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#PLANY ZARZĄDU SOOIPP NA 2023 

Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł pełnić powierzoną mi funkcję przez najbliższy
rok. Jest ona dla mnie wyróżnieniem, szczególnie z uwagi na fakt wieloletniej historii
działań Stowarzyszenia. Bardzo doceniam zaangażowanie oraz wkład moich
poprzedników, dlatego zamierzam w wielu aspektach kontynuować ich pracę m.in.: w
obszarze przeprowadzania audytów związanych ze środowiskowymi standardami
działania Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, organizacji dorocznych konferencji,
Szkoły Letniej Innowacji, prowadzenia badań i wydawania publikacji dotyczących OIiP. 
Jednocześnie chciałbym, by Stowarzyszenie było silną platformą współpracy i
wsparciem dla wszystkich członków SOOIPP, realizując powyższe działania i inicjując
nowe. Po trudnym okresie ograniczeń w kontaktach interpersonalnych spowodowanych
pandemią, zamierzam podjąć próbę zbudowania nowych płaszczyzn reprezentacji OIP
na szczeblu krajowym oraz nowych instrumentów komunikacji z podmiotami otoczenia.
Okazją do tego będzie m.in. aktywne uczestnictwo w komitetach monitorujących
programy na szczeblu krajowym (FENG 2021-2027) oraz programy regionalne, a w
szczególności konsultowanie z OIiP możliwości efektywnego wykorzystania środków
publicznych oraz pożądanych przez nasze środowisko kierunków interwencji. Mam
również nadzieję na owocną współpracę z innymi organizacjami grupującymi 

Szanowni Członkowie SOOIPP,

W związku ze zmianami w składzie zarządu SOOIPP, które zaszły na
wrześniowym Walnym Zgromadzeniu Członków SOOIPP, jako nowy
Prezes Zarządu Stowarzyszenia chciałbym jeszcze raz bardzo
serdecznie powitać wszystkich Członków SOOIPP (w tym przede
wszystkim tych, którzy nie byli uczestnikami konferencji w Gdańsku, z
którymi nie miałem okazji jeszcze rozmawiać osobiście) oraz serdecznie
Państwu podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście.



instytucje otoczenia biznesu o komplementarnych dla SOOIPP obszarach
zaangażowania. Ważne jest dla mnie, by jak najbardziej wzmocnić networkingową rolę
Stowarzyszenia w celu wymiany wiedzy, współpracy, podejmowania wspólnych
wyzwań.

Ponadto chciałbym zainicjować nowe obszary zaangażowania członków zwyczajnych i
wspierających Stowarzyszenia, jak chociażby podjęta ostatnio współpraca z
instytucjami szeroko rozumianych Sił Zbrojnych RP na rzecz tworzenia krajowego
ekosystemu innowacji obronnych. Jest to obszar o olbrzymim – jak sądzę – potencjale
wzrostu, szczególnie przy efektywnej współpracy Parków Naukowo-Technologicznych,
Centrów Transferu Technologii, Inkubatorów oraz innych Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości.

Chciałbym, aby Stowarzyszenie konsekwentnie dążyło do budowy silnej i
rozpoznawalnej marki własnej, aby móc jeszcze efektywniej działać na rzecz krajowych
ekosystemów innowacji oraz skutecznie wpływać na kształt regulacji prawnych i
dokumentów programowych związanych z rozwojem Ośrodków Innowacji. Dlatego
planuję wzmocnić działania informacyjne i promocyjne w nowoczesnych środkach
komunikacji, silnie promować działania i osiągnięcia Członków SOOIPP, intensywnie
komunikować w przestrzeni publicznej dobre praktyki wypracowane przez OIiP w
zakresie wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości. 

We wszystkich wspominanych działaniach liczę na współpracę z Państwem, ponieważ
to właśnie Wy stanowicie o sile naszego Stowarzyszenia. Dlatego też wkrótce zainicjuję
proces aktualizacji danych osób do kontaktu ze mną oraz z biurem SOOIPP w ramach
Państwa organizacji i przesłanie ich na adres mailowy biura: biuro@sooipp.org.pl.

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku 2023
pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz życzyć Członkom,
Przyjaciołom i Sympatykom SOOIPP szerokich perspektyw rozwoju, wytrwałości w
realizacji zamierzeń, satysfakcji zawodowej oraz wszelkiej pomyślności.

Licząc na owocną współpracę, pozostaję z wyrazami szacunku,

                                                                                    dr inż. Piotr Kubiński

                                                                                     Prezes Zarządu SOOIPP
                                                     

mailto:biuro@sooipp.org.pl


nnowacji została dostrzeżona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej -
otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Monitorującego tego
programu. Reprezentować nas będą prezes Zarządu Piotr Kubiński i pełnomocnik
zarządu ds. standardów działania OI - Marzena Mażewska.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że II priorytet programu FENG skupia się na wzmocnieniu
i rozwoju środowiska wspierającego innowacyjne przedsiębiorstwa. Tym bardziej
cenimy sobie możliwość udziału w pracach tego Komitetu.

W dniu 7 grudnia odbyło się spotkanie zespołu audytorów SOOIPP, którzy realizują
zadania w zakresie oceny spełniania standardów działania SOOIPP. Spotkanie dotyczyło
organizacji prac zespołu w zakresie aktualizacji standardów, współpracy z administracją
publiczną w zakresie opiniowania propozycji związanych ze wspieraniem rozwoju OIiP 

#SOOIPP CZŁONKIEM KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO FENG

#SPOTKANIE AUDYTORÓW SOOIPP

#SPOTKANIE W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

W dniu 8 grudnia z inicjatywy SOOIPP w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące
mapowania pól współpracy pomiędzy parkami i podmiotami Sił Zbrojnych RP.
Długofalowym celem współdziałania jest budowa krajowego ekosystemu innowacji
obronnych, w tym w szczególności modelu identyfikowania i wdrażania innowacji w
zakresie tzw. technologii podwójnego zastosowania, tj. w sektorze cywilnym i
militarnym (dual-use technology). W spotkaniu ze strony Ośrodków Innowacji udział
wzięli przedstawiciele Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego,  Gdańskiego
Parku Naukowo- Technologicznego, Krakowskiego Parku Technologiczny,
Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., Centrum Innowacji i Transferu
Technologii UM w Łodzi,  Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice",
Pomorskiego Park Naukowo-Technologicznego Gdynia oraz  Regionalnego Centrum
Technologii i Wiedzy Interior.

Przez ostatni rok przedstawiciele SOOIPP aktywnie
uczestniczyli w przygotowaniu programu FENG
pracując w Pre Komitecie Monitorującym programu.
Aktywność Stowarzyszenia w rozwijaniu ekosystemu i



Zachęcamy pozostałe Ośrodki Innowacji do rozważenia przeprowadzenia audytu w ich
instytucjach. Więcej informacji pod linkiem : LINK 

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. w Nowej Soli w
obszarze funkcjonalności: usługi infrastrukturalne,, inkubacja i akceleracja, doradztwo
innowacyjne, B+R,
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o. o, w obszarze: usługi
infrastrukturalne, doradztwo innowacyjne oraz B+R,
Puławski Park Naukowo-Technologiczny w obszarze  inkubacji i usług
infrastrukturalnych,
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku w obszarze  inkubacji i działalności B+R,
Elbląski Park Technologiczny w obszarze infrastruktury oraz usług B+R, 
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji w Kielcach - certyfikat dla Ośrodka Szkoleniowo
Doradczego.

W ostatnim czasie zarząd SOOIPP przyznał sześć certyfikatów potwierdzających
spełnianie środowiskowych standardów  jakości działania ośrodków innowacji. Certyfikaty
zostały przyznane następującym ośrodkom:

Serdecznie gratulujemy!

#STANDARDY DZIAŁANIA OŚRODKÓW INNOWACJI I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - CERTYFIKATY

Z końcem listopada eksperci SOOIPP zakończyli zadanie realizacji audytów w ośrodkach
akredytowanych przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Na przełomie
lat 2021/2022 przeprowadzono kilkanaście audytów działania ośrodków innowacji i
przedsiębiorczości działających w tym regionie. Audytorzy zapoznali się z działaniem
ośrodków, ich potencjałem i planami na przyszłość. Każdy ośrodek oprócz rekomendacji
dotyczącej przedłużenia akredytacji otrzymał też sugestie dotyczące usprawnień w
działaniu i kierunków rozwoju.

#ZAKOŃCZENIE AUDYTÓW ZLECONYCH PRZEZ URZĄD
MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

oraz doprecyzowania procedury realizacji audytów. Uczestnictwo SOOIPP w pracach KM
FENG będzie wymagało wsparcia merytorycznego ze strony audytorów SOOIPP najlepiej
zorientowanych w potencjale i potrzebach ośrodków. Zespół będzie spotykał się
cyklicznie w zależności od potrzeb. 

https://instytutpb.com/
https://www.sooipp.org.pl/audyty
https://www.sooipp.org.pl/audyty


Zbliża się koniec roku, zwracamy się z prośbą o wpłatę do członków, którzy jeszcze nie
opłacili tegorocznej składki. Kwota nie zmieniła się i wynosi: 96 zł (członkowie

indywidualni)  oraz 600 zł (członkowie wspierający). 

Prosimy o wpłatę na konto SOOIPP: 07 1090 1476 0000 0000 4700 7530 tytułem “Składka
członkowska 2022". 

#ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA SOOIPP

Na ostatnich posiedzeniach zarządu SOOIPP  podjęto uchwały o przyjęciu czterech
nowych członków indywidualnych.

Serdecznie witamy nowych członków i liczymy na owocną współpracę!

#NOWI CZŁONKOWIE SOOIPP

Spotkanie w Parku Technologicznym w Nowej Soli było ciekawym doświadczeniem
potwierdzającym przysłowie, że zgoda buduje. Mały ośrodek, prężnie działający dokładnie
na styku sfery administracji, biznesu i nauki. Aktywnymi udziałowcami Regionalnego
Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o. są władze miasta Nowej Soli,
organizacja lubuskich przedsiębiorstw (OPZL) oraz Uniwersytet Zielonogórski. Taki zestaw
udziałowców stanowi cenny zasób dla stosunkowo małego Ośrodka Innowacji. Sprawne
zarządzanie zostało docenione przez władze miasta poprzez przekazanie spółce spraw
związanych z pozyskiwaniem inwestorów na miejskie tereny przemysłowe. Współpraca ze
środowiskiem biznesu pozwala ośrodkowi pozyskiwać licznych partnerów dla inicjatyw
projektowych, a zaangażowanie uczelni wspiera jego aktywność B+R. Skala działania
ośrodka jest obecnie odpowiednia do jego potencjału infrastrukturalnego i zasobów
kadrowych. Mamy nadzieję, że ośrodek będzie dalej się rozwijał, co może być istotnym
wsparciem dla rozwoju gospodarczego regionu lubuskiego. Audyt w Parku Interior
przeprowadziła Marzena Mażewska.

#OKIEM AUDYTORA

#WIADOMOŚCI Z OŚRODKÓW I OD NASZYCH PARTNERÓW
#EXECUTIVE INNOVATION FORUM
Tak jak w roku ubiegłym SOOIPP udzielił
patronatu honorowego konferencji
“Executive Innovation Forum”, która odbyła
się w Warszawie 28.11.2022 . X jubileuszowa
edycja wydarzenia poświęcona była
innowacjom i cyfrowej transformacji
biznesu. Po konferencji odbyła się uroczysta
gala, na której rozdano “diamenty
innowacji”. 



Statuetkami zostały uhonorowane firmy, a
także liderzy biznesu, którzy swoimi
działaniami i zaangażowaniem wyznaczają
trendy, a także wytyczają nowe kierunki
rozwoju, stając się jednocześnie wzorem do
naśladowania dla innych.
Zapis video konferencji znajduje się pod
linkiem https://www.youtube.com/watch?
v=g2u-aiv2kpI

FOT. Executive Innovation Club

#KONFERENCJA "KRYZYS W ENERGETYCE A KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA” W POZNAŃSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM
1.12.2022 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się ciekawa konferencja
naukowa organizowana przez Fundację na Rzecz Czystej Energii. Gospodarzami spotkań
był Poznański PN-T oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Problematyka
zorganizowanego wydarzenia obejmowała zagadnienia ekonomiczno-społeczne,
geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne a także prawne.
Podczas konferencji podjęto tematykę współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa
energetycznego w Polsce i wyzwań dla samorządów, monitorowania jakości powietrza w
Polsce w świetle koncepcji Smart City, energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
w jednostkach samorządu terytorialnego. Dyskutowano również o roli rosyjskiej ropy
naftowej i gazu ziemnego w polityce Białorusi, prognozach cen ropy naftowej po
zakończeniu wojny w Ukrainie oraz japońskiej polityki energetycznej w kontekście
odnawialnych źródeł energii.

#BIOTECH DAILY KONFERENCJA W GDAŃSKIM PARKU NAUKOWO-
TECHNOLOGICZNYM

8.12.2022 r. w GPN-T odbyła się IV
konferencja BioTech Daily. Celem corocznej
konferencji BioTech Daily jest stworzenie
płaszczyzny pozwalającej na wymianę
wiedzy i doświadczeń, poszerzenie
horyzontów w branży nowoczesnych
technologii medycznych, wymiana
informacji w zakresie prowadzonych prac
B+R oraz projektów, a także usprawnienie 

https://www.youtube.com/watch?v=g2u-aiv2kpI


transferu wiedzy z trójmiejskich uczelni do biznesu.
IV edycja Biotech Daily to przedstawienie sukcesów trójmiejskich spółek
biotechnologicznych a zarazem inspirowanie do podejmowania wyzwań badawczych.
W czasie konferencji odbyła się gala finałowa konkursu LIFE SCIENCE organizowanego
przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Polpharma Biologics.

#INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 -WEBINARIUM
10.01.2023
Zapisz w kalendarzu! - spotkanie na temat
projektów głównych odbędzie się 10

stycznia 2023 r. w godz. 9-15.00. Spotkanie
podzielone jest na dwie sesje: formułowanie
treści oraz planowanie finansów. 
Zapisy do 9.01.2023.
Rejestracja na stronie organizatora LINK 

#MIT ENTERPRISE FORUM CEE, DEMODAY - GALA FINAŁOWA
Już 12 stycznia podsumowanie tegorocznej jesiennej edycji 
 MIT Enterprise Forum CEE, na Demoday, Podczas
wydarzenia odbędą się także 3-minotowe prezentacje 10
najlepszych firm przed Jury oraz inspirujące wystąpienia
gości specjalnych. Wieczór zakończy prezentacja
zwycięzców DemoDay. Poza nagrodami Team Player Award,
Alumni Award i Audience Award, trzy startupy mogą wygrać
kredyty AWS z nagrodą główną w postaci 100 000 USD
kredytów AWS, a jeden startup otrzyma również szansę na
zdobycie nagrody Bootcamp Award. Program wydarzenia i
zapisy: LINK

#RAPORT "POLSKIE STARTUPY"
Już można zapoznać się z  raportem „Polskie Startupy” 2022, który
stanowi swego rodzaju podsumowanie mijającego roku, jeśli chodzi
o kondycję polskiego ekosystemu startupowego. Jaka przyszłość
czeka polskie startupy? Co zrobić, aby wciąż się rozwijały? 8 edycję
raportu „Polskie Startupy” z wnioskami i rekomendacjami można
pobrać bezpłatnie LINK

https://interreg-baltic.eu/event/webinar-core-projects-core-changes-for-the-region-2/
https://hopin.com/events/demoday-of-the-mit-enterprise-forum-cee-autumn-2022?utm_source=usercom&utm_medium=email&utm_campaign=dd_au_22
https://startuppoland.org/raporty/


#BEZPŁATNY KURS ONLINE “PLANOWANIE PROJEKTÓW B+R”

jak stworzyć koncepcję rozwoju
nowego produktu do wdrożenia?
jak zdefiniować kamienie milowe,
przedstawić poszczególne etapy i
zarządzać takim projektem?

W ramach Sieci Firm Przyszłości PFR
przygotowany został bezpłatny kurs
online „Planowanie projektów B+R”. 
Na uczestników kursu czekają praktyczne
informacje i przykłady m.in:

jak przygotować się do aplikowania o środki z funduszy europejskich na rozwój?
Do współtworzenia kursu zaproszono ekspertów z firm TechOcean, Grupa Maspex i Selena,
którzy dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu realizacji projektów B+R.  
Link do kursu: https://kursy.pfr.pl/product/planowanie-projektow-br/

SOOIPP W SOCIAL MEDIACH!
OBSERWUJ NASZE PROFILE

FACEBOOK I LINKEDIN

https://kursy.pfr.pl/product/planowanie-projektow-br/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Organizator%C3%B3w-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Innowacji-i-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-105991361275371/?view_public_for=105991361275371
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Organizator%C3%B3w-O%C5%9Brodk%C3%B3w-Innowacji-i-Przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci-105991361275371/?view_public_for=105991361275371

