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Wprowadzenie: 

Niniejsze opracowanie jest trzecim z kolei raportem na temat stanu firm w parkach i inkubatorach 
technologicznych w Polsce. Dotyczy ono stanu i struktury firm – lokatorów parków i inkubatorów 
technologicznych w Polsce. Przyczynkiem do podjęcia badań w tym zakresie było zapotrzebowanie 
samych parków, przedstawione w trakcie dyskusji na XX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia 
Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP), która odbyła się w Gdyni 
w 2009 roku.  

Zapoczątkowanej wówczas koncepcji przyświecała idea wypracowania jednolitych standardów 
gromadzenia oraz udostępniania informacji o firmach działających w parkach. Założeniem realizatorów 
było, aby baza ułatwiała prowadzenie badań nad specyfiką lokatorów parków, w tym nad działaniem 
zlokalizowanych w nich firm odpryskowych (spin off, spin out). Drugim celem było stworzenie narzędzia dla 
parków naukowo–technologicznych, użytecznego przy prowadzeniu naboru nowych lokatorów i organizacji 
wsparcia ich rozwoju, oraz przy opracowywaniu i realizacji inicjatyw informacyjno-promocyjnych. Założenia 
do budowy bazy oraz jej dalszego doskonalenia i rozwoju zostały opracowane przez środowisko 
eksperckie SOOIPP, przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii im. Leona 
Koźmińskiego w Warszawie. 

W latach 2009-2010 SOOIPP przeprowadziło pilotażowe prace przy tworzeniu bazy danych firm 
działających w Parkach Naukowo-Technologicznych. Program pilotażowy pokazał, że spełniono zakładane 
warunki metodologiczne: 

1. Łatwość gromadzenia informacji 

2. Ustanowienie standardów interpretacji pozyskiwanych informacji 

3. Szybkość opracowywania danych i uzyskiwania wyników 

W 2010 roku SOOIPP pozyskało dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
programu „Kreator Przedsiębiorczości” na prowadzenie badań nad firmami zlokalizowanymi w parkach 
naukowo - technologicznych. Obecnie SOOIPP samodzielnie kontynuuje prace nad zbieraniem i analizą 
danych dotyczących podmiotów, którym udzielają wsparcia polskie parki i inkubatory technologiczne. 

Niniejszy raport zawiera analizę struktury firm w parkach i inkubatorach technologicznych, 
dokonaną przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego, które w oparciu o stronę internetową i arkusz 
kalkulacyjny programu Excel, pozwala agregować dane statystyczne i sporządzać zbiorcze zestawienia, 
wykresy i analizy. 
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Rozdział 1. Koncepcja i metodologia badania 

1.1. Cel i zakres badania 

Celem badania w 2013 roku był monitoring stanu i struktury firm zlokalizowanych w parkach 
i inkubatorach technologicznych w Polsce. Działanie to wpisuje się w ideę stworzenia i rozbudowy bazy 
ukierunkowanej na prowadzenie stałego monitoringu struktury firm - lokatorów parków naukowo-
technologicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm odpryskowych (spin off, spin out) - oraz 
stworzenie parkom możliwości porównania struktury i stanu swoich lokatorów z innymi parkami w Polsce. 
W każdym roku obok ogólnego badania firm w ankiecie pojawiają się pytania dotyczące wybranego 
obszaru aktywności podmiotów gospodarczych. W przeprowadzonym badaniu obszarem zainteresowania 
była również współpraca firm parkowych ze środowiskiem naukowym oraz ich zainteresowanie 
korzystaniem ze środków z funduszy europejskich na rozwój innowacyjnych projektów (dystrybuowanych 
przez PARP, NCBR i instytucje regionalne). 

Misją parków naukowo technologicznych jest stymulacja oraz wspieranie powstawania i rozwoju 
firm innowacyjnych, wdrażających nowatorskie rozwiązania i wykorzystujących nowe technologie. 
Większość z nich zakłada i deklaruje ścisłą współpracę ze środowiskiem naukowym, która ma owocować 
komercjalizacją wynalazków powstających na uczelniach i w jednostkach badawczo-rozwojowych. Badanie 
miało na celu ustalić, czy tak jest w rzeczywistości. 

Przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku badanie firm objęło 31 parków (w 2012 było ich 
22) zlokalizowanych w różnych regionach kraju. Ponadto przygotowana ankieta zawierała całe spektrum 
pytań o innowacyjność przedsiębiorstw, obejmujących wiedzę o wprowadzonych innowacjach. 
Dodatkowym elementem badania była współpraca firm parkowych z naukowcami i uczelniami oraz 
korzystanie przez nie z programów dotacyjnych stymulujących współpracę biznesu i nauki, udział  
w międzynarodowych programach badawczych. 

1.2.  Metodologia badania 

Metodologia badania firm – lokatorów została zdeterminowana możliwością dostępu do danych w parkach. 
Proces zbierania danych przebiegał dwuetapowo. W pierwszej kolejności pozyskano informacje co do firm 
lokatorów w poszczególnych parkach w postaci danych obejmujących nazwę firmy, REGON lub NIP przy 
wykorzystaniu arkusza informacyjnego, wypełnianego przez pracowników parków we współpracy 
z lokatorami. Według stanu na 15 grudnia 2013 roku. Łącznie zebrano dane o 1157 firmach parkowych 
(w 2012 było ich 898). W drugim etapie badania w parkach, które zadeklarowały współpracę w tym 
zakresie przeprowadzono bezpośrednie badanie ankietowe w firmach. Ankietę wypełniło 289 firm, co 
stanowi (25%) ogółu badanych podmiotów. Ta część badania przeprowadzona została przy wykorzystaniu 
techniki internetowych wywiadów kwestionariuszowych CAWI (Computer Assisted Web Interview). Wybór 
techniki CAWI był optymalny z uwagi na dużą objętość ankiet i szczegółowość pytań. Rozwiązanie to 
pozwoliło zebrać zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe. 
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 Dane pozyskane przy pomocy pracowników parków, jak i bezpośrednio ze stron internetowych 
i rejestrów KRS, Regon i  CEIDG1 obejmowały: 

x nazwę firmy 

x REGON  

x siedzibę firmy  

x rok rejestracji 

x formę prawną 

x formę własności 

x wiodące PKD 

x liczbę właścicieli  

x liczbę zarządzających 

W odniesieniu do całości badanej grupy, ocenę ich innowacyjności przeprowadzono w oparciu 
o kryterium wiodącego rodzaju działalności gospodarczej PKD2. Do analizy zastosowany został podział na 
sektory według metodologii OECD, który bazuje na wielkości środków przeznaczanych na badania i rozwój 
w stosunku do wartości produkcji sprzedanej3. Klasyfikacja rodzajów działalności innowacyjnej wg poziomu 
"intensywności B+R" opracowana przez OECD wyodrębnia następujące sektory: wysokiej techniki, 
średniowysokiej techniki, oraz techniczną wiedzę i usługi.  

Takie zdefiniowanie obszaru analizy wynika z przyjęcia za literaturą przedmiotu, że źródłem 
trwałej przewagi konkurencyjnej sektorów są przede wszystkim unikatowe zasoby, jakimi są wiedza  
i technologie. Oznacza to, że za sprzyjające konkurencyjności zmiany strukturalne należy uznać takie, 
                                                 
1 KRS – Krajowy Rejestr Sadowy, REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej  
2 Klasyfikację PKD opracowano na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności - NACE Rev.1, opublikowanej w Official Journal of the European 
Communities (OJ) nr L 293 z 24 października 1990 r. Od 1 stycznia 2000 r. PKD zastąpiła całkowicie EKD. Od 1 stycznia 2008 obowiązuje klasyfikacja PKD 
(zwana PKD 2007) została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki 
europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard 
Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności). 
3 Źródło: Statistics in Focus, Eurostat 2009. 
Wysoko techniczna wiedza i usługi  
59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 
60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 
61 – Telekomunikacja 
62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 
63 - Działalność usługowa w zakresie informacji 
72 -Badania naukowe i prace rozwojowe 
Wysoka technika: 
21 - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,  
26 - Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 
Średnio-wysoka technika 
20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 
25.4 – Produkcja broni i amunicji 
27 – Produkcja urządzeń elektrycznych 
28 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
29 - Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli 
30 - Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 
30.1 - Produkcja statków i łodzi 
30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 
32.5 - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 
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które powodują przesuwanie się produkcji i eksportu w kierunku przemysłów posiadających przewagę 
wynikającą z innowacji, technologii czy unikatowych kwalifikacji siły roboczej4.  

W odniesieniu do firm, które wypełniły ankietę, zakres badania innowacyjności obejmował 
znacznie szerszy obszar aktywności, uwzględniający między innymi:  

� innowacje w obszarze kapitału rzeczowego i finansowego, 

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (strukturalnego), 

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (ludzkiego), 

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (relacyjnego)5, 

� innowacje na poziomie firmy, 

� innowacje na poziomie rynku regionalnego, 

� innowacje na poziomie rynku polskiego, 

� innowacje na poziomie rynku Unii Europejskiej, 

� innowacje na poziomie rynku globalnego, 

� udział innowacyjnych produktów/usług w całej sprzedaży. 

Do badania zakresu innowacyjności dodano również ocenę poziomu współpracy parkowych firm 
ze środowiskiem naukowym i zainteresowanie wsparciem finansowym w tym zakresie, która oparta została 
na następujących wskaźnikach: 

� czy firma współpracowała w ostatnich 3 latach z naukowcami jako osobami fizycznymi, jeżeli tak, 
to z iloma, 

� jaka jest najczęstsza forma zatrudnienia naukowców, 

� czy firma w ostatnich 3 latach zamawiała opracowania, rozwiązania technologiczne lub techniczne 
na uczelniach, 

� czy firma w ostatnich 3 latach zamawiała opracowania, rozwiązania technologiczne lub techniczne 
w ośrodkach badawczo-rozwojowych, 

� czy firma w ostatnich 3 latach korzystała z uczelnianych laboratoriów, bibliotek, wzorcowni, 
prototypowni, innej infrastruktury technicznej uczelni, 

� czy firma w ostatnich 3 latach aplikowała do programów NCBR stymulujących współpracę biznesu 
i nauki: Gekon, Go-Global, Inicjatywa technologiczna, Initech,T – tech, IniTech, Innotech, KadTech, 
innych, 

                                                 
4 Źródło: www.pfo.net.pl, Autor: Dr hab. Marzenna Anna Weresa Artykuły z: Dziennik Gazeta Prawna 
5 Por.: Patrycja Pudło, Charakterystyka barier rozwoju działalności innowacyjnej w ujęciu kapitału intelektualnego – wyniki badań: kapitał strukturalny – to 
oprogramowanie, sprzęt komputerowy, bazy danych, znaki handlowe, patenty, struktura organizacyjna, kapitał relacyjny - związany z rynkiem (kapitał klientów), 
wszelkie relacje z klientami przedsiębiorstwa, wyrażone miarami satysfakcji, trwałością tych kontaktów czy otrzymanym wsparciem finansowym, kapitał ludzki – 
to wiedza, umiejętności, doświadczenie, kreatywność pracowników i zarządzających przedsiębiorstwem, niezbędne do sprawnego wykonywania powierzonych 
im zadań. www.univ.rzeszow.pl/file/20796/08.pdf 
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� czy uzyskała finansowanie z programów NCBR, 

� czy firma w ostatnich 3 latach aplikowała do programów PARP stymulujących współpracę biznesu 
i nauki PO IG 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych 
prac, PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, PO IG 4.4 Nowe inwestycje  
o wysokim potencjale innowacyjnym, PO IG 5.4.1 Zarządzanie własnością intelektualną, PO IG 8.1 
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, PO IG 8.1 
Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, 

� czy uzyskała finansowanie z programów PARP, 

� czy firma aplikowała do regionalnych programów wspierających działania proinnowacyjne i czy 
uzyskała finansowanie, 

� czy firma w ostatnich 3 latach uczestniczyła w projektach finansowanych z Europejskich 
programów wsparcia 7 ramowy, 

� czy w działaniach proinnowacyjnych firma korzystała ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu, 

� czy firma jest członkiem platformy technologicznej, jaki jest jej profil. 

W każdym badanym obszarze dokonano analizy zarówno stanu jak i struktury wymienionych 
zjawisk. Bezpośrednie badanie ankietowe firm parkowych zostało przeprowadzone po raz drugi, co 
pozwala na dokonanie porównań w tym zakresie z badaniem wykonanym w roku 2012. 

1.3.  Zagadnienia i pytania badawcze 

Pytania badawcze sprecyzowano zgodnie z celem utworzenia i prowadzania bazy: stałym 
monitoringiem firm - lokatorów parków i inkubatorów technologicznych w Polsce. Wiedza na temat 
aktywności podmiotów zlokalizowanych w parkach i inkubatorach technologicznych może mieć 
bezpośredni wpływ na podejmowanie decyzji w sprawie kształtowania struktury firm – lokatorów przez 
władze parków, jak również przez decydentów rozdzielających środki publiczne, przeznaczone na wsparcie 
instytucji otoczenia biznesu w zakresie realizowanych przez nie celów i zadań. Pytania badawcze dotyczyły 
przede wszystkim następujących zagadnień:  

� liczby i struktury wiekowej, prawnej oraz własnościowej firm zlokalizowanych  
w parkach, 

� liczebności i struktury kadry zarządczej w podziale na kobiety i mężczyzn,  

� branżowej struktury firm,  

� poziomu i zakresu innowacyjności, 

� zakresu współpracy z naukowcami i uczelniami, 

� zainteresowania realizacją projektów gospodarczych we współpracy z nauką. 

1.4.  Przebieg i zakres badania 

Prace badawcze podjęte na początku grudnia 2013 roku zostały podzielone na dwa etapy, 
uwzględniające wykorzystanie następujących metod badawczych: 
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� zbieranie danych o firmach, 

� opracowanie i analizę wyników badania. 

Realizacja etapu pierwszego obejmowała nawiązanie kontaktów z parkami  
i uzyskanie ich akceptacji dla prowadzenia wspólnych badań, oraz podjęcie działań w kierunku zachęcenia 
firm do bezpośredniego udziału w badaniu. W rezultacie udało się pozyskać dane z bezpośredniego 
badania firm w piętnastu parkach (48,4%). 

Tabela 1. Parki, w których firmy przystąpiły do badania ankietowego 

Lp. Nazwa Parku region Liczba firm 
w parku 

Liczba firm, 
które wypełniły 

ankietę 

% firm, 
które 

wypełniły 
ankietę 

1. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki 

dolnośląski 

7 5 71% 

2. Wrocławski Park Technologiczny 
S.A. 167 61 37% 

3. Łódzki Regionalny Park Naukowo-
Technologiczny łódzki 19 5 26% 

4. Krakowski Park Technologiczny 
małopolski 

42 14 33% 

5. Park Life Science 18 4 22% 

6. Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny mazowiecki 30 12 40% 

7. Podkarpacki Park Naukowo-
Technologiczny AEROPOLIS podkarpacki 33 16 48% 

8. Pomorski Park Naukowo-
Technologiczny pomorski 146 82 56% 

9. Park Naukowo-technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE 

śląski 

29 20 69% 

10. Sosnowiecki Park Naukowo-
Technologiczny 7 5 71% 

11. Śląski Park Przemysłowo-
Technologiczny sp. z o.o 25 1 4% 

12. Park Naukowo-Technologiczny w 
Ełku 

warmińsko-
mazurski 6 6 100% 
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13. Poznański Park Naukowo-
Technologiczny Fundacji UAM 

wielkopolski 

70 34 49% 

14. Nickel Technology Park Poznań sp. 
z o.o. 42 1 2% 

15. Poznański Park Technologiczno-
Przemysłowy 49 26 53% 

Źródło: opracowanie własne 

Dane dotyczące podmiotów, które nie wypełniły ankiety, zebrano przy pomocy pracowników 
parków i inkubatorów lub bezpośrednio na podstawie informacji o lokatorach, zamieszczanych przez parki 
w ogólnodostępnych źródłach informacji6. Następnie przystąpiono do analizy zebranego materiału oraz 
formułowania wniosków. Końcową fazę tego etapu stanowiło przygotowanie „Raportu z badania”. 

Badanie zrealizowano w okresie grudzień 2013 – marzec 2014. Liczbę firm, biorących udział 
w badaniu, określono na połowę grudnia 2013 roku. 

1.5.  Charakterystyka próby badawczej.  

Dane dotyczące firm zlokalizowanych w parkach i inkubatorach technologicznych zostały zebrane 
przy wykorzystaniu ich zasobów informacyjnych oraz informacji zawartych na parkowych stronach 
internetowych, zawierających dane o firmach – lokatorach, a także ogólnie dostępne rejestry urzędowe. 
W ten sposób zebrano dane dotyczące firm z 31 parków. Przeprowadzone badanie pozwoliło 
zdiagnozować, że w poszczególnych parkach w połowie grudnia 2013 roku stan firm przedstawiał się 
następująco: 

Tabela 2. Parki i liczba firm lokatorów wg stanu na połowę grudnia 2013r. 

Lp. Park Liczba firm 

1. Wrocławski Park Technologiczny 167 

2. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 146 

3. Gdański Park Naukowo Technologiczny 82 

4. Poznański Park Naukowo-Technologiczny 70 

5. Kielecki Park technologiczny 54 
                                                 
6 Były to głownie strony internetowe, lub udostępniane na prośbę SOOIPP osobne wykazy lokatorów 
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6. Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy 49 

7. Krakowski Park Technologiczny 42 

8. Nickel Technology Park Poznań 42 

9. Regionalny Park Przemysłowy - Świdnik 36 

10. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 33 

11. Park Technologiczny SA - Koszalin 32 

12. Toruński Park Technologiczny 31 

13. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny  30 

14. Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” 29 

15. Park Naukowo – Technologiczny Polska - Wschód 28 

16. Śląski Park Przemysłowo - Technologiczny 25 

17. Łódzki Park Technologiczny 19 

18. Elbląski Park Technologiczny 19 

19. Life Science Park 18 

20. Dolnośląski Park Technologiczny 17 

21. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. 17 

22. Miasteczko Multimedialne  16 

23. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości 
i Innowacji  

12 

24. Puławski Park Naukowo Technologiczny 12 

25. Eureka Technology Park 8 

26. Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny 7 

27. Dolnośląski Park Innowacji i nauki  7 

28. KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny 6 

29. Bełchatowsko-Kleszczowski Park Technologiczny 6 
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30. Park Naukowo Technologiczny w Ełku 6 

31. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny  6 

 Razem 1072 

Źródło: opracowanie własne  

Tabela nr 3. Liczba firm lokatorów w samodzielnych inkubatorach technologicznych wg stanu na połowę 
grudnia 2013r. 

Lp. Inkubator  Technologiczny  Liczba firm 

1. Słupski Inkubator Technologiczny 26 

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w 
Białogardzie 

11 

3. Inkubator Technologiczny Stalowa Wola 17 

4. Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości” 25 

5. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach 6 

 Razem 85 

Źródło: opracowanie własne  

Liczebność firm w poszczególnych parkach uzależniona jest nie tylko od okresu działania 
i posiadanej powierzchni użytkowej, ale również od struktury oferty usługowej i rodzajów prowadzonej 
inkubacji. Najliczniej zasiedlone są parki z wieloletnim stażem działania na rynku, o dużej powierzchni 
i z rozwiniętymi usługami dla biznesu7.  

Pod względem terytorialnym badanie objęło 87,5% regionów. Uwzględniając podział na 
województwa w projekcie wzięły udział parki z 14 regionów, przy czym w prawie wszystkich badaniem 
objęto więcej niż 50% parków. W bazie nie są reprezentowane regiony lubuski i opolski8. 

                                                 
7 Por. A. Bąkowski, M. Mażewska (red.) , Ośrodki innowacji……, s. 36-37 
8 Opolski Park technologiczny jest w fazie przygotowawczej do uruchomienia, natomiast lubuskie Parki prowadzą działalność usługową w zakresie badań 
i zarządzają terenami uniwersyteckimi. 
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Tabela 4. Liczba Parków i firm – ich lokatorów w badanych regionach 

Lp. Park 
% parków 

biorących udział w 
badaniu w regionie9 

Liczba 
badanych 

parków 
Liczba firm w badanych 

parkach 

1 Dolnośląskie 57% 4 197 

2 Kujawsko-pomorskie 33% 1 31 

3 Lubelskie 75% 3 54 

4 Łódzkie 100% 2 25 

5 Małopolskie 60% 3 76 

6 Mazowieckie 100% 1 30 

7 Podkarpackie 100% 1 33 

8 Pomorskie 67% 2 228 

9 Śląskie 63% 5 81 

10 Wielkopolskie 50% 3 161 

11 Warmińsko - mazurskie 67% 2 25 

12 Podlaskie 50% 1 28 

13 Świętokrzyskie 50% 1 54 

14 Zachodniopomorskie 50% 2 49 

Razem 61% 31 1072 

Źródło: opracowanie własne 

Tegorocznym badaniem objęto również samodzielne – nie działające w ramach struktur 
parkowych inkubatory technologiczne, w których funkcjonuje 85 podmiotów gospodarczych oraz  
10 inkubatorów technologicznych działających w parkach technologicznych, w których zamieszkiwało 240 
firm (według stanu na połowę grudnia 2013).  Wg badania w połowie grudnia 2013 roku w wyżej 
wymienionych parkach i inkubatorach działało 1157 podmiotów gospodarczych. 
                                                 
9 Liczba parków w oparciu o dane zawarte w: Zob. A. Bąkowski, M. Mażewska, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP - Raport 2012, 
SOOIPP, PARP, Warszawa 2012, s.28 
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Rozdział 2. Charakterystyka parków i inkubatorów technologicznych, których lokatorzy zostali 

uwzględnieni w badaniu.  

 

Parki, z których firmy poddano badaniu, są zlokalizowane w różnych regionach kraju. Badaniem 
zostały objęte zarówno parki technologiczne i naukowo - technologiczne, jak i parki przemysłowo - 
technologiczne w części dotyczącej aktywności związanej z wynajmem powierzchni pod działalność 
gospodarczą a nie inwestycji i długoterminowych dzierżaw gruntów. 

Parki, mimo wielu podobnych cech (misja, cele, formy działania, organizacja itp.), są kategorią 
jednostek bardzo zróżnicowanych. Praktycznie każdy z nich ma indywidualny charakter, wynikający 
z regionalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych oraz dostępnych im czynników 
wzrostu. Nie ma jednego uniwersalnego modelu parku, ani szablonu organizacyjnego gwarantującego 
sukces. Poszczególne inicjatywy odzwierciedlają specyfikę lokalnego środowiska naukowego i biznesu, typ 
regionalnej gospodarki, tradycje przemysłowe oraz kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości.10 

Parki w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą formalną. Część z nich została 
powołana do życia jako samodzielne jednostki w postaci spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Inne parki nie są 
odrębnymi podmiotami prawnymi, a działają w strukturze innych organizmów gospodarczych, jak na 
przykład Dolnośląski Park Technologiczny, będący jednostką organizacyjną Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. Natomiast Pomorski Park Naukowo – Technologiczny jest jednostką budżetową gminy 
Gdynia11.  

Do częstych sytuacji należy też rozwiązanie, w którym właścicielem parku lub inkubatora jest 
miasto, a operatorem – zarządcą podmiot non-profit zajmujący się bieżącą administracją nieruchomości 
i realizacją zadań statutowych parku. 

Chociaż prawie każdy park deklaruje jakąś specjalizację, to rozpiętość rodzajów działalności ich 
lokatorów jest bardzo szeroka i w większości wypadków trudno mówić o konkretnej specjalizacji danego 
parku. Wyjątkami są dwa parki krakowskie o specjalizacjach: life science (Life Science Park) i IT 
(Krakowski Park Technologiczny). Parki wykazują dużą elastyczność w stosunku do zgłaszających się firm, 
przyjmując jako główne kryterium innowacyjność i potencjał rozwojowy zgłaszanych projektów. Spośród 
wszystkich parków największą liczbę firm - lokatorów mają obecnie dwa dojrzałe parki: Wrocławski Park 
Technologiczny (167 firm) i Pomorski Park Naukowo Technologiczny (146 podmiotów). Najmniejszą liczbę 
podmiotów zdiagnozowano w tym badaniu w dwóch dojrzałych parkach: Bełchatowsko-Kleszczowskim 
Parku Technologicznym i Legnickim Parku Technologicznym oraz dwóch wchodzących dopiero na rynek: 
Parku Naukowo Technologicznym w Ełku oraz w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym (6 firm).  

Podstawowym zadaniem parków jest stwarzanie warunków do efektywnego transferu technologii 
i stymulowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest ono realizowane przy wykorzystaniu 
infrastruktury technicznej w postaci obiektów biurowych, odpowiednio przygotowanych przestrzeni 
                                                 
10 K. B. Matusiak, Park Technologiczny w Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP Warszawa 2011, s. 189 
11 Bardziej szczegółowe informacje dotyczące parków technologicznych można znaleźć w Raporcie: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.) , Ośrodki Innowacji i 
Przedsiębiorczości w Polsce, PARP Warszawa, 2012, s.25-43  
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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); 

� kreowania klimatu przedsiębiorczości wśród lokatorów parków i w ich otoczeniu biznesowym; 

� rządowych, regionalnych i lokalnych programów wspierania przedsiębiorczości, transferu technologii 
i rozwoju nowych technologicznych firm. 

„Na podstawie analizy stanu prawnego i organizacyjnego polskich parków można stwierdzić, że 
są to podmioty działające na prawnie uregulowanej i wyodrębnionej, samodzielnie zarządzanej 
nieruchomości, obejmującej konkretny teren i/lub budynki wraz z infrastrukturą techniczną, posiadające 
koncepcję jego zagospodarowania oraz plan rozwoju w obszarze aktywności naukowo-badawczej 
i produkcyjnej, związanej z kreacją nowej wiedzy i technologii. W sferze merytorycznej parki posiadają 
formalne i nieformalne powiązania z instytucjami naukowo-badawczymi i edukacyjnymi, lokalną 
i regionalną administracją publiczną, działającymi w regionie instytucjami wspierania przedsiębiorczości i 
transferu technologii oraz finansowania ryzyka (venture capital). Prowadzą swoją działalność udostępniając 
przedsiębiorcom na zasadach umownych możliwość korzystania z powierzchni użytkowych i infrastruktury 
technicznej, oraz służą im wsparciem merytorycznym, oferując usługi w zakresie doradztwa, transferu 
technologii oraz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw zlokalizowanych w obrębie nieruchomości.  

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. „12 

Według danych zebranych na potrzeby opracowania „Ośrodki Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2012” aktywność parków wykracza daleko poza zwykłe 
zarządzanie nieruchomością i obejmuje cały szereg usług świadczonych klientom wraz z działaniami 
stymulującymi i integrującymi środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej.  

                                                 
12 Op. cit., s. 26  
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Wykres 1. Zakres tematyczny doradztwa, informacji i edukacji oferowanych w parkach technologicznych 
(w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Bąkowski, M. Mażewska, Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2012, PARP, Warszawa 2012 

Oprócz wsparcia merytorycznego większość parków oferuje również pomoc w pozyskaniu finansowania na 
projekty swoich podopiecznych. Wszystkie parki udostępniają informację w tym zakresie, niektóre z nich 
dysponują w ramach swoich funkcji również instrumentami finansowymi w postaci albo funduszy 
zalążkowych albo funduszy pożyczkowych pozwalającymi na bezpośrednie finansowanie projektów. 

Ponadto parki aktywnie działają na rzecz inicjowania współpracy między światem nauki i biznesu, 
realizując różnorodne inicjatywy stymulujące aktywność środowiska akademickiego dla zwiększenia 
obszarów wspólnej jego aktywności ze środowiskiem biznesu. Również bezpośrednie zaangażowanie 
uczelni w działalność wielu parków zarówno w ich powoływanie, jak i bieżące funkcjonowanie jest coraz 
częstszą praktyką. 
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Rozdział 3. Analiza danych ogólnodostępnych o firmach w parkach i inkubatorach 
technologicznych 

Poniższy rozdział prezentuje wyniki analiz dotyczących danych podstawowych o firmach działających 
w parkach i inkubatorach technologicznych w Polsce. Dane te obejmują nazwę firmy, REGON, NIP, 
siedzibę firmy, rok rejestracji, formę prawną, formę własności, wiodące PKD, liczbę właścicieli oraz liczbę 
zarządzających. Analizę przeprowadzono na próbie 1138 firm. Dane zostały pozyskane bądź bezpośrednio 
od przedstawicieli firm (w przypadku firm, które samodzielnie wypełniły ankietę w wersji elektronicznej), 
bądź (w przypadku firm, które nie wypełniły ankiety) na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji  
(z rejestrów KRS, Regon i CEIDG13). 

Próba badawcza obejmuje firmy ze wszystkich parków i inkubatorów technologicznych, które wzięły udział 
w badaniu:  

� 31 parków technologicznych, 

� 10 inkubatorów technologicznych działających w parkach technologicznych, 

� 5 samodzielnych inkubatorów technologicznych. 

Celem badania było uzyskanie ogólnego obrazu i charakterystyki firm parkowych i inkubatorowych  
w Polsce. Sposób zbierania danych w oparciu o dane zebrane nie tylko w wyniku ankietowania ale również 
na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji umożliwił przeprowadzanie analiz na możliwie jak 
największej próbie firm-lokatorów parków i inkubatorów.  

Podstawą analizy są dane o firmach pochodzące z grudnia 2013 roku. Zgodnie z przyjętym porządkiem 
badawczym zakres tematyczny badań objął następujące charakterystyki: 

� liczba firm,  

� forma prawno-organizacyjna firm,  

� zarządzający według formy prawnej z uwzględnieniem podziału na kobiety  
i mężczyzn, 

� struktura wiekowa firm,  

� zarządzający według wieku firmy, z uwzględnieniem podziału na kobiety  

i mężczyzn, 

� forma własności,  

� struktura firm według rodzajów działalności, 

� poziom innowacyjności firm (wg PKD). 

                                                 
13 KRS – Krajowy Rejestr Sadowy, REGON - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej, CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej  
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3.1. Charakterystyka firm 

Lokatorzy  parków i inkubatorów technologicznych to podmioty zróżnicowane pod względem formy 
prawnej, formy własności, struktury wiekowej i struktury zarządzających. Rodzaje działalności jakie 
reprezentują tworzą szeroką paletę aktywności gospodarczej, co potwierdza warunki do generowania 
zjawiska synergii w warunkach parkowych.  

Wykres 2. Firmy działające w parkach i inkubatorach technologicznych według formy prawnej w latach 
2009–2013 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

W 2013 r. przeważającą część badanych firm stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
(49,56% ogółu próby14). Na drugim miejscu znalazły się osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą (29,44%), a na trzecim spółki akcyjne (5,98%). W porównaniu do badania z poprzedniego 
roku nieznacznie zmalała liczba spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z 52,04% do 49,56%) i wzrosła 
liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wzrost z 27,44% do 29,44%)15. Wzrost ten 

                                                 
14 Analiza została przeprowadzona na próbie 1138 firm. 
15 Spadek liczby spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wśród lokatorów parków nie odpowiada ogólnej tendencji, jaką odnotowano wśród ogółu podmiotów krajowych 
w badanym okresie. Jeśli chodzi o zmiany jakie zaszły na poziomie wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w Polsce, to w I półroczu 2013 odnotowano zwiększenie 
udziału  liczby spółek z ograniczoną odpowiedzialnością o 5 punktów procentowych  w stosunku do roku 2012 (wzrost z 290291 do  303551 podmiotów) oraz zwiększyła się 
o 1 punkt procentowy liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (wzrost z 2917272 w 2012 r. do  2939021 w I półroczu 2013 r.).   Źródło: ,,Zmiany 
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON”, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 31.  
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związany był ze zmianą struktury rodzajowej firm i zwiększeniem się udziału firm z branży IT, które ze 
względu na specyfikę swojej działalności, wybierają tę formę prawną a nie formę spółki prawa handlowego. 

Do najrzadziej występujących form prawnych można zaliczyć takie formy prawne jak: wspólnota 
samorządowa, spółka komandytowo-akcyjna, instytuty badawcze, jednostka bez osobowości prawnej - 
spółka akcyjna, jednostka bez osobowości prawnej - państwowa jednostka organizacyjna. Każda z tych 
form prawnych występowała zaledwie raz w grupie badanych firm i stanowiła 0,09% populacji badanych 
firm. Łącznie stanowiły one 0,5% badanych podmiotów.  

Wykres 3. Zarządzający według formy prawnej i podziału ze względu na płeć w 2013 r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

W przeważającej większości badanych firm, bez względu na formę prawną, zarządzający16, to 
mężczyźni  (wśród 2073 osób zarządzających w 2013 r. 1712 osób to mężczyźni, a tylko 361 to kobiety). 
Średni udział kobiet w zarządzaniu firmami parkowymi w2013 r. wynosił 17,41%. Oznacza to spadek 
udziału kobiet wśród osób zarządzających w stosunku do roku 2012 i 2011 (w roku 2012 kobiety stanowiły 
                                                 
16 Właściciele jednoosobowych firm oraz osoby wchodzące w skład zarządu podmiotów gospodarczych 
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ok. 20% zarządzających, a w 2011 ich udział stanowił prawie 25%). Spadek ten związany jest ze 
zwiększeniem się wśród lokatorów parków liczby firm z branży IT, w których zarządzający to na ogół 
mężczyźni. 

Stosunkowo największy udział kobiet jako zarządzających w 2013 r. odnotowano 
w stowarzyszeniach, uczelniach, fundacjach, spółkach partnerskich i spółdzielniach. Kobiety stanowiły tam 
ponad 40% zarządzających.  Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą udział kobiet 
wśród zarządzających wynosił 25%. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością kobiety stanowiły  
14,43% zarządzających. 

Zarządzający byli wyłącznie mężczyznami w przypadku takich form prawnych jak: 
przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, państwowa 
jednostka organizacyjna, wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, spółka komandytowo-
akcyjna, wspólnota samorządowa. 

Wykres 4. Firmy w parkach według roku rejestracji (w %) 

od 1990 do 1994
7,06%

od 1995 do 1999
8,10%

od 2000 do 2004
11,50%

od 2005 do 2009
26,92%

< 1990
4,09%

od 2010 do 2013
42,33%

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Firmy parkowe to przede wszystkim firmy młode. 69% firm w badanych parkach i inkubatorach ma 
mniej niż 8 lat, w tym 42% to przedsiębiorstwa, które powstały w przeciągu ostatnich trzech lat. Firmy 
zarejestrowane w 2013 r. stanowiły pod koniec 2013 r. 10,71% liczby wszystkich lokatorów parków 
i inkubatorów. Firmy działające na rynku ponad 8 lat to 31% wszystkich lokatorów parków. Widać zatem,  
iż zgodnie z założoną strategią działania parków, przeważają w nich nowo powstałe podmioty. Udział firm 
starszych w strukturze lokatorów parków umożliwia natomiast zapewnienie stabilizacji wpływów z wynajmu. 
Dlatego też wśród lokatorów parków znajdują się również dłużej działające na rynku i posiadające większe 
doświadczenie firmy, których działalność wiąże się z mniejszym ryzykiem gospodarczym. 
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Tabela 5. Firmy w parkach według wieku w latach 2009 – 2013 (w %) 

Rok założenia firmy 

2009 

Liczba firm 

2010 

Liczba firm 

2011 

Liczba firm 

2012 

Liczba firm 

2013 

Liczba firm 

< 1990 1% 1% 1% 6% 4% 

1990-1994 
11% 11% 10% 8% 7% 

1995-1999 
18% 18% 16% 10% 8% 

2000-2004 
14% 13% 12% 12% 12% 

2005-2009 
56% 56% 45% 34% 27% 

2010-2013 
0% 1% 16% 30% 42% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Wykres 5. Zarządzający według wieku firmy, z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 
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Uwzględniając podział badanych firm według ich wieku, w każdej z grup większość 
zarządzających stanowią mężczyźni. We wszystkich badanych grupach odsetek zarządzających będących 
kobietami mieści się w przedziale 14-23%17. Największy udział kobiet wśród zarządzających można 
zauważyć w firmach powstałych przed 1990 r.  

Według raportu PKPP Lewiatan ,,Przedsiębiorcy w Polsce” z 2012 r. firmy zarządzane przez 
kobiety ostrożnie oceniają i prognozują wzrost zysków i sprzedaży, są bardziej zorientowane na jakość 
obsługi klienta, mniej zaś na cenę i jakość produktu lub usługi. Są też bardziej nastawione na wzrost 
sprzedaży i zysku, a mniej na utrzymanie się na rynku i wzrost udziału w rynku. Mniejsza skłonność do 
ryzyka nie znajduje jednak odzwierciedlenia, jeśli chodzi o formę prawną, którą najczęściej wybierają 
kobiety przy zakładaniu własnej firmy. Najwięcej kobiet decyduje się bowiem na indywidualną działalność 
gospodarczą, która niesie ze sobą większe ryzyko w działalności gospodarczej. 

Wykres 6. Firmy według form własności w 2013 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Największa część badanych firm w 2013 r. była własnością krajowych osób fizycznych (67,19%). 
Własność prywatna krajowa pozostała i własność zagraniczna stanowiły odpowiednio 10,20% i 8,71%. 
Pozostałe kategorie własności nie przekraczały 5% badanej zbiorowości. W porównaniu z ubiegłorocznym 
badaniem zwiększył się udział własności krajowych osób fizycznych (z 65,28% do 67,19%).

                                                 
17Według badań przeprowadzonych przez PKPP Lewiatan odsetek firm zarządzanych przez kobiety wynosi w Polsce ok. 30%. 
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Wykres 7. Własność zagraniczna w latach 2009-2013 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Jeśli chodzi o własność zagraniczną można zauważyć, iż od roku 2009 w parkach i inkubatorach 
spada udział firm z kapitałem zagranicznym. O ile w roku 2009 własność zagraniczna stanowiła 14,36%, to 
w roku 2013 jej udział wynosił jedynie 8,71%. 

Może to wynikać z ogólnego spadku poziomu inwestycji zagranicznych, bądź też nowe firmy 
z kapitałem zagranicznym startują z pułapu, gdzie lokalizacja w parku technologicznym nie jest istotna. 

3.2 Innowacyjność firm 

Wykres 8. Firmy według sekcji PKD w 2013 r. (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 
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Analizując dane dotyczące profilu działalności lokatorów parków należy zauważyć, że są one 
coraz bardziej zgodne z misją działania tych instytucji. Dominującą grupą firm w parkach są bowiem 
podmioty prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: 

� działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (25,31%), w tym głównie: 
o działalność w zakresie architektury i inżynierii (33,10% firm w działających ramach tej sekcji),  
o badania naukowe i prace rozwojowe (20,91%),  
o działalność firm centralnych (14,63%), 
o reklama, badanie rynku i opinii publicznej (11,85%), 

� informacja i komunikacja (24,87%), w tym głównie: 
o działalność związana z oprogramowaniem (74,47%), 
o działalność usługowa w zakresie informacji (13,83%), 

� przetwórstwo przemysłowe (17,02%), w tym głównie: 
o produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (12,95%), 
o produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (11,92%), 
o naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (10,88%). 
Pozostałe sekcje są mocno rozdrobnione pod względem liczebności firm w poszczególnych 

grupach i poza handlem hurtowym i detalicznym (12,35%)oraz budownictwem (3,97%) każda z sekcji 
stanowi nie więcej niż 3% całej zbiorowości, prezentując 14 najróżniejszych obszarów aktywności 
gospodarczej. 

W porównaniu do ubiegłorocznego badania wzrósł z 10,70% do 12,35% wskaźnik firm z grupy 
handlu hurtowego i detalicznego. W 2013 r. w parkach i inkubatorach zlokalizowanych było 140 firm z tej 
grupy. Najwięcej firm działało w takich obszarach jak: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, sprzedaż 
hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz 
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. 

Tabela 6. Liczba firm z sekcji: handel hurtowy i detaliczny w 2013 r. 

  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY Liczba 

firm 

1 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 23 

2 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 12 

3 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych 10 

4 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 10 

5 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 7 

6 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 6 
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7 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i 
samolotów 

5 

8 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 5 

9 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 5 

10 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 3 

11 Sprzedaż hurtowa obrabiarek 3 

12 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 3 

13 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 3 

14 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 2 

15 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali 2 

16 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 2 

17 Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2 

18 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona 2 

19 Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych  2 

20 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 2 

21 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki 2 

22 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu 2 

23 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Oczywiście zwraca uwagę wskaźnik firm z grupy handlu hurtowego oraz detalicznego i rodzi się pytanie 
o zasadność lokowania firm z tej grupy w parkach i inkubatorach technologicznych. Nie ma jednak prostej 
odpowiedzi wyjaśniającej tą sytuację. Przyczyną takiej sytuacji może fakt, że zazwyczaj firmy wskazują 
wiodącą działalność w momencie rejestracji w systemie REGON i większość z nich rozpoczyna swoją 
aktywność właśnie od handlu. Wraz z rozwojem firmy bardzo rzadko jednak dokonują korekt wpisów, bo 
w żaden sposób nie przeszkadza im to w prowadzeniu działalności. Jak wskazują badania dokonane 
w oparciu o ankiety wypełniane przez same firmy – lokatorów parków wiele z nich w rzeczywistości 
prowadzi działalność w innym obszarze PKD aniżeli wskazana w systemie REGON jako wiodący profil 
działania. Należy więc z pewną ostrożnością podejść do danych związanych ze statystyką w oparciu  
o PKD, chociaż obecnie nie ma lepszego sposobu prowadzenia analiz w tym zakresie. Analiza firm 
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obejmowała również aspekt ich innowacyjności. Zagadnienie to analizowano w oparciu o podział na 
sektory według metodologii OECD, który bazuje na wielkości środków przeznaczanych na badania i rozwój 
w stosunku do wartości produkcji sprzedanej4. Klasyfikacja rodzajów działalności innowacyjnej wg poziomu 
„intensywności B+R”, opracowana przez OECD, wyodrębnia następujące sektory: wysokiej techniki, 
średniowysokiej techniki, oraz techniczną wiedzę i usługi. Sektorom tym przyporządkowano odpowiednie 
kody PKD. 

Tabela 7. Firmy według działów PKD w latach 2009-2013 (w %) 

Nr PKD 

Działy PKD 
% firm wg działów PKD w poszczególnych 

latach 

 2009 2010 2011 2012 2013 

62 
Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalność powiązana 18,09 17,23 16,64 18,16 18,42 

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 6,72 7,38 10,3 7,54 9,34 

71 
Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy 
techniczne 5,68 5,59 6,35 6,84 8,41 

72 Badania naukowe i prace rozwojowe 4,39 4,92 3,81 6,58 5,34 

70 Działalność firm centralnych, doradztwo związane z zarządzaniem 6,72 6,26 5,36 5 3,74 

63 Działalność usługowa w zakresie informacji 3,36 3,36 2,68 3,68 3,47 

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 3,62 3,58 2,96 2,76 3,02 

85 Edukacja 2,84 3,36 2,26 2,5 3,02 

47 
Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 
samochodowymi 2,33 2,24 2,4 2,37 2,76 

94 Działalność organizacji członkowskich 1,55 1,34 1,83 1,97 2,76 

74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,58 2,91 2,12 1,84 2,49 

69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 1,29 1,34 1,83 1,58 2,4 

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 2,84 2,68 1,97 2,37 2,22 

28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 0,78 0,89 1,27 1,58 2,05 

33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 1,81 1,79 1,55 1,71 1,87 

43 Roboty budowlane specjalistyczne 2,33 2,01 1,83 1,32 1,78 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1,55 1,79 1,27 1,45 1,69 

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 1,03 0,89 0,56 1,18 1,51 

27 Produkcja urządzeń elektrycznych 0,78 0,89 0,85 0,53 1,42 

58 Działalność wydawnicza 2,07 2,01 2,12 2,11 1,42 

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 1,81 1,57 2,82 1,84 1,33 

25 
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i 
urządzeń 2,33 2,24 1,97 2,5 1,25 
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35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, parę wodną i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0,78 0,67 1,27 1,58 1,07 

61 Telekomunikacja 2,58 2,46 2,12 1,45 0,98 

42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 0,26 0,45 0,99 1,05 0,89 

82 
Działalność związana z administracyjną obsługa biura i pozostała 
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 0,52 1,12 0,99 1,05 0,89 

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 1,81 2,01 0,99 1,45 0,8 

64 
Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 
funduszy emerytalnych 1,29 1,34 1,69 7,37 0,8 

21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 1,03 0,89 0,56 0,79 0,71 

52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport 0,26 0,22 0,42 0,66 0,71 

68 Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości 1,03 0,89 1,13 0,53 0,71 

56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 0,78 0,67 0,71 0,79 0,62 

86 Opieka zdrowotna 1,03 0,89 0,85 0,79 0,62 

10 Produkcja artykułów spożywczych 1,03 0,89 0,56 0,79 0,53 

55 Zakwaterowanie 0 0 0 0,26 0,53 

66 
Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i 
fundusze emerytalne 0,52 0,89 1,27 0,92 0,53 

1 
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, włączając działalność 
usługową 0,26 0,22 0,14 0,39 0,44 

29 Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1,29 1,12 0,71 0,79 0,44 

30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 0 0 0,28 0,26 0,44 

49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 0,52 0,67 0,85 0,39 0,44 

59 
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów 
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 0,52 0,45 0,28 0,53 0,44 

77 Wynajem i dzierżawa 0,26 0,22 0,28 0,53 0,44 

81 
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 
i zagospodarowaniem terenów zieleni 0,26 0,22 0,42 0,13 0,44 

23 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych 0,78 0,67 0,42 0,53 0,36 

32 Pozostała produkcja wyrobów 1,03 0,89 0,56 0,66 0,36 

38 
Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców 0,26 0,22 1,13 0,53 0,36 

45 
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 
pojazdów samochodowych 1,03 0,89 0,85 0,79 0,36 

80 Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 0,26 0,22 0,42 0,13 0,36 

84 
Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne 0 0 0,14 0,13 0,36 

14 Produkcja odzieży 0 0 0,56 0,39 0,27 

16 
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania 0,26 0,22 0,71 0,66 0,27 

17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 0,52 0,45 0,28 0,26 0,27 



 28 

78 Działalność związana z zatrudnieniem 0,78 1,12 0,71 0,39 0,27 

13 Produkcja produktów tekstylnych 0,52 0,67 0,28 0,39 0,18 

39 
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa 
związana z gospodarką odpadami 0 0 0,14 0,13 0,18 

51 Transport lotniczy 0 0 0 0 0,18 

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką 0,26 0,22 0,42 0,26 0,18 

91 
Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność 
związana z kulturą 0,26 0,22 0,14 0,39 0,18 

6 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego 0 0 0 0,13 0,09 

19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 0 0 0 0 0,09 

24 Produkcja metali 0,26 0,45 0,42 0,39 0,09 

36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 0 0 0,14 0,13 0,09 

53 Działalność pocztowa i kurierska 0 0 0 0,13 0,09 

79 

Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie 
rezerwacji i działalności z nią związanej 

0,26 0,22 0,42 0,26 0,09 

96 Pozostała indywidualna działalność usługowa 0,52 0,45 0,56 0,39 0,09 

5 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) 0,26 0,22 0 0 0 

8 Pozostałe górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0,13 0 

31 Produkcja pozostałych mebli 0 0 0 0,13 0 

92 Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 0 0 0,14 0,13 0 

93 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 0,26 0,22 0,14 0,13 0 

95 
Naprawa i konserwacja komputerów, i artykułów użytku osobistego i 
domowego 0 0 0,14 0 0 

 innowacyjne rodzaje działalności   nie innowacyjne rodzaje działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Bardziej szczegółowa analiza rodzajów działalności firm parkowych pokazuje (por. tabela 3), że badane 
firmy działały w 65 rodzajach działalności na 94 wymienione w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wskazuje 
to na ogromną różnorodność ich aktywności. Ich rozkład jest jednak bardzo nierównomierny. Najwięcej 
badanych firm prowadzi działalność usługową w zakresie działalności związanej z oprogramowaniem, 
handlem hurtowym, architekturą i inżynierią oraz z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. 
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Wykres 9. Firmy według innowacyjnych branż PKD w latach 2009 – 2013 (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Po przeanalizowaniu PKD badanych firm ustalono, że w 2013 r. było wśród nich 45,46% firm 
innowacyjnych. Z tego 77,27% stanowiły firmy z grupy  wysoko technicznej wiedzy i usług. Najmniej licznie 
występowały firmy z obszaru wysokiej techniki (8,10%).Średnio wysokie technologie w grupie firm 
innowacyjnych stanowiły 14,62%. 

Analizując dane z lat 2009-2013 można zauważyć nieznaczne wahania w obrębie każdej z grup. 
Widoczny jest również postępujący spadek firm z branży wysokich technologii (high-tech), co oznacza 
niekorzystne zjawisko z punktu widzenia rozwoju firm technologicznych w tego typu instytucjach.
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Wykres 10. Firmy według innowacyjnych działów PKD w 2013 roku (jako % innowacyjnych firm) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Szczegółowa analiza struktury innowacyjnych firm pozwala na stwierdzenie, iż najwięcej z nich 
zajmuje się oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną 
(44,07%)18, badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi (18,38%) oraz działalnością usługową  
w zakresie informacji (9,49%)19.  

Intensywny rozwój nowych technologii ma wyraźne odzwierciedlenie w profilach działalności firm 
– lokatorów w parkach. Natomiast najmniej jest podmiotów z obszaru produkcji urządzeń, instrumentów 
oraz wyrobów medycznych (0,40%) oraz z obszaru produkcji statków i łodzi (0,20%). Ograniczenie 
działalności produkcyjnej jest w części wynikiem ograniczonej ilości powierzchni produkcyjnych, a w części 
specyfiką inkubacji podmiotów gospodarczych. Nowo powstające firmy zazwyczaj nie dysponują 
potencjałem do uruchamiania produkcji, a tych wśród parkowych lokatorów jest najwięcej. Spośród  
16 kategorii innowacyjnych działalności firmy parkowe są aktywne w 14 działach. Potwierdza to wielką 
różnorodność aktywności firm parkowych i sprzyja ich rozwojowi. 

                                                 
18 W ramach tego działu największy udział stanowiła działalność związana z oprogramowaniem (77,62%). Działalność związana z doradztwem w zakresie 
informatyki stanowiła 12,86%, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1,90%, pozostała działalność usługowa w zakresie 
technologii informatycznych i komputerowych 7,62%. 
19 Działalność usługową w zakresie informacji obejmowała głównie działalność portali internetowych (64,10%) oraz przetwarzanie danych 35,90%. 
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Rozdział 4. Analiza danych z ankiet wypełnionych przez firmy w parkach i inkubatorach 

technologicznych 

 
Obszar analizy w niniejszym rozdziale dotyczy danych uzyskanych od firm działających  

w Parkach, które wypełniły ankietę. Ankieta wykorzystana w niniejszym badaniu składa się z informacji 
ogólnodostępnych w rejestrach urzędowych (np. struktura wiekowa czy forma własności firm) oraz 
z informacji, które mogą być uzyskane wyłącznie od firm (np. aplikacje do regionalnych programów 
wspierających działania innowacyjne czy liczba naukowców, z którymi firmy współpracowały w ostatnich 
3 latach)20. Ponieważ tylko część znajdujących się w bazie firm (24,6%) wypełniła ankiety rozdział ten 
obejmuje pogłębioną analizę ich działalności z uwzględnieniem danych dotyczących ogólnej 
charakterystyki.  

Badanie przeprowadzono na próbie 289 firm: 195 firm parkowych i 94 firm w inkubatorach, które 
samodzielnie wypełniły ankiety. Firmy te pochodzą z 13 parków i 8 inkubatorów działających w tych 
parkach.21 W analizie nie uwzględniano firm ze Specjalnych Stref Ekonomicznych. Zebrane informacje 
pozwoliły wyodrębnić obszary analizy, obejmujące między innymi charakterystykę firm, uwzględniając ich 
lokalizację z punktu widzenia wewnętrznych obszarów funkcjonowania parków22, badanie innowacyjności 
firm oraz badanie ich współpracy ze światem nauki. 

4.1. Charakterystyka ankietowanych firm 

W ośmiu z trzynastu badanych parków funkcjonują inkubatory technologiczne.  

Wykres 11. Struktura firm wg grup lokatorów w 2013 roku (w %) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

                                                 
20 Informacje ogólnodostępne dotyczące wszystkich badanych podmiotów były przedmiotem analizy w rozdziale 3, W tym rozdziale ana liza danych 
ogólnodostępnych jest wprowadzeniem do analizy bardziej szczegółowych aspektów działania lokatorów parków i inkubatorów technologicznych w Polsce. . 
21 Badacze zdecydowali, by nie uwzględniać w analizie ankietowanych firm danych z zaproszonych do uczestnictwa w badaniu parków: Nickel Technology Park 
Poznań Sp. z o.o. oraz Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (Zob.: “Przebieg i zakres badania”, str. 9). Było to spowodowane otrzymaniem z 
tych Parków jedynie po jednej wypełnionej ankiecie. Analiza danych otrzymanych z tak małej próby mogłaby przedstawić nieprawdziwy obraz działalności w 
danych Parkach. 
22 Dotyczy to wyodrębnionych stref parkowych takich jak inkubatory technologiczne. 
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Z danych dotyczących lokalizacji i przedstawionych na Wykresie 11 wynika, że w całej badanej 
grupie (289 firm) dominują firmy parkowe (67% - w porównaniu do 2012 roku zwiększył się o ponad 10% 
odsetek firm parkowych), a lokatorzy inkubatorów stanowią (33%). Taka struktura wskazuje na prawidłowe 
rozłożenie akcentów w planowaniu zasiedlania powierzchni użytkowych, zapewniające możliwość 
wytwarzania powiązań kooperacyjnych między firmami na różnych poziomach rozwoju i potencjału 
ekonomicznego. Dywersyfikacja lokatorów w proporcji, jaką wykazują badane parki, sprzyja wypełnianiu 
przez nie roli ośrodków stymulujących i wspierających rozwój firm - lokatorów. 

Również struktura wiekowa firm jest czynnikiem wspomagającym rozwój podmiotów 
korzystających z parkowego wsparcia.  

Wykres 12. Firmy wg roku rejestracji w 2013 roku (w %)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP 

Powyższy wykres wskazuje, że ponad połowę firm (z 289 firm) stanowią firmy młode (53%), 
powstałe między rokiem 2010 i 2013. Dużą grupą (28%) są również firmy powstałe w latach 2005 – 2009, 
a 9% to firmy zaczynające swą działalność w latach 2000 – 2004. Firmy, które powstały do 2000 roku 
stanowią łącznie 10 %, w tym 1% firm powstało do 1990 roku. 

W badaniu z 2012 roku największą grupę stanowiły firmy zaczynające działalność w latach 2005-
2009 (37%). Można również zauważyć, że w 2012 roku firmy powstałe po 2000 roku stanowią 83% 
wszystkich firm, a w 2013 roku już 91%. Jest to trend pozytywny i jak najbardziej zgodny z misją parków i 
inkubatorów technologicznych23. 

 

                                                 
23 M. Mażewska, Raport o firmach działających w parkach w 2012 roku, SOOIPP, Warszawa 2013, s. 18 
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Wykres 13. Badane firmy wg daty rejestracji w rozbiciu na grupy podmiotów zlokalizowanych w parkach 
i w inkubatorach w 2013 roku (w %)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że struktura wiekowa firm w poszczególnych grupach  
(195 firm parkowych i 94 firmy w inkubatorach), zaprezentowana na Wykresie 13, jest adekwatna do ich 
specyfiki, tj. w inkubatorze funkcjonują firmy bardzo młode. Również w parkach, w których funkcjonują firmy 
o bardziej zróżnicowanym wieku, podmioty stosunkowo młode są grupą dominującą.  

Wśród badanych firm tylko 6 z 289 (tj. 2,08% badanej populacji) wskazały, że ich charakter 
wskazuje na spółkę typu spin off.  

W badaniu z 2012 roku grupa firm parkowych działających od 2010 była prawie o połowę 
mniejsza (22,20%) niż w 2013 roku. Natomiast w 2013 znacznie zmalała grupa firm parkowych 
rozpoczynających działalność w latach 2005-2009 (z 42,40% w 2012) i w latach 1995-1999 (z 9,40 % w 
2012). 

Odnośnie firm w inkubatorach, to w 2013 roku znacznie wzrosła grupa firm działających od 2010 
roku (z 45,60% w 2012). To spowodowało, że zmalał % firm zaczynających działalność w latach: 2005-
2009 (z 32% w 2012), 2000-2004 (z 14,60% w 2012) oraz 1995-1999 (z 5,80% w 2012).  

W porównaniu z 2012 wzrosła zarówno liczba firm w parkach jak i w inkubatorach powstałych po 
roku 2000: grupa firm parkowych w 2012 stanowiła 78,90% a w 2013 już ponad 87%, natomiast grupa firm 
w inkubatorach w 2012 to 92,20% a w 2013 – 96,80%.  
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Wykres 14.  Firmy działające w parkach i inkubatorach technologicznych według formy prawnej w 2013 
roku (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

W badanej grupie 289 firm, jak ilustruje wykres powyżej, zdecydowanie dominują spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiące ponad 56 % ogółu podmiotów. Na drugiej pozycji znalazły 
się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - ok. 25%, a na trzeciej spółki akcyjne – ok. 4%. 
Pozostałe formy prawne to spółki osobowe prawa cywilnego i handlowego, które stopniowo ulegają 
marginalizacji w strukturze form prawnych w parkach. 

 Firmy według formy prawnej uległy rozdrobnieniu w porównaniu z 2012 rokiem, w którym 
występowało 9 form prawnych, a w 2013 jest ich aż 19. Spółki z o.o. i osoby fizyczne nadal są wiodącymi 
formami prawnymi i ich odsetek jest porównywalny. Rozdrobnienie następuje po spółkach akcyjnych, 
których odsetek znacznie zmalał od 2012 (7,30%). 
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Wykres 15.  Firmy według form własności w 2013 roku (w %) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Zgodnie z powyższym wykresem, firmy w parkach i w inkubatorach (próba: 289 podmiotów) są 
w dominującej większości własnością osób fizycznych (blisko 63%), w drugiej kolejności prezentują 
pozostałą własność prywatną (ponad 16%), a następnie podmioty o kapitale zagranicznym (blisko 8%). 
Własność Skarbu Państwa, własność samorządowa, własność państwowych osób prawnych oraz 
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą 
Skarbu Państwa stanowi łącznie niewiele ponad 2% badanych podmiotów. Prawidłowość tą należy ocenić, 
jako bardzo pożądaną. Obecność własności państwowej w parkach jest na poziomie niezbędnego 
minimum i taka sytuacja powinna zostać utrzymana.  

 Własność krajowych osób fizycznych nadal dominuje w strukturze własnościowej firm, choć ta 
grupa zmalała (z 67,26% w 2012). Natomiast miejscami w zestawieniu zamieniły się czołowe grupy: 
Własność zagraniczna (13,69% w 2012) i Własność prywatna krajowa pozostała (7,74% w 2012)24.  

                                                 
24 Prawdopodobne przyczyny zmniejszenia własności zagranicznej w strukturze własnościowej firm opisane są na str. 26.  
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Tabela 8. Średnia liczba zarządzających w firmach w parkach i w inkubatorach w 2013 roku 

 Średnia liczba zarządzających w tym średnia liczba kobiet 

Firma w parku 1,94 0,28 

Firma w inkubatorze 1,62 0,29 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP 

Średnia liczba zarządzających parkowymi firmami wyliczona z próby 195 firm to 1,94 osoby na 
firmę, przy czym wśród kierujących firmami kobiety stanowią średnio 0,28 osoby. W firmach w inkubatorach 
(próba: 94 podmioty) średnia liczba zarządzających jest niższa i wynosi 1,62 osoby, natomiast średnia 
liczba kobiet zarządzających jest nieco wyższa (0,29 osoby).  

W porównaniu z rokiem 2012 wzrosła średnia liczba zarządzających w firmach parkowych (z 1,89 
w 2012) oraz zmalała w firmach w inkubatorach (z 1,64 w 2012). Zmalała również średnia liczba kobiet 
zarządzających firmami zarówno w parkach jak i inkubatorach (odpowiednio z 0,34 i 0,31 w 2012).  

Wśród ankietowanych firm parkowych 65,64% podmiotów (128 z 195 firm) zdecydowało się 
podać przedział wielkości swoich obrotów za poprzedni rok obrachunkowy. 

Wykres 16. Wartość sprzedaży w firmach parkowych w 2013 roku (w%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Według Wykresu 16, najwięcej jest firm osiągających obroty do 1 mln złotych - 63%. W tej grupie 
największy odsetek stanowią podmioty mające sprzedaż w przedziale 100 tys. zł–500 tys. zł (24%). Może 
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to wynikać ze wzrostu liczby firm zarówno w parkach jak i inkubatorach, które zostały założone po 2010 r25. 
Firmy rozpoczynające swoją działalność, bądź będące we wczesnym stadium rozwoju dysponują 
ograniczonymi środkami, co przekłada się na ich obroty. Duża grupa reprezentowana jest również przez 
firmy z obrotami powyżej 10 mln zł (20%). Brak jest natomiast przedziału 1-2 mln obrotów. Wielkość 
obrotów lokatorów wskazuje na ich umiejscowienie w strukturze parkowej, która obrazuje stopień realizacji 
misji przez parki.  

Obroty do 100 tys. zł zmalały w 2013 roku (z 26% w 2012), a wrosła sprzedaż powyżej 10 mln zł 
(z 14% w 2012). Inne wielkości są porównywalne.  

  82,98 % firm w inkubatorach (78 z 94 firm) odpowiedziało na pytanie odnośnie wielkości swoich 
obrotów przy 65,64% firm w parkach (128 z 195 firm). Podane przez firmy wartości obrotów są 
odpowiednie do poziomu rozwoju firm w poszczególnych grupach. 

Wykres 17. Wielkość obrotów w podziale na firmy w parkach i w inkubatorach w 2013 roku  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Jak ilustruje Wykres 17, najmniejsze obroty mają firmy początkujące w inkubatorach. Analizując obroty 
w parkach i inkubatorach można powiedzieć, że ich wielkość jest adekwatna do struktury wiekowej firm  
w obu grupach.  

Należy zauważyć, że w 2013 roku sprzedaż powyżej 10 mln zł i w przedziale od 5 do 10 mln zł 
spadła w firmach działających w inkubatorach – odpowiednio z 5,60% i 3,70% w 2012 roku, a znacząco 
wzrosła dla przedziału do 100 tys. zł (z 35,20% w 2012). Można wnioskować, że ta sytuacja jest 
spowodowana spadkiem liczby lokatorów w inkubatorach, którzy zarejestrowali swoją działalność przed 

                                                 
25 Zob.: „Struktura wiekowa badanych firm w 2013 roku w rozbiciu na grupy podmiotów zlokalizowanych w parkach i inkubatorach”, str. 3. 
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2010 (z 54,40% w 2012 do 23,40% w 2013), a znacznym wzrostem liczby firm młodych z adekwatną do 
wieku wielkością obrotów, które weszły na rynek po 2010 (z 45,60% w 2012)26.  

4.2. Innowacyjność ankietowanych firm 

Innowacyjność podmiotów funkcjonujących w parkach i inkubatorach technologicznych jest 
zagadnieniem interesującym zarówno badaczy, jak i gremia decydujące o tworzeniu i finansowaniu 
aktywności tego rodzaju instytucji wsparcia. W przedmiotowym badaniu aspekty innowacyjności 
przedsiębiorstw badano zarówno w oparciu o dane z dokumentów rejestracyjnych podmiotów (PKD), jak 
i informacje o ich innowacyjne aktywności zawarte w ankietach. Prowadzona przez firmy działalność jest 
uznawana w statystyce za innowacyjną, gdy mieści się działach PKD przedstawionych w poniższej tabeli.  

Tabela 9. Liczba firm wg „innowacyjnych” działów PKD w 2013 roku 

Nr PKD Nazwa PKD Liczba firm z 
danym PKD 

% firm z 
danym PKD 

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych  5 2,37% 

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych  17 8,06% 

27 Produkcja urządzeń elektrycznych  4 1,90% 

28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana  17 8,06% 

29 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z 
wyłączeniem motocykli  

3 1,42% 

30.1 Produkcja statków i łodzi  1 0,47% 

59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych  

9 4,27% 

61 Telekomunikacja  6 2,84% 

62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w 
zakresie informatyki oraz działalność powiązana  

87 41,23% 

63 Działalność usługowa w zakresie informacji  21 9,95% 

72 Badania naukowe i prace rozwojowe 41 19,43% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOiPP 

 

                                                 
26 Zob.: „Struktura wiekowa badanych firm w 2013 roku w rozbiciu na grupy podmiotów zlokalizowanych w parkach i inkubatorach”, str. 3. 
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Spośród 289 badanych podmiotów 211 firm (73%) wskazało na „innowacyjne” PKD. Najwięcej firm 
(41,23%) z „innowacyjnym” PKD prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz działalność powiązaną. Dużą grupę stanowią również podmioty (19,43%) 
prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.   

Wykres 18. Liczba innowacji według kategorii w firmach parkowych w 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Jak wynika z przeprowadzonego badania w 2013 roku 81 badanych firm parkowych (42%) 
wdrożyło łącznie 517 innowacji w czterech obszarach27 (Wykres 18): 

� innowacje w obszarze kapitału rzeczowego i finansowego,  

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (strukturalnego), 

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (ludzkiego), 

� innowacje w obszarze kapitału intelektualnego (relacyjnego). 

Najwięcej, bo 0,93 na firmę parkową było innowacji w obszarze kapitału intelektualnego – 
strukturalnego. Najmniej wprowadzono innowacji w obszarze kapitału rzeczowego i finansowego – 0,52 na 
firmę. Niewiele więcej, bo 0,57 na firmę wprowadzono innowacji w obszarze kapitału intelektualnego – 
ludzkiego, który charakteryzuje się szczególną wrażliwością na zmiany. Generalnie liczba innowacji 

                                                 
27 Wyjaśnienie na str. 7, przypis 5. 
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w parkowych firmach jest bardzo zróżnicowana. Większość przedsiębiorstw – 114 (58%) na 195 badanych 
firm parkowych - nie wykazało żadnych wdrożonych innowacji.  

W 2013 wzrosła liczba wprowadzanych przez firmy parkowe innowacji w obszarze kapitału 
intelektualnego – ludzkiego (z 104 w 2012) oraz intelektualnego – strukturalnego (z 168 w 2012). 
Natomiast zmalała liczba innowacji w obszarze kapitału intelektualnego – relacyjnego z 155 w 2012 roku 
oraz innowacji w obszarze kapitału rzeczowego i finansowego z 127 w 2012 roku.  

W 2013 roku 53 firmy w inkubatorach (56,40%) wprowadziły 332 innowacje przy 517 innowacjach 
wdrożonych przez 81 firm parkowych (42%). 

Wykres 19. Średnia liczba innowacji wg kategorii w rozbiciu na firmy w parkach i w inkubatorach  
 w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Wykres 19 wskazuje, że firmy w parkach wprowadziły więcej innowacji niż firmy w inkubatorach 
w obszarze kapitału intelektualnego – strukturalnego i intelektualnego – ludzkiego. Firmy w inkubatorach 
były bardziej aktywne we wdrażaniu innowacji w obszarze kapitału intelektualnego – relacyjnego.  

W porównaniu z 2012 rokiem wzrosła średnia liczba wprowadzanych innowacji według wszystkich 
kategorii dla badanych grup podmiotów. Również można zauważyć, że w 2012 roku firmy w inkubatorach 
wdrażały średnio więcej innowacji wg wszystkich kategorii niż firmy parkowe. 
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Wykres 20. Innowacje według terytorialnego zasięgu oddziaływania w 2013 roku (w %)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Analizując dane uzyskane z 42% firm parkowych i 56,40% firm w inkubatorach, z punktu 
widzenia przestrzeni/terytorium objętej działaniem wdrażanych innowacji (Wykres 20), najczęściej są one 
wprowadzane na poziomie firmy, a jeśli poza nią, to na poziomie rynku ogólnopolskiego i regionalnego.  

Zarówno firmy w parkach jak i w inkubatorach mają najwyższy odsetek innowacyjności na 
poziomie firmy (po 43%). Firmy parkowe najmniej innowacji wprowadziły na rynek globalny (6%), a firmy 
w inkubatorach na rynek Unii Europejskiej (7%).  

Firmy zostały zapytane, czy były aktywne na polu innowacyjnych przedsięwzięć, tj. czy   

x aplikowały do regionalnych programów wspierających działania innowacyjne, 

x uczestniczyły w ostatnich 3 latach w projektach finansowanych z Europejskich programów 
wsparcia 7 ramowy, 

x korzystały w działaniach innowacyjnych ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu, oraz  

x są członkami platform technologicznych.  



 42 

Wykres 21. Liczba ankietowanych firm przejawiających aktywność w działaniach związanych z realizacją 
innowacyjnych projektów w 2013 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Według powyższego wykresu firmy parkowe, porównując z firmami w inkubatorach, złożyły więcej 
aplikacji do regionalnych programów wspierających działania innowacyjne (14 firm parkowych i 4 
w inkubatorach) – jednocześnie ten rodzaj innowacyjnego działania był najatrakcyjniejszy dla firm 
parkowych. Firmy parkowe również częściej uczestniczyły w ostatnich 3 latach w projektach finansowanych 
z Europejskich programów wsparcia 7 ramowy (8 firm parkowych i 1 firma w inkubatorze). Dla firm 
w inkubatorach jest to najmniej popularne przedsięwzięcie innowacyjne. 

Firmy w inkubatorach, w odniesieniu do firm parkowych, częściej korzystały w działaniach 
innowacyjnych ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu, chociaż różnica jest niewielka: 12 firm 
w inkubatorach i 11 firm w parkach.  

4.3.  Współpraca ankietowanych firm ze światem nauki 

W badaniu pytano firmy o ich współpracę z naukowcami. Dla firm naukowcami są osoby 
posiadające przynajmniej tytuł doktora, które mogą, ale nie muszą pracować na uczelniach. Firmy 
przyznają, że częściej współpracują z naukowcami, którzy nigdy nie pracowali na uczelniach lub którzy 
odeszli z uczelni, bądź którzy nie pracują na uczelniach w sposób ciągły28.  

                                                 
28 Z informacji zebranych podczas prezentacji wyników badania na XXV dorocznej konferencji SOOIPP w gronie firm – lokatorów polskich parków 
technologicznych. 
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Spośród firm parkowych 30,26% (59 firm) współpracowało z 106 naukowcami, czyli średnio 1,80 
naukowca przypadło na firmę. Średnia ta jest wyższa dla firm w inkubatorach i wynosi 6,04 naukowców na 
firmę przy 25,53% (24 firmach w inkubatorach) współpracujących z 145 naukowcami Wyjaśnieniem tego 
zjawiska może być fakt, że większość startujących w parkach przedsiębiorców to ludzie młodzi, 
pozostający wciąż jeszcze w sferze kontaktów z uczelniami, które niedawno opuścili. One właśnie stają się 
naturalnym zapleczem merytorycznym dla nowopowstających podmiotów. 

Wykres 22. Liczba firm współpracujących z naukowcami jako osobami fizycznymi w ostatnich 3 latach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Z wykresu powyżej wynika, że najwięcej firm (55) współpracowało z jednym naukowcem, 
natomiast najmniej firm (1) współpracowało zarówno z 9, 15 jak i 100 naukowcami.  

83 firmy (28,72%) potwierdziły, że w przeciągu ostatnich 3 lat współpracowały z naukowcami jako 
osobami fizycznymi. Łącznie współpracowały z 251 naukowcami, co oznacza, że jedna firma 
współpracowała średnio z 3,02 naukowcami.  

 Najczęściej współpraca firma – naukowiec odbywała się na podstawie umowy o pracę, następnie 
umowy cywilno-prawnej, a najrzadziej podstawą danej współpracy była działalność gospodarcza 
prowadzona przez naukowców. 133 firmy udzieliły odpowiedzi na dane pytanie, z czego 46,62% firm 
potwierdziło, że etat jest pierwszą bądź drugą opcją odnośnie współpracy z naukowcami, 24% firm 
wskazało na umowę cywilno-prawną jako pierwszą bądź drugą opcję odnośnie współpracy z naukowcami, 
a dla 13,53% firm podstawą współpracy z naukowcami była działalność gospodarcza prowadzona przez 
naukowców. Firmy preferują zatrudnienie naukowców na umowę o pracę, ponieważ są oni wówczas 
bardziej dyspozycyjni29.  

                                                                                                                                                             
 
29 Z informacji zebranych podczas prezentacji wyników badania na XXV dorocznej konferencji SOOIPP w gronie firm – lokatorów polskich parków 
technologicznych. 
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 Na pytanie czy firma w ostatnich 3 latach zamawiała opracowania, rozwiązania technologiczne lub 
techniczne na uczelniach, 41 firm (14,19%) odpowiedziało twierdząco. Firmy te zamówiły 135 opracowań, 
rozwiązań technologicznych lub technicznych wykonanych na uczelniach.  

Tabela 10. Liczba opracowań/rozwiązań technologicznych lub technicznych zamówionych przez firmy  
w ostatnich 3 latach 

  

Opracowania/rozwiązania 
technologiczne lub 

techniczne wykonane na 
uczelniach 

Opracowania/rozwiązania 
technologiczne lub techniczne 

wykonane w ośrodkach 
badawczo-rozwojowych 

Fir
my

 w
 

pa
rka

ch
 Liczba firm zamawiających  33 30 

Liczba zamówionych 
opracowań/rozwiązań 

122 72 

Fir
my

 w
 

ink
ub

ato
ra

ch
 

Liczba firm zamawiających  8 10 

Liczba zamówionych 
opracowań/rozwiązań 

13 6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Jak ilustruje powyższe zestawianie, 33 firmy parkowe (16,92%) zamówiły 122 i 8 firm  
w inkubatorach (8,51%) zamówiło 13 opracowań i rozwiązań technologicznych lub technicznych 
wykonanych na uczelniach. 

 Odnośnie opracowań, rozwiązań technologicznych lub technicznych wykonanych w ośrodkach 
badawczo-rozwojowych, w ostatnich 3 latach 40 firm (13,84%) zamówiło 78 opracowań/rozwiązań. W tym 
30 firm parkowych (15,38%) zamówiło 72, 10 firm w inkubatorach (10,64%) zamówiło 6 rozwiązań 
technologicznych lub technicznych wykonanych w ośrodkach badawczo-rozwojowych.  
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Wykres 23. Średnia liczba opracowań/rozwiązań technologicznych lub technicznych zamówionych przez 
firmy w ostatnich 3 latach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Jak wskazuje Wykres 23, wyższa średnia liczba opracowań/rozwiązań technologicznych lub 
technicznych wykonanych zarówno na uczelniach jak i w ośrodkach badawczo-rozwojowych na jedną firmę 
przypada przedsiębiorstwom w parkach (odpowiednio 3,7 i 2,4), dla firm w inkubatorach to odpowiednio  
1,6 i 0,6.   

 W badaniu firmy zostały zapytane, czy korzystały w ostatnich 3 latach z uczelnianych laboratoriów, 
bibliotek, wzorcowni, prototypowni i innych uczelnianych jednostek badawczych. 51 firm (17,65%) 
potwierdziło, że korzystały z jednostek uczelnianych.  

Wykres 24. Liczba firm korzystających w ostatnich 3 latach z uczelnianych jednostek badawczych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 
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Wykres 24 ilustruje, że firmy najczęściej korzystały z laboratoriów (39 firm), a najrzadziej 
z prototypowni (1 firma). 4 firmy zaznaczyły, że korzystały z innych jednostek uczelnianych takich jak Biuro 
Karier, konferencje naukowe, pomiarowe na ETI/PG.  

Wykres 25. Liczba firm korzystających w ostatnich 3 latach z uczelnianych jednostek badawczych  
w rozbiciu na firmy w parkach i w inkubatorach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

29 firm w parkach i 22 firmy w inkubatorach korzystały z uczelnianych jednostek badawczych 
w ciągu ostatnich 3 latach. Wykres 25 wskazuje, że firmy w parkach najczęściej korzystały z wszystkich 
wymienionych typów uczelnianych jednostek badawczych.  

W ankiecie firmy zostały poproszone o zaznaczenie, do jakich programów NCBR stymulujących 
współpracę biznesu i nauki aplikowały w ostatnich 3 latach. Zaproponowana w ankiecie lista programów to:  

x NCBR – Gekon, 

x NCBR - Go-Global.pl, 

x NCBR - Inicjatywa technologiczna, 

x NCBR – Initech, 

x NCBR - Inno tech, 

x NCBR - Kad-tech, oraz 

x Inne.  

44 firmy aplikowały do jednego bądź kilku programów NCBR, z czego 9 firm uzyskało finansowanie. 
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Wykres 26. Liczba firm aplikujących w ostatnich 3 latach do programów NCBR stymulujących współpracę 
biznesu i nauki  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Powyższy wykres pokazuje, że największym powodzeniem wśród firm cieszył się program NCBR - 
Intech, do którego aplikowało 15 firm. Żadna firma nie aplikowała do programów: NCBR - Inno tech, NCBR 
- Inicjatywa technologiczna i NCBR - Go-Global.pl. 19 firm aplikowało do innych programów NCBR takich 
jak: Bridge Alfa, NCBR – POIG, 1.4 Innowacyjna Gospodarka, POIG 1.4, NCBR scieżka B, Innowacje 
Społeczne, NCBR – PBS, Bon na Innowacje, ERA NET ECO-INNOVERA,  EUREKA, NCBR Demonstrator 
+ i Eurostars. 

Wykres 27. Liczba firm aplikujących w ostatnich 3 latach do programów NCBR stymulujących współpracę 
biznesu i nauki w rozbiciu na firmy w parkach i w inkubatorach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 
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Dane przedstawione na Wykresie 27 wskazują, że firmy w parkach częściej aplikowały  
do programów NCBR stymulujących współpracę biznesu i nauki: 35 firm parkowych i 9 firm w inkubatorach. 
Finansowanie uzyskało 6 firm parkowych i 3 firmy w inkubatorach. Firmy parkowe najczęściej aplikowały  
do programu NCBR – Initech (14 firm) i Innych (19 firm).  

 Firmy zostały zapytane, czy w ostatnich 3 latach aplikowały do programów zarządzanych przez 
PARP stymulujących współpracę biznesu i nauki takich jak: 

x PO IG 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac, 

x PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach, 

x PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, 

x PO IG 5.4.1 Zarządzanie własnością intelektualną, oraz  

x PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.  

 
24 firmy aplikowały do programów zarządzanych przez PARP (21 firm określiło programy, do których 
aplikowały) i 21 firm otrzymało finansowanie.  

Wykres 28. Liczba firm aplikujących w ostatnich 3 latach do programów PARP stymulujących współpracę 
biznesu i nauki  

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Poniższy wykres wskazuje, że najwięcej firm (8) aplikowało do programu PO IG 5.4.1 Zarządzanie 
własnością intelektualną. Do programu PO IG 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz 
wdrożenie wyników tych prac nie aplikowała żadna firma.  

 W rozbiciu na poszczególne grupy firm, 16 firm parkowych aplikowało do programów zarządzanych 
przez PARP i wszystkie uzyskały dofinansowanie, oraz 8 firm z inkubatorów aplikowało, z czego 5 uzyskało 
finansowanie.  



 49 

Wykres 29. Liczba firm aplikujących w ostatnich 3 latach do programów PARP stymulujących współpracę 
biznesu i nauki w rozbiciu na firmy w parkach i w inkubatorach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy firm parkowych SOOIPP 

Wykres 29 ilustruje, że firmy parkowe, w porównaniu z firmami w inkubatorach, częściej aplikowały 
do programów PO IG 4.2 Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach (6 firm) – i ten program 
najbardziej te firmy interesował - oraz PO IG 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2 
firmy). Natomiast firmy w inkubatorach złożyły więcej aplikacji do programów PO IG 5.4.1 Zarządzanie 
własnością intelektualną (5 firm) – i tym programem te firmy były najbardziej zainteresowane - oraz PO IG 
8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (3 firmy).  

Żadna z badanych firm nie aplikowała do programu PO IG 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze 
i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.  
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5. Wnioski 

1. Przeprowadzone badanie wykazało, większą niż w poprzednich latach gotowość parków 
i inkubatorów do współpracy w jego realizacji. Podstawowe dane o lokatorach dostarczyło 31 
parków, a w ankietowaniu uczestniczyły firmy z 15. Dobrym symptomem jest zaangażowanie 
młodych parków, które mogą w ten sposób wprowadzić na stałe do zasad współpracy z firmami 
coroczne ich ankietowanie. 

2. Większym problemem okazało się skłonienie firm do wypełnienia ankiety. Uzyskane w poprzednich 
badaniach doświadczenie wskazujące, że w parkach gdzie zespół zarządzający na co dzień 
efektywnie współpracuje z firmami liczba ankiet jest większa potwierdziło się i tym razem. 

3. Wśród firm działających w parkach i inkubatorach technologicznych przeważają firmy 
zarejestrowane jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą. W stosunku do poprzedniego badania zwiększył się udział osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, co w części zapewne jest spowodowane 
zmianą struktury firm i zwiększeniem się liczby firm z branży IT, które ze względu na specyfikę 
działania częściej wybierają tę formę prawną aniżeli tworzenie spółki prawa handlowego.  

4. Firmy parkowe i inkubatorowe to firmy stosunkowo młode. Prawie 70% ze wszystkich badanych 
firm i powyżej 80%  firm ankietowanych ma mniej niż 8 lat, a 42% wszystkich badanych firm i 53% 
firm ankietowanych powstało w przeciągu ostatnich trzech lat. Firmy zarejestrowane w 2013 r. 
stanowiły ok. 10% liczby wszystkich lokatorów. Potwierdza to zgodność struktury wiekowej firm 
z założonym kierunkiem działania parków i inkubatorów, jakim jest wspomaganie tworzenia 
i rozwoju firm innowacyjnych. Obecność starszych firm w parkach związana jest z tym, iż parki 
dążą do zapewnienia stabilizacji wpływów z wynajmu i zależy im na obecności w parku rówież 
stabilnych, dłużej działających na rynku firm.  

5. Struktura zarządzających firmami działającymi w parkach i inkubatorach technologicznych 
wskazuje na wyraźną dominację mężczyzn. Średni udział kobiet w zarządzaniu firmami parkowymi 
w 2013 r. wynosił zaledwie 17,41% (14,29% wśród firm ankietowanych) i wskazuje na tendencję 
malejącą w stosunku do lat poprzednich. Jest to związane ze wzrostem liczby firm z branży IT i co 
za tym idzie, z wyższym odsetkiem mężczyzn wśród zarządzających. Można również zauważyć, iż 
stosunkowo najwięcej kobiet wśród zarządzających (23%) odnotowano w firmach założonych 
przed 1990 r., a więc w takich, które ze względu na dłuższy okres funkcjonowania na rynku 
posiadają już sformalizowaną strukturę i ugruntowaną pozycję. 

6. Dominującą formą własności jest własność krajowych osób fizycznych. Analizując strukturę 
własności można też zauważyć, iż na przestrzeni lat 2009-2013 zmniejszył się udział firm 
z kapitałem zagranicznym. Tendencja ta może być spowodowana spadkiem inwestycji 
zagranicznych lub też może wynikać z tego, iż firmy z kapitałem zagranicznym dysponują 
większymi zasobami i w związku z tym mniejsze znaczenie ma dla nich lokalizacja w parku.  
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7. Analiza struktury firm według sekcji PKD wskazuje na to, iż rodzaj działalności firm działających 
w parkach i inkubatorach w dużej mierze jest zgodny z misją tych instytucji. Dominuje bowiem 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (25,31%) w ramach której duży udział (20,91%) 
stanowią badania naukowe i prace rozwojowe. Drugim znaczącym obszarem jest informacja 
i komunikacja (24,87%) -  prawie 75% firm w ramach tej sekcji prowadzi działalność związaną 
z oprogramowaniem. 

Z analizy struktury firm według działów PKD wynika, że najwięcej firm podobnie jak wykazało 
poprzednie badanie, prowadzi działalność w ramach działu 62 PKD: Działalność związana 
z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (18,42%) 
Procent ten w odniesieniu do firm ankietowanych jest znacznie wyższy i wynosi 41,23%. Taka 
sytuacja wynika z faktu, że w ostatnich 2 latach zwiększyła się wyspecjalizowana po kątem IT 
powierzchnia do wynajmu. Pojawienie się młodych firm w tej branży w parkach jest pozytywnym 
zjawiskiem z punktu widzenia strategii działania parków i inkubatorów. 

Firmy innowacyjne (wyodrębnione na podstawie wiodącej działalności PKD) stanowiły w 2013r. 
45,46% przebadanej próby. Natomiast wśród ankietowanych podmiotów firmy innowacyjne 
stanowiły aż 73%. Spośród nich największy udział stanowiły firmy sektora wysoko technicznej 
wiedzy i usług (77,3%). 

Należy jednak podkreślić, że powyższą analizę dotyczącą innowacyjności przeprowadzono na 
podstawie wiodącej działalności PKD wskazanej przez firmy w rejestrze REGON. Ze względu na 
to, iż w przypadku zmiany profilu działalności, właściciele na ogół nie dokonują zmiany wpisu 
wiodącej działalności PKD, dane, na podstawie których dokonano analizy, nie odzwierciedlają 
w pełni aktualnego stanu faktycznego. 

Wnioski z badania ankietowego 

1. Wśród firm ankietowanych przeważają podmioty z obrotami do 1 mln zł. Stanowią one aż 63% 
badanej populacji. Może być to efektem wzrostu liczby firm, założonych po 2010 r., działających 
zarówno w parkach jak i inkubatorach. Młode firmy zazwyczaj dysponują ograniczonymi 
środkami, a to przekłada się na wielkość ich obrotów. 

2. W 2013 roku łącznie zostało wdrożonych 517 innowacji przez 81 ankietowanych firm parkowych. 
Najwięcej innowacji wdrożono w obszarze kapitału intelektualnego - strukturalnego (182) oraz 
w obszarze kapitału intelektualnego -relacyjnego (122). W porównaniu z rokiem 2012 wzrosła 
liczba wprowadzanych przez firmy parkowe innowacji w obszarze kapitału intelektualnego - 
strukturalnego oraz kapitału intelektualnego - ludzkiego. Natomiast zmniejszeniu uległa ilość 
innowacji w obszarze kapitału intelektualnego - relacyjnego oraz kapitału rzeczowego 
i finansowego. 

3. Wyniki badań wskazują, że najczęściej innowacje są wprowadzane na poziomie firmy oraz na 
rynek regionalny i polski zarówno przez firmy w parkach jak i inkubatorach. W odniesieniu do 
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zasięgu innowacji poza granicami Polski, to firmy parkowe częściej wdrażają innowacje na 
poziomie europejskim, a firmy w inkubatorach na rynku globalnym.  

4. W obszarze pozyskiwania środków finansowych na realizację innowacyjnych projektów 
największą aktywność przejawiły firmy parkowe. Znacznie więcej firm parkowych (14) aplikowało 
do tych programów niż firm w inkubatorach (4). Firmy parkowe również częściej w ostatnich 3 
latach realizowały projekty finansowane z europejskich programów wsparcia - 7 program ramowy 
(8 firm parkowych i 1 firma w inkubatorze).  

5. Analiza współpracy ankietowanych firm z naukowcami wskazuje, że 28,72% podmiotów 
zawiązało taką współpracę w przeciągu ostatnich 3 lat. Mimo że firmy parkowe chętnej 
współpracowały z naukowcami (30,26% firm parkowych i 25,53% firm w inkubatorach), to firmy 
w inkubatorach nawiązały współpracę z większą liczbą naukowców (145 naukowców 
współpracowało z firmami w inkubatorach i 106 naukowców z firmami parkowymi). Współpraca ta 
najczęściej odbywała się na podstawie umowy o pracę. Forma ta jest preferowana przez firmy, 
ponieważ naukowcy są wówczas bardziej dyspozycyjni.  

6. Opracowania, rozwiązania technologiczne lub techniczne na uczelniach zamówiło w ostatnich 3 
latach 14,19% ankietowanych firm. W tym więcej firm parkowych było zainteresowanych danymi 
zamówieniami (16,92% firm parkowych i 8,51% firm w inkubatorach). Firmy parkowe również 
górowały w liczbie zamówionych opracowań: 122 opracowań zakupionych przez firmy parkowe 
i 13 przez firmy w inkubatorach. Średnio 3,7 opracowania zostały zamówione przez firmy 
parkowe i 2,4 przez firmy w inkubatorach.   

7. Opracowania, rozwiązania technologiczne lub techniczne wykonane w ośrodkach badawczo-
rozwojowych zamówił w przeciągu ostatnich 3 lat porównywalny odsetek firm (13,84%). Również 
na tym polu firmy parkowe były bardziej aktywne: 15,38% firm w parkach zamówiło 72 
opracowania i 10,64% firm w inkubatorach zakupiło 6 opracowań. Firmy parkowe zamówiły 
średnio 1,6 opracowań, a firmy w inkubatorach 0,6 opracowania. 

8. Do korzystania w ostatnich 3 latach z jednostek uczelnianych takich jak: laboratoria (z których 
korzystało najwięcej podmiotów), biblioteki, wzorcownie, prototypownie itp. przyznało się 17,65% 
firm ankietowanych. Najbardziej zainteresowane korzystaniem z infrastruktury jednostek 
uczelnianych były firmy parkowe.  

9. Do jednego bądź kilku programów NCBR stymulujących współpracę biznesu i nauki aplikowały 
w ostatnich 3 latach 44 firmy ankietowane (z 289 badanych podmiotów), z czego jedynie 9 firm 
uzyskało finansowanie. Większość podmiotów aplikujących stanowiły firmy parkowe (35 
podmiotów). Najatrakcyjniejszym programem NCBR dla firm parkowych był NCBR – Initech i inne 
(nie sprecyzowane w ankiecie programy), natomiast firmy w inkubatorach najczęściej wybierały 
inne programy oraz NCBR – Kad-tech.  

 Reasumując należy stwierdzić, że po okresowym osłabieniu aktywności parków w obszarze 
wspierania innowacyjnych projektów (w latach 2010-2011) nastąpiła korzystna zmiana zarówno pod 
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względem zwiększenia liczby nowopowstających lub młodych podmiotów w parkach, jak i rodzajów 
prowadzonych przez nie działalności. 

Parkowe i inkubatorowe firmy utrzymują aktywność w obszarze innowacyjnych kierunków działania 
zarówno w aspekcie prowadzenia działalności uznawanych za posiadające innowacyjny potencjał, jak 
i wdrażaniu innowacji praktycznie we wszystkich badanych obszarach. Pozytywnym sygnałem jest 
współpraca firm ze środowiskiem naukowym, w tym zatrudnianie naukowców w oparciu o umowy 
o pracę i korzystanie z zasobów uczelnianych dla rozwoju prowadzonych projektów. Natomiast fakt, że 
tak nieliczne firmy zlokalizowane w parkach i inkubatorach sięgają po wsparcie ze środków unijnych 
(pomimo możliwości skorzystania ze wsparcia merytorycznego i organizacyjnego parków i inkubatorów 
w tym zakresie) należy uznać za niepokojący i wymagający pogłębionej analizy ze strony 
zarządzających ośrodkami. 
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