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UZASADNIENIE MERYTORYCZNE EKSPERTYZY
Przedmiotem zlecenia jest ekspertyza naukowa w dziedzinie gospodarki przestrzennej i
polityki regionalnej. Jej celem nadrzędnym jest syntetyczna charakterystyka i ocena
znaczenia potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej dla jej rozwoju społecznogospodarczego. W obecnych warunkach, kształtowanych głównie przez procesy globalizacji,
tzw. unionizacji, metropolizacji, dematerializacji, serwicyzacji oraz informatyzacji, najwyŜszą
konkurencyjność i zdolności rozwojowe wykazują regiony, których gospodarka oparta jest
na wiedzy (GOW). Obecny stan wiedzy na temat tego potencjału w ujęciu makroregionalnym
nie jest wystarczający, aby trafnie formułować diagnozy i rekomendacje dla Strategii
Rozwoju i Programu Operacyjnego Polska Zachodnia 2020.

POJĘCIE POTENCJAŁU GOSPODARCZO-NAUKOWEGO
Potencjał gospodarczo-naukowy naleŜy rozumieć jako system złoŜony z następujących
podstawowych składników i procesów (Rys. 1) :
−

badania naukowe podstawowe w dziedzinachistotnych dla GOW

−

badania naukowe stosowane

−

transfer wiedzy i technologii

−

przedsiębiorstwa innowacyjne

−

dyfuzja technologii i innowacji

−

inne przedsiębiorstwa

Rys. 1 Relacje w systemie potencjału gospodarczo-naukowego
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POJĘCIE GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (GOW)
W obecnych warunkach rozwoju regionów, kształtowanych głównie przez procesy
globalizacji,unionizacji,

metropolizacji,

dematerializacji

produkcji

oraz

informatyzacji,

najwyŜszą konkurencyjność w skali międzynarodowej, krajowej i regionalnej wykazuje
gospodarka oparta na wiedzy (GOW). GOW to część gospodarki, której rozwój
zdeterminowany jest wiedzę technologiczną oraz oparte na niej innowacje, które mogą być
wykorzystane do produkcji nowych dóbr i usług najpierw przez przedsiębiorstwa
innowacyjne, a następnie, wskutek dyfuzji innowacji, przez inne przedsiębiorstwa.
Gospodarka oparta na wiedzy rozumiana jest na cztery sposoby, posiadające róŜny zasięg
przedmiotowy (Chojnicki, CzyŜ, 2006):
−

GOW stanowi sferę lub typ gospodarki, której rozwój dokonuje się pod dominującym
wpływem nauki lub wiedzy naukowej przewaŜającej nad innymi czynnikami.

−

GOW jest ta część gospodarki, którą wyznacza wiedza technologiczna oraz oparte na
niej innowacje, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa innowacyjne do
produkcji nowych dóbr i usług.

−

GOW tworzą nie tylko oddziaływania innowacyjne, lecz takŜe procesy kształcenia
tworzące kapitał ludzki i intelektualny oraz procesy uczenia się podmiotów
gospodarowania.

−

GOW cechują oprócz wiedzy naukowej, innowacyjności i kształcenia takŜe
uwarunkowania instytucjonalne i finansowe oddziałujące na efektywność transferu
wiedzy i wykorzystania kapitału ludzkiego i intelektualnego.

POTENCJAŁ GOSPODARCZO-NAUKOWY JAKO PODSTAWA BUDOWY GOW
Potencjał gospodarczo-naukowyjako podstawę budowy GOW na danym obszarze naleŜy
rozpatrywać z punktu widzenia efektu finalnego czyli innowacyjnych produktów oraz w
zróŜnicowaniu na wzajemnie powiązane następujące dwie sfery (Rys. 2):
−

przedsiębiorstwa innowacyjne,
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−

kapitał ludzki (liczba, kwalifikacje zawodowe i postawy) oraz intelektualny
(zgromadzona wiedza, doświadczenie, technologia, stosunki z klientami, umiejętności
zawodowe pracowników) pracowników przedsiębiorstw innowacyjnych
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Rys. 2 Determinanty rozwoju GOW

Przedsiębiorstwo

staje

się

innowacyjne

dzięki

swojemu

kapitałowi

ludzkiemu

i

intelektualnemu. GOW wymaga zatem kreowania i wspierania tego kapitału poprzez
następujące czynniki (Rys. 3):
−

badania naukowe podstawowe w dziedzinach istotnych dla GOW,

−

badania naukowe stosowane,

−

transfer technologii i innowacji,

−

kształceniepotencjalnych i obecnych pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw,

−

uczenie się podmiotów gospodarczych, a zwłaszcza przedsiębiorstw innowacyjnych.
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Rys. 3 Czynniki kreowania i wspierania kapitału ludzkiego i intelektualnego przedsiębiorstw

SKŁADNIKI POTENCJAŁU GOSPODARCZO-NAUKOWEGO
WyróŜnia się następujące składniki potencjału gospodarczo-naukowego obszaru:
−

jednostki organizacyjne nauki prowadzące badania podstawowe,

−

jednostki organizacyjne nauki prowadzące badania stosowane,

−

szkoły wyŜsze prowadzące kształcenie na poziomie III (doktorskim) i podyplomowym,

−

jednostki organizacyjne wspierające uczenie się podmiotów gospodarczych,

−

jednostki organizacyjne transferu technologii i innowacji,

−

przedsiębiorstwa innowacyjne,

−

zatrudnieni w BiR, nauczyciele akademiccy, profesorowie, studenci III stopnia,

−

organizacja badań naukowychi kształcenia na poziomie wyŜszym,

−

organizacjatransferu technologii i innowacji do przedsiębiorstw innowacyjnych,

−

organizacja wsparcia procesów uczenia się podmiotów gospodarczych.

OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZO-NAUKOWEGO
Podejmując ocenę potencjału gospodarczo-naukowego naleŜy zastosowaćwskaźniki i
mierniki opisując dla Polski Zachodniej ogółem, poszczególnych województw i ośrodków:
−

infrastrukturę instytucjonalną nauki, szkolnictwa wyŜszego i badań stosowanych,

−

nakłady finansowe na działalność badawczo-rozwojową, szkoły wyŜsze, instytuty
naukoweoraz transfer technologii i innowacji,

−

poziom i efekty badań podstawowych w dziedzinach istotnych dla GOW,

−

poziom i efekty badań stosowanych,
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−

infrastrukturę instytucjonalną transferu technologii i innowacji,

−

efekty ekonomiczne wytwarzania produktów innowacyjnych,

−

infrastrukturę instytucjonalną przedsiębiorstw innowacyjnych.

CEL GŁÓWNY EKSPERTYZY
Celem głównym ekspertyzy jest syntetyczna charakterystyka i ocena znaczenia potencjału
gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej dla budowy GOW oraz sformułowanie na ich
podstawie rekomendacji do polityki ponadregionalnej i naukowej, ze szczególnym
uwzględnieniem Strategii Rozwoju i Programu Operacyjnego Polska Zachodnia 2020.

CELE SZCZEGÓŁOWE EKSPERTYZY
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
−

Syntetyczna charakterystyka potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej
w jego ilościowym, jakościowym i przestrzennymzróŜnicowaniu.

−

Ocena obecnego stanu wykorzystania tego potencjału dla potrzeb budowy GOW.

−

Wskazanie dotychczasowych osiągnięć, dobrych praktyk, historii sukcesów, ale takŜe
barier i niewykorzystanych moŜliwości w sferze gospodarczego wykorzystania badań
podstawowych, stosowanych oraz kształcenia kadr przedsiębiorstw.

−

Rekomendacje dla polityki naukowej oraz ponadregionalnej, słuŜące podejmowaniu
działań

prowadzących

do

lepszego

wykorzystania

potencjału

gospodarczo-

naukowego Polski Zachodniej dla budowy GOW.

HIPOTEZY BADAWCZE EKSPERTYZY
Ekspertyzy niniejszej nie moŜna zaliczyć do kategorii podstawowych badań naukowych, lecz
sformułowano w niej następujące hipotezy robocze, których potwierdzenie lub odrzucenie
ma zasadnicze znaczenia dla formułowania Strategii Rozwoju i Programu Operacyjnego
Polska Zachodnia 2020.
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1. Potencjał gospodarczo-naukowy Polski Zachodniej nie jest naleŜycie wykorzystany
dla budowy GOW, głównie z powodu braku spójności organizacyjnej, funkcjonalnej i
przestrzennej jego składników, zwłaszcza w skali ponadregionalnej.
2. Struktura przestrzenna potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej jest
wprawdzie zdeterminowana przez dominację Wrocławia i Poznania, lecz istnieją
równieŜ inne jego koncentracje o znaczeniu ponadregionalnym.
3. Polepszenie wykorzystania potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej
wymaga koncentracji nakładów w ośrodkach i na obszarach stwarzających najlepsze
warunki dla efektywnego transferu technologii do innowacyjnych przedsiębiorstw.
4. Szanse

lepszego

wykorzystania

istniejącego

potencjału

naukowego

Polski

Zachodniej dla budowy GOW związane są z tworzeniem sieci naukowych,
akademickich i transferowych o zasięgu ponadregionalnym.
5. Największe moŜliwości budowy w Polsce Zachodniej GOW stwarzają klastry
skupiające przedsiębiorstwa innowacyjne poszukujące nowych technologii.

ZAKRES PRZESTRZENNY I JEDNOSTKA OBSERWACJI PRZESTRZENNEJ
Zakres przestrzenny ekspertyzy stanowi pięć województw Polski Zachodniej. Jako
podstawowa jednostka obserwacji geograficznej preferowany jest województwo (NTS 2),
a dla wybranych danych gmina (NTS 5).

ŹRÓDŁA DANYCH I INFORMACJI
Nie prowadzono odrębnych badań empirycznych dla potrzeb niniejszej ekspertyzy, lecz
wykorzystano dostępne opracowań oraz istniejących baz danych:
−

Monografie i artykuły naukowe nt. GOW w aspekcie regionalnym

−

Opracowania i ekspertyzy wykonane w ramach inicjatywy Polska Zachodnia 2020, a
zwłaszcza tzw. raporty regionalne

−

Opracowania i ekspertyzy wykonane dla potrzeb Rządu, a zwłaszcza Ministerstw
Rozwoju Regionalnego oraz Nauki i Szkolnictwa WyŜszego

−

Materiały i dokumenty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
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−

Strategie Rozwoju Województw i Regionalne Programy Operacyjne

−

Regionalne Strategie Innowacji

−

Bazy danych i opracowaniaudostępniane przez Urzędy Marszałkowskie

−

Bank Danych Regionalnych GUS

Konieczne jednak było zgromadzenie zawartych w BDL GUS najnowszych danych na temat
potencjału naukowo-badawczego, transferu technologii i innowacyjności gospodarki
regionów i ośrodków PZ oraz poddanie ich odrębnej analizie.

STRUKTURA POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO I DOKUMENTU EKSPERTYZY:
Przyjęto następujący schemat postępowania badawczego, z którego wynika struktura
dokumentu ekspertyzy:
−

Potencjał gospodarczo-naukowy Polski Zachodniej –stan wiedzy

−

Charakterystyka potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej w aspekcie
instytucjonalnym, kadrowym, organizacji i podejmowanych działań wg najnowszych
danych oraz, w uzasadnionych przypadkach, jego zmiany od 2005 r.:

• jednostki naukowe prowadzące badania podstawoweistotne dla GOW,
• jednostki naukowe prowadzące badania stosowane,
• jednostki kształcące proinnowacyjne kadry,
• jednostki transferu technologii i wsparcia innowacji,
• jednostki szkolące przedsiębiorstwa (w tym innowacyjne),
• przedsiębiorstwa innowacyjne.
−

Ocena wykorzystania potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej dla
potrzeb budowy GOW

−

Rekomendacje do polityki naukowej oraz ponadregionalnej, słuŜące działaniom
prowadzącym do lepszego wykorzystania potencjału gospodarczo-naukowego Polski
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Zachodniej dla budowy GOW ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Rozwoju i
Programu

Operacyjnego

Polska

11

Zachodnia

2020.
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POTENCJAŁ GOSPODARCZO-NAUKOWY POLSKI ZACHODNIEJ –STAN WIEDZY
Problematyka potencjału naukowego i jego znaczenia dla budowy GOW i rozwoju
regionalnego w róŜnych skalach przestrzennych od dwudziestu lat zajmuje badaczy róŜnych
dyscyplin ekonomicznych, społecznych i technicznych. Łączy się ona z koncepcjami
konkurencyjności

krajów

i

regionów,

kapitału

ludzkiego

i

społecznego

oraz

przedsiębiorczości i innowacyjności jako czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego w
warunkach postępującej globalizacji i metropolizacji. Szczególne miejsce wśród nich zajmują
prace poświęcone uwarunkowaniom, procesom i skutkom tworzenia GOW w skali
regionalnej i lokalnej. Nie jest moŜliwe dokonanie w tym miejscu przeglądu niezwykle
obszernej literatury na ten temat. Trzeba jednak wskazać na dzieła zbiorowe pod redakcją:
Kuklińskiego (2003), Gaczek (2005), Markowskiego i Drzazgi (2008), Szlachty i Zaleskiego
(2008), Bąka i Kulawczuka (2009), a takŜe prace Chojnickiego i CzyŜ (1997, 2006), Gaczek
(2009), Golińskiej-Pieszyńskiej (2009), Grossego (2007) i Ratajczaka (2008).
Chojnicki

i CzyŜ (1997) dokonującwielokryterialnej klasyfikacji ośrodków naukowych w

Polsce wg stanu na początku lat 90-tych XX w. wyróŜnili klasy: I – Warszawa; II – Kraków,
Poznań, Wrocław; III – Górny Śląsk, Łódź, Trójmiasto, Lublin; IV – Szczecin, Toruń i
Bydgoszcz. Wydzielili teŜ w zachodniej części Polski trzy regiony akademickie – poznański,
wrocławski i szczeciński, a takŜe dwa makroregiony nauki:
−

Północno-zachodni,

obejmujący

obecne

województwa

wielkopolskie

i

zachodniopomorskie, a takŜe północną (gorzowską) część województwa lubuskiego
−

Południowo-zachodni, obejmujący obecne województwa dolnośląskie i opolskie oraz
południową (zielonogórską) część województwa lubuskiego.

W późniejszym opracowaniu Chojnicki

i CzyŜ (2006), równieŜ po przeprowadzeniu

gruntownych badań empirycznych, dokonali syntetycznej oceny moŜliwości budowy GOW w
polskich regionach, co przedstawia Tab. 1. Poza konkurencją jest Mazowieckie, gdzie
bardzo sprzyjające uwarunkowania dają bardzo duŜe szanse na zbudowanie GOW.
Dolnośląskie i Wielkopolskie (obok Śląskiego) znajdują się w grupie o sprzyjających
warunkach i duŜych szansach na powstanie GOW. Zachodniopomorskie posiada mało
sprzyjające warunki i przeciętne szanse na GOW. Podobne warunki ma Lubuskie, ale jego
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szanse szacowane są jako małe, podobnie jak Opolskiego, którego warunki ekonomiczne
oceniono jako niesprzyjające GOW.
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Tab. 1 Uwarunkowania ekonomiczne i szanse na rozwój GOW w regionach Polski
Szanse na rozwój GOW
bardzo duŜe

Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju GOW

bardzo
sprzyjające

duŜe

przeciętne

małe

Mazowieckie

Dolnośląskie
sprzyjające

Wielkopolskie
Śląskie
Kujawsko-pomorskie
Łódzkie

mało
sprzyjające

Małopolskie

Lubuskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Opolskie
Warmińskomazurskie

niesprzyjające

Świętokrzyskie
Podlaskie
Źródło: Chojnicki i CzyŜ (2006)

Z kolei Ratajczak (2008) określił regionalną innowacyjność województw Polski w oparciu o
wartość indeksu RRSII dla roku 2009. Indeks RRSII jest sumą waŜoną dwóch innych
indeksów: ¼ RNSII oraz ¾ REUSII. Indeks RNSII jest określony jako średnia wskaźników

xi

przeskalowanych względem średniej krajowej. Indeks REUSII jest zdefiniowany podobnie do
RNSII, przy czym przeskalowanie jest względem średniej dla Unii Europejskiej:
Podstawą ustalenia wartości RRSII dla województwa wielkopolskiego, zgodnie z
metodologią

MERIT,

było

wykorzystanie

dwóch

zbiorów

danych

definiujących

pięciowymiarową przestrzeń innowacji regionu. W tym celu uŜyto danych o następującej
strukturze (Ratajczak 2008):
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−

−

uwarunkowania innowacji:
•

wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę niezbędną do zaistnienia innowacji,

•

wskaźniki charakteryzujące inwestycje w B+R,

•

wskaźniki określające osiągnięcia przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności,

efekty innowacji:
•

wskaźniki dotyczące zatrudnienia, aktywności oraz wartości dodane brutto w
sektorach innowacyjnych,

•

wskaźniki odnoszące się do wytworzenia know-how.

Wskaźniki te miały konkretną postać:
−

ludność z wykształceniem wyŜszym,

−

pracownicy szkoleni,

−

nakłady na BiR w %PKB w sektorze publicznym,

−

nakłady na BiR w %PKB w prywatnym,

−

wynalazki na milion mieszkańców,

−

zatrudnienie w produkcji medium-high i high-tech,

−

zatrudnienie w usługach opartych na wiedzy.
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Rys. 4 Rozkład przestrzenny wskaźnika innowacyjności RRSII
Źródło: Ratajczak (2008)

Rozkład przestrzenny wskaźnika RRSII przedstawia Rys. 4. Wskaźnik regionalnej
innowacyjności województw w Polsce kształtował się na poziomie od 0,361 do 0,530.
Największe wartości wskaźnika innowacyjności występowały w Mazowieckim (0,530),
Pomorskim (0,482), Dolnośląskim (0,469) i Małopolskim (0,461). Województwa te tworzyły
grupę

liderów

innowacji.

Wielkopolskie

miało

wskaźnik

innowacyjności

0,435

aZachodniopomorskie 0,440,co lokowało je w grupie województw doganiających liderów.
Lubuskie ze wskaźnikiem ok. 0,4 naleŜało do grupy jeszcze mniej innowacyjnych, ale nie
najsłabszych w kraju.
Przedstawione przez GUS syntetyczne miary efektów działalności naukowej przyczyniającej
się do budowy GOW potwierdzają zarysowany wyŜej obraz, ale nie we wszystkich
aspektach. W roku 2008 w województwach PZ zgłoszono 27,6% wynalazków oraz 20,4%
nowych wzorów uŜytkowych – najwięcej w Wielkopolskim i Dolnośląskim (Rys. 5).
Wynalazcom z PZ udzielono w tym samym roku 22,4% patentów oraz 21,7% praw
ochronnych, równieŜ najwięcej w Wielkopolskim i Dolnośląskim (Rys. 6). W odniesieniu do
potencjału ludnościowego i gospodarczego regionów PZ nie jest to wcale mało, a przewaga
Wielkopolskiego i Dolnośląskiego nad pozostałymi województwami jest proporcjonalna do
relacji tych potencjałów.
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Rys. 5 Zgłoszone wynalazki i wzory uŜytkowe w Polsce (2008)
Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, GUS, US w Szczecinie. 2008. Szczecin.

Rys. 6 Udzielone patenty i prawa ochronne w Polsce (2008)
Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2008 roku, 2010, GUS, US w Szczecinie. 2008. Szczecin.
2008
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Podsumowując stan wiedzy na temat potencjału naukowo-gospodarczego i GOW w PZ
naleŜy podkreslić, Ŝe wszyscy autorzy stwierdzali znaczny potencjał Poznania i Wrocławia
oarz ich regionów, wyraźnie słabszą pozycję Szczecina i Zachodniopomorskiego oraz
upośledzenie w tym względzie Lubuskiego i Opolskiego (w róŜniej kolejności). Część
najnowszych danych wskazuje jednak wyraźnie, Ŝe Dolnośląskie szybciej buduje GOW niŜ
Wielkopolskie, a innowacyjność gospodarki pozostałych regionów, mimo słabości zaplecza
akademickiego i badawczo-rozwojowego, wcale nie jest

taka niska. Na podstawie

dotychczasowych badań, poza dosyć oczywistymi stwierdzeniami, nie moŜna odpowiedzieć
na pytania związane z celami niniejszej ekspertyzy, ani rozstrzygnąć postawionych hipotez.
Z tego powodu konieczne było zgromadzenie oryginalnych danych i przeprowadzenie analiz,
umoŜliwiających charakterystykę i ocenę stanu poszczególnych składników potencjału
gospodarczo-naukowego PZ w kontekście budowy GOW.
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Komornicki, Korcelli i inni (2010) badając powiązania pomiędzy polskimi metropoliami wzięli
równieŜ pod uwagę współpracę akademicką – przy recenzowaniu prac doktorskich oraz
wspólnym realizowaniu projektów badawczych finansowanych przez 5 PR i 6 PR.
W rezultacie stwierdzili silne powiązania we współpracy recenzenckiej pomiędzy Warszawą
a pozostałymi ośrodkami akademickimi o znaczeniu krajowym – Krakowem, Łodzią,
Poznaniem i Wrocławie, a w obrębie PZ pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem (Rys. 8).
Oczywiście, jest to równieŜ funkcja wielkości tych ośrodków, ale wyraźnie wskazuje na
pewną izolację Szczecina i silniejsze powiązanie z Poznaniem, niŜ z Wrocławiem i
Warszawą. Jest to jednak równieŜ efekt słabej dostępności osobowej Szczecina, zwłaszcza
ze stolicy. Opole, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Koszalin nie były brane pod uwagę w
tych badaniach.

Rys. 7 Współpraca przy recenzowaniu prac doktorskich (powyŜej 50 prac)
Źródło: Komornicki, Korcelli i inni (2010)
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Natomiast współpraca polegająca na wspólnej realizacji projektów badawczych 5 PR i 6 PR
UE pokazuje wyraźne partnerstwo zespołów naukowych z Warszawy i Krakowa (Rys. 8).
Poznańscy uczeni współpracowali na tym samym poziomie z Warszawą i Krakowem, a na
niŜszym z Wrocławiem. Podobnie zachowywały się zespoły wrocławskie. Zespoły
szczecińskie najczęściej współpracowały w trójmiejskimi, co wiąŜe się z badani morza,
prowadzonymi tylko w tych dwóch ośrodkach.
Taka sytuacja moŜe utrudnić budowę sieci naukowych w obrębie PZ, gdyŜ badane formy
współpracy dobrze odzwierciedlają głębsze i trwalsze

powiązania pomiędzy osobami i

zespołami naukowymi.

Rys. 8Wspólnie realizowane projekty 5 PR i 6 PR UE (powyŜej 5 projektów)
Źródło: Komornicki, Korcelli i inni (2010)
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WARTOŚCI REFERENCYJNE
W celu porównania wskaźników potencjału gospodarczo-naukowego PZ i poszczególnych
województw

opierających

się

na

udziałach

procentowych

wprowadzono

wartości

referencyjne oparte o udziale PZ i poszczególnych województw w liczbie ludności i
wytwarzaniu PKB w 2008 r. Wartość referencyjna PZ względem Polski wynosi 26, a w
obrębie PZ poszczególne województwa mają wartości referencyjne uwidocznione w Tab. 2.

Tab. 2 Wartości referencyjne PZ względem Polski i województw względem PZ
Jednostka terytorialna
POLSKA
DOLNOŚLĄSKIE
LUBUSKIE
OPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA ZACHODNIA
UDZIAŁ % PZ W POLSCE

Liczba ludności (2008)
Osoby
38 135 876
2 877 059
1 008 962
1 033 040
3 397 617
1 692 957
10 009 635
26,2

%
X
28,74
10,08
10,32
33,94
16,91
100,00
X

PKB (2008)
Mln zł
1 275 432
103 534
28 957
29 363
118 471
51 375
331 700
26,0

%
X
31,21
8,73
8,85
35,72
15,49
100,00
X

Wartości
referencyjne
Względem PZ:
30
10
10
35
15
Względem Polski:
26

SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA POTENCJAŁU GOSPODARCZO-NAUKOWEGO
POLSKI ZACHODNIEJ

Badania i rozwój
Badania podstawowe, przyczyniające się do wzrostu zasobu i jakości wiedzy, prowadzą
uczelnie i instytuty PAN, natomiast badania stosowane (rozwojowe), pozwalające jak
najszerzej zastosować te wiedzę w praktyce, co jest istotą GOW, prowadzą instytuty
badawcze oraz tzw. jednostki badawczo-rozwojowe. W statystykach nie jest to, niestety,
rozdzielane i wszystkie podmioty

prowadzące badania naukowe traktowane są jako

„jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (BiR)”.Działalność badawczorozwojowadefiniowana jest przez GUS jako„systematycznie prowadzone prace twórcze,
podejmowane w celu zwiększenia zasobu wiedzy, jak równieŜ dla znalezienia nowych
zastosowań dla tej wiedzy”.
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W niniejszej ekspertyzie przyjęto załoŜenie, Ŝe badania podstawowe prowadzą szkoły
wyŜsze i instytuty PAN, a badania stosowane prowadzone są w jednostkach badawczorozwojowych i bezpośrednio w przedsiębiorstwach. Prace badawcze prowadzone w
przedsiębiorstwach (głównie z działach badawczo-rozwojowych, biurach konstrukcyjnych,
działach przygotowania produkcji i laboratoriach) mają charakter prac rozwojowych, mniej
lub bardziej zbliŜonych do produkcji (od koncepcji, konstrukcji, poprzez prototyp lub
produkcję eksperymentalną do produkcji i serii próbnych.
Jednostki prowadzące działalność badawczo-rozwojową (BiR)
Liczba jednostek prowadzących działalność BiR w Polsce wzrosła w latach 2005-2009 z ok.
1100 do ok. 1300, z tego odpowiednio ok. 220 i ok. 290 znajdowało się w PZ. Daje to udział
od odpowiednio 20% do 22% czyli poniŜej wartości referencyjnej 26. Dynamika wzrostu
jednostek BiR w Polsce wynosiła w tym okresie 118 a w PZ – 133, przy czym najwyŜsza była
w Zachodniopomorskim – 147 i Wielkopolskim 140. Liczba JBR w Opolskim i Lubuskim
praktycznie nie uległa zmianie. Rozmieszczenie jednostek BiR na obszarze PZ jest zbliŜone
do potencjału ludnościowego i gospodarczego regionów – ponad 40% w Wielkopolskim
(powyŜej wartości referencyjnej 35), 38% w Dolnośląskim (równieŜ powyŜej wartości
referencyjnej 30). Udział pozostałych województw jest niŜszy od ich wartości referencyjnych.
Większość jednostek BiR w Polsce i w PZ działa w sektorze przedsiębiorstw. Liczba takich
jednostek wzrosła w kraju w latach 2005-2009 z ok. 700 do ok. 850, a w PZ z ok. 160 do ok.
210.

W

rezultacie

udział

PZ

w

krajowym

potencjale

badawczo-rozwojowym

w

przedsiębiorstwach wzrósł w latach 2005-2009 z 22% do 25%, zbliŜając się do wartości
referencyjnej 26. Rozmieszczenie jednostek BiR w przedsiębiorstwach w poszczególnych
województwach PZ jest analogiczne jak dla jednostek BiR ogółem – dominują Wielkopolskie
i Dolnośląskie skupiające łącznie ok. 80% potencjału. Nastąpił wzrost liczby jednostek BiR w
przedsiębiorstwach w Zachodniopomorskim oraz stagnację w Lubuskim i Opolskim.
Zatrudnienie w BiR
Zatrudnienie w działalności BiR obejmuje wszystkie osoby związane z działalnością B+R,
poświęcające

na

nią

najmniej

10%

swojego

ogólnego

czasu

pracy.

Jednostką

przeliczeniową, ustalającą faktyczne zatrudnienie w działalności badawczo- rozwojowej są
ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC). Ekwiwalent EPC oznacza osobo-rok poświęcony
wyłącznie działalności badawczo-rozwojowej.
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W latach 2005-2009 zatrudnienie w działalności BiR (w EPC) w Polsce spadło z ok. 77 tys.
do ok. 74 tys. osobo-lat, w PZ w tym samym okresie wahało się wokół 15 tys., dawało to
udział ok. 20%, czyli poniŜej wartości referencyjnej 26. Zatrudnienie w BiR w Lubuskim i
Zachodniopomorskim znacznie spadło, a w Opolskim wahało się wokół 5,5 tys. wzrosło
jedynie w województwie Dolnośląskim. W rezultacie udział tego województwa w PZ wzrósł w
2009 do 40%, powyŜej wartości referencyjnej 35. Udział Wielkopolski wahał się wokół 38%
czyli niewiele powyŜej wartości referencyjnej 35. Pozostałe województwa wykazywały
spadające udziały poniŜej swoich wartości referencyjnych.
Istotną rolę dla charakterystyki potencjału zatrudnienia w BiR odgrywają wskaźniki
odnoszące zatrudnienie w osobo-latach do liczby osób aktywnych zawodowo oraz
pracujących. Wskaźnik liczby zatrudnionych w BiR na 1000 osób aktywnych zawodowo
spadł w Polsce w latach 2005-2008 z 4,4 do 4,3. Natomiast w PZ wskaźnik ten wzrósł z 2,9
do 3,1. Nadal jednak był znacznie niŜszy od krajowego. Dzięki znacznemu wzrostowi o 2530 pkt. proc. Dolnośląskie i Wielkopolskie osiągnęły juŜ w 2007 r. wskaźniki wyŜsze niŜ
krajowe. Wskaźnik udziału zatrudnionych w BiR w ludności aktywnej zawodowo (w
procentach) spadł w skali kraju z 0,72 do 0,7. Podobna tendencja wystąpiła w
Zachodniopomorskim i Opolskim. Natomiast w Lubuskim wskaźnik ten wzrósł, nadal jednak
pozostając na bardzo niskim poziomie 1/3 wartości dla Polski. Jedynie Wielkopolskie
posiadało w latach 2006-2008 wskaźnik wyŜszy od krajowego i stale rosnący. Dolnośląskie
utrzymywało się na poziomie nieco niŜszym od krajowego. Najbardziej miarodajny wskaźnik
udziału zatrudnionych w BiR w pracujących ogółem równieŜ spadł w skali kraju z 0,83 do
0,76, podobnie stało się w Zachodniopomorskim, Dolnośląskim i Opolskim. Natomiast w
Wielkopolskim wskaźnik ten był stale sporo wyŜszy od krajowego i powoli rósł. Wskaźniki te i
ich zmiany w latach 2006-2008 potwierdzają dominację Dolnośląskiego i Wielkopolskiego,
którego znaczenie powoli rośnie. Pozostałe regiony, a zwłaszcza Lubuskie i Opolskie,
praktycznie niewiele wnoszą do potencjału zatrudnienia w BiR w PZ.
Nakłady na BiR
Podstawową miarą analizy nakładów na badania i rozwój jest wskaźnik GERD (Gross
Domestic Expenditures on Research and Development). całkowite krajowe wydatki na
badania i rozwój, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i w stosunku do PKB, oraz w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Poziom nakładów na BiR w Polsce wg GERD jest
bardzo niski i od 20 lat oscyluje wokół 0,56, podczas gdy w 2006 r. Szwecji wynosił 3,73, we
Francji 2,09, w Hiszpanii 1,20, a we Włoszech 1,09. Pomyślny rozwój GOW w Polsce zaleŜy
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przede wszystkim od znacznego zwiększenia – co najmniej podwojenia – nakładów na BiR w
relacji do PKB, liczby ludności i liczby zatrudnionych.
W Ŝadnym w województw PZ wskaźnik GERD nie był w latach 2005-2007 wyŜszy niŜ
krajowy. Jedynie w Wielkopolskim w wyniku wzrostu nakładów przekroczył w 2007 r. wartość
0,5. W Dolnośląskim oscylował wokół 0,4, z tendencją spadkową, w Zachodniopomorskim
wzrastał, ale od zaledwie 0,17 do 0,24. W Lubuskim spadł z bardzo niskiej juŜ wartości 0,15
do 0,09.
Podobne rezultaty daje analiza wskaźnika nakładów na BiR ogółem w przeliczeniu na 1
mieszkańca. W latach 2005-2009 kwota tych wydatków wzrosła w skali kraju z ok. 150 zł do
ok. 240 zł. W Ŝadnym województwie PZ wskaźnik ten nie przekroczył w latach 2005-2009
poziomu krajowego, z wyjątkiem Wielkopolskiego w 2009 r. gdzie wydano na BiR prawie 250
zł na 1 mieszkańca. Na wyraźnie niŜszym poziomie, przy tempie wzrostu na poziomie
krajowym, znajduje się Dolnośląskie, o klasę niŜej (trzykrotnie mniejsza kwota) – Opolskie i
Zachodniopomorskie. Lubuskie, w którym poziom wydatków na BiR w przeliczeniu na 1
mieszkańca jest ośmiokrotnie niŜszy niŜ w Polsce i nadal spada, stanowi odrębną klasę.
Jednak najlepiej finansową stronę potencjału badawczego odzwierciedla wskaźnik nakładów
na działalność BiR na 1 zatrudnionego w tej działalności. W skali kraju wskaźnik ten wzrósł w
latach 2005-2009 z 45 tys. zł do 75 tys. zł., w Ŝadnym z województw PZ nie osiągając w tych
latach poziomu krajowego, mimo przeciętnie szybszego niŜ w kraju tempa wzrostu. Kwota 65
tys. zł na zatrudnionego przekroczona została w 2009 r. w Wielkopolskim i Dolnośląskim,
przy tempie wzrostu przewyŜszającym krajowe. Opolskie i Zachodniopomorskie wykazują
kwoty na poziomie 40-45 tys. zł, a w Lubuskie zaledwie 30 tys. zł. Warto zwrócić uwagę, Ŝe
dysproporcje te nie są tak wielkie, jak w przeliczeniu na BKB i 1 mieszkańca.
Pomimo ciągle słabej pozycji Polski w nakładach na BiR w latach 2005-2009 nastąpił
znaczny ich wzrost z 5,6 do 9 mld zł, z tego w PZ odpowiednio od 0,9 do 1,6 mld zł, co dało
od 16% do 18% udziału, czyli znacznie poniŜej wartości referencyjnej 26. Wzrost w skali
kraju przekroczył 60 pkt. proc. W całej PZ był jeszcze wyŜszy – prawie 80 pkt. proc.
Najszybciej wzrastały nakłady w Opolskim (dwu i półkrotnie, ale w wartościach
bezwzględnych zaledwie o 40 mln zł rocznie). W najbardziej liczących się w dziedzinie BiR
Wielkopolskim i Dolnośląskim wzrost osiągnął odpowiednio 94 i 68 pkt. proc. W
Zachodniopomorskim nakłady w latach 2005-2009 wzrosły w tempie zbliŜonym do krajowego
i dla PZ, lecz w Lubuskim drastycznie spadły ze skromnych 36 mln do jeszcze
24

POLSKA ZACHODNIA 2020
Marek Dutkowski, Wykorzystanie potencjału naukowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej

skromniejszych 29 mln. W rezultacie rozmieszczenie w PZ nakładów na BiR poniesionych w
2009 r. wykazuje wyraźna dominację Wielkopolskiego – ponad połowa nakładów, znacznie
powyŜej wartości referencyjnej 35. Dolnośląskie uzyskuje ponad 1/3 nakładów, takŜe
powyŜej wartości referencyjnej, natomiast Zachodniopomorskie zaledwie 7%, a Opolskie i
Lubuskie odpowiedni 4% i 2% – połowę i mniej ich wartości referencyjnych.
Nakłady na BiR moŜna analizować równieŜ ze względu na dziedziny nauki, zwłaszcza te o
podstawowym znaczeniu dla GOW. W 2009 r. w skali Polski najwięcej (niecała połowę)
wydano na nauki techniczne, ok. ¼ na nauki przyrodnicze , ok. 10% na nauki medyczne oraz
ponad 5% na nauki rolnicze. Udział PZ w poszczególnych dziedzinach wahał się od 13% w
naukach technicznych do 21% w naukach medycznych – ale poniŜej wartości referencyjnej
26. Tylko w Wielkopolskim inwestowano we wszystkie dziedziny, co prowadziło do w miarę
wyrównanej struktury wydatków. W Dolnośląskim dominowały nauki techniczne (podobnie w
Zachodniopomorskim i Opolskim, ale przy znacznie mniejszych nakładach). Tylko w
Wielkopolskim

poniesione

zostały

nakłady

w

naukach

rolniczych.

Ponadto

w

Zachodniopomorskim prawie połowę nakładów poniesiono w dziedzinach innych – o
uzupełniającym znaczeniu dla GOW.

Badania podstawowe
Szkoły wyŜsze
W roku 2008 w Polsce funkcjonowały 454 szkoły wyŜsze, z czego 254 nie naleŜały do
podstawowych typów. Wśród tych szkół o podstawowym znaczeniu dla GOW wymienić
naleŜy: 80 wyŜszych szkół ekonomicznych, 23 wyŜsze szkoły techniczne, 19 uniwersytetów,
9 akademii medycznych i 7 wyŜszych szkół rolniczych, czyli łącznie 138 szkół wyŜszych.
Udział PZ w tym ogólnopolskim potencjale wynosi 25%, czyli nieco poniŜej wartości
referencyjnej 26. Udział PZ w liczbie szkół o podstawowym znaczeniu dla GOW wynosi 22%,
czyli znacznie niŜej wartości referencyjnej, co wynika przede wszystkim z niskiego udziału w
liczbie wyŜszych szkół technicznych (22%) i wyŜszych szkół ekonomicznych (19%). Znacznie
wyŜszy od wartości referencyjnej 26 jest udział w liczbie wyŜszych szkół rolniczych (43%) i
akademii ekonomicznych (33%).
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W PZ funkcjonowało 113 szkół wyŜszych, w tym 31 o podstawowym znaczeniu dla GOW, z
czego 15 wyŜszych szkół ekonomicznych, 5 uniwersytetów i 5 wyŜszych szkół technicznych i
po 3 szkoły rolnicze i akademie medyczne.
W 2009 roku w PZ istniało 15 ośrodków akademickich. Największymi ośrodkami
akademickimi są Poznań i Wrocław skupiające po około 25 szkół wyŜszych, w tym wszystkie
o podstawowym znaczeniu dla GOW i po około 5 wyŜszych szkół ekonomicznych.
Ośrodkiem skupiającym około 15 szkół wyŜszych, w tym wszystkie o podstawowym
znaczeniu dla GOW jest Szczecin. Opole posiada co prawda tylko 4 szkoły wyŜsze, ale aŜ 3
(uniwersytet, politechnikę i szkołę ekonomiczną) o podstawowym znaczeniu dla GOW. Po
jednej uczelni o podstawowym znaczeniu dla GOW, przy czym jest to najczęściej uczelnia
ekonomiczna, posiadają takie miasta jak Legnica, Zielona Góra, Koszalin, Gorzów
Wielkopolski, Leszno i Piła. Szczególną pozycję wśród nich zajmują Zielona Góra, w której
jest uniwersytet i Koszalin, w którym jest Politechnika. Ponadto ośrodkami akademickimi są
inne średnie miasta PZ, w których znajdują się szkoły wyŜsze zaliczone do grupy
pozostałych, prowadzące wyłącznie działalność dydaktyczną, są to: Konin, Wałbrzych,
Kalisz, Jelenia Góra, Nysa. Zajęcia prowadzone są takŜe w wielu innych miastach, gdzie
funkcjonują filie, i wydziały zamiejscowe szkół państwowych i prywatnych, np. Wałcz,
Kołobrzeg, Słubice i in.
Zatrudnienie w BiR w szkołach wyŜszych
Większość zatrudnionych w BiR (w EPC) to pracownicy szkół wyŜszych. W latach 2006-2008
ich liczba w skali kraju wzrosła z 41,5 tys. do 43,5 tys., a w PZ z 10.7 tys. do 11,7 tys., co
dawało udział na poziomie, a nawet nieco powyŜej wartości referencyjnej 26. Najszybciej
rosło zatrudnienie w ośrodkach BiR w Dolnośląskim – aŜ o 18 pkt. proc., w Lubuskim,
Opolskim i Wielkopolskim praktycznie nie uległo zmianie. Struktura rozmieszczenia tego
potencjału w PZ wskazuję na rosnącą role dolnośląskiego (40%, czyli znacznie powyŜej
wartości referencyjnej 30), powoli malejącą Wielkopolskiego (32%, czyli juŜ poniŜej wartości
referencyjnej 35). Udział Zachodniopomorskiego utrzymuje się na poziomie nieco wyŜszym
od wartości referencyjnej – 16%. Rozmieszczenie akademickiego potencjału BiR wskazuje
na rosnącą w latach 2006-2008 dominację Wielkopolskiego (50-60% osobo-lat) i
Dolnośląskiego (30-40% osobo-lat). Znaczenie Zachodniopomorskiego spadło do poziomu
Lubuskiego i Opolskiego, znacznie poniŜej ich wartości referencyjnych.
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Nauczyciele akademiccy
W Polsce w 2008 roku zatrudnionych było ok. 102 tys. nauczycieli akademickich, w tym ok.
77 tys. w uczelniach o podstawowym znaczeniu dla GOW. Najwięcej nauczycieli
akademickich zatrudnionych było w uniwersytetach ok. 33 tys., następna duŜa grupa to
zatrudnieni w wyŜszych szkołach technicznych ok. 19 tys., po ok. 10 tys. osób stanowi kadra
akademicka wyŜszych szkół ekonomicznych i akademii medycznych, a zaledwie ok. 5 tys.
wyŜszych szkół rolniczych.
W uczelniach PZ zatrudnionych jest łącznie ok. 26 tys. nauczycieli akademickich, z czego
prawie 20 tys. w uczelniach o podstawowym znaczeniu dla GOW. Większość z nich ok. 9
tys. pracuje w uniwersytetach, ok. 4 tys. w wyŜszych szkołach technicznych, ok. 3 tys. w
akademiach medycznych, ok. 2 tys. wyŜszych szkołach ekonomicznych i ok. 1,5 tys. w
wyŜszych szkołach rolniczych.
Udział PZ wśród nauczycieli ogółem oraz o podstawowym znaczeniu dla GOW równy jest
wartości referencyjnej 26 i nieco wyŜszy dla wyŜszych szkół rolniczych i medycznych ok.
30%. W grupie uczelni o podstawowym znaczeniu dla GOW zaznacza się słaba pozycja
Lubuskiego (5%) i nieco lepsza pozycja Zachodniopomorskiego (18%).
Warto odnotować, Ŝe w PZ zatrudnionych jest ok. 40% nauczycieli akademickich wyŜszych
szkół morskich i 35% akademii wychowania fizycznego. Struktura rozmieszczenia kadry
akademickiej na obszarze PZ wynika z rozmieszczenia omówionych wyŜej ośrodków
akademickich. Największy potencjał (37%) skupia Wielkopolskie, ale jest to niewiele ponad
wartość referencyjną 35. Znacznie powyŜej swojej wartości referencyjnej 30 plasuje się
Dolnośląskie z ok. 34% kadry. Zachodniopomorskie skupia równieŜ nieco więcej (ok. 17%)
kadry niŜ wynika to z wartości referencyjnej 15. PoniŜej swoich wartości referencyjnych 10
plasują się Lubuskie i Opolskie, skupiające zaledwie po ok. 6% kadry akademickiej PZ.
MoŜna zaobserwować pewną specjalizację PZ wynikającą z rozmieszczenia kadry
akademickiej. Po likwidacji samodzielnej Akademii Rolniczej w Szczecinie dominuje ośrodek
poznański (55%) i wrocławski (45%). Podobna sytuacja dotyczy wyŜszych szkół
ekonomicznych (odpowiednio 47% Wrocław, 45% Poznań). NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe
uniwersytety w Opolu i Szczecinie posiadają wydziały ekonomiczne. W grupie wyŜszych
szkół technicznych wyraźnie dominuje Dolnośląskie (46%), następne jest Wielkopolskie
(30%), natomiast Opolskie i Zachodniopomorskie skupiają po ok. 12% kadry PZ. W grupie
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wyŜszych szkół medycznych największy udział w kadrze akademickiej ma Wielkopolskie
(44%), a następnie Dolnośląskie (38%). W efekcie struktura zatrudnienia nauczycieli w
uczelniach o podstawowym znaczeniu dla GOW potwierdza wyŜszą niŜ to wynika z wartości
referencyjnej pozycję Dolnośląskiego i Zachodniopomorskiego, a takŜe Wielkopolskiego,
kosztem Opolskiego a zwłaszcza Lubuskiego.
Liczba nauczycieli akademickich w Polsce w latach 2005-2008 zwiększyła się o 2 pkt. proc.
W PZ nastąpił analogiczny wzrost, lecz skupiał się on głównie w Wielkopolskim, natomiast w
Zachodniopomorskim ilość kadry akademickiej spadła o 1 pkt. proc., a w Lubuskim aŜ o 4
pkt. proc. Przyrost kadry akademickiej w Polsce i w PZ miał miejsce głównie na
uniwersytetach, lecz uniwersytety w Szczecinie i w Zielonej Górze zmniejszyły liczbę
zatrudnionych, odpowiednio o 3 i 9 pkt. proc. W szkołach technicznych w skali Polski
zatrudnienie nie zwiększało się, podobnie było w PZ, lecz wzrosło na Politechnice Opolskiej
(o 5 pkt. proc.) i spadło na uczelniach technicznych Pomorza Zachodniego (o 7 pkt. proc.). W
szkołach rolniczych w skali kraju zatrudnienie spadało, lecz w PZ rosło, najszybciej w
Poznaniu i Szczecinie. Zatrudnienie w wyŜszych szkołach ekonomicznych w skali kraju
spadło aŜ o 9 pkt. proc., a w PZ aŜ o 13 pkt. proc. Zatrudnienie w uczelniach medycznych w
skali kraju i w PZ wzrosło o 3 pkt. proc., głównie dzięki nieznacznemu w liczbach
bezwzględnych zwiększeniu zatrudnienia w Poznaniu i Szczecinie.
Profesorowie
Profesorowie stanowią tą grupę nauczycieli akademickich, która decyduje o poziomie
prowadzonych badań naukowych, powiązaniach z ośrodkami akademickimi w kraju i na
świecie oraz o dostępie do funduszy. W 2009 roku w Polsce w szkolnictwie wyŜszym
zatrudnionych było ok. 24 tys. profesorów, w tym ok. 17 tys. w uczelniach o podstawowym
znaczeniu dla GOW. W uczelniach PZ pracowało ok. 6 tys. profesorów, w tym ponad 4 tys. w
szkołach o podstawowym znaczeniu dla GOW. Największą grupę (ponad 2 tys.) stanowili
profesorowie uniwersytetów, prawie 900 pracowało w uczelniach technicznych, po ok. 500 w
ekonomicznych i medycznych. Udział profesorów z PZ w poszczególnych grupach
odpowiada wartości referencyjnej 26%, jest najwyŜszy (ponad 30%) w uczelniach rolniczych
i medycznych oraz niŜszy w uczelniach technicznych, a zwłaszcza ekonomicznych. Trzeba
jednak pamiętać, Ŝe większość profesorów ekonomii w Szczecinie i Opolu pracuje w
uniwersytetach. Struktura rozmieszczenia kadry profesorskiej w województwach PZ jest
podobna do struktury nauczycieli akademickich ogółem, lecz specjalizacje poszczególnych
regionów są jeszcze wyraźniejsze. Liczebność kadry profesorskiej w Polsce zwiększyła się w
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latach 2005-2008 o 2 pkt. proc., a w PZ pozostała na niezmienionym poziomie. ZauwaŜyć
jednak naleŜy, Ŝe spadek z roku 2006 jest nadrabiany szybko w kolejnych latach. Odnotować
warto wzrost kadry profesorskiej w Opolskim o 4 pkt. proc i spadek w Lubuskim aŜ o 7 pkt.
proc. W poszczególnych grupach szkół wyŜszych o podstawowym znaczeniu dla GOW
dynamika zatrudnienia kadry profesorskiej w latach 2005-2008 odpowiada trendom
dotyczącym nauczycieli akademickich ogółem, lecz są one bardziej wyraźne. Kadra
profesorska w uniwersytetach generalnie wzrosła, najszybciej w Zachodniopomorskim o 10
pkt. proc. W uczelniach technicznych obserwuje się spadek liczby profesorów w
Dolnośląskim, co kompensuje znaczny wzrost w Opolskim i Wielkopolskim. W uczelniach
rolniczych liczba profesorów wzrastała, mimo spadku w skali ogólnopolskiej. Natomiast w
uczelniach medycznych godny odnotowania jest fakt gwałtownego wzrostu liczby profesorów
po 2006 roku w Szczecinie. W efekcie wartość referencyjna dla PZ 26% przekroczona jest
najsilniej, z tendencją rosnącą dla wyŜszych szkół rolniczych (37%), a następnie
medycznych (34%). Jest nieco niŜsza (24%) jest dla uczelni technicznych. Odpowiedni
wskaźnik, a takŜe trendy wzrostu w grupie uczelni ekonomicznych są zakłócone faktem
istnienia wydziałów ekonomicznych na uniwersytetach w Szczecinie i Opolu.
Nakłady na BiR w szkołach wyŜszych
Nakłady na BiR ponoszone w szkołach wyŜszych wynosiły w skali kraju 1,8 mld zł w 2006 r.
oraz 3,6 mld zł w 2009 r. Udział PZ wzrósł w latach 2006-2009 z 22% do 30%, czyli
przekroczył wartość referencyjną 26. Stało się to głównie w wyniku potrojenia nakładów w
Wielkopolskim i podwojenia w Dolnośląskim. W rezultacie rozmieszczenie nakładów na BiR
ogółem w PZ pokazuje dominację Wielkopolskiego (ponad połowa nakładów) i silną pozycję
Dolnośląskiego (ponad 1/3). Pozostałe województwa plasują się znacznie poniŜej swoich
wartości referencyjnych.

Polska Akademia Nauk (PAN)
Polska Akademia Nauk jest najwaŜniejszą instytucją naukową w Polsce. Działalność
Akademii w jej obecnym kształcie reguluje uchwalona przez Sejm ustawa z 25 kwietnia 1997
roku. Określa jej działalność jako ogólnokrajowej, samodzielnej instytucji naukowej słuŜącej
rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczyniającej się do
rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Struktura korporacyjna Akademii
obejmuje wydziały, oddziały, komitety naukowe i problemowe.
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Wydziały Akademii to: Wydział I Nauk Społecznych; Wydział II Nauk Biologicznych; Wydział
III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych; Wydział IV Nauk Technicznych;
Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Wydział VI Nauk Medycznych;
Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Do obowiązków wydziału naleŜą m.in.:
działania opiniodawcze w sprawach jego dyscyplin naukowych, kompleksowa opieka nad
działalnością komitetów naukowych w jego strukturze, współdziałanie z komitetami i
towarzystwami naukowymi w kształtowaniu polityki naukowej w dziedzinach nauk z zakresu
działania wydziału, koordynacja działalności placówek naukowych w jego strukturze.
Pracami wydziału kieruje przewodniczący przy pomocy swoich zastępców.
Akademia ma oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi,
Poznaniu i Wrocławiu. Oddziały są tworzone w celu wykonywania zadań Akademii w
określonym regionie kraju, a w szczególności: pełnią funkcje integracyjne w stosunku do
Ŝycia naukowego regionu, są rzecznikami Akademii wobec terenowych organów władzy i
administracji państwowej, samorządowej i organizacji społecznych.
Placówkami naukowymi Akademii, w liczbie 69, są takie jednostki organizacyjne jak:
instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody botaniczne i inne jednostki badawcze, a
takŜe naukowe placówki pomocnicze, w liczbie 10: archiwa, biblioteki, muzea, stacje PAN za
granicą, itp. prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe. Instytuty PAN
mogą prowadzić studia doktoranckie i podyplomowe oraz inną działalność z zakresu
kształcenia. Działalność naukowa jednostek PAN jest finansowana głównie z budŜetu
państwa, ale dopuszczalne są inne źródła ich alimentacji.
Siedzibą władz, większości komitetów oraz placówek naukowych PAN jest Warszawa.
Spośród 69 placówek naukowych PAN tylko 10 działa na obszarze PZ, a spośród jednostek
pomocniczych 2, co stanowi odpowiednio ok. 15% i 20% potencjału PAN, znacznie poniŜej
wartości referencyjnej 26. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe PAN jest instytucją silnie
scentralizowaną, związaną z Warszawą i w innych regionach Polski jej działalność jest
równieŜ bardzo ograniczona. Większość (4) instytutów PAN w PZ reprezentuje nauki
biologiczne i rolnicze i jest skupiona w Poznaniu i w pobliskim Kórniku. Dwa instytuty
związane z fizyką znajdują się we Wrocławiu, a jeden w Poznaniu. Nauki medyczne
reprezentowane są przez jeden instytut poznański i jeden wrocławski, przy czym zaliczany
do nauk biologicznych Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu równieŜ moŜna zaliczyć do tej
grupy. We Wrocławiu i Poznaniu działają w związku z tym Oddziały PAN.
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Nauki Biologiczne i Rolnicze
−

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznań

−

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk – Poznań

−

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk (do
2009 r. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego) – Poznań

−

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk – Kórnik

−

Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk – Wrocław

Nauki Ścisłe i o Ziemi
−

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W łodzimierza
Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk – W rocław

−

Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich
Temperatur – W rocław

−

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk – Poznań

Nauki Medyczne
−

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk – Poznań

−

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk – W rocław

Nauki Humanistyczne i Społeczne
−

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka w Kórniku

Programy Ramowe (PR) Unii Europejskiej
Uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych jest w polskich warunkach
istotnym wskaźnikiem poziomu i aktywności danej jednostki naukowej. Wraz z postępami w
integracji z UE polskie podmioty miały moŜliwość coraz szerzej uczestniczyć w programach
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badawczych prowadzonych i finansowanych przez UE. NajwaŜniejszym z nich są Programy
Ramowe (PR). Wobec niskiego poziomu finansowania nauki ze budŜetu państwa, udział w
Programie Ramowym jest często jedyną drogą do prowadzenia badań na poziomie
światowym. Pierwszym PR, w którym mogła uczestniczyć w szerszym zakresie Polska po
przystąpieniu do UE, jest 7PR. Programy ramowe (PR) stanowią podstawowe narzędzie
finansowania badań i rozwoju technologicznego w Unii Europejskiej. Od 1999 roku polskie
instytucje i naukowcy aktywnie uczestniczą w tych programach podejmując od ponad 10 lat
trud merytorycznego i administracyjnego przygotowania wniosków, uczestnictwa w
konkursach, negocjacji kontraktów, a w końcu realizacji projektów.
5 Program Ramowy UE (2002-2006)
W 5 Programie Ramowym (1999-2002) polskie instytucje uczestniczyły w 1043 projektach
badawczych i grantach, w tym 192 projekty były koordynowane przez polskie zespoły.
Łącznie
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6 Program Ramowy UE (2002-2006)
W kolejnym 6 Programie Ramowym (2002-2006) aktywność polskich naukowców wzrosła,
co zaowocowało realizacją 1387 projektów, w których brało udział 1878 polskich zespołów.
Polskie instytucje koordynowały 195 projektów. Realizacja tych projektów zapewniła
wsparcie polskich badań naukowych kwotą ponad 216 mln euro. Największe sukcesy Polska
odniosła w takich obszarach, jak: Technologie społeczeństwa informacyjnego (ponad 40 mln
euro), ZrównowaŜony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy (ponad 29 mln euro),
Nanotechnologie i nanonauki (ponad 26 mln euro), Nauki przyrodnicze, genomika i
biotechnologia na rzecz zdrowia (ponad 15 mln euro) oraz Jakość i bezpieczeństwo
Ŝywności (ponad 15 mln euro). Na podkreślenie zasługuje równieŜ fakt, iŜ polscy naukowcy
odnieśli znaczące sukcesy w pozyskiwaniu funduszy na szkolenia naukowe, rozwój kariery
zawodowej oraz programy mobilności w ramach Akcji Marie Curie – 197 uczestników z
Polski otrzymało ponad 30 mln euro.
Jednostki naukowe PZ złoŜyły ok. 1100 wniosków o sfinansowanie projektów w ramach 6
PR. Z tego ok. 200 wniosków uzyskało aprobatę, czyli ok. co 5. Siedziby instytucji
składających wnioski znajdowały się w 5 miejscach, 18 z nich pochodziło z Poznania. Były
wśród nich wszystkie uczelnie, instytuty PAN, 1 jednostka badawczo-rozwojowa i 2 podmioty
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posiadające status małego przedsiębiorstwa. Z ośrodka poznańskiego pochodziła połowa
wniosków złoŜonych do 6 PR w ramach PZ i stanowiły one równieŜ przeszło połowę
wniosków zakwalifikowanych do sfinansowania.
Drugim ośrodkiem skupiającym aktywność w zakresie ubiegania się o środki w ramach 6 PR
stanowi Wrocław, gdzie 6 instytucji uczestniczyło w składaniu wniosków. Były to równieŜ
głównie uczelnie, 1 instytut PAN i 1 przedsiębiorstwo, równieŜ co 5 projekt został
zaakceptowany.
Trzecim ośrodkiem aktywności, znacznie mniejszym, jest Szczecin, gdzie wnioski złoŜone
zostały z Politechniki i Akademii Medycznej, lecz zaledwie co 7 z nich uzyskał akceptację.
Politechnika Koszalińska złoŜyła prawie 30 wniosków, ale zaledwie 2 zostały sfinansowane.
Specjalną pozycję w PZ zajmuje firma konsultingowa ASM Centrum Badań i Analiz Rynku,
która zajmuje się organizowaniem zespołów badawczych i występowaniem z wnioskami.
ASM złoŜyła aŜ 90 wniosków, z czego 6 zostało zaakceptowanych, co daje efektywność
zbliŜoną do Politechniki Koszalińskiej. W rezultacie rozmieszczenie uwieńczonej sukcesem
aktywności w 6 PR na obszarze PZ charakteryzuje się znaczną dominacją Poznania
(przeszło połowa potencjału), silną pozycją Wrocławia (przeszło 1/3 potencjału) i słabą
pozycją Szczecina i Koszalina.
NiezaleŜnie od własnej aktywności w zakresie występowania z wnioskami polskie zespoły
badawcze uczestniczyły w innych projektach finansowanych w ramach 6 PR. Łącznie było
ich 1600, z czego ok. 250 z PZ, co stanowi 16%, czyli znacznie poniŜej wartości
referencyjnej 26. Wśród nich po ok. 90 zespołów pochodzi z Wrocławia i Poznania, przeszło
20 ze Szczecina i po ok. 10 z Jeleniej Góry lub Wałbrzycha oraz Opola. Pozostałe ośrodki, w
których funkcjonują zespoły badawcze lub inne podmioty to Koszalin, Zielona Góra, Piła,
Kalisz, Konin, Gorzów Wielkopolski i Legnica. W rezultacie Dolnośląskie skupia przeszło
40% zespołów zaangaŜowanych w pracę 6PR, znacznie powyŜej wartości referencyjnej 30,
Wielkopolskie ok. 40% czyli powyŜej swojej wartości referencyjnej 35, Zachodniopomorskie –
11%, poniŜej wartości referencyjnej 15. Lubuskie i Opolskie z udziałem od 2% do 4%
wykazują w tym względzie wielką słabość.
Centra doskonałości (CD) w ramach 6 PR
Programy Ramowe UE umoŜliwiają i zachęcają do tworzenia tzw. Centrów Doskonałości
(CD), czyli placówek naukowych i naukowo-edukacyjnych gwarantujących najwyŜszą jakość
prowadzonej działalności. CD wpierają wymianę naukową i przyczyniają się do tworzenia
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sieci badawczych w skali europejskiej i globalnej. W 1999 r. utworzono w Polsce 9 takich
centrów. W latach 2002-2006 w ramach 6 PR działało juŜ 87 CD, z czego 9 w PZ, co
stanowi 10%, znacznie poniŜej wartości referencyjnej 26. Najwięcej centrów reprezentowało
dziedzinę badań nanotechnologie i zostały one utworzone w Opolu, Wrocławiu i Poznaniu.
Kolejna grupa to dwa poznańskie centra związane z Ŝywnością. CD zakwalifikowane do
grupy Inne zajmowały się automatyzacją, procesami technologicznymi oraz logistyką.
Najwięcej, bo 5 CD powstało w Poznaniu, 3 działały we Wrocławiu i jedno w Opolu.
7 Program Ramowy UE (2007-2013)
Obecnie realizowany jest 7 Program Ramowy (2007-2013). Ma on na celu wspieranie
ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach
tematycznych:
−

Zdrowie,

−

śywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia,

−

Technologie informacyjne i komunikacyjne,

−

Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne,

−

Energia,

−

Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi),

−

Transport (łącznie z aeronautyką),

−

Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne,

−

Przestrzeń kosmiczna,

−

Bezpieczeństwo.

Do kwietnia 2010 r. Komisja Europejska zaakceptowała 774 projekty, w których uczestniczy
979 zespołów polskich naukowców. Polskie organizacje koordynują 104 projekty. Łączna
kwota dofinansowania polskich projektów to ponad 170 mln euro. Największą aktywność
polskich zespołów badawczych obserwuje się w następujących obszarach: Technologie
społeczeństwa informacyjnego; Transport, Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe
technologie produkcyjne; Zdrowie; Środowisko i Ŝywność. Poza tym, podobnie jak w 6 PR,
polscy naukowcy aktywnie uczestniczą Akcjach Marie Curie związanych z rozwojem
potencjału ludzkiego i kariery zawodowej.
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Wybrane projekty 7PR – historie sukcesu
W 7 PR 54 projekty z udziałem polskich partnerów uznano dotychczas za sukcesy, w tym 5 z
PZ - trzy z Politechniki Wrocławskiej, jeden z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i jeden
z konsorcjum podmiotów komunalnych ze Szczecinka w Zachodniopomorskim.
PolitechnikaWrocławska

DELIGHT
Tytuł Projektu: Rozwój tanich technologii wytwarzania laserów telekomunikacyjnych o
wysokich parametrach pracy
Obszar tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne

SENSHY
Tytuł Projektu: Fotoniczne czujniki węglowodorów na bazie innowacyjnych laserów średniej
podczerwieni
Obszar tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (ale teŜ inne polskie
podmioty oraz polski koordynator – Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu)

NANOMINING
Tytuł Projektu: Rozwój i zastosowanie nowych nanokompozytowych materiałów otrzymanych
w recyklingu metali szlachetnych
Obszar tematyczny: Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne,
Komunikacja Miejska Szczecinek Sp. z o.o., Politechnika Koszalińska, Samorządowa
Agencja Promocji i Kultury, Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna, Miasto
Szczecinek

RENAISSANCE
Tytuł Projektu: Testowanie innowacyjnych strategii na rzecz ekologicznego transportu
miejskiego dla historycznych miast europejskich
Obszar tematyczny: Transport (łącznie z aeronautyką)
ASM – Centrum badań i Analiz Rynku sp. z o.o. Kutno

REG CON
Tytuł Projektu: REG CON "Działania wspierające rozwój innowacyjnych klastrów w
budownictwie. Podejście regionalne, zaangaŜowanie lokalnych partnerów oraz współpraca
międzyregionalna”
Obszar tematyczny: Regiony wiedzy
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Jednostki naukowe pierwszej kategorii
Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność statutową
uwzględnia się ocenę parametryczną dotychczasowej działalności tych jednostek, określoną
za pomocą kategorii jednostki naukowej w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest
kategorią najwyŜszą. Jednostki naukowe są oceniane w grupach jednostek jednorodnych ze
względu na dziedzinę lub dziedziny badań naukowych. Oceny dokonuje się odrębnie w
dwóch zakresach – działalności naukowej i zastosowań praktycznych.
W zakresie wyników działalności naukowej ocena obejmuje:
−

publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, zamieszczone
w czasopismach wskazanych przez MNiSzW,

−

monografie naukowe i podręczniki akademickie autorstwa pracowników jednostki
naukowej,

−

posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

−

W zakresie zastosowań praktycznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych
są oceniane:

−

nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody,

−

wdroŜenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych,

−

patenty, licencje, prawa ochronne na wzory uŜytkowe,

−

posiadanie laboratoriów z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Minister ustala kategorię jednostki naukowej na podstawie propozycji właściwej komisji Rady
Nauki.Jednostki naukowe zalicza się do kategorii:
−

pierwszej - których końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 30% jego średnią
wartość w grupie jednostek jednorodnych;

−

drugiej - których końcowy wskaźnik efektywności przekracza o 10% średnią;

−

trzeciej - co najmniej 90% średniej;

−

czwartej - co najmniej 70% średniej;

−

piątej - których końcowy wskaźnik efektywności jest mniejszy niŜ 70% średniej.
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Elitę jednostek naukowych, najlepiej finansowaną i preferowaną w wielu innych aspektach
stanowią jednostki pierwszej kategorii.
W trakcie kategoryzacji przeprowadzonej w 2010 r. pierwszą kategorię uzyskało w Polsce
377jednostek naukowych, w tym 67 działających na obszarze PZ, co stanowi 18%, znacznie
poniŜej wartości referencyjnej 26.W tym jest 59 wydziałów szkół wyŜszych, 6 instytutów PAN
oraz dwa instytuty badawcze. Wszystkie pozauczelniane jednostki pierwszej kategorii
działają w Poznaniu. Spośród tych jednostek 47 reprezentuje dziedziny o podstawowym
znaczeniu dla GOW, a 20 o znaczeniu uzupełniającym. Wśród najlepszych jednostek
naukowych PZ dominują wydziały ekonomiczne uczelni – jest ich aŜ 9. Po trzy takie wydziały
działają w Poznaniu i Wrocławiu, dwa w Szczecinie i jeden w Jeleniej Górze. Drugą istotna
grupę stanowią wydziały (4) i instytuty PAN (3) nauk rolniczych i leśnych. W Poznaniu
działają 4 takie jednostki, a we Wrocławiu 3.Bradzo waŜną dla GOW grupę stanowią
jednostki reprezentujące nauki chemiczne, inŜynierię materiałową, chemiczną i procesową.
Jest ich 5, po 2 we Wrocławiu i Poznaniu i 1 w Szczecinie. WaŜne jest to, Ŝe występują one
zarówno na uniwersytetach, jak i na uczelniach technicznych (niezaleŜnie od ich aktualnej
nazwy). W tym kontekście zauwaŜalny jest brak Wydziału Chemii na Uniwersytecie
Szczecińskim. W naukach medycznych i powiązanych z nimi naukach o zdrowiu i kulturze
fizycznej w PZ występuje teŜ 5 jednostek – z Poznania i Szczecina. Są to jednostki kliniczne
i niekliniczne, uczelniane i PAN, ogólnouniwersyteckie i medyczne. Grupa nauk fizycznych
reprezentowana jest przez 4 jednostki, po 2 z Poznania i Wrocławia, w tym zarówno wydziały
uniwersyteckie, jak politechniczne oraz instytut PAN. Istotne są jeszcze nauki techniczne i
biologiczne – reprezentowane przez 3 jednostki kaŜda, głównie z Poznania i Wrocławia.
Natomiast 20 jednostek pierwszej kategorii reprezentujących dziedziny o uzupełniającym
znaczeniu dla GOW dominują nauki humanistyczne, w tym filologiczne i dziedziny sztuki,
głównie muzyki. Są one skupione we Wrocławiu i Poznaniu. W pewnych warunkach mogą
one mieć znaczenie dla rozwoju sektora tzw. showbussinesu – sektora mediów i rozrywki. W
Lubuskim nie ma ani jednej jednostki naukowej pierwszej kategorii reprezentującej dziedzinę
o podstawowym znaczeniu dla GOW. Istotne dla GOW moŜe być takŜe istnienie wydziałów
filologicznych, zwłaszcza języków i kultur spoza dominującego na razie kręgu europejskiego i
anglosaskiego.
W rezultacie rozmieszczenie w PZ jednostek naukowych pierwszej kategorii zarówno
ogółem, jak i o podstawowym znaczeniu dla GOW, charakteryzuje koncentracja w Poznaniu i
pobliskim Kórniku (1 instytut) – prawie połowa, we Wrocławiu i Jeleniej Górze (1 wydział) –
przeszło 1/3. a w Szczecinie i Koszalinie (1 wydział) skupiona jest 1/10 potencjału tych
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jednostek. Opole i Zielona Góra nie odgrywają większej roli. Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe
ośrodki akademickie Opola, Zielonej Góry i Koszalina są znacznie mniejsze.

Badania stosowane
Jednostki Badawczo-Rozwojowe (JB-R)
JB-R prowadzą głównie badania naukowe stosowane, prace rozwojowe i wdroŜenia waŜne
dla gospodarki i społeczeństwa. Uczestniczą w projektach krajowych i międzynarodowych
współpracując z administracją, przedsiębiorstwami i uczestnicząc w programach UE. Dzielą
się na Instytuty Badawcze (część to Państwowe Instytuty Badawcze), Laboratoria, Ośrodki
Badawczo-Rozwojowe oraz inne Jednostki Badawczo-Rozwojowe.
W Polsce w 2011 r. działa 171 JB-R. Prawie połowa (83) z nich podporządkowana jest
Ministerstwu Gospodarki, znaczna liczba (22) Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po
kilkanaście Ministerstwom Zdrowia, Infrastruktury i Obrony Narodowej. W PZ zlokalizowane
jest 20 z nich, głównie w Poznaniu (11), następnie w Wrocławiu (5) i po jednym w Opolu,
Lesznie, Kędzierzynie-Koźlu i Zielonej Górze. Udział PZ w potencjale JB-R, na podstawie
liczby jednostek, wynosi ok. 12%, czyli znacznie poniŜej wartości referencyjnej 26.
Poznańskie JB-R zajmują się badaniami i wdroŜeniami głównie w naukach rolnych, leśnych i
o Ŝywności. Druga specjalność to pojazdy, transport i logistyka. Wrocławskie JB-R związane
są z technologiami informacyjnymi, automatyką i energetyką.
Badania stosowane w przedsiębiorstwach
Zatrudnienie w badaniach stosowanych (w EPC) w przedsiębiorstwach w Polsce spadła w
latach 2006-2008 z ok. 14,2 do ok. 12,8 tys., czyli aŜ o 10 pkt. proc. W PZ ogółem wahało się
ono między 2,3 tys. a 3,2 tys. Jednak w Wielkopolskim i Dolnośląskim, a nawet Lubuskim –
znacznie wzrosło. PowaŜnie jednak spadło w Zachodniopomorskim, aŜ o 500 osobo-lat, a
takŜe w Opolskim, choć w wartościach bezwzględnych tylko o ok. 40 osobo-lat.
W 2006 r. wydano na badania w Polsce w przedsiębiorstwach 1,9 mld zł, a w 2009 r. 2,6 mld
zł. Nakłady w przedsiębiorstwach nie były stabilne (w 2009 r. nie odnotowano ich w
Dolnośląskim i Opolskim). Udział PZ w tych nakładach wahał się od 7% do 17% - cały czas
znacznie poniŜej wartości referencyjnej 26. Wydatki na BiR w przedsiębiorstwach pochodzą
z róŜnych źródeł: głównie z budŜetu państwa, środków innych przedsiębiorstw oraz ze
środków własnych. W 2008 r. pochodziły one w skali kraju w 80% ze środków własnych. W
poszczególnych województwach i PZ udział ten był jeszcze wyŜszy (87% PZ, aŜ 100%
Opolskie). Tylko w Wielkopolskim zaznaczył się zbliŜony do krajowego udział państwa i
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powaŜny udział innych przedsiębiorstw. W Lubuskim, Opolskim i Zachodniopomorskim
nakłady na BiR w przedsiębiorstwach finansowane są wyłącznie z ich środków własnych.
Udział PZ w nakładach budŜetu państwa na BiR w przedsiębiorstwach nie przekracza 8%,
czyli znacznie poniŜej

wartości referencyjnej 26. Wydatki na BiR w przedsiębiorstwach

wykazują równowagę pomiędzy Dolnośląskim i Wielkopolskim (po ok. 45%), lecz nadwyŜka
ponad wartość referencyjną 30 jest wyŜsza dla Dolnośląskiego.

Kształcenie kadr
Wskaźniki skolaryzacji na poziome wyŜszym
Liczba studentów przypadających na 10 tys. ludności ogółem oraz na 10 tys. w wieku 19-24
lata obrazuje poziom nasycenia społeczeństwa osobami o najwyŜszych kwalifikacjach
intelektualnych, potencjalnie stanowiącymi źródło innowacji, a takŜe zasób kadr zdolnych do
ich wdraŜania i propagowania na danym obszarze. Na 10 tys. ludności ogółem w Polsce na
początku XXI wieku przypadało w Polsce ok.. 510 studentów. W latach 2005-2009 wskaźnik
ten spadł w skali kraju o 3 pkt. proc. W obrębie PZ występuje jednak znaczne zróŜnicowanie
– w Opolskim wskaźnik wzrósł o 11 pkt. proc., lecz w Lubuskim aŜ o 29 pkt. proc., a w
Zachodniopomorskim o 11 pkt. proc. W rezultacie wskaźniki skolaryzacji na poziomie
wyŜszym w stosunku do liczby ludności ogółem pokazują narastającą polaryzację w obrębie
PZ. W efekcie tych procesów w 2009 roku wskaźnik ten dla Dolnośląskiego był wyŜszy od
krajowego o 22 pkt. proc. i wzrastał, dla Wielkopolskiego utrzymywał się na poziomie
krajowym, dla Zachodniopomorskiego był niŜszy o 9 pkt. proc. i spadał, dla Lubuskiego
zbliŜał się do połowy przeciętnej krajowej przy silnej tendencji spadkowej, a w Opolskim był
niŜszy o 19 pkt. proc. lecz przy silnej tendencji wzrostowej.
Wskaźnik skolaryzacji na poziomie wyŜszym w odniesieniu do ludności w wieku 19-24 lata
wynosił w Polsce w 2009 roku prawie 5400 osób przy stałej tendencji wzrostowej.
Najszybciej wzrastał w latach 2005-2009 w Opolskim i Dolnośląskim (o 20 pkt. proc.) w
Wielkopolskim wzrastał na poziomie krajowym (ok. 10 pkt. proc.), lecz w Lubuskim spadł aŜ
o prawie 20 pkt. proc. W rezultacie odpowiednie wskaźniki dla województw PZ na tle Polski
są analogiczne jak w odniesieniu dla ludności ogółem.
MoŜna uznać, Ŝe zasoby kadr o podstawowym znaczeniu dla rozwoju GOW do 2020 roku i
później szybciej niŜ przeciętnie w Polsce przyrastają w Dolnośląskim i Opolskim, przy czym
Dolnośląskie raczej „ucieka”, a Opolskie raczej „dogania”. Sytuacja w Wielkopolskim jest
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stabilna i odpowiada przeciętnej krajowej. Powoli lecz systematycznie słabnie pozycja
Zachodniopomorskiego.
Studenci
Studenci, zwłaszcza kierunków przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych i
medycznych, stanowią grupę o kluczowym znaczeniu dla GOW. W 2009 roku w Polsce
studiowało 1,9 mln osób. W tym ok. 1,3 mln w uczelniach o podstawowym znaczeniu dla
GOW. Dominowali wśród nich studenci uniwersytetów (ok. 540 tys.). Następne wielkie grupy
to studenci kierunków technicznych (318 tys.) i ekonomicznych (ok. 310 tys.). Studentów
kierunków rolniczych i medycznych było znacznie mniej – odpowiednio ok. 81 tys. i 60 tys.
W PZ w 2009 roku studiowało ok. 490 tys. osób, równieŜ głównie w uniwersytetach (ok. 157
tys.). W rezultacie PZ osiągnęło swoją wartość referencyjną 26% dla studentów ogółem i w
uczelniach o podstawowym znaczeniu dla GOW, a takŜe w uczelniach rolniczych.
Przekroczyło natomiast tę wartość dla uniwersytetu i uczelni medycznych (29%). PoniŜej
wartości referencyjnej znalazła się PZ jeśli chodzi o studentów nauk technicznych, a takŜe
ekonomicznych (co jest m. in. rezultatem prowadzenie przez uniwersytety studiów
ekonomicznych). Rozmieszczenie studentów w poszczególnych ośrodkach akademickich PZ
odzwierciedla rozmieszczenie szkół wyŜszych i kadry akademickiej.
Absolwenci
Liczba absolwentów uczelni z tytułem zawodowym magistra lub magistra inŜyniera świadczy
o wielkości zasobu kadr posiadających najnowszą wiedzę, kontakt mentalny ze
środowiskiem akademickim, rozbudzone intelekty i ambicje. Są to zasoby i walory ludzkie i
społeczne o podstawowym znaczeniu dla rozwoju GOW.
W 2009 roku mury uczelni opuściło w Polsce 222 tys., a w PZ 49 tys. osób, co stanowi 22%,
czyli mniej niŜ wartość referencyjna.W tej liczbie było 24 tys. absolwentów uniwersytetów, po
ok. 10 tys. absolwentów uczelni technicznych i ekonomicznych, ok. 4 tys. absolwentów
uczelni rolniczych i ok. 1,5 tys. medycznych. Najwięcej, po ok. 15 tys. osób dostarczyły na
rynek pracy uczelnie Poznania i Wrocławia, przeszło 8 tys. Szczecina, przeszło 4 tys. Opola,
ok. 2,5 tys. Zielonej Góry, po ok. 1 tys. osób uzyskało tytuł zawodowy magistra lub magistra
inŜyniera w Kaliszu i Koszalinie. W rezultacie struktura podaŜy absolwentów szkół o
podstawowym

znaczeniu

dla

GOW

odzwierciedla,

ale

nie

do

końca,

strukturę

rozmieszczenia uczelni i kadry akademickiej. Po przeszło 30% absolwentów szkół wyŜszych
PZ dostarczają Poznań i Wrocław. Udział Szczecina sięga 17%, a Opola przekracza 8%. Co
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20 absolwent pochodzi z Zielonej Góry, a co 50 z Koszalina. Taka struktura ma podstawowe
znaczenie dla kreowania niezbędnych dla GOW sieci kontaktów zawodowych i osobistych.
Przyszli przywódcy polityczni, menedŜerowie, fachowcy i eksperci PZ będą pochodzili w
większości z uczelni wrocławskich lub poznańskich. Rola Szczecina w tym względzie jest
ograniczona, ze względu na niewielki potencjał całego regionu, wartość referencyjna 15%.
Pozostałe ośrodki akademickie PZ nie mają zdolności „sieciotwórczych”. W poszczególnych
typach szkół wyŜszych o podstawowym znaczeniu dla GOW sytuacja jest jednak
zróŜnicowana. Najbardziej wyrównane jest rozmieszczenie absolwentów uniwersytetów,
gdzie Poznań, Wrocław i Szczecin mieszczą się w grupie 20-30% podaŜy absolwentów.
Uniwersytety Opolski i Zielonogórski są znacznie mniejsze lecz liczą się w skali całego PZ.
Wśród szkół technicznych, które wśród tych o podstawowym znaczeniu dla GOW są jednak
najwaŜniejsze, rozmieszczenie absolwentów jest nieco odmienne. AŜ 40% podaŜy dostarcza
Wrocław, ok. ¼ Poznań, zaś po ponad 10% Szczecin, Opole i Koszalin. Jeszcze w 2008
roku szczecińską Akademię Rolniczą opuściło ponad tysiąc absolwentów, co stanowiło
prawie 30% udział w podaŜy tego typu specjalistów na rynek pracy PZ. Dominuje tu jednak
ośrodek poznański ok. 40%. Regres kierunków rolniczych w Szczecinie doprowadzi do
absolutnej dominacji Poznania, przy pewnej roli Wrocławia. Według oficjalnych danych
absolwenci kierunków ekonomicznych pochodzą głównie z równorzędnych ośrodków
Poznania i Wrocławia, a rola Szczecina jest niewielka. W rzeczywistości szczecińscy
ekonomiści uzyskiwali dyplomy na uniwersytecie, politechnice i nawet w Akademii Morskiej i
łącznie było ich ok. 2 tys., co stanowi połowę podaŜy Wrocławia lub Poznania. Podobna jest
struktura absolwentów uczelni medycznych – po 40% dostarczają Poznań i Wrocław a 20%
Szczecin.
Doktoranci
Słuchacze studiów trzeciego stopnia (doktoranci) stanowią grupę o jeszcze większym
znaczeniu dla GOW niŜ absolwenci. Jako elita intelektualna uczelni, są podstawowym
zasobem, z którego rekrutują się nauczyciele akademiccy, potencjalni wynalazcy i
innowatorzy. Z tego powodu w krajach najbardziej zaawansowanych

w rozwoju GOW

tworzy się uczelnie prowadzące badania podstawowe i stosowane i kształcące wyłącznie
doktorantów (PhDUniversity). W Polsce działalność taka prowadzą instytuty PAN.
W 2009 r. w Polsce było 34 tys. doktorantów, w tym aŜ 32 tys. w jednostkach o
podstawowym znaczeniu dla GOW. Połowa z nich kształciła się na uniwersytetach, a tylko
17% w wyŜszych uczelniach technicznych. W uczelniach ekonomicznych 9%, a w
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medycznych zaledwie 7%. Stosunkowo niewielu doktorantów (ponad 7%) kształcą
dysponujące znakomitą kadrą i laboratoriami placówki PAN i instytuty naukowo-badawcze.
W PZ kształciło się w 2009 r. ok. 8 tys. doktorantów, aŜ 95% w jednostkach o podstawowym
znaczeniu dla GOW. Udział PZ w krajowym potencjale kształcenia trzeciego stopnia jest o
dwa pkt. proc. niŜszy od wartości referencyjnej 26. WyŜszy (35%) jest natomiast w grupie
uczelni ekonomicznych (faktycznie jeszcze wyŜszy, bo w Szczecinie i Opolu studia
doktoranckie z ekonomii prowadzone są w uniwersytetach). Wysoki jest udział PZ w
kształceniu doktorantów na uczelniach technicznych i rolniczych. Natomiast spory potencjał
kadrowy i instytucjonalny trzech uczelni medycznych PZ nie przekłada się na liczbę
doktorantów (tylko 21%). Część młodych badaczy podejmuje jednak studia doktoranckie na
wydziałach biologii i biotechnologii uniwersytetów.
Najwięcej doktorantów kształcą uczelnie dolnośląskie (ponad 3 tys.) i wielkopolskie (prawie 3
tys.). Około tysiąca doktorantów studiuje w Szczecinie. Struktura doktorantów wg jednostek
nauki w poszczególnych województwach PZ jest zbliŜona do struktury w Polsce. Stosunkowo
więcej jest jednak doktorantów w uczelniach technicznych i ekonomicznych. Doktorantów z
ekonomii jest zapewne więcej – głównie na uniwersytetach. W stosunku do istniejącego
potencjału zbyt mało doktorantów kształcą uczelnie medyczne, a zwłaszcza placówki PAN i
instytuty naukowo-badawcze. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, Ŝe nie wszystkie z tych
jednostek mają takie uprawnienia.
Największa grupa doktorantów ok. 1400 skupia się wokół Uniwersytetu Wrocławskiego,
niewiele mniejsza (ok. 1300 osób) wokół Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Kolejną duŜą grupę bardzo istotną z punktu widzenia GOW stanowi ok. 900 doktorantów na
Politechnice Wrocławskiej. W Poznaniu liczą się przeszło 500 osobowe grupy na
politechnice i uczelniach ekonomicznych. W naukach rolniczych ok. 200 osobowe grupy
doktorantów występują we Wrocławiu i w Poznaniu. Najwięcej doktorantów (ok. 200) w
naukach medycznych skupionych jest w Poznaniu, pozostali związani są z Wrocławiem (ok.
150) i Szczecinem (ok. 100).
Ośrodki akademickie
W PZ w 2009 roku istniało 15 ośrodków akademickich, czyli miejscowości, w których miała
siedzibę co najmniej jedna szkoła wyŜsza. Liczba miejscowości, w których odbywało się, w
róŜnych formach, głównie dla studentów zaocznych, kształcenie akademickie, jest znacznie
więcej. Największym ośrodkiem akademickim PZ jest Wrocław, w którym studiuje ponad 150
tys. osób, w tym przeszło 100 tys. w uczelniach o podstawowym znaczeniu dla GOW. Wśród
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nich jest prawie 37 tys. studentów uniwersytetu, przeszło 30 tys. studentów politechniki,
prawie 25 tys. studentów uczelni ekonomicznych i prawie 6 tys. przyszłych medyków.
Równorzędnym, nieco tylko mniejszym (ok. 140 tys. studentów) ośrodkiem jest Poznań.
Najwięcej osób jest w uniwersytecie (przeszło 40 tys.) i na uczelniach ekonomicznych (24
tys.). Ponadto w Poznaniu studiuje ponad 12 tys. nauki rolnicze i przeszło 8 tys. nauki
medyczne. Godny odnotowania jest fakt, Ŝe we Wrocławiu i w Poznaniu koncentrują się
studenci wychowania fizycznego (po ok. 4 tys.) i kierunków artystycznych (po ok. 2 tys.).
kierunki te mają uzupełniające znaczenie dla GOW lecz w powiązaniu w jednym przypadku z
naukami medycznymi, a w drugim z telekomunikacją i mediami oraz wytwarzaniem
produktów konsumpcyjnych (wzornictwo), będą stanowić istotny zasób dla rozwoju tzw.
sektora kreatywnego GOW. Odrębną pozycję w PZ zajmuje szczeciński ośrodek akademicki,
skupiający przeszło 60 tys. studentów, głównie w uczelniach o podstawowym znaczeniu dla
GOW (ok. 48 tys.). Ze względu na połączenie Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej
w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) oraz istnienie dwóch wydziałów
ekonomicznych

w

Uniwersytecie

Szczecińskim,

a

takŜe

prowadzenie

studiów

ekonomicznych przez ZUT i Akademię Morską, oficjalne dane statystyczne za 2009 rok nie
odzwierciedlają w pełni stanu faktycznego. Studentów nauk ekonomicznych jest znacznie
więcej, niŜ to wynika ze statystyk ogólnopolskich. O specyfice ośrodka szczecińskiego
stanowią równieŜ kierunki studiów związane z wykorzystaniem zasobów i walorów morza i
nadmorskiego połoŜenia. Na Akademii Morskiej studiuje przeszło 3 tys. osób, ale morskie i
nadmorskie specjalności i kierunki występują równieŜ w US i ZUT (oceanografia,
oceanotechnika, transport morski, eksploatacja portów).
Opolski ośrodek akademicki skupia 36 tys. studentów, głównie w uczelniach o podstawowym
znaczeniu dla GOW – ok. 16 tys. w uniwersytecie, ok. 12 tys. w politechnice i prawie 6 na
uczelniach ekonomicznych. Kolejne pod względem waŜności ośrodki to Zielona Góra (ok. 20
tys. studentów, głównie uniwersytetu – kształcącego teŜ na kierunkach technicznych i
artystycznych) i Koszalin (ok. 15 tys. studentów, głównie politechniki). Pozostałych osiem
ośrodków akademickich są dosyć zróŜnicowane. Największe to Legnica i Kalisz (po ok. 12
tys. studentów). Następna grupa to Wałbrzych, Konin i Gorzów Wielkopolski (po ok. 8 tys.
studentów). Kolejna grupa (od 5 do 7 tys. studentów) to Leszno, Jelenia Góra i Nysa.
Najmniejszym ośrodkiem akademickim PZ jest Piła (ok. 4 tys. studentów). Mniejsze ośrodki
akademickie PZ, nie posiadające uczelni państwowych prowadzących badania, mają
zróŜnicowane znaczenie dla GOW, nie zawsze zgodne z liczbą studiujących liczbą
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studentów ogółem. WyróŜniają się w PZ pod tym względem Kalisz, Legnica i Jelenia Góra,
kształcące ekonomistów, ale takŜe inŜynierów
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Transfer technologii i wsparcieinnowacji
Niezbędnym elementem dla budowy GOW,

łączącym sektor badań podstawowych i

stosowanych z przedsiębiorstwami, są instytucje transferu technologii i wsparcia innowacji,
prowadzące równieŜ proinnowacyjne kształcenie dla przedsiębiorstw – nazywane tu
ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości (OIP). NaleŜą do nich następujące rodzaje
podmiotów:
−

Parki Technologiczne (PT)

−

Inkubatory Technologiczne (IT)

−

Uczelniane Preinkubatory – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)

−

Inkubatory Przedsiębiorczości (IP)

−

Centra Transferu Technologii (CTT)

−

Fundusze Kapitału ZaląŜkowego (FKZ)

−

Sieci Aniołów Biznesu (SAB)

−

Lokalne i Regionalne Fundusze PoŜyczkowe (FP)

−

Fundusze Poręczeń Kredytowych (FPK)

−

Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze (OS-D)

Łącznie w Polsce w 2010 r. funkcjonowało 714 OIP, w tym 201 w PZ, co stanowi 28%, czyli
nieco powyŜej wartości referencyjnej 26 (wg Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce.
Raport 2010). Ich rozmieszczenie wg województw pokazuje, Ŝe największym względnym
potencjałem ponad wartość referencyjną 15 dysponuje Zachodniopomorskie (23%).
Natomiast poniŜej swoich wartości referencyjnych odpowiednio 30 i 35 wyposaŜone są w
OIP Dolnośląskie i Wielkopolskie. Lubuskie posiada potencjał OIP odpowiadający swojemu
potencjałowi gospodarczemu i ludnościowemu (ok. 10%), słabiej wyposaŜone jest Opolskie.
Parki Technologiczne (PT)
Parki Technologiczne (PT) są najbardziej rozwiniętym typem OIP pod względem
organizacyjnym i koncepcyjnym, gdyŜ łączą często funkcje pozostałych typów OIP. PT
spotykane są pod nazwami: parki naukowe, badawcze, naukowo-badawcze, naukowotechnologiczne, przemysłowo-technologiczne, technopole itp. PT są materialnym wyrazem
GOW łącząc na jednym terenie: jednostki naukowo-badawcze, jednostki otoczenia biznesu
(finanse, doradztwo, szkolenia, wsparcie), instytucje finansowania wysokiego ryzyka (venture
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capital),

infrastruktura

i

otoczenie

wysokiej

jakości,

klimat

przedsiębiorczości

i

innowacyjności, publiczne programy wsparcia.
W Polsce istnieją 24 działające PT, z czego 8 w PZ, co stanowi 33%, czyli duŜo powyŜej
wartości referencyjnej 26. Najwięcej PT jest w województwie dolnośląskim – 2 we Wrocławiu,
1 w Legnicy i 1 w Szczawnie Zdroju. W Zachodniopomorskim występują 2 PT, obydwa w
Koszalinie. W Wielkopolskim równieŜ 2 – jeden w Poznaniu, a drugi w Złotnikach pod
Poznaniem (gmina Suchy Las). W Lubuskim PT istnieje w Zielonej Górze, a w Opolskim w
Opolu. Oprócz tego w Polsce jest 21 PT w rozruchu i przygotowaniu, z czego 5 w PZ: we
Wrocławiu, Opolu, Zielonej Górze i Koszalinie, w Brzegu Dolnym (w przygotowaniu), co
stanowi 24% takich inicjatyw w kraju.
Inkubatory Technologiczne (IT)
Inkubatory Technologiczne (IT) są formą inkubowania przedsiębiorczości w otoczeniu i w
powiązaniu z jednostkami naukowo-badawczymi. IT zajmują się głównie wspieraniem
nowych firm i transferem oraz komercjalizacją technologii. W Polsce istnieje 20 IT, z czego 7
w PZ, co stanowi 35%, czyli duŜo powyŜej wartości referencyjnej 26. Najwięcej IT jest w
Zachodniopomorskim – w Szczecinie, Koszalinie i Białogardzie. Dwa w Wielkopolskim – w
Poznaniu i Kaliszu. Dwa w Lubuskim – w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.
Dolnośląskie i Opolskie pozbawione są tego rodzaju instytucji (podobnie jak Mazowieckie,
Kujawsko-pomorskie i Lubelskie).
Uczelniane Preinkubatory – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP)
Uczelniane Preinkubatory – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) słuŜą
wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, powstawaniu firm odpryskowych i nowych form
transferu i komercjalizacji technologii. AIP działają w ramach lub w otoczeniu szkół wyŜszych
i słuŜą wspieraniu zakładania firm przez studentów lub pracowników naukowych w oparciu o
ich dorobek badawczy.W Polsce istnieją 62 AIP, z czego 31 w PZ, co stanowi 34%, czyli
duŜo powyŜej wartości referencyjnej 26. Najwięcej AIP występuje w Dolnośląskim 8, z czego
7 we Wrocławiu i 1 w Jeleniej Górze. W Zachodniopomorskim 6 – 4 w Szczecinie i 2 w
Koszalinie. W Wielkopolskim – 2, wszystkie w Poznaniu. W Lubuskim – 1 w Gorzowie
Wielkopolskim.
Inkubatory Przedsiębiorczości (IP)
Inkubatory Przedsiębiorczości (IP) słuŜą wsparciu nowych przedsięwzięć gospodarczych. IP
oferują powierzchnię i lokale wraz z infrastrukturą rozpoczynającym działalność małym i
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średnim firmom. SłuŜą takŜe wsparciem w zakresie doradztwa i obsługi finansowej,
księgowej, prawnej a takŜe pomocą finansową. W Polsce istnieje 45 IP, z czego 13 w PZ, co
stanowi 29%, czyli trochę powyŜej wartości referencyjnej 26. IP zlokalizowane są z reguły
poza wielkimi miastami. Najwięcej jest ich w Zachodniopomorskim – 4, w: Koszalinie,
Bornym Sulinowie, Nowogardzie i Sławnie. W Wielkopolskim inkubatory znajdują się w
Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie. W Dolnośląskim – 3, w DzierŜoniowie i dwa w Nowej
Rudzie. W Lubuskim występują 3 inkubatory, w: Gorzowie Wielkopolskim, śaganiu i śarach.
W Opolskim jest jeden, w Opolu.
Centra Transferu Technologii (CTT)
Centra Transferu Technologii (CTT) to podmioty prowadzące doradztwo, szkolenie i
dostarczające informacji w dziedzinie transferu i komercjalizacji technologii. CTT to instytucje
nie nastawione na zysk o charakterze „pomostowym” pomiędzy nauką i biznesem. CTT
słuŜą harmonizacji działalności naukowej i dydaktycznej uczelni oraz komercjalizacji wyników
badań. W Polsce istnieje 90 CTT, z czego 26 w PZ, co stanowi 29%, czyli powyŜej wartości
referencyjnej 26. Najwięcej jest w Wielkopolskim – 14, głównie w Poznaniu, ale takŜe w
Koninie, Pile i 2 w Lesznie. 5 CTT znajduje się w Dolnośląskim – 3 we Wrocławiu oraz po
jednym w Świdnicy i Legnicy. W Zachodniopomorskim 3 – 2 w Koszalinie, 1 w Szczecinie
oraz po 2 w Zielonej Górze i Opolu.
Fundusze Kapitału ZaląŜkowego (FKZ)
Fundusze Kapitału ZaląŜkowego (FKZ) są podmiotami finansującymi (do 1 mln Euro)
projekty gospodarcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju – zasiewu (seed) oraz rozruchu
(start-up). Kapitał własny FKZ pochodzi ze środków publicznych, innych funduszy venture
capital

i

seed

oraz

prywatnych.

FKZ

oferują

kapitał

długoterminowy

korzystnie

oprocentowany. W Polsce występuje 12 miast, w których działają FKZ, z czego 3 w PZ, co
stanowi 25%, czyli na poziomie wartości referencyjnej 26. Działają w Szczecinie, Poznaniu i
Wrocławiu.
Sieci Aniołów Biznesu (SAB)
Sieci Aniołów Biznesu (SAB) to instytucje kojarzące obiecujące projekty gospodarcze z
inwestorami. SAB świadczą obu stronom usługi wspomagające proces inwestycyjny. SłuŜą
głównie kapitałowemu wsparciu projektów znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju:
seed, start-up i first stage, gdy całe przedsięwzięcie obciąŜone jest wysokim ryzykiem. W
Polsce istnieje 8 SAB, z czego w PZ tylko 1 w Szczecinie, co stanowi 13%, czyli połowę
wartości referencyjnej 26.
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Lokalne i Regionalne Fundusze PoŜyczkowe (FP)
Lokalne i regionalne fundusze poŜyczkowe to instytucje parabankowe udzielające
korzystnych poŜyczek firmom rozpoczynającym działalność oraz podmiotom o niskiej
wiarygodności kredytowej. FP wspierają równieŜ samozatrudnienie. W Polsce istnieją 82 FP,
z czego 27 w PZ, co stanowi 33%, czyli znacznie powyŜej wartości referencyjnej 26. Są one
w miarę równomiernie rozmieszczone. W Zachodniopomorskim 7 (4 tego rodzaju instytucje
znajdują się w Szczecinie, 2 w Koszalinie i 1 w Białogardzie). W Wielkopolskim – 7 (2
Poznań, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Śrem, Kalisz i Piła). W Dolnośląskim – 7 (2
Jelenia Góra, 2 Nowa Ruda, 2 Wałbrzych, Wrocław i Świdnica). W Lubuskim – 4 (Zielona
Góra, Gorzów Wielkopolski, śary, Dobiegniew). W Opolskim 2, obydwa w Opolu.
Fundusze Poręczeń Kredytowych (FPK)
Fundusze Poręczeń Kredytowych (FPK) to instytucje parabankowe udzielające poręczeń
kredytowych początkującym i małym firmom. W Polsce istnieją 54 FPK, z czego 16 w PZ, co
stanowi 30%, czyli powyŜej wartości referencyjnej 26. Są one równomiernie rozmieszczone.
Po 5 w Wielkopolskim (Gniezno, Gostyń, Jarocin i 2 w Poznaniu) i Dolnośląskim (Wrocław,
DzierŜoniów, Jelenia Góra, Strzelin, Złotoryja) oraz 4 w Zachodniopomorskim (3 w
Szczecinie i 1 w Stargardzie Szczecińskim), atakŜe po jednym w Opolu i Zielonej Górze.
Ośrodki Szkoleniowo-Doradcze (OS-D)
Ośrodki

szkoleniowo-doradcze

(OS-D)

wyrastają

z

tradycji

cechowych

szkoleń

i

doskonalenia zawodowego. OSD to niekomercyjne podmioty prowadzące doradztwo,
szkolenia i dostarczające informacji głównie na rzecz małych i średnich firm, rzemieślników i
osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. OSD występują pod nazwami:
ośrodek wspierania przedsiębiorczości, centrum wspierania biznesu, punkt konsultacyjnodoradczy, agencja rozwoju, fundacja rozwoju itp.
W Polsce istnieją 317 OS-D, z czego 79 w PZ, co stanowi 25%, czyli na poziomie wartości
referencyjnej 26. Najwięcej (28) znajduje się w Wielkopolskim i są one racjonalnie
rozmieszczone – 5 w Poznaniu obsługujące samo miasto i jego strefę oddziaływania, a
pozostałe w mniejszych miastach, z reguły powiatowych, obsługujących resztę regionu. W
województwie Dolnośląskim jest 20 OS-D i są one równieŜ dosyć równomiernie
rozmieszczone, oprócz Wrocławia, w pozostałych ośrodkach regionalnych: Wałbrzychu,
Legnicy i Jeleniej Górze. W Zachodniopomorskim jest 15 OS-D, głównie w Szczecinie i
49

POLSKA ZACHODNIA 2020
Marek Dutkowski, Wykorzystanie potencjału naukowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej

Koszalinie, ale teŜ w Goleniowie i Gryfinie. Podobnie jest Lubuskim (9 OS-D) i Opolskim
(7 O-SD), gdzie instytucje te skupiają się głównie w miastach wojewódzkich.

Innowacyjna gospodarka
Przedsiębiorstwa innowacyjne
Przedsiębiorstwa innowacyjne, przemysłowe lub usługowe to takie, które wprowadziły nowe
lub istotnie ulepszone produkty, w tym dla rynku (innowacje produktowe) lub nowe lub
istotnie ulepszone procesy (innowacje procesowe).
W latach 2008 - 2009 ok. 15% polskich przedsiębiorstw usługowych wprowadziło takie
innowacje. Wskaźniki dla poszczególnych województw PZ wykazują znaczne zróŜnicowanie,
co podwaŜa wiarygodność tych danych. W Dolnośląskim poziom innowacyjności
przedsiębiorstw spadł z ok. 20% w 2008 do ok. 12% w 2009, natomiast w Opolskim wzrósł z
ok. 10% w 2008 do ok. 20% w 2009. Tego typu wahania są równieŜ wynikiem zasad
prowadzonej rejestracji innowacji. Biorąc pod uwagę przeciętną z lat 2008-2009
przedsiębiorstwa usługowe PZ wykazują się podobnym do ogólnopolskiego poziomem
innowacyjności – bardzo niskim. Zaledwie ok. 8% z nich wprowadziło nowe lub istotnie
ulepszone produkty. JeŜeli chodzi o innowacje produktowe, to wyróŜniają się w tym
względzie Dolnośląskie, Wielkopolskie i Opolskie, o wskaźnikach stale wyŜszych niŜ
ogólnopolskie.
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jest znacznie wyŜsza i bardziej stabilna.
Niestety trendy w latach 2007-2009 innowacyjność polskiego przemysłu gwałtownie spadła.
O ile w 2007 roku więcej niŜ co trzecia polska firma wprowadziła innowacje produktową lub
procesową, to w 2009 roku juŜ zaledwie co 5. Podobne spadki miały miejsce we wszystkich
województwach PZ. W rezultacie w 2009 roku wyŜszy udział przedsiębiorstw innowacyjnych
w przemyśle niŜ przeciętnie w Polsce (18%) wykazywało Dolnośląskie (21%).
Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki w tych latach regionami o najbardziej innowacyjnym
przemyśle są Dolnośląskie i Opolskie. Innowacyjność przemysłu tych regionów dotyczy
zarówno

produktów

jak

i

procesów.

Drugą

grupę

stanowią

Wielkopolskie

i

Zachodniopomorskie o innowacyjności na poziomie ogólnopolskim. Najmniej innowacyjny był
przemysł Lubuskiego, znacznie poniŜej przeciętnej krajowej.
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych zaleŜy od ich formy własności. W skali Polski
najbardziej innowacyjne są prywatne przedsiębiorstwa zagraniczne (od ok. 40% w 2007 do
ok. 30% w 2009) oraz sektora publicznego (od ok. 40% w 2007 do ok. 30% w 2009).
50

POLSKA ZACHODNIA 2020
Marek Dutkowski, Wykorzystanie potencjału naukowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej

Przedsiębiorstwa prywatne wykazują niŜszą innowacyjność (od ok. 35% w 2007 do ok. 20%
w 2009). WyŜsze od tych wskaźników poziomy innowacyjności przemysłu dla wszystkich
grup własności wykazywało w latach 2007-2009 Dolnośląskie, a dla przedsiębiorstw
zagranicznych – Opolskie. Przewaga innowacyjności przemysłu Dolnośląskiego i Opolskiego
dotyczy wszystkich typów innowacji – produktowych, produktowych dla rynku i procesowych.
Jedynie zagraniczne przedsiębiorstwa Dolnośląskiego w mniejszym stopniu niŜ przeciętnie w
Polsce wprowadzały nowe produkty a przedsiębiorstwa sektora publicznego opolskiego –
ulepszone procesy. Przemysł w pozostałych regionach PZ, a zwłaszcza w Lubuskim,
wykazuje bez względu na sektor własności niŜszą innowacyjność niŜ przeciętnie w Polsce.
Jak juŜ wspomniano wyŜej struktura ta nie ulega zmianie w wyniku dramatycznego spadku
innowacyjności polskiego przemysłu w latach 2007-2009 – przeciętnie o połowę.
Nakłady na działalność innowacyjną w usługach
W latach 2008-2009 przedsiębiorstwa sektora usług wydały na innowacje przeciętnie 9 mld
zł. rocznie, z czego ok. 900 tys. zł w PZ, co stanowi 10%, czyli znacznie poniŜej wartości
referencyjnej. Z tej kwoty przeszło 70% wydanych zostało w Dolnośląskim (wobec wartości
referencyjnej 30), a około 15% w Wielkopolskim (wobec wartości referencyjnej 35). W
pozostałych regionach PZ wydatki na innowacyjność w usługach były znikome, w
Zachodniopomorskim osiągnęły połowę wartości referencyjnej 15. Dominacja Dolnośląskiego
była jeszcze wyŜsza w następujących grupach wydatków: zakup oprogramowania, marketing
związany z wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek oraz zakup wiedzy ze źródeł
zewnętrznych. Jedynie w grupie wydatków na szkolenia Wielkopolskie przewyŜszyło
Dolnośląskie. Godny podkreślenia jest fakt, Ŝe przedsiębiorstwa Opolskiego i Lubuskiego
poniosły znikome wydatki na tak kluczowe proinnowacyjne działania jak działalność
badawczo-rozwojowa, zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych, zakup oprogramowania i
marketing produktów. W strukturze wydatków przedsiębiorstw usługowych w regionach PZ
dominowały nakłady inwestycyjne na środki trwałe, zwłaszcza w Opolskim (90%). Zwraca
uwagę fakt, Ŝe firmy usługowe w Dolnośląskim a zwłaszcza w Wielkopolskim wydały więcej
na działalność BiR niŜ przeciętnie w Polsce.
Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle
Poziom nakładów na działalność innowacyjną poniesionych przez przedsiębiorstwa
przemysłowe w Polsce w latach 2007-2009 oscylował wokół 22 mld zł., z czego ok. 4 mld
przypada na PZ, co stanowi ok. 18%, czyli znacznie poniŜej wartości referencyjnej 26. Ten
dramatycznie niski udział w PZ dotyczy wszystkich grup wydatków, a w większości z nich
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spada. Jedynie w zakupie wiedzy ze źródeł zewnętrznych i oprogramowania udział PZ w
wydatkach przemysłu na innowacje przeciętnie przekracza 20%. Struktura wydatków
przedsiębiorstw przemysłowych PZ wg rodzajów jest odmienna niŜ przeciętnie w Polsce.
Więcej wydaje się w Wielkopolskim na wszystkie rodzaje wydatków, z wyjątkiem nakładów
inwestycyjnych na środki trwałe. W Lubuskim, Opolskim i Zachodniopomorskim wyraźnie
dominują nakłady inwestycyjne na środki trwałe. Zwraca uwagę wyŜszy niŜ przeciętnie w
Polsce udział wydatków na marketing produktów innowacyjnych w Dolnośląskim i
Wielkopolskim. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w PZ w przemyśle wykazuje
znaczną dominację Dolnośląskiego i Wielkopolskiego we wszystkich rodzajach wydatków.
Łącznie wydaje się w nich ok. 80%-90% kwot przeznaczanych na poszczególne rodzaje
wydatków, przy czym z reguły udział dolnośląskiego jest dwukrotnie wyŜszy niŜ
Wielkopolskiego.
Wielkość przedsiębiorstw przemysłowych ma równieŜ wpływ na poziom ich innowacyjności.
Najbardziej innowacyjne są przedsiębiorstwa duŜe (250 i więcej zatrudnionych) – ponad
polowa z nich inwestuje w innowacje. Około 1/4 przedsiębiorstw średnich (50-249
zatrudnionych) poniosło wydatki na innowacje, wśród przedsiębiorstw małych (10-49
zatrudnionych) ten udział wynosi zaledwie 10%. W Dolnośląskim wyŜszą niŜ przeciętnie w
kraju skłonność do inwestowania w innowacyjność, chociaŜ nieznacznie wykazywały
wszystkie rodzaje wyŜej wymienionych przedsiębiorstw. Natomiast w Opolskim w innowacje
inwestowały przede wszystkim przedsiębiorstwa średnie. W Lubuskim, wykazującym
najniŜszy poziom innowacyjności, najmniej wydają na innowacje przedsiębiorstwa małe i
średnie, a w niewiele bardziej innowacyjnym Zachodniopomorskim przedsiębiorstwa duŜe.
Częściej niŜ przeciętnie w Polsce w PZ w innowacyjność inwestują przedsiębiorstwa małe i
średnie i ich udział w wydatkach ogółem rośnie. Udział przedsiębiorstw duŜych spadł w
latach 2007-2009 z ok. 3/4 do 2/3 ogółu wydatków na innowacyjność. W układzie
przestrzennym wśród przedsiębiorstw małych, najwięcej wydają Dolnośląskie (przeszło
50%). Wśród przedsiębiorstw średnich układ jest bardziej zrównowaŜony – po ok. 30%
Dolnośląskie i Wielkopolskie, a ok. 20% Opolskie. Prawie połowa wydatków na innowacje
przedsiębiorstw duŜych dokonywana jest w Dolnośląskim a 1/4 w Wielkopolskim.
Wielkość i struktura wydatków na innowacje w przemyśle jest równieŜ zróŜnicowana ze
względu na formę własności. W latach 2007-2009 wzrósł udział nakładów ponoszonych w
Polsce i w PZ przez sektor publiczny – w Polsce z ok. 17% do prawie 30% a w PZ z ok. 5%
do 7%. Koszty innowacyjności w PZ ponosi głównie sektor prywatny, jego udział w
wydatkach wzrósł z ok. 46% w 2007 do ok. 93% w 2009. O ile w Polce zmalał udział w
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inwestycjach innowacyjnych sektora zagranicznego z ok. 36% do ok. 28% to w PZ utrzymał
się on na wysokim poziomie ok. 40%. W Dolnośląskim co prawda zmalał (z ok. 55% do ok.
35%) lecz znacznie wzrósł w zachodniopomorskim (z ok. 14% do ok. 47%), a w
Wielkopolskim utrzymał się na wysokim poziomie (ok. 47%). Dominujące wydatki sektora
prywatnego (w tym firm zagranicznych) rozłoŜone są nierównomiernie na obszarze PZ.
Obserwuje tu się zmianę struktury w latach 2007-2009 – wzrasta rola Dolnośląskiego, maleje
Wielkopolskiego, pozostałe regiony praktycznie się nie liczą. Warto jednak odnotować wzrost
udziału w wydatkach sektora zagranicznego Zachodniopomorskiego z ok. 2% do ok. 10%
ogółu wydatków w PZ. Wydatki innowacyjne sektora zagranicznego przemyśle Lubuskiego i
Opolskiego osiągnęły w 2009 wartości referencyjne tych regionów ok. 10.
Produkty nowe i istotnie ulepszone
Udział wyrobów nowych i istotnie ulepszonych w produkcji sprzedanej w 2008 r. wynosi
przeciętnie w Polsce 14,7%. Najwięcej, w sektorze prywatnym zagranicznym – 20,1%,
następnie w sektorze prywatnym ogółem 15,3% i dalej w sektorze publicznym 11,5%.
Wynika z tego, Ŝe najbardziej innowacyjne są wyroby przedsiębiorstw zagranicznych,
następnie

prywatnych

i

dalej

publicznych.

Spośród

województw

PZ

najwyŜszą

innowacyjnością ogółem przewyŜszającą innowacyjność dla Polski wykazują się produkty
przemysłu z Lubuskiego (17,2%). Nieco poniŜej średniej krajowej plasują się produkty z
dolnośląskiego (12,4%). W pozostałych województwach udział wyrobów innowacyjnych w
produkcji sprzedanej oscyluje wokół 9%. JeŜeli chodzi o sektor prywatny ogółem to równieŜ
przoduje tutaj województwo Lubuskie (17,8%), nieco słabsze (13-14%) są Dolnośląskie i
Opolskie.
Udział przychodów netto ze sprzedaŜy produktów innowacyjnych w latach 2007-2009
zmalała przeciętnie w Polsce z 11,9 do 10,6%. We wszystkich sektorach własności w 2009
nadal był jednak wyŜszy w sektorze prywatnym ok. 12% i zagranicznym ok. 13% niŜ w
publicznym ok. 6%. Wskaźniki te dla województw PZ były jeszcze niŜsze i wahały się od 5,56% dla przychodów ogółem w 2009. Szczególnie słabo w tym względzie wyglądały
województwa Lubuskie i Zachodniopomorskie, mimo Ŝe w 2008 Lubuskie odnotowało
skokowy wzrost sprzedaŜy innowacyjnych produktów przez przedsiębiorstwa zagraniczne.
Taka struktura dotyczyła wszystkich grup produktów – w Ŝadnym województwie PZ udział
produktów innowacyjnych w przychodach z reguły nie przekraczał wartości przeciętnych dla
kraju, nie licząc incydentalnych sytuacji w poszczególnych latach, które nie uległy utrwaleniu.
Wniosek ten dotyczy równieŜ struktury przychodów ze sprzedaŜy produktów innowacyjnych
według wielkości przedsiębiorstw przemysłowych.
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Klastry i platformy technologiczne (PT)
Klastry to forma współpracy podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i organizacji
społecznych,

słuŜąca

poprawie

ich

pozycji

konkurencyjnej

w

róŜnych

skalach

przestrzennych. Istotną cechą klastra jest z jednej strony geograficzna koncentracja
istotnych podmiotów a z drugiej sieciowy (ale nie hierarchiczny) charakter powiązań
pomiędzy nimi. Klastry posiadają róŜną formę organizacyjną a ich powstawanie trwa długo i
przebiega w róŜnych fazach. Z tego powodu ustalenie ich liczby jest trudne. Mimo ustalonej
siedziby, skupiają one przedsiębiorstwa z rozmieszczone na obszarze całego województwa,
a nawet poza nim.
W Polsce istnieje 71 klastrów, z czego 18 w PZ, co stanowi 25%, czyli na poziomie wartości
referencyjnej 26. Najwięcej (połowa klastrów PZ) z nich działa w Wielkopolskim – 7, głównie
z siedzibą

Poznaniu (aŜ 2 energii odnawialnej, motoryzacyjny, teleinformatyczny oraz

automatyzacji), ale takŜe w Pleszewie (kotlarski) i Lesznie (poligraficzno-reklamowy).
Ponadto w Wielkopolskim podjęto 3 inicjatywy klastrowe (klastry chemiczny, intelligence
technology i meblarski). W Dolnośląskim działają 4 klastry (ekoenergetyczny, medycznoinformatyczny, kosmetyczno-chemiczny, obróbki metali). Istnieje teŜ kilka inicjatyw
klastrowych w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, wydobycia surowców i energetyki.
W Lubuskim działają 2 klastry (metalowy w Gorzowie Wielkopolskim, winno-miodowy w
Zielonej Górze, a 3 w Opolskim (drzewny, budowlano-energetyczny oraz turystyczny), W
Lubuskim

podjęto

dwie

inne

Wielkopolskim oraz papierniczą).

inicjatywy

klastrowe

(drugą metalową

w Gorzowie

W Zachodniopomorskim równieŜ istnieją 3 klastry

(drzewno-meblarski z siedzibą w Koszalinie, informatyczny oraz nawozowo-chemiczny w
Szczecinie). Podjęto ponadto aŜ 4 inicjatywy klastrowe (drugi klaster drzewno-meblarski w
Koszalinie, stoczniowy, informatyczny, budowlano-transportowy w Szczecinie).
Proces tworzenia Platform Technologicznych (PT) zapoczątkowany został przez Unię
Europejską w 2003 roku. PT słuŜą głównie mobilizacji inicjatyw badawczych i finansów na
poziomie europejskim. Aktualnie działa 36 Europejskich Platform Technologicznych.
W Polsce istnieje 29 PT, z czego zaledwie 4 w PZ, co stanowi 14%, czyli połowę wartości
referencyjnej 26. W Szczecinie działa PT transportu wodnego, w Poznaniu leśno-drzewna, w
Kutnie budowlana, a we Wrocławiu procesów produkcji. Większość PT, ze względu na ich
ogólnokrajowy charakter, koordynowana jest przez instytucje z Warszawy.
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OCENA POTENCJAŁU GOSPODARCZO-NAUKOWEGO PZ DLA POTRZEB GOW

Metoda oceny
Syntetycznej oceny potencjału gospodarczo-naukowego PZ i poszczególnych regionów
dokonano dla wszystkich składników tego potencjału, w 5 sferach istotnych dla budowania
GOW, przy zastosowaniu 40 mierników i wskaźników, zastosowanych w zamieszczonej
wyŜej charakterystyce tego potencjału: badania i rozwój – 6 mierników i wskaźników,
badania podstawowe – 9 mierników i wskaźników, badania stosowane – 3 mierniki i
wskaźniki, kształcenie kadr – 4 mierniki i wskaźniki, transfer technologii i wsparcie innowacji
– 10 mierników i wskaźników, innowacyjna gospodarka – 8 mierników i wskaźników.
Kryterium oceny potencjału gospodarczo-naukowego PZ było dla wskaźników porównanie z
przeciętną dla kraju, a dla mierników porównanie z wartością referencyjną, przyjętą na
poziomie 26. Te oceny dotyczą całego makroregionu PZ i nie przenoszą się bezpośrednio na
oceny poszczególnych województw.
Kryterium oceny potencjału gospodarczo-naukowego województwa było dla wskaźników
porównanie z przeciętną dla PZ, a dla mierników porównanie z wartością referencyjną dla
danego województwa. Stosowano następującą punktację:
3 jeśli wskaźnik lub miernik były wyŜsze od odpowiedniej przeciętnej lub wartości
referencyjnej,
2 – jeśli wskaźnik lub miernik były równe odpowiedniej przeciętnej lub wartości
referencyjnej,
1 - jeśli wskaźnik lub miernik były niŜsze od odpowiedniej przeciętnej lub wartości
referencyjnej,
0 - jeśli zjawisko nie występowało lub odpowiedni wskaźnik lub miernik osiągał
znikomą wartość.
Suma punktów stanowi podstawę oceny składników w kaŜdej ze sfer. W celu uniknięcia
zniekształceń wynikających z róŜnej liczby wskaźników i mierników wprowadzono dla kaŜdej
ze sfer wartość referencyjną będącą iloczynem liczby zastosowanych mierników i
wskaźników i wartości 2, oznaczającej Ŝe dany wskaźnik lub miernik osiąga wartość
przeciętną lub zgodną z referencyjną. Odchylenia od tych wartości są podstawą do
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pozytywnej lub negatywnej oceny stopnia rozwoju potencjału gospodarczo-naukowego PZ i
jej województw. Dla poszczególnych sfer przyjęto następujące wartości referencyjne:
Badania i rozwój – 12,
Badania podstawowe – 18,
Badania stosowane – 6,
Kształcenie kadr – 8,
Transfer technologii i wsparcie innowacji – 20,
Innowacyjna gospodarka – 16.

Ocena sfer i składników potencjału gospodarczo-naukowego
Polska Zachodnia
PZ wykazuje powaŜne słabości w większości sfer obejmujących składniki potencjału
gospodarczo-naukowego istotne dla rozwoju GOW. W sferze badań i rozwoju ogółem nie
osiąga nawet połowy wartości przeciętnych i referencyjnych dla kraju. W obrębie PZ
wyróŜniają się równorzędne Dolnośląskie i Wielkopolskie przekraczające swoje wartości
referencyjne. Pozostałe województwa w Ŝadnym z mierników nie osiągają swoich wartości
referencyjnych.
Podobnie słabo ocenić naleŜy potencjał PZ w sferze badań stosowanych. W obrębie PZ
wyróŜnia się pozytywnie Wielkopolskie przekraczające swoje wartości referencyjne,
Dolnośląskie znajduje się na poziomie PZ, a pozostałe 3 województwa są znacznie słabsze.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w obu tych sferach Ŝaden wskaźnik ani miernik dla PZ nie
osiąga poziomu krajowego. Słaba jest takŜe pozycja PZ w sferze innowacyjnej gospodarki,
choć takie mierniki jak liczba innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych
oraz liczba klastrów osiągają wartość referencyjną dla PZ. W obrębie PZ najsilniejszą
pozycję przewyŜszającą wartości referencyjne ma Dolnośląskie, na przeciętnym poziomie
znajduje się Wielkopolskie, natomiast pozostałe 3 województwa są równorzędne i ich
potencjał osiąga połowę ich wartości referencyjnych.
W sferach badań podstawowych i kształcenia kadr potencjał PZ jest tylko niewiele niŜszy od
poziomu ogólnokrajowego. Kwota nakładów na BiR w uczelniach przewyŜsza wartość
referencyjną, poziom krajowy osiągają równieŜ mierniki dotyczące liczby szkół wyŜszych i
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kadry akademickiej. Natomiast potencjał PAN jest słaby, co jest jednak efektem ogromnej
centralizacji tej instytucji. Niestety, słabe są efekty działalności instytucji prowadzących
badania podstawowe w PZ – wszystkie mierniki kształtują się poniŜej wartości referencyjnej.
W obrębie PZ wyróŜnia się pozycja równorzędnych w tym względzie Dolnośląskiego i
Wielkopolskiego, które przewyŜszają swoje wartości referencyjne dla większości mierników.
Zdecydowanie słabszą pozycję ma Zachodniopomorskie, które w sferze wyposaŜenia w
szkoły wyŜsze i kadrę akademicką osiąga wartości referencyjne, a najniŜszą pozycję,
zwłaszcza jeŜeli chodzi o efekty badań podstawowych, osiągają Lubuskie i Opolskie.
JeŜeli chodzi o sferę kształcenia kadr dla GOW, to potencjał PZ w tej sferze jest silnie
skorelowany z potencjałem szkolnictwa wyŜszego, choć tylko liczba studentów i doktorantów
osiąga wartość referencyjną, a podstawowe wskaźniki skolaryzacji na poziomie wyŜszym nie
osiągają poziomu krajowego (z wyjątkiem Dolnośląskiego). Wysoka pozycja Dolnośląskiego
w obrębie PZ jest bezdyskusyjna, interesujące jest, Ŝe względny potencjał Wielkopolskiego i
Zachodniopomorskiego są równe, trochę niŜszą pozycje zajmuje Opolskie, a zdecydowanie
najsłabszą Lubuskie.
Najsilniej w PZ, na tle kraju, rozwinięta jest sfera transferu technologii i wsparcia innowacji.
Spośród 10 mierników połowa przekracza wartość referencyjną dla PZ, a tylko 1 (Sieć
Aniołów Biznesu) jest niŜszy. W obrębie PZ niekwestionowanym liderem w tej sferze jest
Zachodniopomorskie gdzie prawie wszystkie mierniki (z wyjątkiem centrów transferu
technologii) przekraczają wartości referencyjne. NiŜej swoich wartości referencyjnych plasują
się Dolnośląskie, Lubuskie i Wielkopolskie. Odrębną najsłabszą pozycję ma Opolskie.
Dolnośląskie
Dolnośląskie to województwo o najsilniejszym potencjale gospodarczo-naukowym w PZ.
Wynika to z silnej pozycji we wszystkich sferach, a zwłaszcza badaniach podstawowych, co
wpływa na sferę badań i rozwoju ogółem, a takŜe w sferze kształcenia kadr. Gospodarka
Dolnośląskiego jest dość innowacyjna, ale nie wiadomo, czy wynika to ze współpracy z
lokalnym sektorem badań i rozwoju. Jest to region o najlepszych moŜliwościach budowy
GOW. Wymaga to jednak zastosowania zaawansowanych narzędzi wsparcia innowacji.
Wielkopolskie
Wielkopolskie to województwo o nieco tylko mniejszym potencjale gospodarczo-naukowym.
Jego przewaga wynika wyłącznie z silnej pozycji w badaniach podstawowych, co wpływa na
sferę badań i rozwoju ogółem. W pozostałych sferach potencjał regionu odpowiada jego
potencjałowi gospodarczemu i ludnościowemu w PZ. Gospodarka Wielkopolskiego jest
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jednak mniej innowacyjna niŜ Dolnośląskiego. MoŜliwości budowy GOW w Wielkopolskim są
znaczne, ale naleŜy wzmocnić sfery badań stosowanych, kształcenie kadr oraz instytucje
transferu technologii i wsparcia innowacji, mimo Ŝe juŜ są dosyć rozbudowane.
Zachodniopomorskie
Zachodniopomorskie to region o umiarkowanym znaczeniu dla potencjału gospodarczonaukowego PZ. Jego najsilniejszym atutem jest rozbudowana sfera transferu technologii i
wsparcia innowacji. Sfera kształcenia kadr odpowiada znaczeniu regionu w PZ. Pozostałe
sfery są jednak bardzo słabo wykształcone. Wzmocnienia wymaga sfera badań
podstawowych i stosowanych. Ze względu na ograniczony potencjał i peryferyjność regionu
moŜliwości budowy GOW są nikłe. Szansę stanowią wąsko wyspecjalizowane badania w
wybranych dziedzinach związanych ze specyfiką gospodarczą regionu, w tym z gospodarką
morską, medycyną i ochroną zdrowia, turystyką i rekreacją energetyka, transportem i
logistyką.
Lubuskie
Lubuskie dysponuje bardzo niewielkim potencjałem gospodarczo-naukowym. Posiada
jednak nieźle rozwiniętą sferę transferu technologii i wsparcia innowacji. Uniwersytet
Zielonogórski posiada wydziały inŜynierskie, informatyczne i artystyczny, co daje szansę na
interesujące wynalazki. Nastawienie na badania związane z odnawialnymi źródłami energii w
kontekście sąsiedztwa z Niemcami Wschodnimi (gdzie badania takie są prowadzone z duŜą
intensywnością) wydaje się stwarzać szanse na wytworzenie zaląŜków GOW.
Opolskie
Opolskie to województwo o jeszcze mniejszym udziale w potencjale gospodarczonaukowym. śadna ze sfer nie jest rozwinięta na miarę potencjału gospodarczego i
ludnościowego. Dzieje się tak mimo istnienia uniwersytetu u politechniki, tradycji
przemysłowych, sąsiedztwa aglomeracji górnośląskiej i wrocławskiej oraz stałych i
intensywnych kontaktów mieszkańców z wysoko rozwiniętą i innowacyjna gospodarka
niemiecką. Przyczyny tej sytuacji są zapewne złoŜone i nie mogą być usunięte od razu, a
zwłaszcza nie w wyniku interwencji publicznej w skali makroregionalnej.
Syntetyczną ocenę potencjału gospodarczo-naukowego PZ

dla potrzeb budowy GOW

zawiera Tab.3. Dla PZ plusy (zera, minusy) oznaczają potencjał wyŜszy (równowaŜny,
niŜszy) niŜ w kraju, a w odniesieni do województw, odpowiednio wyŜszy, równowaŜny i
niŜszy niŜ w PZ ogółem.
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Tab. 3 Syntetyczna ocena potencjału gospodarczo-naukowego PZ dla potrzeb budowy GOW

Sfery potencjału
gospodarczo-naukowego

PZ

Dolnośląskie

Lubuskie

Opolskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Badania i rozwój

–

+

–

–

+

–

Badania podstawowe

–

+

–

–

+

–

Badania stosowane

–

0

–

–

0

–

Kształcenie kadr

0

+

–

–

0

0

Transfer technologii
i wsparcie innowacji

+

0

0

–

0

+

Innowacyjna gospodarka

–

+

–

–

0

–

Potencjał ogółem

–

+

–!

–!

+

–

REKOMENDACJE DO POLITYKI NAUKOWEJ ORAZ PONADREGIONALNEJ

Potencjał gospodarczo naukowy PZ i poszczególnych województw nie stanowi właściwej
podstawy dla budowy GOW. Jest niŜszy niŜ przeciętnie w Polsce, a Polska znajduje się na
bardzo niskim poziomie pod tym względem. Na tym słabym tle wyróŜniają się Dolnośląskie i
wielkopolskie, choć Ŝadne wyraźnie nie dominuje. Bardzo słabą pozycję mają zarówno
Opolskie, jak Lubuskie. Zachodniopomorskie zajmuje pozycję pośrednią, co związane jest
m.in. z jego nadmorską specyfiką. Te wyniki oceny są zgodne z ustaleniami Chojnickiego i
CzyŜ (2006) – por. Tab. 1.
PoniewaŜ większość składników tego potencjału w poszczególnych sferach jest zaleŜna
finansowo i instytucjonalnie od państwa, poprawa w tym względzie wymaga szeregu
interwencji na wszystkich szczeblach – od lokalnego do krajowego. Przedmiotem niniejszej
ekspertyzy jest poziom makroregionalny w kontekście programu Polska Zachodnia 2020.
Zdecydowanego

wzmocnienia

wymagają

wszystkie

sfery

potencjału

gospodarczo-

naukowego PZ, z wyjątkiem kształcenia kadr, a sfera transferu technologii i wsparcia
innowacji jest nawet lepiej rozwinięta niŜ przeciętnie w kraju.
W sferze badań i rozwoju ogółem niezbędne jest zwiększenie liczby jednostek, nakładów i
liczby zatrudnienia w PZ. Oznacza to z jednej strony konieczność tworzenia nowych
instytucji prowadzących działalność BiR, a z drugiej przeznaczenia odpowiednich do
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potencjału ludnościowego i gospodarczego PZ środków budŜetowych. WdraŜany system
finansowania nauki i szkolnictwa wyŜszego ma jednak charakter proefektywnościowy.
Zgodnie z koncepcją KNOW i innymi inicjatywami, zwiększone środki budŜetowe otrzymają
jedynie ośrodki najwyŜszej kategorii. ZbliŜająca się kategoryzacja jednostek naukowych
zgodnie z nowymi zasadami zweryfikuje prawdopodobnie dotychczasowy rozkład środków
finansowych. Wiele słabych jednostek naukowych moŜe przejść w stan stagnacji, a w
niedalekiej przyszłości zostać zlikwidowane. Potencjalne KNOW i najsilniejsze jednostki
skupione są w Dolnośląskim i Wielkopolskim. Naczelną rekomendacją na poziomie PZ w
sferze badań i rozwoju ogółem jest zalecenie tworzenia sieci w dziedzinach i dyscyplinach, w
których mają szansę pojawić się KNOW lub jednostki najwyŜszej kategorii (A+). Trudno w
tym momencie wskazać, w których dziedzinach będzie miało to miejsce ale moŜna się
spodziewać sukcesów w dziedzinie nauk rolniczych i leśnych, medycznych, fizyki, mechaniki
i procesów produkcyjnych, a być moŜe takŜe elektrotechniki, automatyki i informatyki.
Tworzenie takich sieci i porozumień wymagać moŜe zmian organizacyjnych, przesunięć
kadrowych i zwiększenia mobilności kadry akademickiej. NaleŜy równieŜ poszerzyć
współpracę regionalnych ośrodków wsparcia i informacji o międzynarodowych programach
naukowych w celu zwiększenia efektywności wnioskowania o fundusze PR UE. Zadaniem
władz samorządowych inicjujących Polska Zachodnia 2020 jest tworzenie odpowiedniej
atmosfery politycznej i ułatwień instytucjonalnych dla takich działań.
Wiodącą rolę muszą odgrywać w tych działaniach poznański i wrocławski ośrodek
akademicki. Biorąc pod uwagę ich aktualny profil, moŜliwa jest specjalizacja w celu
ograniczenia konkurencji: Poznań – nauki o Ŝyciu, Wrocław – nauki ścisłe i techniczne.
W skali całej PZ, ze względu na istniejący potencjał, uzasadnione jest utworzenie sieci
jednostek naukowych i rozwojowych zajmujących się szeroko rozumianą „nanotechnologią”
oraz podobnej sieci w naukach medycznych, szczególnie w specjalnościach związanych z
badaniami komórkowymi i genetycznymi, a takŜe w wybranych innych specjalnościach – we
współpracy z europejskimi centrami nauk medycznych Kopenhagi i Berlina. Trzecia
specjalność naukowa PZ, która powinna być wzmacniana poprzez tworzenie sieci
naukowych to nauki rolne i leśne. Kolejne moŜliwości wiąŜą się z niekonwencjonalnymi
źródłami energii, w tym odnawialnymi. MoŜliwa jest tu współpraca ośrodków mniejszych –
zielonogórskiego, szczecińskiego, koszalińskiego i opolskiego.
Rekomendacja powyŜsza odnosi się w większym stopniu do badań podstawowych niŜ do
badań

stosowanych.

W

sferze

badań

stosowanych
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Dolnośląskiego nie jest tak wyraźna, a zasady finansowania i funkcjonowania jednostek
badawczo-rozwojowych są odmienne. Ze względu na to, Ŝe w niektórych branŜach produkcji
materialnej i usług w poszczególnych województwach znajdują się przedsiębiorstwa
(zwłaszcza zagraniczne), o wysokim poziomie innowacyjności produktów, naleŜałoby
rozwaŜyć tworzenie jednostek wdroŜeniowych, nawet niewielkich, w ramach współpracy
publiczno-prywatnej, słuŜących utrwaleniu, umocnieniu i podwyŜszeniu ich innowacyjności.
Zwłaszcza dotyczy to istniejących w PZ inicjatyw klastrowych. Większość z nich kreowana
jest przez przedsiębiorstwa i brakuje im zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotyczy to takich
branŜ jak drewno-meblarska, chemiczna, mechaniczna, turystyczna, medyczna i innych
inicjatyw klastrowych. PoniewaŜ część z tych klastrów operuje na obszarach odległych od
głównych ośrodków akademickich, makroregionalna współpraca w tym zakresie mogłaby
dać pozytywne efekty.
W sferze kształcenia kadr dla GOW sytuacja PZ jest przeciętnie dobra, a w Dolnośląskim
nawet znakomita. Wrocław staje się obok Warszawy i Krakowa najbardziej atrakcyjnym
ośrodkiem akademickim w Polsce. Interwencji wymaga jednak sytuacja w tej sferze w
Lubuskim i Opolskim. O ile Opolskie korzysta z potencjału edukacyjnego aglomeracji
Górnośląskiej i Wrocławia, co ułatwia gęsta sieć infrastruktury transportowej, w tym
autostrada A2. To Lubuskie, mimo istnienia dwóch uczelni znajduje się w złej sytuacji.
Paradoksalnie, poprawa dostępności z Lubuskiego do Wrocławia, Poznania i Szczecina, a
nawet Berlina, moŜe zmniejszyć zainteresowanie edukacją na miejscu. Alternatywą wydaje
się wykształcenie na Lubuskich uczelniach unikalnych specjalności, które „obsługiwałyby”
całą PZ, np. w dziedzinie energetyki ze źródeł odnawialnych. NaleŜy równieŜ zdecydowanie
zarekomendować wzmocnienie w Uniwersytecie Zielonogórskim wydziałów technicznych,
wspierającej lokalną gospodarkę, moŜe poprzez budowę kampusu inŜynierskiego w
Gorzowie Wielkopolskim.
Sfera innowacyjnej gospodarki czyli głównego składnika GOW, jest generalnie w PZ słabo
rozwinięta. PoniewaŜ makroregion ten sąsiaduje ze znacznie wyŜej rozwiniętymi obszarami
UE, zwłaszcza na północy i południowym zachodzie, stwarza to powaŜne problemy w
dziedzinie integracji międzynarodowej i współpracy transgranicznej. Polsce Zachodniej grozi
znalezienie się „pod mostem” łączącym innowacyjną gospodarkę Warszawy i Górnego
Śląska z głównymi centrami gospodarczymi Niemiec. Na razie lokalizacje zakładów
wytwarzających pojazdy sprzęt gospodarstwa domowego i inne produkty konsumpcyjne w
aglomeracjach Poznania i Wrocławia, gwarantuje przyzwoity poziom innowacyjności. Wzrost
kosztów pracy w Polsce i ich spadek w innych częściach Europy (np. na południu) i w Afryce
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północnej moŜe jednak doprowadzić ich relokacji. W najlepszej sytuacji wobec takiego
przebiegu

wydarzeń

znajduje

się gospodarka

w Dolnośląskim,

w przeciętnej

w

Wielkopolskim. Pozostałe regiony mogą mieć zasadnicze trudności. NaleŜy jednak pamiętać,
Ŝe juŜ obecnie są one pozbawione wielu tradycyjnych zakładów i branŜ gospodarki (np.
przemysł stoczniowy i rybołówstwo dalekomorskie). Nowe zakłady, na razie stosunkowo
nieliczne reprezentują wysoki poziom techniki. Regiony te powinny poszukiwać swoich szans
w podniesieniu innowacyjności usług, zwłaszcza nie związanych z wielkimi miastami.
Dotyczy to sektora turystyki, rekreacji i rozrywki, alternatywnych źródeł energii, rolnictwa i
leśnictwa oraz niektórych sfer kultury, np. muzyki. Oznacza to świadome i aktywne
wspieranie kreatywności na obszarach niemetropolitalnych, peryferyjnych i wiejskich PZ.

Weryfikacja hipotez badawczych ekspertyzy
Hipotezy robocze ekspertyzy generalnie znalazły potwierdzenie w świetle analizy
zgromadzonych danych i przeprowadzonej oceny.
1. Czy

potencjał

gospodarczo-naukowy

Polski

Zachodniej

nie

jest

naleŜycie

wykorzystany dla budowy GOW, głównie z powodu braku spójności organizacyjnej,
funkcjonalnej i przestrzennej jego składników, zwłaszcza w skali ponadregionalnej?

Wielki potencjał badawczy i akademicki Poznania i Wrocławia nie przekłada się w
pełni na innowacyjność gospodarki, ale nie są to dysproporcje odbiegające od
przeciętnej krajowej. Ich przyczyna tkwi w złej organizacji badań i rozwoju w Polsce.

2. Czy struktura przestrzenna potencjału gospodarczo-naukowego Polski Zachodniej
jest wprawdzie zdeterminowana przez dominację Wrocławia i Poznania, lecz istnieją
równieŜ inne jego koncentracje o znaczeniu ponadregionalnym?

Ośrodki Szczecina, Opola, Zielonej Góry i Koszalina i mniejsze koncentrujące
inicjatywy klastrowe są na razie zbyt małe i zbyt słabo finansowane, aby mogły
odegrać jakąkolwiek rolę ponadregionalną. Maja na to szanse, działając w sieci, ale
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dominujące ośrodki Poznania i Wrocławia nie są tego rodzaju współpraca
zainteresowane. Bardziej istotne są dla nich kontakty z Warszawą i Krakowem oraz z
ośrodkami zagranicznymi.

3. Czy

polepszenie

Zachodniej

wykorzystania

wymaga

stwarzających

koncentracji

najlepsze

warunki

potencjału
nakładów
dla

gospodarczo-naukowego
w

ośrodkach

efektywnego

i

transferu

na

Polski

obszarach

technologii

do

innowacyjnych przedsiębiorstw?
PoniewaŜ sfera badań podstawowych i stosowanych jest w PZ dramatycznie
niedoinwestowana, koncentracja (np. poprzez powołanie KNOW) nakładów w
wybranych jednostkach i organizowanych przez nie sieciach dla realizacji
konkretnych projektów wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.

4. Czy szanse lepszego wykorzystania istniejącego potencjału naukowego Polski
Zachodniej dla budowy GOW związane są z tworzeniem sieci naukowych,
akademickich i transferowych o zasięgu ponadregionalnym?

Niewątpliwie

sieci są wielką szansą. MoŜna ich sobie wyobrazić kilka w

następujących dziedzinach:
−

nanotechnologie,

−

teleinformatyka,

−

medycyna i ochrona zdrowia, rolnictwo,

−

leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo,

−

energetyka i energia odnawialna,

−

procesy produkcyjne,

−

transport i logistyka,
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−

turystyka – rekreacja – rozrywka,

−

kultura (zwłaszcza muzyka),

5. Czy największe moŜliwości budowy w Polsce Zachodniej GOW stwarzają klastry
skupiające przedsiębiorstwa innowacyjne poszukujące nowych technologii?

Teoretycznie tak, lecz w chwili obecnej tylko niektóre z tych klastrów zorientowane są
na innowacje i nowe technologie. Skojarzenie badań podstawowych, stosowanych,
wdroŜeń i wytwarzania nowych produktów wymaga wielkiej pracy edukacyjnej i
organizacyjnej.

Przedsięwzięciem

pilotaŜowym

dla

całej

PZ

mogłoby

być

uruchomienie programu wsparcia dla zorganizowanego juŜ klastry sektora „drewno –
meble – papier – (bioenergia?)”. szerzej moŜna go ująć jak makroregionalny program
LASY POLSKI ZACHODNIEJ.
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