]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Najczęściej grupą docelową, na którą nakierowana jest strategia sprzedażowa
badanych firm, są duże przedsiębiorstwa (41%). Na rzecz takiego klienta pracują
przede wszystkim mikro- i małe firmy. Na drugim miejscu produkty i usługi oferowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (32%). Instytucje publiczne
stanowią 13% grupy, a osoby fizyczne 11%, co wskazuje, że w parkach coraz częściej lokują się detaliści. Potwierdza to zresztą analiza rodzajów działalności według
PKD (por. rozdz. 4, s. 54). W grupie badanych firm blisko 1/3 z nich (27%) deklaruje
jedną grupę klientów docelowych, co oznacza, że reszta (73%) badanych firm oferuje swoje produkty/usługi do więcej niż jednej grupy odbiorców.
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6.2. Potencjał innowacyjny i badawczy ankietowanych firm
Koncepcja potencjału innowacyjnego w literaturze przedmiotu powiązana jest
z przedsiębiorstwami innowacyjnymi i może być formułowana jako zdolność przedsiębiorstwa do wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, by doprowadzić do wzrostu jakości, zyskowności, zwiększenia produktywności realizowanych
procesów i udoskonalenia produktów czy usług141. Według A. Żołnierskiego, na wewnętrzny potencjał innowacyjnych składają się:
– zasoby ludzkie (kadra i jej wiedza oraz doświadczenie, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie informacją);
– badania i rozwój (wyodrębnione komórki B+R, prace zlecone, prowadzone prace badawcze i rozwojowe);
– technologie w przedsiębiorstwie (maszyny, urządzenia, systemy teleinformatyczne).
Potencjał zewnętrzny stanowi natomiast otoczenie, takie jak uczelnie wyższe,
jednostki badawczo-rozwojowe, jak również odbiorcy, dostawcy oraz konkurencja142.
Podobne elementy badania potencjału innowacyjnego zostały użyte w badaniu.
Analizę firm pod kątem innowacyjności rozpoczęto od zdiagnozowania, jakie
branże reprezentują dane firmy. Posłużono się do tego klasyfikacją PKD. Firmy wpisują się w 13 sekcji PKD (rys. 23).
Biorąc pod uwagę sekcje PKD, w badanej grupie dominują firmy z sekcji M
– Działalność proporcjonalna, naukowa i techniczna oraz Sekcji J – Informacja
i komunikacja. Na kolejnych pozycjach są firmy z Sekcji C – zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (9%) oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (Sekcja G). Pozostałe nie przekraczają 5%.
Do analizy innowacyjności przedsiębiorstw ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych wykorzystano parametry dotyczące przypisania działalności firm do branż innowacyjnych według OECD143 na podstawie zadeklarowanego
PKD, liczbę wdrożonych innowacji, w podziale na produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne, liczbę patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych, li141

D. Janczewska (2012): Rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w sektorze MSP na
przykładzie branży konstrukcji stalowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 92, s. 167-183.
142
A. Żołnierski (2005): Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 3-5.
143
Klasyfikacja OECD sporządzona jest na podstawie wielkości nakładów (bezpośrednich i pośrednich) na badania i rozwój w stosunku do wartości dodanej poszczególnych branż. Obejmuje ona cztery
grupy, tj.: zaawansowaną technologię, średnio zaawansowaną, średnioniską oraz niską technologię.
Dla usług Eurostat wyróżnił usługi zaawansowanych technologii oparte na wiedzy, do których zaliczyć
można pocztę i telekomunikację, informatykę oraz działalność badawczą i rozwojową.
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Sekcja M - DziaųalnoƑđ profesjonalna, naukowa i
techniczna

36%

Sekcja J - Informacja i komunikacja

34%

Sekcja C - Przetwórstwo przemysųowe

9%

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, wųČczajČc motocykle

7%

Sekcja T - Gospodarstwa domowe zatrudniajČce
pracowników; gospodarstwa domowe produkujČce
wyroby i ƑwiadczČce usųugi na wųasne potrzeby

3%

Sekcja K - DziaųalnoƑđ finansowa i ubezpieczeniowa

2%

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc spoųeczna

2%

Sekcja F - Budownictwo

2%

Sekcja R - DziaųalnoƑđ zwiČzana z kulturČ, rozrywkČ i
rekreacjČ

1%

Sekcja I - DziaųalnoƑđ zwiČzana z zakwaterowaniem i
usųugami gastronomicznymi

1%

Sekcja N - DziaųalnoƑđ w zakresie usųug
administrowania i dziaųalnoƑđ wspierajČca

1%

Sekcja P - Edukacja

1%

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiħ
elektrycznČ, gaz, parħ wodnČ, gorČcČ wodħ i powietrze
do ukųadów klimatyzacyjnych
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Rysunek 23. Struktura populacji respondentów – podział firm według sekcji PKD [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

cencji oraz dysponowanie działem badawczo-rozwojowym, jak również współpracę
z jednostkami naukowo-badawczymi.
Przyjęte parametry wzorowane są na narzędziach pomiaru innowacyjności organizacji funkcjonujących w literaturze i opierają się zarówno na opisie kryteriów
nakładów (inputs), jak i efektów (outputs)144. Przyjęte kryteria są częściowo spójne
144

J. Rudawska (2017): Innowacyjność organizacji – istota i pomiar, Europa Regionum 2/2017, tom
XXXI, s. 9-21.
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między innymi z propozycją mierników E. Wojnickiej145, która uwzględnia zarówno
poziom przedsiębiorstwa, jak i współpracę z uniwersytetami i ośrodki B+R, uznając,
że wyłącznie zestawienie tych dwóch perspektyw daje pełny widok poziomu innowacyjności organizacji i działań przez nią podejmowanych. Co więcej, proponuje
również mierniki korzyści i barier związanych z wdrażaniem innowacji i prowadzeniem działań B+R. Również T. Nawrocki146 bierze pod uwagę potencjał zasobowy,
np. personel zatrudniony do badań B+R, jak również rezultaty, np. liczba wdrożonych innowacji, patentów, wzorów, znaków.
Badane firmy pogrupowano według klasyfikacji OECD (tab. 14) na te działające w wysokich i średniowysokich technologiach, wysoko technologiczne usługi
oparte na wiedzy oraz kategorię pozostałe.
W badanej grupie ponad połowa podmiotów (52%) nie wpisuje się w działalność z zakresu wysokich czy średniowysokich technologii. Tylko 3 firmy reprezentują wysokie technologie, a 5 średniowysokie, wszystkie są z Sekcji C – przetwórstwo przemysłowe. W próbie dominują natomiast firmy z kategorii wysoko technologicznych usług opartych na wiedzy i stanowią 44% badanych (high-tech knowledge-intensice services). Analizując te ostatnie według sekcji PKD, reprezentują
one głównie działalność profesjonalną, naukową i techniczną (74%) oraz branżę
teleinformatyczną (26%).
W badaniu posłużono się również podziałem innowacji zaproponowanym
w Oslo Manual, według którego innowacja „ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje
zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej
z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa” i który wyodrębnia inTabela 14. Przedsiębiorstwa według listy działalności w ujęciu wysokich i średniowysokich technologii
Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich
i średniowysokich technologii

Udział firm
[%]

Wysokie technologie (high-technology)

2

Średniowysokie technologie (medium-high-technology)

3

Wysoko technologiczne usługi oparte na wiedzy (high-tech knowledge-intensive
services)

44

Pozostałe

52

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
145

E. Wojnicka (2004): System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk,
56-57.
146
T. Nawrocki (2015): Problematyka pomiaru i oceny innowacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 79, kol.1930, s. 222.
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nowacje produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne147. Zastosowano
ujęcie dotyczące zasięgu wdrażanych innowacji (w skali firmy, rynku polskiego,
Unii Europejskiej czy globalnej).
Na podstawie danych przedstawionych na rysunku 24 można stwierdzić, że
w badanej próbie 23% wszystkich firm zadeklarowało wdrożenie innowacji produktowej, 16% firm innowacji procesowej, a marketingowej i organizacyjnej odpowiednio 7% i 6% firm.
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Rysunek 24. Udział procentowy przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe, procesowe,
marketingowe lub organizacyjne z uwzględnieniem skali oddziaływania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Biorąc pod uwagę skalę oddziaływania, we wszystkich przypadkach dominuje
oddziaływanie o zasięgu najwęższym, tj. w skali firmy (rys. 25). Oznaczać to może,
że wdrażane innowacje usprawniają pracę firmy poprzez wdrożenie nowego produktu, procesu, działania marketingowego czy nowości organizacyjnej. W tej skali
firmy, największym odsetkiem odznaczają się innowacje organizacyjne (91%), a następnie procesowe (69%).
Analizie poddana została również struktura sprzedaży ogółem nowych i ulepszonych, innowacyjnych produktów i usług. Zestawienie prezentuje tabela 15.
Z opinii respondentów wynika, że 20% firm wcale nie stosuje innowacji, w przypadku 19% stanowią one 100% oferty. Biorąc pod uwagę, że 23% firm nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, można przypuszczać, że 57% spośród badanych podmiotów
dysponuje w swoim asortymencie co najmniej jednym innowacyjnym produktem
147

Oslo Manual (2018): Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. OECD
Publishing – Eurostat, Paris–Luxembourg, s. 34, 67-83.
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Rysunek 25. Zasięg oddziaływania innowacji i jej rodzaj [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Tabela 15. Procent sprzedaży ogółem nowych (innowacyjnych) produktów lub usług, co najmniej w skali kraju
w 2018 roku
Udział sprzedaży ogółem nowych (innowacyjnych) produktów lub usług, co
najmniej w skali kraju

Firmy [%]

0%

20

1-20%

12

21-40%

6

41-60%

9

61-80%

6

81-99%

5

100%

19

b.d.

23

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

lub usługą. Oznacza to, że w parkach i inkubatorach technologicznych funkcjonuje
trzykrotnie więcej innowacyjnych firm niż przeciętnie w polskiej gospodarce (co
potwierdza słuszność postawionej w pracy hipotezy H1). Według badań GUS, udział
innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w latach 2015-2017
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w ogólnej liczbie tych przedsiębiorstw wyniósł odpowiednio 18,5% i 10,4%148 (por.
podrozdział 3.1. Innowacyjność firm sektora MSP w Polsce).
Jednym z istotnych wskaźników i narzędzi zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest własność intelektualna, wiedza jawna i chroniona
prawem, zgromadzona i posiadana przez przedsiębiorstwo (IP – Intelectual Property)149. Patenty, ochrona wzorów użytkowych i przemysłowych są uznawane za wartość dodaną przedsiębiorstwa. Firmy, dążąc do zdobycia przewagi konkurencyjnej
na rynku, muszą pracować nad swoim potencjałem innowacyjnym. Często wdrażane
przez przedsiębiorstwa innowacje, aby utrudnić konkurencji przechwycenie rozwiązania, muszą być wspierane dodatkowymi mechanizmami, środkami ochrony własności intelektualnej. Do środków tych zaliczyć można zarówno formalne narzędzia
zatrzymywania wartości z innowacji w przedsiębiorstwie (patenty, wzory użytkowe,
wzory przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, oznaczenie geograficzne,
topografie układów scalonych), jak i strategiczne narzędzia mające na celu zatrzymanie wartości z wdrażanych innowacji w firmie (tajemnica przedsiębiorstwa, przewaga czasowa, długoterminowe umowy o pracę, złożoność przyczynowo-skutkową
innowacji, klauzule lojalnościowe dla pracowników)150.
Wśród firm jednak można zauważyć zróżnicowane podejście do stosowania środków ochrony własności intelektualnej. Z jednej strony firmy mają świadomość, że
chronią one innowatorów, którzy sami tworzą i wprowadzają innowacje i dzięki wdrożeniu ochrony mają monopol na korzystanie i rozporządzanie tym prawem. Z drugiej
jednak strony uznają ją za zbędny koszt, biurokrację oraz, co ważne, głębokie przekonanie, że automatycznie wiąże się ona z publicznym ujawnieniem istoty przesłania
rozwiązania innowacyjnego oraz ograniczonym czasem ochrony151. Firmy poddane
badaniu, ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych, w znaczącej większości nie stosują środków ochrony własności intelektualnej (tab. 16).
Badane firmy zwykle nie stosowały środków ochrony własności intelektualnej
(50% respondentów). Jeśli decydowały się na ochronę, to był to najczęściej patent
o zasięgu krajowym (10%), ewentualnie zagranicznym (5%). Odsetek firm dysponujących wzorem użytkowym i przemysłowym, w kraju i za granicą, wahał się od 4%
do 7% w każdej kategorii.
148

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2015-2017. Analizy statystyczne, GUS,
Warszawa 2018, s. 26.
149
W. Gierańczyk (2010): Rola własności intelektualnej w budowaniu innowacyjności krajów Unii
Europejskiej, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 16, Warszawa–Kraków, s. 76-85.
150
E. Skrzypek (2012): Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą – teoria i praktyka. Zarządzanie i Finanse 10(3), cz. 1, s. 516-530.
151
S. Motyka (2012): Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
[w:] R. Knosal (red.), Innowacje w zarzadzaniu i inżynierii produkcji, s. 78-88, Oficyna Wydawnicza
Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole.
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Tabela 16. Patenty, wzory użytkowe i przemysłowe w firmach [%]
Rodzaj i zakres ochrony
Patent krajowy

Udział firm [%]
2017

2019

11

10

Patent zagraniczny

3

5

Wzory użytkowe w kraju

3

7

Wzory użytkowe za granicą

1

6

Wzory przemysłowe w kraju

3

6

Wzory przemysłowe za granicą

42

4

B.d.

0

12

Nie stosuję

37

50

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Porównując udzielone odpowiedzi z rokiem 2017, można zauważyć wzrost
udziału firm stosujących patenty zagraniczne, wzory użytkowe w kraju i za granicą,
jak również wzory przemysłowe w kraju. Zmalało natomiast zainteresowanie wzorami przemysłowymi za granicą, a wzrosła tym samym liczba firm niestosujących
żadnej z form ochrony własności intelektualnej. Warto nadmienić, że blisko połowa
firm (48%) w próbie z 2019 roku, niestosująca ochrony m.in. patentowej oraz wzorów użytkowych i przemysłowych, to firmy zakwalifikowane jako high-tech knowledge-intensive services (czyli firmy usługowe) oraz te z kategorii pozostałe (49%),
co jest zrozumiałe w sektorze usług, szczególnie teleinformatycznych. Firmy pracują w dużej mierze w oparciu o licencje, dzięki którym upoważniają dany podmiot
do korzystania ze swojego utworu, w przypadku firm z branży teleinformatycznej
z dostępu do kodu źródłowego programu.
Licencjonowanie jest formą udzielenia praw do korzystania z technologii w zamian za ujętą w umowie licencyjnej wysokość przychodów. Jest to jedna ze stosowanych ścieżek bezpośredniej komercjalizacji, dużo bardziej elastyczna niż sprzedaż technologii, daje możliwość rozwoju innowacji, która ma wiele zastosowań
w różnych obszarach152. W próbie poddanej badaniu (rys. 26) firmy bardziej planują
dopiero udzielenie licencji lub jej zakupienie w przyszłości, niż aktywnie działają w tej materii w tym momencie. Tylko 10% badanych firm udzieliła licencji innym podmiotom. Połowa z nich udzieliła ich maksymalnie 3, reszta więcej niż 3
przy maksymalnej liczbie 10. Warto nadmienić, że z analizy statystycznej wyłączono dwie dominujące firmy z branży informatycznej, które udzieliły kolejno 1200
i 2000 licencji. Jeśli chodzi o plany badanych firm, pod kątem udzielenia licencji
152

M. Olszewski, A. Bek (2007): Komercjalizacja osiągnięć naukowych, Przewodnik. Nauka 4/2007,
s. 79-95.
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Planuje udzielić licencji w 2019 r.

16%

Udzielił licencji w 2018 r.

10%
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10%

0%

5%

10%

15%

20%

Rysunek 26. Liczba licencjodawców, która udzieliła licencji w 2018 roku lub planuje ich udzielić
w 2019 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

w 2019 roku, trend jest optymistyczny – aż 16% przedsiębiorstw zadeklarowało plany udzielenia, średnio 3 licencji, w kolejnym roku swojej działalności gospodarczej.
Te same firmy przebadano, traktując je jako biorców licencji (rys. 27).

Planuje zakupić licencję w 2019 r.

5%

Zakupił licencję w 2018 r.

3%

bd

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Rysunek 27. Liczba licencjobiorców, która zakupiła licencje w 2018 roku lub planuje ich zakupienie
w 2019 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Z drugiej strony, wśród badanych firm, licencjobiorcy stanowią tylko 3% grupy
i średnio nabyli 3 licencje w 2018 roku. Łącznie badane firmy zadeklarowały zakup
24 licencji, z czego 6, tj. 1/4 pochodziła z sektora nauki, reszta została zakupiona
od innego przedsiębiorcy. Nieznacznie więcej, bo 5% firm planuje zakup licencji
w kolejnym roku, w tym praktycznie wszystkie (8 z 9 wskazanych) od jednostki
naukowej.
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Biorąc pod uwagę dane z badania przeprowadzonego w 2017 roku, 11% firm
odpowiedziało, że udzieliło lub planowało udzielić licencji na swoje innowacyjne
technologie innym podmiotom lub zostało/planowało być licencjobiorcą innowacyjnych technologii pochodzących od innych podmiotów. W tym, w poprzednim
badaniu, licencje zakupione od innych podmiotów stanowiły 4% wszystkich, a te
pochodzące z sektora nauki 1%.
Kolejnym obszarem poddanym analizie wśród badanych firm było dysponowanie certyfikatami poświadczającymi jakość oferowanych produktów, wdrażanych procesów, świadczonych usług. W naukach o zarządzaniu, przedsiębiorczość
w firmie może być oceniana w oparciu o kryterium jakości, której miarą są system
jakości, certyfikaty, autoryzacje uznanych marek, specjalizacja w określonym produkcie153. Za niektóre z przyczyn wdrażania certyfikatów jakości uważa się te zewnętrzne, jak: wzrastające wymagania i oczekiwania klientów, standardy i przepisy
prawne oraz traktowanie certyfikatów jako narzędzia poprawy wizerunku, marketingu i PR. Przyczyny można zidentyfikować również wewnętrznie, jako dążenie do
minimalizacji zagrożeń i ryzyka, efektowność operacyjną, biznesową i zarządzania,
czy chęć zrozumienia procesów biznesowych własnej organizacji154. Tabela 17 prezentuje rozkład odpowiedzi badanych firm oraz zestawienie z poprzedniego badania
z 2017 roku.
Tabela 17. Certyfikaty jakości badanych firm dla wyrobów/usług dla ich sprzedaży na rynku krajowym
w latach 2017-2019
Odpowiedź

2017

2019

Posiadam certyfikat

16%

19%

Nie posiadam certyfikatu

71%

79%

B.d.

12%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że znacząca większość, bo aż 79% przebadanych firm, nie posiada certyfikatów jakości. Tylko 19% badanych firm legitymuje się takim certyfikatem. Wśród wymienianych certyfikatów dominują rodzaje
Systemu Zarządzania Jakością ISO (ISO9001, ISO27001, ISO17025, ISO22000,

153
B. Bojewska (2002): Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
[w:] M. Strużycki (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa , s. 129.
154
B. Wierzbiński, Potocki T. (2012): Znaczenie systemów jakości w działalności MŚP i ich wpływu
na możliwość konkurowania na rynku regionalnym i europejskim, Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy 28, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 357-369.
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ISO14001), pojawiają się również certyfikaty CE, SSL, UDT, TUV czy „Firma
z zasadami”.
Względem 2017 roku trend się utrzymuje. Można domniemywać, że certyfikaty jakości, gdy nie są narzucone przepisami, procedurami, uznawane są za zbędną
biurokrację i koszt dla firmy, za którym nie idzie widoczna wzrastająca efektywność
operacyjna, zadowolenie klienta oraz konkurencyjność firmy na rynku – traktowane
są wyłącznie wizerunkowo.
Poprzez potencjał badawczo-rozwojowy przedsiębiorstw należy rozumieć
sprawność i wydajność przedsiębiorstw w zakresie aktywności takich jak badania
podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe155, 156. To również sprawność
organizacji we współpracy z jednostkami sektora naukowego umożliwiająca pozyskanie niezbędnych zasobów dla rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa. W celu
realizacji strategii rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa niezbędny jest dostęp
do kapitału ludzkiego. Dostęp ten może być zapewniony w ramach firmy jako samodzielny dział, pracownik bądź sformalizowany umowami partnerskimi z sektorem
nauki (rys. 28, 29).
Jednym ze wskaźników branych pod uwagę w badaniach Głównego Urzędu
Statystycznego, wpływających na poziom działalności badawczej i rozwojowej
w Polsce, jest personel badawczo-rozwojowy, w tym pracownicy ze stopniem naukowym (pracownicy naukowo-badawczy)157. Objęte badaniem firmy w parkach
i inkubatorach technologicznych poddano analizie również pod kątem liczby osób
ze stopniem/tytułem naukowym pracujących czy to w oparciu o umowę o pracę, czy
na zasadzie stałej współpracy. Wyniki badania wskazują, że 25% badanych przedsiębiorstw zatrudnia pracownika naukowo-badawczego (w 2017 r. 23% badanych).
Spośród tej grupy rozłożenie pracowników według stopnia/tytułu naukowego przedstawiono w tabeli 18.
155
W. Biały (2017): Rozwój potencjału B+R przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków UE sposobem na
wsparcie inteligentnych specjalizacji, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, vol. 6 (8), s. 9-26.
156
Według Podręcznika Frascati OECD 2002, działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development) należy definiować jako:
– badania podstawowe (basic research) – działalność eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną
(...) w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podłoża zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie,
– badania stosowane (applied research) – oryginalną pracę badawczą podejmowaną w celu zdobycia
nowej wiedzy; pracę zorientowaną przede wszystkim na konkretny cel praktyczny,
– prace rozwojowe (experimental development) – systematyczną pracę opierającą się na wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz doświadczeń praktycznych i mającą na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie/instalowanie nowych lub znaczące
udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług.
157
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Informacje
sygnalne, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2018-roku,8,8.html [30.10.2019].
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Tabela 18. Liczba osób ze stopniem naukowym zatrudnionych na umowę o pracę i umowę o współpracy stałej
[%]
Stopień, tytuł naukowy

2017

2019

Doktor

88%

92%

Doktor habilitowany

6%

6%

Profesor

6%

2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Firmy, które współpracują z pracownikami naukowymi, angażują w znaczącej
większości osoby ze stopniem doktora (92%). Niecałe 6% to doktorzy habilitowani,
a 2% to profesorowie. Wśród wszystkich wskazanych osób ze stopniem, tytułem
naukowym, 40% to kobiety. W porównaniu z 2017 rokiem, liczba doktorów współpracujących z badanymi firmami wzrosła, a zmalała liczba profesorów. Nawiązując
do informacji sygnalnej GUS 2018 w obszarze personel B+R według wykształcenia
i rodzaju w 2018 roku, najwyższy odsetek personelu B+R stanowił również personel ze stopniem naukowym doktora, zarówno traktowany jako personel wewnętrzny
(39,2%), jak i zewnętrzny (21,2%), a najniższy profesorowie.
Spośród badanych przedsiębiorstw w 2019 roku (rys. 28), 32% firm zadeklarowało, że posiada własną komórkę zajmującą się projektami badawczymi i wszystkie zatrudniają pracowników B+R. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w komórce
B+R to 6,65, przy czym połowa ze wskazanych firm zatrudnia maksymalnie 3 badaczy, a połowa więcej niż 3. Maksymalne wskazanie to 37. W badanej grupie są również
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Rysunek 28. Liczba firm posiadających dział B+R oraz zasoby ludzkie ds. badań w 2017 i 2019 roku [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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firmy posiadające dział badawczo-rozwojowy, niezatrudniające z kolei pracowników
B+R (6%). Można mniemać, że firmy te pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, zatrudniają badaczy w wypadku potrzeby realizacji projektu innowacyjnego, bądź
właściciele mają odpowiednie kompetencje do prowadzenia badań.
W badaniu z 2017 roku liczba firm dysponująca wydzieloną komórką B+R była zbliżona i wynosiła 31%. Tendencję rosnącą odnotować można natomiast w obszarze zatrudniania pracowników o kompetencjach do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. W porównaniu do 2017 roku wzrosła o 6%.
Wzrost i rozwój przedsiębiorstw, ich konkurencyjność jest związana z wykorzystaniem wiedzy. Złożoność technologii, tempo zachodzących zmian skłania przedsiębiorstwa do wchodzenia w interakcję z różnymi partnerami, w tym z jednostkami
naukowymi. Dzieje się tak, ponieważ firmy często nie posiadają niezbędnych zasobów, by samodzielnie wdrażać nowe, ulepszone rozwiązania158. Co więcej, według
danych GUS159, najważniejszymi podmiotami zajmującymi się działalnością B+R
są przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe. Badane firmy aktywnie pozyskują od sektora nauki niezbędne do rozwoju rozwiązania (rys. 29).
W obecnym badaniu aż 84% badanych firm zamawia opracowania, rozwiązania technologiczne lub techniczne od uczelni i innych ośrodków badawczo-rozwojowych. W porównaniu z 2017 rokiem, nastąpił znaczący wzrost w tym zakresie
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Rysunek 29. Odsetek firm współpracujących lub planujących współpracę z jednostkami naukowymi
w oparciu o umowy partnerskie lub prace zamawiane [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
158

I. Łącka (2017): Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami sektora nauki w procesach innowacyjnych jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 5, t. 76, s. 73-93.
159
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r., Główny Urząd Statystyczny, Informacje
sygnalne, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/naukai-technika/dzialalnosc-badawcza-i-rozwojowa-w-polsce-w-2018-roku,8,8.html [30.10.2019].
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z 16% do 84%. Firmy coraz częściej podejmują decyzję o outsourcingu prac badawczo-rozwojowych. Zmiana ta świadczy o znacznym otwarciu uniwersytetów na
współpracę z biznesem. Takie działanie umożliwia skupienie się przedsiębiorstwa
na działalności podstawowej, ogranicza zasoby ludzkie, umożliwia wprowadzenie
rozwiązań innowacyjnych szybciej i przy niewielkich kosztach160, 161.
Sformalizowaną współpracę, w oparciu o podpisane umowy partnerskie z centrami badawczymi, uczelniami wyższymi i jednostkami B+R, deklaruje 19% badanych firm ulokowanych w parkach i inkubatorach technologicznych, podobnie jak
w 2017 roku. Współpraca obecnie obejmuje jednostki takie jak Centrum Badań Kosmicznych, Polską Akademię Nauk, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ITL Warszawa, Instytut Włókiennictwa, Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ITiE Radom, Instytut Chłodnictwa w Łodzi, Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Również wskazane zostały
uczelnie, takie jak: Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika
Łódzka. Co ciekawe, firmy z badanej próby ulokowane w parkach i inkubatorach
technologicznych wskazywały również właśnie parki jako jednostki B+R, z którymi
współpracują w obszarze badań i rozwoju, tj. Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny, Bionanopark Łódź. O współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym w przyszłości myśli 28% badanych przedsiębiorstw,
o 5% mniej niż odsetek w badanej grupie w 2017 roku.
Firmy poza uniwersytetami współpracują również z innymi instytucjami otoczenia biznesu, gdzie pozyskują między innymi wsparcie merytoryczne, doradcze
i szkoleniowe. Katalog tych instytucji jest szeroki. Zgodnie z nomenklaturą Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, dzielą
się na ośrodki innowacji, ośrodki przedsiębiorczości oraz pozabankowe instytucje
finansujące. Każda z tych instytucji oferuje pakiet wsparcia, a główna różnica polega na celowości wsparcia odnoszącej się do wsparcia innowacyjnych projektów
lub postaw i działań przedsiębiorczych162. Z tych możliwości, w obszarze wsparcia
merytorycznego, badane firmy korzystają z różnym natężeniem (tab. 19).
Dane zaprezentowane w tabeli wskazują, że w zakresie wsparcia merytorycznego (doradczego, szkoleniowego, napisania wniosku, strategii itp.) badane firmy
zwracają się do różnych instytucji zewnętrznych, zarówno tych działających non160

D. Nadolna (2014): Outsourcing procesów biznesowych jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie, Studia Ekonomiczne nr 202, s. 65-77.
161
K. Santarek, J. Bagiński, A. Buczacki, D. Sobczak, A. Szerenos (red.) (2008): Transfer technologii
z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa, s. 68.
162
A. Wójcik-Karpacz, J. Rudawska (2016): Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 419, Wrocław, s. 248-264.
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Tabela 19. Źródła preferowanego wsparcia merytorycznego w realizacji innowacyjnych projektów
w firmie
Źródło wsparcia merytorycznego
Zasoby własne firmy

Średnia
odpowiedzi
1,97

Parki, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii, centra innowacji

3,85

Inne firmy z branży lub pokrewne

4,03

Uczelnie

4,46

Ośrodki naukowo-badawcze (instytuty badawcze, ośrodki PAN)

4,54

Izby gospodarcze, klastry

5,29

Firmy konsultingowe

5,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

for profit, jak i tych komercyjnych. Jeśli posiadają własne zasoby, będące w stanie
zapewnić im realizację przedsięwzięcia, najchętniej korzystają właśnie z nich. Oceniając od 1 do 8 preferencje w pozyskiwaniu wsparcia merytorycznego w realizacji
innowacyjnych projektów w firmie (gdzie 1 to najczęściej korzystam, a 8 najrzadziej
korzystam), badane przedsiębiorstwa ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych wskazały, że największym zaufaniem obdarzają własne zasoby ludzkie,
a następnie wsparcie oferowane przez parki i inkubatory technologiczne. Rzadziej
czerpią wsparcie z izby gospodarczej i klastrów, co jest spójne z niskim zaangażowaniem badanych firm w sieci współpracy. Najgorsze noty od badanych firm uzyskały firmy konsultingowe (5,30). Należy wziąć pod uwagę, że badane firmy na co
dzień są ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych. Wysokie noty tych
ośrodków mogą świadczyć o zaufaniu, jakim firmy obdarzają operatora lub bliski
kontakt osób pracujących w ośrodkach innowacji z firmami, co skutkuje brakiem
konieczności szukania usług na zewnątrz. W porównaniu do 2017 roku, zaufanie do
uniwersytetów, ośrodków naukowo-badawczych i parków pozostało na podobnym
poziomie (w 2017 roku kształtowało się kolejno 4,16; 4,09; 3,74).
Kluczową sprawą powiązaną z podejmowaniem działań innowacyjnych przez
firmy ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych jest to, w jaki sposób finansują nowatorskie przedsięwzięcia. Przedsiębiorstwa mają w swoim zasięgu
różnorodne źródła finansowania działalności operacyjnej oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Na każdym etapie swojego rozwoju mogą sięgać po wsparcie pochodzące z instytucji funkcjonujących na rynku i działających na rzecz poprawy konkurencyjności gospodarki Polski. Firma może finansować swoją działalność operacyjną
z kapitału własnego i obcego163. Uważa się, że wygodniejszy jest kapitał własny,
163

D. Zuzek (2013): Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii
Europejskiej, Zarządzanie i Finanse 11, nr 1, cz. 3, s. 517-528.
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ponieważ nie jest określony termin wykorzystania środków i ich przeznaczenie, jednak wiąże się z kosztami i ryzykiem. Kapitał obcy jest dla firm obecnie stosunkowo
łatwo i szybko dostępny (np. pożyczki, dotacje), często jednak wiąże się również
z wysokimi kosztami, ryzykiem niewłaściwego wykorzystania w przypadku dotacji
i niekwalifikowalnymi wydatkami, koniecznością przeznaczenia na spłatę odsetek.
Źródła finansowania działalności firm można podzielić ze względu na kilka innych kryteriów164:
1. Własność:
– publiczne, np. dofinansowanie z urzędu pracy, z Unii Europejskiej;
– prywatne, np. pożyczki, inwestycje venture capital, kredyty.
2. Zaangażowanie:
– bezpośrednie, np. poręcznie, kredyt, kapitał własny;
– pośrednie, np. parki technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości.
3. Źródła finansowania:
– kapitał własny, np. udziały właścicieli, reinwestowane zyski, venture capital;
– kapitał obcy, np. pożyczka, kredyt, leasing, bony, obligacje, faktoring, franchising, dotacje budżetowe, inwestor strategiczny, fortfaiting.
Firmy ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych, aby nadążać za
postępem naukowo-technicznym są zmuszone do angażowania kapitału na rozwój
po to, by utrzymać i umacniać swoją pozycję rynkową. Korzystają z różnych źródeł
finansowania w zależności zarówno od etapu życia organizacji, jak i celu na jaki
potrzebują wsparcia finansowego. W badaniu wyróżniono trzy etapy, na które niezbędny jest kapitał:
– założenie firmy,
– działalność operacyjna,
– rozwój nowych produktów/usług.
Firmy w parkach i inkubatorach technologicznych w badanej grupie, na założenie własnej działalności, czerpią z majątku osobistego, wspierając się środkami
od krewnych i znajomych, tzw. 3F (z ang. Family, Friends, Fools) – rysunek 30.
Fundusze te z jednej strony są łatwo osiągalne, nie są obarczone naciskami i ograniczeniami i cechują się nieformalnymi procedurami. Z drugiej jednak strony mogą
zrujnować kontakty osobiste oraz niosą za sobą ryzyko włączenia się w prowadzenie
firmy niechcianych osób165.
164

P. Kokot-Stępień (2016): Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie nr 24, 1, s. 16-29.
165
Zuzek D. (2013): Źródła finansowania rozwoju…, op. cit., s. 517-528.
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Kredyty bankowe

16%

7%
5%

Dotacje/granty europejskie

5%

Dotacje/granty rządowe

6%

Inwestorzy prywatni (BA) lub instytucjonalni
(SC/VC)

15%
12%
10%
10%
11%
16%
12%

Majątek osobisty, środki pozyskane od krewnych i
znajomych

37%
21%

41%

Z zysku z działalności operacyjnej
0
Rozwój nowych produktów i inwestycje

44%

0,1

0,2

0,3

Działalność operacyjna

0,4

0,5

60%
0,6

0,7

Założenie firmy

Rysunek 30. Dotychczasowe źródła finansowania rozwoju firmy
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Badane firmy rzadziej korzystają z pomocy funduszy podwyższonego ryzyka,
inwestorów prywatnych na etapie pomysłu biznesowego – 12% badanych (rys. 30).
Tylko 5-6% wspiera się dotacjami rządowymi oraz funduszami europejskimi. Dotacje pozyskiwane na „start” działalności innowacyjnej pochodziły m.in. z Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1., Programu Bridge Alfa, operacyjnych
programów regionalnych, Powiatowych Urzędów Pracy, dotacji z Rozwoju Obszarów Wiejskich. Rzadko przedsiębiorcy na początku działalności zaciągają kredyt
bankowy (5%) – tak niski wynik może wynikać z braku zdolności kredytowej na
tym etapie.
Na działalność operacyjną przedsiębiorstwa firmy uruchamiają w ponad połowie badanych zyski ze swojej działalności (60%) oraz wykorzystują majątek osobisty (41%). Rzadziej korzystają ze wsparcia Aniołów Biznesu oraz funduszy Venture
Capital (16%). Kredyty bankowe na prowadzenie codziennej działalności operacyjnej zaciąga tylko 7% badanych. Po dotacje/granty europejskie i rządowe sięga około
10-12% badanych, a są to m.in. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój działanie 1.1.1 i 2.3.2., Program Bridge Alfa, Szybka Ścieżka NCBiR, Horizon 2020, Go
To Brand, CEF1, CEF2, programy akceleracyjne i regionalne programy operacyjne
przeznaczone na ten cel.
Rozwój nowych produktów i inwestycje w badanych przedsiębiorstwach, podobnie jak działalność operacyjna, wspierane są w dużej mierze z zysku osiąganego
z działalności operacyjnej (41%) oraz majątku osobistego firm (37%). Firmy chętniej
na tym etapie zaciągają kredyty bankowe (16%) niż w przypadku startu firmy i działalności operacyjnej, rzadziej korzystają z dotacji (10% rządowe, 15% europejskie).
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Porównując wyniki z 2019 roku do badania z 2017 roku, zmniejszyło się finansowanie początkowej działalności gospodarczej z własnych środków i pozyskanych
od krewnych oraz rodziny (tab. 20). W 2017 roku procent firm korzystających z tej
formy finansowej wynosił 35%, w 2019 roku tylko 21%. Wzrósł z kolei udział tego
źródła finansowania w pozostały dwóch działaniach (operacyjnym i rozwojowym).
Tabela 20. Źródła finansowania rozwoju firmy w latach 2017 i 2019 [%]
Założenie firmy
[%]

Źródło
finansowania

Działalność
operacyjna
[%]

Rozwój nowych
produktów
i inwestycje [%]

2017

2019

2017

2019

2017

2019

Majątek osobisty, środki pozyskane od krewnych i znajomych

35

21

18

44

14

37

Inwestorzy prywatni (BA)
lub instytucjonalni (SC/VC)

3

12

4

16

3

11

Dotacje/granty rządowe

0

6

2

10

4

10

Dotacje/granty europejskie

2

5

4

12

9

15

Kredyty bankowe

2

5

9

7

8

15

Z zysku działalności operacyjnej

3

0

29

60

29

41

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Rysunek 31. Aktywność badanych firm w 2018 roku w pozyskiwaniu dofinansowania usług proinnowacyjnych [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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Wzrósł również udział źródła finansowania jakim jest zysk z działalności operacyjnej, który w 2017 roku wynosił 29% w przypadku zarówno działań bieżących
(działalność operacyjna), jak i rozwoju nowych produktów i inwestycji. Natomiast
w 2019 roku ta forma finansowania zabezpieczała 60% działań operacyjnych i 41%
rozwoju i inwestycji. Niewielka grupa firm z badanej próby deklaruje korzystanie
z programów wsparcia na rozwój produktów i usług proinnowacyjnych (rys. 31).
Większość badanych firm, aż 60%, deklaruje, że nie korzystała z zewnętrznych
dofinansowywanych projektów proinnowacyjnych. Te, które sięgały po takie środki,
średnio składały jeden wniosek. Programy cieszące się największym zainteresowaniem to środki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie
2.3.1., bony na innowacje czy regionalne vouchery na rozwój innowacji. Ważna
w przypadku źródła finansowania jest zależność pomiędzy finansowaniem bieżącej
działalności a inwestycjami. Angażowanie środków własnych w inwestycje wymaga wcześniejszego ich zabezpieczenia, zgromadzenia, dlatego często na inwestycje
w innowacje pozyskiwany jest kapitał zewnętrzny, szczególnie gdy mówimy o firmach młodych, mikro i małych. Wybór korzystnej metody regulowania wydatków
jest kluczowy i zależy od wielu czynników, a dobór odpowiednich źródeł finansowania współtworzy sukces przedsiębiorstwa166.

6.3. Aktywność badanych firm w sieciach współpracy
oraz na arenie międzynarodowej
Firmy, lokując swoją działalność w parkach i inkubatorach technologicznych,
stają się automatycznie częścią wspólnoty, swoistego rodzaju ekosystemu. Park jest
formą powiązań między podmiotami ulokowanymi w infrastrukturze, ale i powiązanymi z ośrodkiem innowacji partnerami, tj. uczelnie, władze regionalne. Ponadto
firmy grupują się w klastry i branżowe sieci współpracy, dążąc do rozwoju innowacji
i konkurencyjności, osiągania efektu synergii, poprzez budowanie atmosfery współpracy, zaufania, odpowiedzialności, realizacji wspólnych przedsięwzięć167. Klastry
rozpatrywane są jako skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w celu wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej168. Biorą również udział w świadomym procesie tworzenia sieci współ166
M. Ratajczak, M. Mądra (2008): Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MSP w Polsce,
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki
Żywnościowej nr 68, s. 43-53.
167
M. Dzierżanowski (2012): Kierunki i założenia polityki klastrowej do 2020 roku, PARP, Warszawa,
s. 46
168
M.E. Porter (2001): Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 248.
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pracy, tj. networkingu169. Działania te zapewniają firmom przede wszystkim dostęp
do komplementarnych zasobów, w tym wiedzy i technologii170. W badanej grupie
nieznaczny odsetek firm przynależy do klastrów i sieci współpracy (rys. 32). Trend
ten można zauważyć w obecnym i poprzednim badaniu.
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Rysunek 32. Odsetek firm przynależących do klastrów, sieci współpracy w latach 2017 i 2019 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W grupie badanych tylko 20% firm zrzeszona jest w sieciach współpracy, klastrach branżowych. Sytuacja taka miała miejsce zarówno w 2017, jak i 2019 roku
(choć w 2017 r. więcej firm nie udzieliło odpowiedzi – 29%). Może to świadczyć
o braku zaufania firm do tego typu inicjatyw lub braku umiejętności czy niechęci
współpracy z potencjalnymi konkurentami, nieodczuwalnych rezultatach współpracy sieciowej. Innym powodem może być sama przynależność do parku czy
inkubatora technologicznego, która zaspokaja potrzebę współpracy, networkingu
i uczestnictwa w procesie klasteringu.
Wśród wymienianych klastrów (badanie z 2019 roku) najliczniejsza jest przynależność do klastrów branżowych zgodnych z profilem firm171, m.in: Klaster Life
Science Kraków, Waste Klaster, Klaster Nutribiomed, Mazowiecki Klaster ICT, Bioregion Wielkopolska, Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny, Pomorski Klaster
169

Networking należy rozumieć jako działania służące w budowie relacji biznesowych, zawierania
nowych kontaktów w celu zwiększenia zysków firmy, łączenia potencjału ekonomicznego, tworzenia
partnerstw, wymiany informacji (M. Andrzejewski (2012): Networking i sieci biznesowe szansą dla
rozwoju polskich firm rodzinnych, [w:] A. Marjański (red.), Firmy rodzinne – współczesne wyzwania
przedsiębiorczości rodzinnej. Determinanty rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIII, Zeszyt 8, Łódź, s. 77-92).
170
M. Grzywiński (2012): Prawo wzajemnego powiązania: czym jest i co oznacza profesjonalny networking, Personel i Zarządzanie nr 2, s. 99-101.
171
Warto nadmienić, że koordynatorami niektórych klastrów są parki technologiczne.
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Technologiczny, izby gospodarcze, tj. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polsko-Niemiecka Izba PrzemysłowoHandlowa (AHK), Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa; inne sieci, tj. Arena Biznesu, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Public Safety Communications
Europe, Integrated Mission Group for Security, Intellicad Technology Consortium,
Polskie Stowarzyszenie Kosmetyki i Detergentów.
Wyniki świadczą o niezbyt wysokiej aktywności w sieciach i klastrach firm parkowych, mimo że klastry mogą pełnić funkcję stabilizującą, specjalizującą, ukierunkowującą, uwiarygadniającą, integrującą firmę z otoczeniem oraz inspirującą172.

Internacjonalizacja firm w parkach i inkubatorach technologicznych
Główny cel działalności przedsiębiorstw to osiągnięcie zysku, a wyjście ze swoją działalnością poza granice kraju jest traktowane jako jeden ze sposobów realizacji
tego celu. Motywy działań internacjonalizacyjnych można podzielić na ekonomiczne, rynkowe i prawne. Do ekonomicznych można zaliczyć ograniczony rynek krajowy, możliwość zatrudniania tańszych zagranicznych pracowników, ograniczoną
ilość czynników produkcji, maksymalizację efektu. Przykładowe czynniki rynkowe
to czynniki marketingowe, luka technologiczna, czy możliwość powstania ugrupowania międzynarodowego w celu zwiększenia konkurencyjności. Z kolei czynniki
prawne, to np. łagodniejsze niż w kraju macierzystym przepisy prawne, niższe podatki, dopłaty państwa do produkcji przeznaczonej na eksport173. Ponadto globalizacja, wzrost międzynarodowej konkurencji, rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, nowe struktury organizacyjne, w tym wirtualne zespoły, to niektóre
z dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
organizacji jakimi są przedsiębiorstwa. Można je potraktować jako przyczyny wymuszające na przedsiębiorstwach internacjonalizację.
Internacjonalizacja to każdy rodzaj działalności przedsiębiorstwa podejmowanej
przez nią za granicą, bez względu na jej rodzaj i zakres174. Działalność międzynarodowa
może przybierać różne formy i mieć różny zasięg, m.in. eksport, niezależni pośrednicy, zagraniczna filia, spółki zależne, a także mniej wymagające aktywności, jak udział
w targach, misjach zagranicznych czy posiadanie strony w językach obcych175. Wybrane
badane przedsiębiorstwa również podejmują aktywność poza granicami kraju (rys. 33).
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M.E. Porter (2001): Porter o konkurencji, op. cit, s. 127.
K. Wacha (2005): Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, KPilAEwK,
Kraków, s. 48.
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A. Limański, I. Drabik (2016): Typologia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 93, s. 323-331.
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J. Duda (2017): Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji
europejskiej i globalizacji, Difin, s. 152-169.
173

107
Czy firma prowadzi działalność franczyzową za granicą

2%

bd

5%

Czy firma ma oddział za granicą lub spółkę zależną
(joint venture, spółka stowarzyszona, spółka córka)

10%

Czy firma udziela licencji międzynarodowych

12%

Czy w roku 2018 brała udział w targach/misjach
zagranicznych
Czy firma współpracuje w zakresie badań i rozwoju z
partnerem zagranicznym

25%
27%

Czy firma prowadzi działalność eksportową

41%

Czy firma posiada strony www/ofertę w języku obcym

61%

Czy firma planuje rozwój na rynkach zagranicznych

75%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Rysunek 33. Liczba firm podejmujących wybrane aktywności w obszarze internacjonalizacji [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Widoczny jest pozytywny trend dotyczący planów badanych firm dotyczących
wejścia na rynki zagraniczne – aż 75% myśli o ekspansji rynkowej. Mając na uwadze badanie zasięgu działania firmy, gdzie tylko 5% nakierowana była na działalność
wyłącznie zagraniczną, jest to zjawisko warte monitorowania. W porównaniu do
ostatniego badania z 2017 roku, wzrosła liczba firm mających stronę internetową
w języku obcym – z 52% do 64%. Działalność eksportową deklaruje 41% badanych
firm, a bardziej zaawansowane formy umiędzynaradawiania działalności gospodarczej, tj. oddział zagraniczny, joint venture, spółka córka itp., prowadzi 10%. Nie odnotowano tu większej zmiany w porównaniu do poprzedniego badania – w 2017 roku taką aktywność deklarowało 11% badanych. Nieznacznie wzrosła również liczba firm współpracujących w zakresie badań i rozwoju z partnerem zagranicznym.
W badaniu z 2019 roku było to 29% firm, a w 2017 roku – 25%. W grupie badanych
13% firm zadeklarowało gotowość do udzielenia licencji międzynarodowych.
Powyższe rozważania pozwalają zatem sformułować wniosek, że internacjonalizacja jest cechą wyróżniającą firmy ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych na tle krajowych podmiotów gospodarczych (co potwierdza postawioną
w pracy hipotezę badawczą H2). Jak wynika z badań PARP na podstawie danych
GUS, tylko niewielki odsetek polskich przedsiębiorstw – 5% w produkcji i 1%
w usługach – prowadzi sprzedaż za granicę176.
176

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf, s. 38 [10.12.2019].
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6.4. Potencjał badanych firm w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0
Koncepcja Przemysłu 4.0 (z ang. Industry 4.0) odnosi się do zachodzącej obecnie czwartej rewolucji przemysłowej. Istota Przemysłu 4.0 polega na wykreowaniu
inteligentnych łańcuchów wartości, bazując na dynamicznych, samoorganizujących
się i optymalizujących się inteligentnych fabrykach177. Przemysł 4.0 należy rozumieć jako istnienie inteligentnych systemów, horyzontalnie połączonych z sieciami tworzącymi wartość, które mogą być zrealizowane w czasie rzeczywistym oraz
wertykalnie połączone z wewnętrznymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie178.
Pod kątem nadążania za trendami i kierunkami rozwoju Przemysłu 4.0 przeanalizowane zostały w osobnym badaniu parki technologiczne w Polsce. Badanie
przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji
i Przedsiębiorczości na początku 2019 roku, a jego wyniki zostały zaprezentowane w Raporcie z badania parków technologicznych179. Zbadano wówczas 22 parki
technologiczne. Celem tego badania była między innymi aktualizacja informacji na
temat potencjału infrastrukturalnego i merytorycznego, analiza źródeł finansowania parków oraz ich działań w obszarze świadczenia usług proinnowacyjnych Jedną
z części badań była identyfikacja obszarów technologicznych (tematycznych),
w których świadczone są usługi przez parki. Badanie wykazało, że 59% badanych
parków ma przekonanie, że dysponuje środkami technicznymi i narzędziami inżynierskimi dla tworzenia rozwiązań Przemysłu 4.0, w tym samym czasie aż 45%
parków nie dysponuje środkami technicznymi i narzędziami inżynierskimi dla tworzenia rozwiązań Przemysłu 4.0. Największy odsetek parków dysponuje środkami
technicznymi i narzędziami inżynierskimi dla tworzenia rozwiązań Przemysłu 4.0
w obszarze druku 3D, chmury obliczeniowej, internetu rzeczy, Big Data oraz stosuje oprogramowanie obniżające koszty prototypowania. Jedna trzecia badanych
parków zadeklarowała wyposażenie do projektowania i wypracowywania nowoczesnych kompleksowych rozwiązań technologicznych z obszaru Przemysłu 4.0 dla
przedsiębiorstw. Były to głównie środki bezpośredniej komunikacji z klientami, zaplecze warsztatowe do szybkiego prototypowania oraz sale demonstracyjne i środki audiowizualne. Dlatego również po raz pierwszy w badaniu firm ulokowanych
w parkach i inkubatorach technologicznych prowadzonym przez Stowarzyszenie
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości postanowiono nawiązać
177

J. Bendkowski (2017): Zmiany w pracy produkcyjnej w perspektywie koncepcji „Przemysł 4.0”,
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 112, s. 21-34.
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M. Gotz, J. Gracel (2017): Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań
w kontekście międzynarodowym, KNUV 2017; 1(51), s. 217-235.
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M. Mażewska, A. Tórz, (2019): Raport z badania…, op. cit.

109
do obecnych trendów i koncepcji Przemysłu 4.0. Firmy ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych zapytano czy ich profil obejmuje jedno lub więcej rozwiązań, zgodnych z nowoczesnym przemysłem, automatyzacją i robotyzacją. Wyniki zaprezentowano na rysunku 34.
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Rysunek 34. Odsetek firm wpisujących się profilem działalności w trendy Przemysłu 4.0 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Blisko połowa badanych firm deklaruje, że ich profil działalności wpisuje się w
najnowsze trendy związane z koncepcją Przemysłu 4.0 – 45% (co potwierdza słuszność postawionej w pracy hipotezy H3). Taka sama liczba firm nie wpisuje się profilem
w trendy gospodarki czwartej generacji. W celu bardziej precyzyjnej analizy zadano
pogłębione pytania odnoszące się do konkretnych obszarów Przemysłu 4.0 (rys. 35).
Firmy, które zadeklarowały działalność w obszarach wpisujących się w koncepcję Przemysłu 4.0, specjalizują się w Internecie Rzeczy (Internet of Things), stosują
oprogramowanie obniżające koszty prototypowania produktów i wprowadzania nowych wyrobów na rynek oraz używają chmury obliczeniowej (kolejno 35%, 33%
i 30%). Najmniejszy odsetek to firmy zajmujące się robotami autonomicznymi –
7% badanych firm. Badane firmy należą jednocześnie do kilku obszarów wpisujących się w trendy Przemysłu 4.0 (rys. 36). Większość z firm pokrywa jednocześnie
2-3 obszary w swojej działalności, tj. 44%, bądź specjalizuje się w jednej dziedzinie
– 40%. Transformacja firm wymaga realizacji strategii konkurencyjnych w kierunku optymalnego wykorzystania danych i zasobów informatycznych dostępnych na
poziomie firmy. Podstawą koncepcji Przemysłu 4.0 jest łączenie maszyn, procesów,
systemów i wyrobów w samonadzorujące się sieci inteligentne180. Dlatego rozwój
180

M. Götz, J. Gracel (2017): Przemysł czwartej generacji (Industry 4.0) – wyzwania dla badań w kontekście międzynarodowym, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 1(51), s. 217-235.
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Rysunek 35. Obszary tematyczne w ramach Przemysłu 4.0, w które wpisuje się profil badanych firm [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

6 i więcej

4%

4‐5 obszarów

12%

1 obszar

40%

2‐3 obszary

44%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Rysunek 36. Liczba obszarów technologicznych w ramach Przemysłu 4.0, w które wpisuje się profil
badanych firm [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.
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firmy jednocześnie w kilku obszarach wpisujących się w Przemysł 4.0 jest jak najbardziej uzasadniony. W swojej działalności badane firmy wykorzystują specjalistyczne oprzyrządowania (rys. 37).



ͷΨ

 Ï××

¦Ñ

ͻΨ

 Ă¦ 
ÏĂÑ  ¦
×  

ͳͲΨ

 ÏÑ¦ 
ǡ  
ä

ͳʹΨ

 Ă
¦Ñ
   

ͳ͵Ψ

 


ͳͻΨ

×
¦Ñ

ʹͳΨ

ää 
ä
ÏĂÑ¦Ñ
ͲΨ

ʹʹΨ
ͷΨ

ͳͲΨ

ͳͷΨ

ʹͲΨ

ʹͷΨ

Rysunek 37. Liczba firm dysponujących zapleczem technicznym na rzecz realizacji zleceń z obszaru
Przemysłu 4.0 [%]
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Firmy z próby badawczej korzystają przede wszystkim z oprzyrządowania
umożliwiającego bezpośrednią komunikację z klientem (22%). W użytkowaniu są
również stanowiska do testów prototypów oraz szybkiego prototypowania (kolejno
21% i 19%). Do kategorii „inne” przedsiębiorcy zaliczyli urządzenia do projektowania BIM; urządzenia techniczne do opracowywania nowych metod diagnostycznych
(EDX; rezonans; LC-MS; aparatura chromatograficzna i spektrometry mas; mobilny
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sprzęt badawczy; wyposażenie kontrolno-pomiarowe; stacje graficzne i programy
wspomagające procesy projektowe w budownictwie).
Przemysł 4.0 jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych tematów wśród
praktyków i naukowców, staje się tym samym priorytetem dla zarówno podmiotów
naukowo-badawczych, przedsiębiorstw, jak i ośrodków innowacji. Obejmuje liczne
obszary, do których zalicza się nowoczesne technologie i związane z nimi paradygmaty181. Firmy ulokowane w ośrodkach innowacji, które mają wspierać innowacje
i nowe trendy rynkowe, zdają się być dobrym źródłem danych odnośnie monitoringu
ich potencjału i potrzeb w zakresie zachodzącej czwartej rewolucji technologicznej.
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P. Wittbrodt, I. Łapuńka (2017): Przemysł 4.0 – wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji nr 2, s. 793-799.

Rozdział 7.

Podsumowanie, wnioski i rekomendacje

Zadaniem parków i inkubatorów technologicznych jest ułatwianie startu młodym firmom oraz tworzenie warunków do transferu technologii poprzez kontakty
z jednostkami naukowymi, weryfikację koncepcji biznesowych, realizację różnego
rodzaju doradztwa i szkoleń dla przedsiębiorstw. Swoją działalnością wzmacniają
one wzajemne interakcje ulokowanych w nich przedsiębiorstw, która w połączeniu
ze wsparciem otoczenia około-biznesowego może wywołać unikalny efekt synergii.
Efekt ten wzmacniany specyficzną atmosferą przedsiębiorczości, a także swoistej
rywalizacji, stanowi zachętę i wsparcie dla młodych osób, pragnących otworzyć
i rozwijać własną firmę.
Nie dziwi zatem fakt, że odsetek firm innowacyjnych działających w obrębie
parków i inkubatorów technologicznych – ok. 60% jest trzykrotnie wyższy niż przeciętnie w całej Polsce w sektorze MSP. W dalszym ciągu jednak również tutaj dominują innowacje o charakterze imitacyjnym. Większość badanych przedsiębiorstw
(60-70%) deklaruje, że wdrażane przez nie innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne czy marketingowe są nowością w skali ich firmy lub kraju. W przypadku innowacji organizacyjnych, nawet 90% z nich nie wykracza zasięgiem poza
działalność przedsiębiorstwa. Warto również wspomnieć, że większość badanych
podmiotów nie stosuje wysokich lub średniowysokich technologii produkcyjnych
– 52%. Najczęściej też nie nabywają i nie udzielają licencji. Sporadycznie stosują
dostępne formy ochrony własności intelektualnej, takie jak patenty czy wzory użytkowe lub przemysłowe. Jednak, w porównaniu z przedstawionymi w rozdziale III
danymi dotyczącymi poziomu innowacyjności polskich MSP, można stwierdzić, że
są one bardziej ukierunkowane na innowacje niż przeciętne polskie małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Przedstawione wyżej argumenty potwierdzają zatem słuszność postawionej
w pracy hipotezy 1, iż: innowacyjność firm ulokowanych w polskich parkach i inkubatorach technologicznych jest wyższa od przeciętnej krajowej.
Pomimo tego, że firmy ulokowane w parkach i inkubatorach technologicznych
nie osiągają jeszcze wysokich wartości wskaźników świadczących o ich innowacyjności, to należy podkreślić ich duże zaangażowanie w rzeczywistą współpracę
z ośrodkami wiedzy. Aż 84% zleca uczelniom lub ośrodkom B+R opracowanie rozwiązań technicznych/technologicznych. Rozwijanie tej współpracy stanowi szansę
dalszego innowacyjnego rozwoju omawianych przedsiębiorstw.
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Ponadto omawiane podmioty realizują współpracę z zagranicą najczęściej
w formie działalności eksportowej – 41% firm, współpracy badawczo-rozwojowej
(B+R) – 27% firm, czy uczestnictwa w targach i misjach zagranicznych – 25% firm.
Na licencjonowanie rozwiązań lub prowadzenie oddziału zagranicznego przypada
odpowiednio 10% i 12% firm. Internacjonalizacja jest zatem cechą wyróżniającą
firmy z parków technologicznych na tle pozostałych podmiotów gospodarczych.
Według GUS, zaledwie 5% z nich sprzedaje wyroby za granicę, a tylko 1% usługi.
Przytoczone argumenty potwierdzają zatem zasadność hipotezy 2, w której stwierdzono, że: badane przedsiębiorstwa charakteryzuje wyższy od pozostałych polskich
firm sektora MSP stopień internacjonalizacji.
Innowacyjny rozwój współczesnych przedsiębiorstw w dużej mierze uwarunkowany jest umiejętnością ich adaptacji do dokonującej się w skali globalnej czwartej rewolucji przemysłowej (Przemysł 4.0). Mimo że 45% parków technologicznych
nie dysponuje środkami technicznymi i narzędziami inżynierskimi dla tworzenia
rozwiązań Przemysłu 4.0, to blisko połowa uczestników badania zadeklarowała, że
ich profil działalności wpisuje się w najnowsze trendy związane z koncepcją Przemysłu 4.0. Firmy te najczęściej wykorzystują Internet Rzeczy, stosują oprogramowanie obniżające koszty prototypowania produktów i wprowadzania nowych wyrobów
na rynek, używają chmury obliczeniowej. Ich aktywność w wymienionych sferach
potwierdza zasadność hipotezy 3, o tym, że: blisko połowa badanych podmiotów
podejmuje działania spójne z kierunkami rewolucji przemysłowej 4.0.
Pogłębione badanie na próbie 177 firm ulokowanych w parkach i inkubatorach
technologicznych położonych w niemal wszystkich regionach kraju (rozdział VI),
a także praktyczna wiedza autorów niniejszego opracowania, czynnie zaangażowanych w działalność polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, pozwoliły na
sformułowanie wymienionych niżej wniosków:
1. Badanie wykazało, że ośrodki działają zgodnie ze swoją misją, wspierając
przede wszystkim podmioty młode – w pierwszych 5 latach działania jest 43,8%
badanych podmiotów, kolejne 28% to firmy mające nie więcej niż 10 lat. Takie zróżnicowanie wiekowe sprzyja rozwojowi młodych przedsiębiorstw, które
mogą korzystać z doświadczenia i wiedzy starszych podmiotów, między innymi
dzięki bezpośredniej ich bliskości lokalizacyjnej oraz aktywnemu networkingowi organizowanemu przez ośrodki.
2. Pod względem stosowanych form prowadzenia działalności gospodarczej najczęściej występowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 62% oraz jednoosobowa działalność osób fizycznych – 25%. W ostatnich latach liczba spółek
z o.o. znacząco wzrosła w wyniku korzystnych zmian w kodeksie handlowym,
łatwości ich rejestracji (on-line) oraz regulacji podatkowych wprowadzających
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ulgi podatkowe dla podmiotów opłacających podatki CIT. Poza tym taka forma
prawna jest często sugerowana w programach inkubacyjnych i akceleracyjnych
finansowanych ze środków europejskich.
Ponad 90% firm parkowych jest własnością osób prywatnych. Biorąc pod uwagę, że 2/3 tych podmiotów to firmy młode, o nieznacznych zasobach finansowych, ich zdolności do generowania projektów innowacyjnych są ograniczone.
Badane firmy swoją działalność bieżącą oraz inwestycyjną pokrywają ze środków własnych. Niechętnie sięgają po kredyt. W nieznacznym stopniu korzystają
też z dotacji unijnych – 5%, które kojarzone są bowiem z nadmierną biurokracją, długotrwałymi procedurami aplikacyjnymi oraz trudnym rozliczaniem.
Mimo że badane firmy nie osiągają jeszcze wysokich wartości wskaźników
świadczących o ich innowacyjności, to należy podkreślić ich duże zaangażowanie w rzeczywistą współpracę z ośrodkami wiedzy. Aż 84% zleca uczelniom
lub ośrodkom B+R opracowanie rozwiązań technicznych/technologicznych.
Rozwijanie tej współpracy stanowi szansę dalszego innowacyjnego rozwoju
omawianych przedsiębiorstw.
Zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD), w badanej grupie najczęściej występowały firmy, których działalność określana jest jako profesjonalna
naukowa i techniczna (Sekcja M) – 36%. Podmioty te zajmowały się zarówno
badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, reklamą, badaniami rynku, jak
i działalnością prawniczą oraz rachunkowo-księgową. Porównywalnie liczna
była reprezentacja branży teleinformatycznej (Sekcja J) – 34%. Przedsiębiorstwa te zajmowały się głównie oprogramowaniem i doradztwem informatycznym. Znacznie rzadziej występowały firmy przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C) – 10% lub handlowe (Sekcja G) – 7%. Inne rodzaje działalności pojawiały się marginalnie –1-3%.
Zgodnie z klasyfikacją OECD, większości badanych podmiotów (52%) nie
można zakwalifikować do działalności stosujących wysokie lub średniowysokie
technologie produkcyjne. Spośród 177 przedsiębiorstw tylko 3 reprezentowały wysokie technologie, a 5 średniowysokie. Wśród badanych dominują natomiast firmy świadczące usługi oparte na zaawansowanej wiedzy technologicznej – 44%. Ponadto, uwzględniając wymienioną wcześniej polską klasyfikację
działalności PKD, obecne w parkach i inkubatorach technologicznych branże
wysokiej i średniej technologii były reprezentowane wyłącznie przez firmy
z obszaru przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C). Z kolei wysoko technologiczne usługi w większości były świadczone przez firmy zaliczane do Sekcji M,
reprezentującej działalność profesjonalną naukową i techniczną – 74%. Pozostałe 26% stanowiły firmy teleinformatyczne.
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W badanej grupie najczęściej wdrażano innowacje o charakterze produktowym
i procesowym – odpowiednio 23% i 16% firm. Udział firm wdrażających innowacje marketingowe lub organizacyjne był znacznie niższy i wynosił odpowiednio 7% i 6%. W przeważającej większości przedsiębiorstw zastosowane
rozwiązania były nowością co najwyżej w skali kraju – do ok. 70% lub nawet
90% w przypadku innowacji organizacyjnych.
Z opinii respondentów wynika, że 20% firm wcale nie wdrożyła innowacji,
a jednocześnie w przypadku 19% stanowią one 100% oferty. Biorąc pod uwagę, że 23% firm nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie można przypuszczać, że
57% spośród badanych podmiotów dysponuje w swoim asortymencie co najmniej jednym innowacyjnym produktem lub usługą.
Badane podmioty zwykle nie stosowały ochrony własności intelektualnej
– 50%. Patent krajowy posiadało 10% z nich, a zagraniczny 5%. Udział przedsiębiorstw dysponujących krajowym lub zagranicznym wzorem użytkowym/
przemysłowym nie przekraczał 7%. Należy jednak podkreślić, że badane firmy
reprezentowały zwykle branże ICT – 77%, w której znacznie rzadziej stosuje się
omawiane formy ochrony własności intelektualnej.
Większość z badanych firm, które stosowały zaawansowaną wiedzę technologiczną, miała charakter usługowy. Stąd może wynikać także niewielki udział
firm, które udzieliły lub pozyskały licencje. Stanowiły one odpowiednio 10%
i 3%. Na tle pozostały wyróżniały się dwie firmy z branży informatycznej, które
udzieliły aż 1200 i 2000 licencji.
Analizowane podmioty zwykle nie posiadały także certyfikatów jakości – 79%.
Tylko 19% z nich posiadała ISO (ISO9001, ISO27001, ISO17025, ISO22000,
ISO14001).
Niemal co trzeci badany podmiot posiadał własne zaplecze badawczo-rozwojowe (B+R), a nieco mniej, bo 27%, zatrudniało do zadań B+R wyspecjalizowany
personel. Niska skłonność do zatrudniania personelu B+R może wynikać z jednej strony z branży, jaka dominuje wśród badanych firm (teleinformatyczna),
która w mniejszym stopniu może potrzebować wsparcia pracowników naukowych. Z drugiej strony warto podkreślić, iż w parkach często lokują się firmy
zakładane przez pracowników jednostek naukowych, którzy sami dysponują
niezbędną wiedzą do realizacji projektów innowacyjnych.
Blisko połowa badanych firm deklaruje, że ich profil działalności wpisuje się
w najnowsze trendy związane z koncepcją Przemysłu 4.0, jednak taka sama
liczba firm nie wpisuje się profilem w trendy gospodarki czwartej generacji.
Transformacja przemysłowa w różnych branżach zachodzi z inną intensywnością.
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15. W grupie badanych firm tylko 1/5 jest zrzeszona w sieciach współpracy takich
jak klastry. Może to świadczyć o braku zaufania firm do tego typu inicjatyw lub
traktowaniu parków technologicznych jako inicjatyw sieciujących.
16. Blisko 75% firm planuje ekspansję na rynki międzynarodowe, co oznacza, że
potencjał oferowanych produktów/usług ma wymiar międzynarodowy, jest skalowalny w opinii respondentów.
Rekomendacje
1. W celu wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki zasadne wydaje się
silniejsze wsparcie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród przedsiębiorców, szczególnie mikro- i małych firm, dotyczących wyzwań, przed którymi
stają obecnie i sposobów radzenia sobie z nimi.
2. Potrzebne są szersze i bardziej kompleksowe badania nad firmami z sektora
MSP w obszarze parametrów ekonomicznych i społecznych ograniczających
ich rozwój. Wiedza w tym zakresie pozwoli na efektywne kształtowanie systemu zachęt i wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rozwoju i innowacji.
3. Pomimo wieloletnich prac wciąż nie opracowano i nie wdrożono systemowych rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju firm z sektora MSP. Większość
działań ma charakter pilotażowy lub krótkoterminowy, co nie pozwala ani na
osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, ani na sprawdzenie czy zastosowane mechanizmy w dłuższym okresie oddziałują na zmianę postaw przedsiębiorców
i rozwój firm.
4. Parki i inkubatory technologiczne powinny intensywniej wspierać przedsiębiorstwa w nich ulokowane, za pomocą usług „szytych na miarę” potrzeb firm.
5. Działalność parków i inkubatorów technologicznych powinna przyczyniać się
do powstawania rozwiązań innowacyjnych w skali wykraczającej poza granice
kraju, dzięki którym ulokowane w nich firmy będą zdobywały międzynarodową
przewagę konkurencyjną.
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ŽĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝƵƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚĮƌŵŽƌĂǌŝĐŚďůŝǏƐǌĞŐŽŝĚĂůƐǌĞŐŽŽƚŽͲ
ĐǌĞŶŝĂ͘ZſǁŶŝĞǁĂǏŶČƌĞŬŽŵĞŶĚĂĐũČ͕ƉųǇŶČĐČǌƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶǇĐŚǁ ƌĞĐĞŶǌŽǁĂŶĞũ
ŵŽŶŽŐƌĂĮŝďĂĚĂŷ͕ũĞƐƚƉŽƚƌǌĞďĂƐǇƐƚĞŵŽǁǇĐŚƌŽǌǁŝČǌĂŷŽĐŚĂƌĂŬƚĞƌǌĞĚųƵŐŽĨĂůŽͲ
ǁǇŵǁǌĂŬƌĞƐŝĞǁǌŵĂĐŶŝĂŶŝĂŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽƉŽƚĞŶĐũĂųƵŝŶŶŽǁĂĐǇũŶĞŐŽĮƌŵ͘Ğǌ
ƐƚĂďŝůŶŽƑĐŝũĂŬČĚĂũČŵĞĐŚĂŶŝǌŵǇǁƐƉĂƌĐŝĂƐǌǇƚĞŶĂŵŝĂƌħƉŽƚƌǌĞďŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶǇĐŚ
Įƌŵ ŶŝĞ ďħĚČ ŽŶĞ ǁǇĐŚŽĚǌŝųǇ ƉŽǌĂ ďĞǌƉŝĞĐǌŶĞ ŐƌĂŶŝĐĞ ŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶĞũ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐũŝ͕
ƚǇŵ ƐĂŵǇŵ ŶŝĞ ďħĚČ ďƵĚŽǁĂųǇ ƉƌǌĞǁĂŐŝ ŬŽŶŬƵƌĞŶĐǇũŶĞũ ĐĂųĞũ ŐŽƐƉŽĚĂƌŬŝ ǁ ƐŬĂůŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũ͘/ǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞƵƚŽƌǌǇŵŽŶŽŐƌĂĮŝĚŽƉĂƚƌƵũČƐŝħƌŽůŝŽƑƌŽĚŬſǁ
ŝŶŶŽǁĂĐũŝ͘ ZŽůĂ ƉĂƌŬſǁ ŝ ŝŶŬƵďĂƚŽƌſǁ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐǌŶǇĐŚ ƉŽǁŝŶŶĂ ĞǁŽůƵŽǁĂđ͕ ďǇ
ǁũĞƐǌĐǌĞ ǁŝħŬƐǌǇŵ ƐƚŽƉŶŝƵ ǌĂƉĞǁŶŝĂđ ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁŽ ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞŐŽ ƌŽǌǁŽũƵ
ŝŶŶŽǁĂĐǇũŶǇĐŚ Įƌŵ ƉƌǌǇ ũĞĚŶŽĐǌĞƐŶǇŵ ƉŽďƵĚǌĂŶŝƵ ŝĐŚ ĚǌŝĂųĂŷ͕ ďǇ ǁǇŬƌĂĐǌĂųǇ
ĚĂůĞŬŽƉŽǌĂďĞǌƉŝĞĐǌŶĞŐƌĂŶŝĐĞůŽŬĂůŶĞũŬŽŶŬƵƌĞŶĐũŝ͘͟
ĚƌŚĂď͘ŝŶǏ͘DĂƌŝƵƐǌDĂĐŝĞũĐǌĂŬ
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