
E
K

S
P

E
R

T
Y

Z
Y

 
R

A
P

O
R

T
Y

 
O

P
R

A
C

O
W

A
N

IA

O!RODKI 
INNOWACJI 

I"PRZEDSI#BIORCZO!CI
W"POLSCE

RAPORT 2018

pod redakcj!
Aleksandra B!kowskiego

Marzeny Ma"ewskiej

POZNA# / WARSZAWA 2018



AUTORZY:
dr Aleksander B$KOWSKI (redakcja)
Marzena MA%EWSKA (redakcja)

Joanna RUDAWSKA
Anna TÓRZ
Dariusz TRZMIELAK



O!RODKI 

INNOWACJI I"PRZEDSI#BIORCZO!CI 

W"POLSCE

Raport 2018

pod redakcj&
Aleksandra B&kowskiego 

Marzeny Ma'ewskiej

POZNA( / WARSZAWA 2018



Redakcja wydawnicza i!sk"ad komputerowy: 

Multi Verde

ul. Na skarpie 16

32-065 Krzeszowice

© Copyright by Stowarzyszenie Organizatorów O!rodków Innowacji i Przedsi"biorczo!ci w Polsce, Warszawa 2018  

Wydawca: 

Stowarzyszenie Organizatorów O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci w#Polsce

Publikacja bezp)atna, przygotowana przez ekspertów SOOIPP

Publikacja dost"pna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sooipp.org.pl

ISBN 978-83-925304-6-6

Warszawa / Pozna$ 2018



SPIS TRE#CI

WPROWADZENIE  ......................................................................................................................................................................................................................................................  6

INFRASTRUKTURA WSPARCIA PRZEDSI%BIORCZO&CI W POLSCE  .........................................................................................................................................  8

METODOLOGIA BADANIA O&RODKÓW INNOWACJI  ................................................................................................................................................................... 14

O&RODKI INNOWACJI   .........................................................................................................................................................................................................................................  5

POTENCJA' O&RODKÓW INNOWACJI  .................................................................................................................................................................................................... 17

PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE US'UGI DORADCZE I SZKOLENIOWE ..................................................................................................................  27

INKUBACJA ................................................................................................................................................................................................................................................................  34

AKCELERACJA ..........................................................................................................................................................................................................................................................  39

US'UGI KOMERCJALIZACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII  .........................................................................................................................................................  40

US'UGI INFRASTRUKTURALNE ....................................................................................................................................................................................................................  44

US'UGI BADAWCZO(ROZWOJOWE .........................................................................................................................................................................................................  47

WNIOSKI I REKOMENDACJE  ..........................................................................................................................................................................................................................  48



6

WPROWADZENIE

We wspó)czesnym !wiecie pozycja konkurencyjna na rynkach mi"dzynarodowych determinuje wzrost gospodarczy 
i# dobrobyt spo)ecze$stw. Kluczowym czynnikiem oddzia)uj*cym na pozycj" konkurencyjn* przedsi"biorstw jest 
wiedza i#umiej"tno!+ przekszta)cania wiedzy w#innowacje. W#celu wsparcia tych procesów poszczególne pa$stwa 
d*,* do stworzenia ekosystemu sprzyjaj*cego powstawaniu innowacji. Proces ten jest trudny i#d)ugotrwa)y gdy, 
wymaga konsekwentnych i#d)ugoterminowych dzia)a$. Po pierwsze zde-niowania wspólnych celów i#wdro,enie 
specy-cznych planów dzia)ania dla wszystkich organizacji b"d*cymi elementami ekosystemu. W)adze publiczne 
odpowiedzialne za opracowanie i#wdra,anie polityki innowacyjnej, instytucje naukowe i#szko)y wy,sze odpowie-
dzialne za rozwój wiedzy i#jej komercjalizacj", szko)y wy,sze odpowiedzialne ponadto za kszta)cenie kadr posiadaj*-
cych umiej"tno!ci przekszta)cania wiedzy w#innowacje, przedsi"biorstwa wprowadzaj*ce na rynek nowe produkty 
o#du,ej warto!ci dodanej. Po drugie tworzenie specy-cznego uk)adu powi*za$ obejmuj*cego te instytucje i#otwar-
tego tak,e na instytucje pozarz*dowe i#inicjatywy obywatelskie. W#ekosystemie innowacji specy-czn* rol" maj* do 
odegrania instytucje otoczenia biznesu, a#zw)aszcza o!rodki innowacji. Stanowi* one platform" )*cz*c* przedsi"bior-
czo!+, nauk" i#edukacj". Tworz* !rodowisko sprzyjaj*ce wymianie wiedzy, jej komercjalizacji i#rozwojowi -rm opar-
tych na wiedzy. Prowadz* ró,norodne dzia)ania sprzyjaj*ce efektywniejszemu wykorzystaniu lokalnych czynników 
wzrostu poprzez rozwój tkwi*cych w#ludziach kreatywno!ci, przedsi"biorczo!ci i#innowacyjno!ci.

O!rodki innowacji i#przedsi"biorczo!ci rozwijaj* si" w#Polsce od pocz*tku lat 90 tych XX wieku. Jednak,e ich dyna-
miczny rozwój nast*pi) dzi"ki dost"pno!ci !rodków z#funduszy strukturalnych UE w#pierwszym (2004–2006) i#drugim 
(2007–2013) okresie programowania. Trzeci, aktualny okres programowania (2014–2020), ma na celu ustabilizowanie 
i#wzmocnienie pozycji rynkowej o!rodków.

Obraz jaki wy)ania si" z#Raportu wskazuje, ,e nie uda)o si" za,egna+ zagro,e$, które identy-kowane by)y w#raportach 
z#roku 2012 i#2014. Nie uda)o si" równie, wprowadzi+ w#,ycie rekomendowanych przez nas rozwi*za$ maj*cych im 
przeciwdzia)a+. Negatywne tendencje pog)"bi)y si".

Brak systemowego podej!cia, okre!lenia strategicznych celów o!rodków po)*czonego z#monitorowaniem ich reali-
zacji oraz brak wprz"gni"cia tej grupy podmiotów w#strategiczne dzia)ania Pa$stwa skutkuje podejmowaniem przez 
w)a!cicieli o!rodków dzia)alno!ci cz"sto odbiegaj*cej od dzia)alno!ci podstawowej, charakterystycznej dla danego 
typu o!rodka i# jego misji. Obserwowany jest zanik us)ug proinnowacyjnych doradczych i#szkoleniowych, a# tak,e 
inkubacyjnych. Malej* rezultaty zwi*zane z#komercjalizacj* i#transferem technologii.

W#sytuacji s)abn*cej misji wida+ tak,e nie dostosowanie wielu o!rodków do pozyskiwania !rodków na dzia)alno!+ 
z#rynku mimo, ,e !rodowisko biznesowe jest wci*, najwi"kszym bene-cjentem us)ug. Powodem jest niska profesjo-
nalizacja i#jako!+ oferowanych us)ug cz"sto nie dopasowanych do potrzeb -rm.

W#konsekwencji niektóre o!rodki ko$cz* swoj* aktywno!+ a#inne j* stopniowo mody-kuj* dostosowuj*c do oczeki-
wa$ rynku i#odchodz*c od realizacji celów dla jakich zosta)y powo)ane.

Okres wielomilionowych inwestycji i# intensywnego wsparcia projektowego nie zapewni) trwa)o!ci i# stabilno!ci 
w#dzia)aniu wielu o!rodkom a# ich liczba od roku 2012, kiedy osi*gn")a maksimum, systematycznie spada. W#roku 
2017 funkcjonowa)o 560 o!rodków co oznacza spadek o#ponad 30% w#stosunku do roku 2012.
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Obraz jaki wy)ania si" z# Raportu napawa z# jednej strony niepokojem, z# drugiej jednak optymizmem. O!rodki s* 
dobrze wyposa,one technicznie i#w)a!ciwie wykorzystuj* posiadan* infrastruktur". Wida+ rosn*ce wykorzystanie 
infrastruktury laboratoryjnej, znacz*c* liczb" !wiadczonych us)ug badawczo-rozwojowych i#rozszerzaj*c* si" skal" 
dzia)ania w#tym zakresie. Ro!nie liczba najemców wykorzystuj*cych infrastruktur" o!rodków. Dotyczy to zw)aszcza 
tych o!rodków, które umia)y w)a!ciwie wykorzysta+ dost"pne !rodki -nansowe i#czas dla wypracowania w)a!ciwego 
modelu funkcjonowania, wprowadzeniu standardów dzia)alno!ci i#zapewnieniu trwa)o!ci realizowanym celom. 

Raport, który oddajemy do Pa$stwa r*k zosta) przygotowany w# innej formule ni, wszystkie dotychczasowe Ra-
porty. Raport obejmuje analiz" o!rodków innowacji tzn. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, 
inkubatorów akademickich, centrów transferu technologii oraz centrów innowacji. Coraz trudniej jest zachowa+ do-
tychczasowy podzia) na poszczególne rodzaje o!rodków przy coraz bardziej przenikaj*cych si" rodzajach aktywno-
!ci w#ramach instytucji prowadz*cych1. Aktualnie ok. 20% o!rodków prowadzi wi"cej ni, jeden rodzaj aktywno!ci. 
Doprowadzi)o nas to wniosku o#konieczno!ci zmiany metodyki badania. W#konsekwencji zrezygnowano z#podzia-
)u na rodzaje aktywno!ci a#w# jego miejsce wprowadzono podzia) na posiadane realizowane us)ugi. Dodatkowo 
wprowadzono podzia" na dwie grupy o$rodków innowacji: O$rodki z! infrastruktur% t.j. posiadaj%ce 
infrastruktur& na wynajem i!o$rodki bez infrastruktury, t.j. wykorzystuj%ce posiadan% infrastruktur& 
na w"asne potrzeby. St*d uk)ad Raportu uleg) zmianie. Dzi"ki niemu )atwiej jest )*cznie podsumowa+ dzia)alno!+ 
O!rodków Innowacji, i#oceni+ stan ich rozwoju w#roku 2017. 

Badanie to pozwoli)o nam po raz kolejny analizowa+ stan o!rodków i#formu)owa+ wnioski. Na kolejnych stronach, 
jak co roku, znajdziecie Pa$stwo unikalny zbiór danych o#o!rodkach innowacji, ilustruj*cy ich bie,*c* sytuacj" oraz 
wskazuj*cy na szanse i#zagro,enia w#ich rozwoju.

Jeste!my przekonani, ,e dostarczy on wielu cennych informacji przydatnych w#Pa$stwa pracy, a#tak,e b"dzie sta-
nowi) inspiracj" do dyskusji i#podj"cia nowych inicjatyw s)u,*cych rozwojowi Instytucji Otoczenia Biznesu w#Polsce. 

1 W#roku 2014 na zlecenie PARP podj"to prób" analizy zjawiska wspó)dzielenia zasobów pomi"dzy ró,nymi rodzajami o!rodków dzia)aj*cych 
w#ramach jednej instytucji prowadz*cej: okre!lenia stopnia ich organizacyjnego i#ksi"gowego wydzielenia oraz oceny realizowanych przez nie 
dzia)a$ i#osi*ganych efektów. Badanie to wykaza)o, ,e przypisanie zasobów, dzia)a$ i#efektów do okre!lonego rodzaju o!rodka w#przypadku 
wspó)dzielenia zasobów jest skomplikowane i#ma)o wiarygodne. Patrz: „O!rodki innowacji w#Polsce. Raport z#badania 2014”
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INFRASTRUKTURA WSPARCIA PRZEDSI'BIORCZO#CI 
W!POLSCE

Od pocz*tku transformacji systemowej w#1990 roku liczba O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci ulega)a okre-
sowym zmianom wynikaj*cym z#zapotrzebowania na ich us)ugi oraz z#uwarunkowa$, jakie tworz* – w#ostatnich 20 
latach – fundusze europejskie b"d*ce g)ównym .ród)em ich -nansowania.

Przeprowadzona w#sierpniu 2017 roku w#oparciu o#wywiad telefoniczny kolejna wery-kacja stanu OIiP w#Pol-
sce wykaza)a istotne zmiany co do liczby dzia)aj*cych w#obszarze wsparcia rozwoju przedsi"biorczo!ci o!rodków. 
Kwerenda wykaza)a, ,e pod koniec 2017 roku w#Polsce funkcjonowa)y 442 podmioty aktywnie dzia)aj*ce na rzecz 
rozwoju innowacyjno!ci i#przedsi"biorczo!ci. 

Mapa 1. O*rodki innowacji i"przedsi+biorczo*ci w"Polsce w"2017 roku (instytucje prowadz&ce)
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Infrastruktura wsparcia przedsi"biorczo!ci w#Polsce

Podmioty te, reprezentuj*ce najró,niejsze formy prawne i !rodowiska, )*cznie realizowa)y zadania w zakresie 10 
rodzajów wsparcia sektora MSP. '*cznie da)o to liczb" 560 komponentów, których struktur" prezentuje wykres 1.

Wykres 1. Rozk)ad rodzajów dzia)alno*ci prowadzonych przez OIiP w"2017 r. 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Aktualizacja liczby aktywnych w#obszarze IOB podmiotów dokonywana jest przez SOOIPP w#sposób cykliczny 
(co 2 lata) poprzez ca)o!ciowy przegl*d w#poszczególnych grupach. Tym nie mniej nie daje to gwarancji wychwyce-
nia wszystkich zmian zarówno na plus, jak i#na minus. Wci*, utrzymuje si" tendencja do okazjonalnego uruchamiania 
aktywno!ci w#obszarze wsparcia przedsi"biorstw w#o!rodkach. Najcz"!ciej ma to miejsce w#tych a-liowanych przy 
instytucjach o#innych celach statutowych (szko)y wy,sze, instytuty badawcze, izby i#cechy), które posiadaj* dora.ny 
charakter (od projektu do projektu) i#bywaj* wygaszane lub aktywowane w#zale,no!ci od uzyskania lub nie zewn"trz-
nego -nansowania. Nie bez wp)ywu na ilo!+ instytucji wsparcia maj* równie, zmiany ustawodawstwa obliguj*ce lub 
wskazuj*ce okre!lonym instytucjom podj"cie aktywno!ci w#obszarze wspierania rozwoju przedsi"biorstw2.

Wykres 2. O*rodki innowacji i"przedsi+biorczo*ci w"Polsce w"okresie mi+dzy 1990 a"2017 rokiem.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

2 Ustawa Prawo o#szkolnictwie wy,szym i#nauce, art. 148–155.
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O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2018

Zmiany w#liczbie poszczególnych rodzajów wsparcia !wiadczonych przez o!rodki ustalono na podstawie analizy 
prezentowanych przez nie zakresów us)ug i#realizowanych inicjatyw. Okres ostatnich 3 lat dla infrastruktury 
otoczenia biznesu okaza" si& czasem istotnych zmian zwi%zanych zarówno z! ca"kowit% przebudow% 
sposobu (nansowania us"ug dla przedsi&biorców, w! którym nie odnale)li si& ani przedsi&biorcy ani 
o$rodki jak i!brakiem zainteresowania wykorzystaniem potencja"u OIiP przez decydentów na poziomie 
krajowym i!regionalnym. 

Powoduje to, ,e infrastruktura wsparcia innowacyjnych przedsi"biorstw nie jest wykorzystywana w# sposób 
zak)adany na etapie jej budowy i# kszta)towania potencja)u us)ugowego. Potwierdza si" wskazywany w# raporcie 
SOOIPP wydanym w# 2015 roku istotny wp)yw polityki gospodarczej i# dzia)a$ administracji publicznej w# zakresie 
stymulowania procesów gospodarczych na stan i#struktur" OIiP. W#zale,no!ci od ich decyzji aktywno!+ o!rodków 
w#jednych obszarach zanika, w#innych za! istotnie wzrasta3. Niestety dzia)ania te nie s* podejmowane na bazie ist-
niej*cego ju, potencja)u, a#czasami nawet wyra.ne ograniczenie jego zaanga,owania w#nowe kierunki interwencji 
pa$stwa w# tym obszarze przy pomocy stworzenia kryteriów wyboru projektów blokuj*cych ich zaanga,owanie 
w#nowe kierunki dzia)a$4.5

Rozk)ad terytorialny O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci w#Polsce równie, ulega zmianom zarówno na ob-
szarach aktywnych gospodarczo, jak i#w#tych, które wci*, uzyskuj* wsparcie w#rozwoju ekonomicznym i#spo)ecznym 
ze !rodków UE.

Tabela 1. Struktura lokalizacji O*rodków Innowacji i"Przedsi+biorczo*ci w"latach 2005–2017 (w"%). 

2005 2007 2009 2010 2012 2014 2017

Gminy wiejskie 1,9 1,3 1,2 0,7 3 4 4

Miasta do 50 tys. mieszka$ców i#gminy  
miejsko-wiejskie

28,4 27,1 24,3 22,6 20 22 19

&rednie miasta 50–300 tys. mieszka$ców 39,7 37,4 34,3 34,5 39 31 35

Du,e miasta 300–800 tys. mieszka$ców
30 34,2

18,1 19,1 10 34 30

Aglomeracje pow. 800 tys. mieszka$ców5 22,1 23,1 28 9 12

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Liczba o!rodków na terenach wiejskich od 2012 roku utrzymuje si" na tym samym poziomie. Z#przeprowadzo-
nych analiz wynika, ,e ponad 3/4 gmin (g)ównie wiejskich) nie posiada obecnie instytucji wspierania rozwoju go-
spodarczego. Zmniejsza si" te, liczba o!rodków w#du,ych miastach (z#wyj*tkiem aglomeracji sto)ecznej, w#której 
w#ostatnich latach powsta)o kilkadziesi*t funduszy zal*,kowych istotnie zwi"kszaj*cych liczb" o!rodków). Przyrasta 
natomiast liczba instytucji wsparcia w#!rednich miastach. Najsilniejsza koncentracja instytucji wsparcia ma miejsce 
w#Warszawie (62), Poznaniu i#Krakowie (23). Najmniej natomiast jest w#Zielonej Górze i#Kielcach (4).

W#du,ych miastach skupione jest 51% wszystkich O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci. W#miastach woje-
wódzkich mieszka obecnie ok. 7 155#000 mieszka$ców i#dzia)a w#nich )*cznie 210 podmiotów !wiadcz*cych us)ugi 
dla MSP, z#czego wynika ,e na jedn* instytucj" prowadz*c* us)ugi wsparcia dla MSP w#stolicach regionów przypada 
!rednio 30,8 tys. mieszka$ców. Na obszarach poza miastami wojewódzkimi liczba mieszka$ców przypadaj*ca na 
1#o!rodek to ponad 147 tys. mieszka$ców. Na terenach wiejskich i#w#ma)ych miastach (do 50 tys. mieszka$ców) dzia)a 
obecnie mniej ni, jedna czwarta o!rodków (23%). 

Taki poziom nasycenia us)ugami wsparcia mo,e co najwy,ej s)u,y+ do testowania pilota,owych rozwi*za$ i#us)ug przed 
ich wolnorynkowym zastosowaniem, a#nie oddzia)ywania na rozwój przedsi"biorczo!ci lub innowacyjno!ci gospodarki.

3 Przyk)adem mog* tu by+ Centra Transferu Technologii i#Spó)ki Celowe tworzone przez uczelnie i#jednostki badawcze bez wzgl"du na to czy 
rzeczywi!cie uczelnia/instytucja ma potencja) komercjalizacyjny czy te, nie. Wi"kszo!+ z#nich uzyska)a -nansowanie w#ramach programu InIn+, 
projekt ko$czy si" za pó) roku i#wtedy b"dzie mo,na ustali+ ile rzeczywi!cie jest aktywnych tego rodzaju podmiotów.
4 Przyk)adem takich dzia)a$ mo,e by+ konkurs na tworzenie funduszy kapita)u zal*,kowego w#ramach PO IG dzia)anie 3.1. lub wprowadzenie 
przez Ministerstwo Rozwoju systemu akredytacji o!rodków innowacji dla dzia)ania 2.3.1. w#PO IR, który zdominowany zosta) przez podmioty, 
które dot*d nie mia)y wiele lub nic wspólnego ze !wiadczeniem us)ug proinnowacyjnych.
5 Obecnie jedynym miastem o#liczbie mieszka$ców powy,ej 800 000 mieszka$ców jest Warszawa
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Infrastruktura wsparcia przedsi"biorczo!ci w#Polsce

Wykres 3. O*rodki innowacji i"przedsi+biorczo*ci w"uk)adzie regionalnym w"latach 2015–2017 r.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Przeprowadzone badanie wskazuje, ,e we wszystkich regionach, w#których istotnie zmieni)y si" warunki i#zasady 
-nansowania us)ug dla przedsi"biorców liczba o!rodków uleg)a zmniejszeniu6. Natomiast te regiony, które wci*, s* 
-nansowane w#du,ym stopniu na poprzednich zasadach utrzyma)y wi"kszo!+ swojego stanu posiadania infrastruk-
tury wsparcia biznesu.

W# uk)adzie rodzajowym w!ród O!rodków Innowacji i# Przedsi"biorczo!ci wci*, jeszcze dominuje aktywno!+ 
o!rodków szkoleniowo-doradczych (23%). Na drugim miejscu pod wzgl"dem liczebno!ci pod koniec 2017 roku pla-
suj* si" fundusze kapita)owe (16%). Najmniejszy odsetek w#badanej grupie stanowi* inkubatory technologiczne (5%). 
Szczegó)owe dane dotycz*ce poszczególnych rodzajów o!rodków prezentuje poni,sza tabela.

Tabela 2. Liczba rodzajów aktywno*ci O*rodków Innowacji i"Przedsi+biorczo*ci w"latach 1995–2017

Wyszczególnienie 1995 1997 1999 2000 2004 2007 2009 2010 2012 2014 2017

Parki technologiczne 
1 1 3 3 12 15

23 24 40 42 37

Inicjatywy parkowe 23 21 14 0 0

Inkubatory technologiczne 4 5
49 44 53

16 17 20 29 24 23

Inkubatory 
przedsi"biorczo!ci

29 49 47 46 45 58 46 37

Akademickie inkubatory 
przedsi"biorczo!ci

* * * * * 49 51 62 73 24 20

Centra transferu technologii 1 5 23 20 39 87 87 90 69 42 55

Centra innowacji * * * * * * * * * 47 39

Fundusze kapita)u 
zal*,kowego

* * * * * 6 9 12 68 103 88

Fundusze po,yczkowe *
48 51

33 76 84 82 82 86 81 58

Fundusze por"cze$ 
kredytowych

* 24 57 64 54 54 55 58 52

O!rodki szkoleniowo- 
-doradcze

* 153 147 142 280 326 318 317 319 207 151

'*cznie 174 261 273 266 507 694 711 735 821 681 560

* w#danym roku taka kategoria nie wyst"powa)a w#analizach
/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

6 Zmiana polegaj*ca na wprowadzeniu popytowego systemu dystrybucji !rodków na us)ugi dla MSP wraz z#prawie ca)kowitym ograniczeniem 
projektów opartych na po!redniej dystrybucji wsparcia przez o!rodki (projekty inkubacyjne, doradcze, szkoleniowe)
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O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2018

Jak wynika z# przedstawionego wy,ej zestawienia struktura instytucji wsparcia przedsi"biorczo!ci w# Polsce 
w#ostatnich dwóch latach uleg)a bardzo istotnym zmianom i#chocia, przesuni"cia na mapie o!rodków nie s* niczym 
nadzwyczajnym na tym rynku to ich skala daje do my!lenia. Zmieniaj*ca si" liczba o!rodków w#poszczególnych 
grupach nie powinna wi"c by+ niepokoj*ca pod warunkiem, ,e nie zdominuj* tego zjawiska likwidacje i#zachowany 
zostanie odpowiedni do potrzeb poziom nasycenia us)ugami danego rodzaju. Przedstawiona wy,ej struktura rodza-
jów aktywno!ci o!rodków wskazuje jednak, ,e zmniejszanie si" liczby o!rodków dotyczy nie tylko grupy najmniej 
kapita)och)onnych o!rodków szkoleniowo-doradczych, ale równie, parków i#inkubatorów technologicznych i#inku-
batorów przedsi"biorczo!ci. 

Wykres 4. Formy prawne podmiotów prowadz&cych OIiP w"2017 roku.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Najcz"!ciej spotykan* form* prawn* w!ród OIiP s* spó)ki prawa handlowego ()*cznie stanowi* 43,4% o!rod-
ków). Cech* charakterystyczn* tych podmiotów jest to, ,e wypracowane nadwy,ki -nansowe przeznaczaj* one 
na realizacj" swoich celów statutowych. Forma spó)ki jest najcz"!ciej spotykan* w!ród funduszy por"czeniowych 
i#kapita)u zal*,kowego, parków i#inkubatorów technologicznych rzadziej inkubatorów przedsi"biorczo!ci i#o!rodków 
szkoleniowo-doradczych. 

Bardzo cz"sto udzia)owcami tych spó)ek s* w)adze lokalne lub uczelnie, najrzadziej du,e przedsi"biorstwa. Ze-
brane dane nie pozwalaj* na g)"bsz* analiz" w#zakresie sk)adu udzia)owców w#spó)kach prawa handlowego, tym 
nie mniej znanych jest wiele przypadków w#których jednostki samorz*du terytorialnego i#uczelnie zaanga,owane 
s* w#spó)ki prawa handlowego zarz*dzaj*ce o!rodkami. JST s* zaanga,owane w#prawie 80% spó)ek zarz*dzaj*cych 
parkami technologicznymi. 

Tabela 3. Formy prawne podmiotów zarz&dzaj&cych o*rodkami innowacji i" przedsi+biorczo*ci w" latach 
1999–2017. (w"%).

Wyszczególnienie: 1999 2001 2004 2007 2009 2010 2012 2014 2017

Stowarzyszenie 40,1 39,5 29,2 20,3 18,7 19,6 23,1 13,5
26,7

Fundacja 34,9 35,4 19,8 13,9 14,4 14,3 18,5 18,6

Spó)ka akcyjna 11,3 12,9
24,5

11,6 11,3 11,8 15,1 18,3 12,1

Spó)ka z#o. o. 1,9 2,7 19,1 22,5 22,9 18,4 21,7
31,4

Spó)ka z#o.o. S.K.A. * * * * * * * 2,06

Jednostka bud,etowa  
(administracji publicznej)

8,1 8

4,2 7,7 7,2 6,5 6,1 5,7 4,5

Jednostka instytucji nauko wo- 
-badawczej – uczelni

5,9 10,8 9,8 10,6 9,5

10,5 13,3

Jednostka instytucji naukowo- 
-badawczej – jednostka naukowa

* * 1 3,8

Samorz*d gospodarczy (izba prze my-
s)owo-handlowa, cech rzemios) itp.) 

3,7 1,5 16,4 16,6 16,1 14,3 9,3 8,8 8,2

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Spó)ka z o.o.

Spó)ka akcyjna

Organizacja pozarz&dowa

Jednostka Samorz&du Terytorialnego

Uczelnia

Jednostka bud'etowa

Samorz&d gospodarczy
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Infrastruktura wsparcia przedsi"biorczo!ci w#Polsce

Na przestrzeni lat formy prawne o!rodków zmienia)y si" od struktur NGO w#kierunku podmiotów prawa handlo-
wego. Malej*ca liczba o!rodków ma wp)yw na zmniejszanie si" liczby podmiotów z#grupy NGO, które w#wi"kszo!ci 
prowadzi)y o!rodki szkoleniowo-doradcze, fundusze po,yczkowe i#inkubatory przedsi"biorczo!ci (w#tych grupach 
aktywno!ci zanotowano najwi"kszy spadek liczby o!rodków). Wraz z# up)ywem czasu o!rodki coraz bardziej for-
malizuj* swoj* dzia)alno!+ co znacz*co ogranicza ich kreatywno!+ w# obszarze stymulowania rozwoju innowacji 
i#przedsi"biorczo!ci. 

Kierowanie si& maksymalizacj% zysku typowe dla spó"ek kapita"owych powoduje, *e coraz cz&$ciej 
wybieraj% one na rynku te obszary dzia"ania, które przynosz% wi&cej korzy$ci (nansowych ani*eli 
spo"ecznych i!w!ten sposób sukcesywnie trac% wi&) ze swoj% pierwotn% misj%. Wida+ to zarówno w!ich 
strukturze, jak i!zmianach w!prowadzonej przez nie aktywno$ci7. 

Tabela 4. Zmiany w"strukturze infrastruktury wsparcia sektora MSP

Rodzaj aktywno$ci 2015 2017 zmiana

O$rodki Innowacji 179 174 –3%

Park Technologiczny 42 37 –12%

Inkubator Technologiczny 24 23 –4%

Centrum Transferu Technologii 42 55 31%

Centrum Innowacji 47 39 –17%

Akademicki Inkubator 24 20 –17%

O$rodki Przedsi&biorczo$ci 253 188 –25%

Inkubator Przedsi"biorczo!ci 46 37 –20%

O!rodek Szkoleniowo Doradczy 207 151 –17%

Instytucje (nansowe 242 198 –18%

Fundusz Por"cze$ Kredytowych 58 52 –10%

Fundusz Po,yczkowy 81 58 –28%

Fundusz Kapita)owy 103 88 –15%

674 560 –31%

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Porównanie lat 2015–2017 wykazuje drugi z# kolei znacz*cy spadek liczby podmiotów wspieraj*cych rozwój 
przedsi"biorczo!ci. Zdiagnozowany w#2014 roku spadek ogólnej liczby o!rodków na poziomie ok. 13% w#2017 uleg) 
istotnemu pog)"bieniu o# kolejne 31%. Wyj*tkiem s* Centra Transferu Technologii, które w# badaniu obejmowa)y 
równie, uczelniane spó)ki celowe. Wzrost w#tej grupie zwi*zany jest z#interwencj* w#postaci programu InIn+ -nan-
sowanego ze !rodków europejskich.

Jak wynika z#danych w#Tabeli 4. wykazane wcze!niej przesuni"cia w# lokalizacji i# formach prawnych instytucji 
wsparcia sektora MSP nast"puj*ce w#ci*gu ostatnich 3 lat skutkowa)y istotnymi zmianami na mapie infrastruktury 
wsparcia. Wydaje si", ,e oczekiwany przez administracj" publiczn* proces wykszta)cenia w#o!rodkach postaw pro 
rynkowych w)a!nie si" odbywa. Zmniejszaj*ca si" liczba aktywnych podmiotów ukierunkowanych na wsparcie roz-
woju sektora MSP to pierwszy sygna), ,e o!rodki we wszystkich praktycznie obszarach aktywno!ci przewarto!cio-
wuj* swoje dzia)ania i#poszukuj* innych obszarów do zagospodarowania swojego potencja)u technicznego oraz 
merytorycznego. 

7 Zagadnienia zwi*zane z#dzia)alno!ci* o!rodków zostan* omówione w#nast"pnych cz"!ciach raportu.
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METODOLOGIA BADANIA O#RODKÓW INNOWACJI

W#zastosowanej w#tym badaniu metodologii po"o*ono nacisk na analiz& potencja"u instytucji prowadz%-
cych O$rodki Innowacji, rodzajów udzielanego przez nie wsparcia przedsi"biorcom oraz skuteczno!ci ich dzia)a-
nia. Zmiana podej!cia badawczego wynika przede wszystkim ze zmian zachodz*cych w#instytucjach polegaj*cych 
przede wszystkim na zanikaniu istotnych podzia)ów na rodzaje aktywno!ci np. rozproszenie inkubowanych przed-
si"biorstw miedzy rozwijaj*cymi si" ju, -rmami, przenikanie si" obszarów dzia)ania tj. us)ugi komercjalizacji i#trans-
feru technologii przestaj* by+ domen* Centrów Transferu Technologii. Te ostatnie za! wchodz* w#obszary dzia)ania 
dot*d uznawane za domen" inkubatorów akademickich.

W#zwi*zku z# tym zrezygnowano z#podzia)u na rodzaje o!rodków a#w# jego miejsce wprowadzono podzia) na 
realizowane w#tych obszarach us)ugi. Ankietowaniem obj"to 126 podmiotów, z#czego 53 instytucje wzi")y udzia) 
w#badaniu. W#wi"kszo!ci by)y to podmioty !wiadcz*ce us)ugi infrastrukturalne (g)ównie w#formie parków, inkuba-
torów technologicznych) – 35 podmiotów. Drug* wyodr"bnion* grup* s* instytucje prowadz*ce wy)*cznie tzw. 
us)ugi mi"kkie (tj. centra transferu technologii, centra innowacji).

Badanie obejmowa)o prawie wszystkie obszary badane i# prezentowane w# raportach dotycz*cych O!rodków 
Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci opracowywanych przez SOOIPP w#poprzednich latach. Ró,nica polega na ich innym 
uj"ciu i#sposobie analizy. Zadanie w#obszarze analitycznym okaza)o si" do!+ trudne i#nie wsz"dzie uda)o si" nawi*za+ 
do wyników uzyskanych w#badaniach z#poprzednich lat. Tym nie mniej wydaje si", ,e zmiana metodologii pozwala 
na bardziej rzeczywiste odzwierciedlenie stanu i#potencja)u instytucji wspieraj*cych rozwój sektora MSP.

Badanie przeprowadzone zosta"o w!listopadzie 2017, jednak dane dotycz%ce potencja"u o$rodków 
podawano wg stanu na koniec 2016 roku.
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O#RODKI INNOWACJI 

Dokonana na potrzeby badania wery-kacja stanu o!rodków innowacji wykaza)a na nieznaczne zmiany w# licz-
bie samych podmiotów dzia)aj*cych w# tym obszarze. W#2017 roku liczba podmiotów prowadz*cych dzia)alno!+ 
w#obszarze wspierania innowacji by)o 144, w#2015 roku by)o ich 143. W#my!l za)o,e$ polityki gospodarczej, w#gru-
pie O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci, istotn* rol" mia)y odegra+ o!rodki innowacji – dobrze wyposa,ona 
i# przygotowana merytorycznie forpoczta instytucji wsparcia. Niestety fakt zwi"kszenia procentowego udzia)u OI 
w#ogólnej liczbie OIiP nie oznacza, ,e zabezpieczenie przedsi"biorców z#sektora MSP w#zakresie us)ug rozwojowych 
i#proinnowacyjnych istotnie wzros)o. 

W!ród podmiotów oferuj*cych us)ugi wsparcia przedsi"biorczo!ci o!rodki innowacji stanowi* obecnie 33% 
wszystkich o!rodków8, wed)ug badania z# 2014 roku by)o ich (26%). Wzrost procentowy jest zwi*zany z# istotnym 
przyrostem liczby Centrów Transferu Technologii, przy jednoczesnym spadku liczby pozosta)ych rodzajów o!rod-
ków innowacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu si" liczby O!rodków Szkoleniowo - Doradczych oraz wszystkich 
rodzajów funduszy. Wskazuje to na zmniejszanie si" liczby podmiotów, które mog* udziela+ wsparcia innowacyjnym 
przedsi"biorstwom9. Chocia, w#zasadzie nie zmieni)a si" liczba podmiotów !wiadcz*cych us)ugi w#obszarze inno-
wacji to istotnie zmieni)y si" proporcje w#rodzajach udzielanego wsparcia.

Tabela 5. Zmiany w"strukturze rodzajowej us)ug o*rodków innowacji

O$rodki Innowacji 2015 2017 Zmiana

Park Technologiczny 42 37 –12%

Inkubator Technologiczny 24 23 –4%

Centrum Transferu Technologii 42 55 31%

Centrum Innowacji 47 39 –17%

Akademicki Inkubator 24 20 –17%

Razem 179 174 –3%

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Analiza zebranego materia)u wykaza)a, ,e w#2017 dominuj*c* pozycj" mia)a oferta us)ug transferu technologii 
i#komercjalizacji +31%, poza tym zanotowano spadki we wszystkich pozosta)ych grupach us)ug. Zgodnie z#przewidy-
waniami autorów wskazanymi w#raporcie O!rodki Innowacji i#Inkubatory Przedsi"biorczo!ci (PARP 2014) infrastruktura 
wsparcia innowacyjnych przedsi"biorstw zaczyna si" kurczy+. Wzrost liczby CTT mo,e by+ rezultatem regulacji usta-
wowych w#odniesieniu do szkó) wy,szych wzmocnionym przez realizacj" strumienia -nansowego skierowanego 
na wzmocnienie tego typu o!rodków. Dopiero po zako$czeniu projektu b"dzie mo,na oceni+ czy rzeczywi!cie jest 
to zjawisko trwa)e. Pierwsze sygna)y dotycz*ce poziomu zainteresowania uczelni wspieraniem przedsi"biorczo!ci 
wida+ ju, po redukcji liczby i#tak nielicznych inkubatorów akademickich. Lokalizacja o!rodków !wiadcz*cych us)ugi 
proinnowacyjne i#specjalistyczne wskazuje, ,e g)ównie funkcjonuj* one w#du,ych miastach (w#tym wojewódzkich). 
8 Do o!rodków innowacji w#tym wypadku zaliczono rodzaje wsparcia !wiadczone przez parki technologiczne, centra transferu technologii, 
inkubatory technologiczne, akademickie inkubatory przedsi"biorczo!ci oraz centra innowacji.
9 Szczegó)ow* analiz" tego problemu przedstawiono w#Raporcie SOOIPP 2014, SOOIPP, Warszawa 2015
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O!RODKI INNOWACJI I PRZEDSI"BIORCZO!CI W POLSCE – Raport 2018

Wykres 5. Roz)o'enie o*rodków innowacji wg regionów w"2017 roku

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

O!rodki innowacji w#miastach wojewódzkich stanowi* 61% wszystkich OI, co wskazuje, ,e podmioty funkcjonu-
j*ce poza stolicami województw maj* znacz*co utrudniony dost"p do instytucji wsparcia. O# ile w#odniesieniu do 
wszystkich OIiP liczba mieszka$ców na jeden podmiot by)a wysoka, to w#przypadku o!rodków innowacji warto!ci te 
s* jeszcze wy,sze i#wynosz* !rednio ponad 81 tys. mieszka$ców. Na obszarach poza miastami wojewódzkimi liczba 
mieszka$ców przypadaj*ca na 1 o!rodek innowacji to ponad 550 tys. mieszka$ców. Bior*c pod uwag" liczb" funk-
cjonuj*cych przedsi"biorstw z#sektora MSP na jeden o!rodek innowacji przypada)o ponad 14#000 przedsi"biorstw, 
co oznacza, ,e w#ci*gu 2 lat !rednia liczba -rm przypadaj*cych na o!rodek -rm zwi"kszy)a si" o#ponad 30%10.

O#ile o!rodki przedsi"biorczo!ci lub nie bankowe instytucje -nansowe zazwyczaj prowadz* jeden lub 2 rodzaje 
wsparcia, o#tyle w!ród o!rodków innowacji wielokierunkowo!+ dzia)ania jest szersza. Z#przeprowadzonego badania 
wynika, ,e jeden rodzaj wsparcia prowadzi 69,4% podmiotów, dwa rodzaje 23,6%, trzy 2,1% a#1% oferuje 6 rodzajów. 
Porównuj*c te wyniki z#danymi z#badania przeprowadzonego w#2014 roku nale,y stwierdzi+, ,e nawet te najbardziej 
rozwini"te podmioty w#okresie ostatnich 3 lat istotnie zmniejszy)y swoj* aktywno!+ ograniczaj*c ofert" skierowan* 
do przedsi"biorstw11.

W!ród form prawnych o!rodków innowacji dominuj* obecnie uczelnie wy,sze, w#drugiej kolejno!ci s* spó)ki 
kapita)owe o#mieszanym sk)adzie udzia)owców na ko$cu samorz*d gospodarczy.

Wykres 6. Formy prawne o*rodków innowacji w"2017 roku.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Wnioskuj*c z#dotychczasowych zmian w#strukturze O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci nale,y si" spodzie-
wa+ kolejnych zmian w#liczbie OI zarówno w#grupie spó)ek kapita)owych, które nie mog* sobie w#d)u,szym okre-
sie czasu pozwoli+ na prowadzenie niedochodowej dzia)alno!ci jak i# ograniczenia liczby o!rodków uczelnianych 
w#zwi*zku z#zako$czeniem zewn"trznego -nansowania ze !rodków unijnych.

10 Por. A. B*kowski, M. Ma,ewska, O!rodki innowacji i#przedsi"biorczo!ci w#Polsce, Raport z#badania 2014, SOOIPP, Pozna$/Warszawa 2015, str.17
11 Tam,e, s. 18
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POTENCJA, O#RODKÓW INNOWACJI 

Dokonuj*c analizy potencja)u infrastrukturalnego O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci, pogrupowano je na 
dwa rodzaje tj. o!rodki z#zapleczem infrastrukturalnym i#technicznym, (przede wszystkim parki technologiczne) oraz 
pozosta)e o!rodki nie dysponuj*ce rozbudowan* infrastruktur* na wynajem. Argumentem przemawiaj*cym za bra-
kiem rozdzia)u o!rodków na kategori" parków i#inkubatorów jest mi"dzy innymi fakt, coraz wi"cej parków przesta)o 
rozdziela+ powierzchni" przeznaczon* na inkubacj" i#inn*. Inkubacja zatem uto,samiania jest coraz bardziej z#proce-
sem/us)ug*, który zachodzi w#o!rodku innowacji, a#nie koniecznie wydzielon* infrastruktur*. 

Tabela 6. Potencja) infrastrukturalny wybranych OIiP na koniec 2016 roku

Rodzaj potencja"u/rodzaj o$rodka

O$rodki innowacji 
z!zapleczem infra-

strukturalnym (parki, 
inkubatory, IP, AIP)

Pozosta"e 
o$rodki

Razem

Powierzchnia ca)kowita gruntów (ha) 455 17 472

Powierzchnia gruntów inwestycyjnych (ha) 1215 10 1225

Powierzchnia pod dachem na wynajem (m2) 280#898 10#296 291 194

Powierzchnia biurowa (m2), w#tym: 143 007 31 577 174 584

– na potrzeby w)asne (m2) 13017 14960 27977

– open space (m2) 14957 1046 16003

Powierzchnia produkcyjna (m2) 52486 0 52486

Powierzchnia laboratoryjna w)asna (m2) 19380 13694 33074

Powierzchnia laboratoryjna pod wynajem (m2) 8374 4000 12374

Powierzchnia biurowo laboratoryjna  
na wynajem (m2)

9602 1000 10602

Inne rodzaje powierzchni u,ytkowych:

– warsztaty/wzorcownie/prototypownie (m2) 13 435 0 13 435

– powierzchnia ekspozycyjna (sale ekspozycyj-
ne, centrum wystawiennicze lub targowe, cen-
trum nauki, place i#sale demonstracyjne) (m2)

7981 240 8221

Sale dydaktyczne/seminaryjne (liczba) 170 49 219

Sale konferencyjne (liczba) 102 19 121

Pracownie komputerowe (liczba) 19 5 24

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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Potencja) infrastrukturalny jakim dysponuj* przebadane O!rodki Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci do realizacji zada$ 
mo,na okre!li+ jako bardzo dobry. Dzi"ki wykorzystaniu funduszy unijnych, zarówno programów centralnych, jak 
i#regionalnych, o!rodki rozbudowa)y swoje zaplecze infrastrukturalne zarówno o#powierzchni" biurow* pod wyna-
jem, jak i#zwi"kszy)y liczb" laboratoriów oraz do oferty w)*czy)y dost"p do specjalistycznych warsztatów, wzorcowni 
czy prototypowni. 

O!rodki b"d*ce w#posiadaniu gruntów inwestycyjnych na potrzeby w)asnej rozbudowy lub inwestorów, stano-
wi* 36% badanej grupy. &wiadczy to o#ich potencjale rozwojowym. Najwi"ksz* powierzchni* terenów inwestycyj-
nych, w!ród badanych, dysponuje Krakowski Park Technologiczny, z#uwagi na zarz*dzan* Specjalna Strefa Ekono-
miczn* – 949 ha.

Udzia) powierzchni biurowej na potrzeby w)asne o!rodków wynosi 9% ca)o!ci powierzchni biurowej, w#przy-
padku o!rodków z#rozbudowan* infrastruktur*, a#blisko 50% w#centrach transferu technologii i#centrach innowacji 
(pozosta)e o!rodki).

Co do wielko!ci powierzchni u,ytkowych badanych o!rodków mo,na powiedzie+, ,e ich rozpi"to!+ i#ró,norod-
no!+ funkcjonalna jest bardzo du,a. Przyk)adem mog* tu by+ Pomorski Park Naukowo Technologiczny (PPNT) i#Wro-
c)awski Park Technologiczny (WPT). W#przypadku tego pierwszego powierzchnia ca)kowita parkowych budynków 
wynosi w#sumie 76 347,41 m2. Park oferuje dost"p do laboratoriów np. pracowni analiz chemicznych, mikrobiologii, 
hodowli in vitro. Ponadto, oprócz centrum konferencyjnego, PPNT posiada powierzchni" ekspozycyjn* (4078#m2), 
w#tym Centrum Nauki EXPERYMENT – interaktywn* wystaw", której ide* jest nauczanie przez zabaw", Centrum Desi-
gnu i#Stref" Startup z#przestrzeni* coworkingow*. W#ramach parku dzia)u Regionalny O!rodek Informacji Patentowej. 
Wroc)awki Park Technologiczny oferuje wynajem powierzchni biurowej i#produkcyjnej, dost"p do 12 laboratoriów, 
prototypowni i#zak)adu do!wiadczalnego dla bran,y lifescience. W#parku dzia)aj* dwa inkubatory przedsi"biorczo!ci. 
Ofert" uzupe)niaj* tereny inwestycyjne. Wykreowano równie, dodatkowe funkcje jak Centrum Edukacyjne i#przed-
szkole „Technoludek”.

W!ród najmniejszych pod wzgl"dem powierzchni u,ytkowych i#ich funkcjonalno!ci badanych o!rodków znalaz)y 
si" Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Parku Naukowo - Technologiczny w#Opolu. 
Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oferuje dost"p do specjalistycznych laboratoriów 
oraz wynajem aparatury i#urz*dze$ badawczych. Opolski Park, którego udzia)owcem jest w#100% Gmina i#Miasto 
Opole, jest w# fazie rozwoju, oferuje inkubator przedsi"biorczo!ci oraz obiekt laboratoryjno-do!wiadczalny. Mimo 
ma)ej powierzchni na wynajem parki te s* dopasowane do lokalnych warunków i odpowiadaj* na potrzeby -rm 
oraz sektora nauki.

O!rodki coraz cz"!ciej decyduj* si" na powierzchni" biurow* w#formie open space daj*cej mo,liwo!+ dowolnej 
aran,acji przestrzeni przedsi"biorcy. Stanowi ona blisko 10% powierzchni biurowej. &rednia powierzchnia typu open 
space przypadaj*ca na o!rodek to 445 m2. 

Tabela 7. Wybrane sk)adniki potencja)u technicznego w"OIiP na koniec 2016 roku

Sk"adniki infrastruktury 
technicznej 

O$rodki innowacji 
z!zapleczem  

infrastrukturalnym 
(parki, inkubatory, 

IP, AIP)

Pozosta"e 
o$rodki

O$rodki  
Innowacji  

i!Przedsi&biorczo$ci 
("%cznie)

(% badanych o$rodków)

Internet szerokopasmowy 91% 56% 79%

Internet bezprzewodowy 83% 39% 68%

Sprz"t do prowadzenia telekonferencji 57% 28% 47%

Specjalistyczne oprogramowanie 46% 28% 40%

Inne 29% 17% 25%

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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O!rodki s* równie, dobrze wyposa,one w#elementy infrastruktury technicznej. Posiadaj* dost"p do szeroko-
pasmowego internetu i#oferuj* dost"p do specjalistycznego oprogramowania (Tabela nr 7), sal konferencyjnych, 
dydaktycznych i#wyposa,onych komputerowych. &wiadczy to o#rozwini"tym zapleczu pod realizacj" us)ug szkole-
niowych i#doradczych oraz organizacj" konferencji.

Trendy w#rozbudowie infrastruktury O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci odzwierciedlaj* w#pewien sposób 
podejmowane przez nie dzia)ania. Oprócz powierzchni laboratoryjnej i#biurowo-laboratoryjnej na wynajem, stano-
wi*cej )*cznie 8% ca)o!ci powierzchni przeznaczonej na wynajem, now* kategori* s* powierzchnie ekspozycyjne. 
W#badanych o!rodkach ponad 8tys. m2 zajmuj* sale ekspozycyjne, centra targowe, centra nauki, place i#sale demon-
stracyjne. Stanowi to !rednio 210 m2 na o!rodek. Sugeruje to nowe kierunki aktywno!ci o!rodków edukacyjn*, kultural-
n*, które odzwierciedlenie znajduj* w#dalszej cz"!ci opracowania dotycz*cej ich oferty i#rezultatów dzia)alno!ci. Mo,na 
wnioskowa+, ,e o!rodki wybieraj* coraz cz"!ciej przedsi"wzi"cia, które przynosz* pro-ty -nansowe, niekoniecznie 
wpisuj*ce si" w#de-nicj" o!rodka innowacji, tym samym sukcesywnie oddalaj* si" od przy!wiecaj*cej im misji.

Pozosta)e o!rodki, posiadaj* g)ównie infrastruktur" pod w)asne potrzeby, niewielkie zaplecze open space, sale 
szkoleniowo – konferencyjne. Dysponuj* równie, laboratoriami w)asnymi i#na wynajem co zwi*zane jest z#funkcjo-
nowaniem tych o!rodków najcz"!ciej w#ramach innej organizacji jak uniwersytet.

Wykres 7. Rodzaj prawa do nieruchomo*ci wybrane OIiP na koniec 2016r.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Po)owa o!rodków dysponuje nieruchomo!ciami na w)asno!+ (24 na 47 badane o!rodki), a#co 6 badany o!rodek 
ma prawo do zarz*dzania nieruchomo!ci*. Dzier,awa wyst"puje g)ównie w#przypadku centrów transferu technologii, 
centrów innowacji. Nie wszystkie o!rodki maj* przywilej dysponowania obiektami w#lokalizacjach i#warunkach odpo-
wiadaj*cych ich potrzebom, zmuszone do ograniczania kosztów prowadzonej dzia)alno!ci, wynajmuj* biura w#przy-
padkowych lokalizacjach traktuj*c je jako tymczasowe lub dziel* przestrze$ z#innymi dzia)ami np. w#ramach uczelni. 

Wykres 8. Zasoby realizuj&ce us)ugi wspieraj&ce biznes

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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Wi"kszo!+ (63%) badanych o!rodków realizuje oferowane us)ugi cz"!ciowo w)asnymi si)ami, dzi"ki wiedzy i#kom-
petencjom w)asnych pracowników, jednocze!nie wspieraj*c si" zewn"trznymi ekspertami. Us)ugi outsorcingowane 
dotycz* m.in. doradztwa -nansowego, ksi"gowo!ci, opinii prawnych, t)umacze$ i#specjalistycznych szkole$. Prawie 
co trzeci badany o!rodek deklaruje, ,e realizuje us)ugi wspieraj*ce biznes wy)*cznie wykorzystuj*c kompetencje pra-
cowników i#konsultantów o!rodka lub zlokalizowanych w#nim struktur. W#sumie w#badanych o!rodkach pracowa)o 
)*cznie w#2016 roku 557 osób zatrudnionych jako wyk)adowcy lub konsultanci na umowy cywilnoprawne. Pociesza-
j*cy jest fakt, i, ,aden z#badanych o!rodków nie zadeklarowa), ,e katalog us)ug oferowanych przez jego instytucj" 
jest !wiadczony wy)*cznie przez podmioty zewn"trzne lub wyodr"bnione w#instytucji struktury zewn"trzne.

Tabela 8. Zatrudnienie w"wybranych OIiP w"2016 roku

Zatrudnienie w!wybranych OIiP 
w!2016 roku (wybrane wska)niki)

O$rodki innowacji z!zaple-
czem infrastrukturalnym 

(parki, inkubatory, IP, AIP)

Pozosta"e 
o$rodki

OI ogó"em

Kadra zarz%dzaj%ca

– liczba osób 221 79 300

– w#tym pe)ne etaty 215 76 291

Pracownicy merytoryczni w!zakresie doradztwa i!szkole-

– liczba osób 290 147 437

– w#tym pe)ne etaty 218 132 350

– w#tym z#tytu)em/stopniem naukowym 17 59 76

Personel administracyjny i!techniczny

– liczba osób 368 153 521

– w#tym pe)ne etaty 351 147 498

Inni pracownicy

– liczba osób 318 48 366

– w#tym pe)ne etaty 296 45 341

Razem liczba osób 1197 427 1624

Razem pracownicy etatowi 1080 400 1480

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

&rednio w#parku technologicznym w#sk)ad kadry zarz*dzaj*cej wchodzi 6 osób, w#pozosta)ych o!rodkach 5 osób. 
Je,eli chodzi o#personel merytoryczny w#zakresie doradztwa i#szkole$ !rednia kszta)tuje si" na poziomie 9 osób na 
ka,dy z#typów o!rodków. 

Co niepokoj*ce to mediana na poziomie 2 w#odniesieniu do pracowników merytorycznych w#zakresie doradztwa 
i#szkole$. Oznacza to bowiem, ,e po)owa o!rodków z#zapleczem infrastrukturalnym ma tylko 2 osoby merytoryczne 
lub mniej do obs)ugi klientów w#zakresie doradztwa i#us)ug szkoleniowych, a#po)owa wi"cej ni, 2 osoby. Oznacza 
to, ,e o!rodki te w#du,ej mierze tak na prawd" nie !wiadcz* us)ug prorozwojowych na rzecz -rm. Potwierdzaj* to 
równie, rozbie,no!ci pomi"dzy us)ugami oferowanymi i#realizowanymi opisane w#kolejnych rozdzia)ach i#wp)ywy 
z#dzia)alno!ci. Najwi"cej w)asnych pracowników merytorycznych (79 osób), wskaza)a Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. (Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny). Personel administracyjny dla parku technologicz-
nego !rednio 8 osób.
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Wykres 9. Zatrudnienie w"wybranych OIiP na koniec 2016 roku, wed)ug kategorii stanowisk – pe)ne etaty (%)

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W# badanych o!rodkach zatrudnionych by)o 1624 osób. Najliczniejsz* grup" stanowi* pracownicy administra-
cyjny i# techniczni. Ta grupa jest liczniejsza w# parkach, inkubatorach technologicznych, z# oczywistych wzgl"dów, 
gdy, personel ten zarz*dza infrastruktur*. Natomiast w#centrach transferu technologii, centrach innowacji i#innych 
o!rodkach, bez rozbudowanego zaplecza infrastrukturalnego, najliczniejsz* grup" stanowi personel zatrudniony 
w#obszarze bada$ i#rozwoju, w#tym pracownicy z#tytu)em/stopniem naukowym. 

Mediana dotycz*ca zatrudnienia w# o!rodkach z# zapleczem infrastrukturalnym wynosi 17 etatów. Oznacza to, 
,e po)owa badanych o!rodków typu parki technologiczne (z#zapleczem infrastrukturalnym) zatrudnia do 17 osób 
(w#przeliczeniu na pe)ny czas pracy), druga po)owa 17 i#wi"cej. W#pozosta)ych o!rodkach mediana dla liczby persone-
lu mierzonej pe)nymi etatami wynosi 7. Ponad po)owa o!rodków dzia)a w#ramach bud,etu instytucji zarz*dzaj*cej12.

Wykres 10. !redni poziom wp)ywów wed)ug rodzaju w"wybranych OIiP (%)

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

12 Brak wyodr"bnionego bud,etu mo,e jedn* z#by+ przyczyn, z#powodu której nie uzyskano wiarygodnych informacji dotycz*cych poziomu 
bud,etu operacyjnego i#inwestycyjnego badanych o!rodków.
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Wp)ywy OI (na 33 o!rodki, które udzieli)y odpowiedzi) pochodz* g)ównie z#wynajmu zaplecza infrastrukturalne-
go (op)at czynszowych i#eksploatacyjnych). Drugim .ród)em wp)ywów s* granty i#projekty krajowe i#zagraniczne. 
&rednio tylko 5–6% wp)ywów generuj* us)ugi szkoleniowo-doradcze oraz dzia)alno!+ komercjalizacyjna, co wska-
zuje na ma)* aktywno!+ o!rodków w#zakresie komercyjnego !wiadczenia us)ug i#na dominacj" dzia)alno!ci opartej 
na projektach, w#wi"kszo!ci do-nansowanych ze !rodków Unii Europejskiej. Niektóre o!rodki próbuj* pozyskiwa+ 
!rodki z#projektów europejskich, ale w#badanej grupie by)o ich zaledwie kilka. Inne kategorie deklarowane przez 
badane o!rodki to kredyty, zwrot podatku VAT czy dzia)alno!+ typu organizacja imprez, konferencji, prowizje za 
us)ug" przygotowania wniosków o#do-nansowanie przedsi"biorcom. Wp)ywy z#op)at abonamentowych za u,y-
czenie adresu (wirtualne biuro) oraz wp)ywy z#inwestycji kapita)owych stanowi* !rednio mniej ni, 0,5% ca)o!ci i#nie 
znalaz)y odzwierciedlenia na wykresie. W#przypadku Centrów Transferu Technologii, Centów Innowacji dzia)aj*cych 
w#strukturach uczelni, kluczowym zasileniem bud,etu jest wk)ad instytucji zarz*dzaj*cej. Porównuj*c jednak z#latami 
ubieg)ymi, ten wska.nik wynosi) 45% zatem uleg) zmniejszeniu, co mo,e !wiadczy+ tym, ,e oczekiwania instytucji 
zarz*dzaj*cej s* takie by CTT zacz")y zarabia+ na siebie i#swoj* dzia)alno!+ poprzez !wiadczenie us)ug komercyjnych.

Wykres 11. Czy o*rodek korzysta) z"preferencji, ulg, zwolnie, podatkowych (np. podatku od nieruchomo*ci)

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

O!rodki w#wi"kszo!ci nie korzystaj* z#preferencji, ulg, zwolnie$ podatkowych (np. podatku od nieruchomo!ci). 

Wykres 12. !redni poziom kosztów wg ich rodzaju w"wybranych OIiP (%)

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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Koszty ponoszone przez o!rodki dominuj*ce dla o!rodków posiadaj*cych zaplecze infrastrukturalne (parków, 
inkubatorów technologicznych, AIP), to koszty zwi*zane z#utrzymaniem infrastruktury. Bior*c pod uwag" o!rodki 
transferu technologii, centra innowacji bez rozbudowanego zaplecza na wynajem, koszty dominuj*ce w#tej grupie 
to koszty personelu. 

Us)ugi wspieraj*ce biznes s* realizowane w#o!rodkach innowacji mog* by+ realizowane w#trojaki sposób: wy)*cz-
nie przez pracowników i#konsultantów O!rodka lub zlokalizowanych w#nim struktur wspierania biznesu, wy)*cznie 
przez podmiot zewn"trzny lub zewn"trzne wyodr"bnione w#instytucji struktury lub cz"!ciowo w)asnymi si)ami, cz"-
!ciowo partnerów zewn"trznych. Najcz"!ciej wyst"puj*cym w#badanych o!rodkach modelem (63% wskaza$) jest 
model mieszany wykorzystuj*cy zarówno w)asny potencja), jak i#w#specy-cznych przypadkach ekspertów zewn"trz-
nych. O!rodki najcz"!ciej zlecaj* podmiotom zewn"trznym wykonywanie opinii prawnych i#!wiadczenie doradztwa 
prawnego oraz doradztwa -nansowego i#z#zakresu ksi"gowo!ci. Us)ugi w#oparciu o#w)asny potencja) !wiadczy 37% 
badanych podmiotów. Porównuj*c ze sob* grup" o!rodków dysponuj*cych infrastruktur* i#grup" podmiotów bez 
infrastruktury technicznej zauwa,y+ mo,na brak znacz*cych ró,nic. W# pierwszej grupie model mieszany stosuje 
65%, a#samowystarczalnych jest 35% o!rodków, a#w#drugiej odpowiednio 62% i#38%. 

Ponad 72% o!rodków, które wzi")y udzia) w#badaniu zadeklarowa)o posiadanie certy-katów potwierdzaj*cych 
standardy ich dzia)ania lub akredytacj" w#zakresie !wiadczonych us)ug. To znacz*cy wzrost w#porównaniu do po-
przedniego badania, w#którym tylko 19% o!rodków wykaza)o si" takimi dokumentami13. Wydaje si", ,e g)ównym 
motorem zmiany by)o premiowanie podmiotów posiadaj*cych certy-katy przy aplikowaniu o#zewn"trzne -nan-
sowanie. Zarówno na poziomie centralnych programów operacyjnych na lata 2012–2020, jak i#w#programach re-
gionalnych w#wielu konkursach, w#których startowa)y o!rodki posiadanie certy-katu by)o co najmniej dodatkowo 
punktowane, je,eli nie wymagane. 

Nadal najbardziej popularnym pozostaje certy-kat ISO (spadek z#87,5% w#2014 r. do 61% w#2017 r.). Jednak na dru-
gim miejscu uplasowa)y si" akredytacja Ministerstwa Rozwoju (obecnie Akredytacja Ministerstwa Przedsi"biorczo!ci 
Technologii) oraz certy-kat SOOIPP (po 17%). Równie liczn* grup" stanowi* o!rodki, które wskaza)y posiadanie in-
nych certy-katów, g)ównie specjalistycznych, zwi*zanych z#posiadanymi laboratoriami (por. Rys 13). 

W#grupie podmiotów, które nie podda)y si" ocenie przez niezale,nych zewn"trznych audytorów tylko 25% wpro-
wadzi)o wewn"trzne procedury dotycz*ce sposobu i#standardu !wiadczenia poszczególnych rodzajów us)ug. 

Rys. 13. Rodzaje certy/katów posiadanych przez O*rodki innowacji w"2016 r. 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

13 A. B*kowski, M. Ma,ewska, O!rodki innowacji w#Polsce (z#uwzgl"dnieniem inkubatorów przedsi"biorczo!ci) Raport z#badania 2014, PARP, 
Warszawa 2014, s. 27
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Posiadanie wdro,onego systemu monitoringu i# ewaluacji swojej dzia)alno!ci deklaruje 86% o!rodków, które 
wzi")y udzia) w#badaniu. Zdecydowana wi"kszo!+ o!rodków (67%) stosuje podej!cie )*cz*ce w)asne potrzeby spra-
wozdawcze z#wymogami nak)adanymi na nie w#zwi*zku z#raportowaniem i#utrzymywaniem trwa)o!ci projektów. 
19% ogranicza si" do raportowania wska.ników projektowych, a#14% stworzy)o system monitorowania w#oparciu 
wy)*cznie o#swoje potrzeby (por. Rys. 14)

Wykres 14. 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

System zarz*dzania Kieleckiego Parku Technologicznego podlega bie,*cemu monitorowaniu i#ocenie w#celu 
wery-kacji jego skuteczno!ci. Monitorowanie posiada charakter ci*g)y, odbywa si" przez analizy i#oceny przepro-
wadzane przez Dyrektora oparte na informacjach otrzymywanych w#ramach bie,*cej dzia)alno!ci (skargi, wnioski, 
wyniki kontroli zewn"trznych, stwierdzone przypadki nieprawid)owo!ci lub problemów w#bie,*cej dzia)alno!ci). 
Kielecki Park Technologiczny wdro,y) procesy monitorowania, pomiaru i#analizy oraz doskonalenia, zmierzaj*ce 
do pe)nego okre!lenia zgodno!ci zada$ lub us)ug wykonywanych w#KPT z#przyj"tymi wymaganiami dotycz*cymi 
jako!ci, ustanowionymi w#przepisach obowi*zuj*cego prawa, opracowanych do tego celu procedurach, instruk-
cjach, i#Kartach Procesu.

Zakres monitoringu i#ewaluacji w#Pozna$skim Parku Naukowo-Technologicznym obejmuje trzy wymiary: mie-
rzenie rezultatów (dokonywane raz do roku w#ramach Balance Score Card do Strategii Rozwoju Parku), ewaluacj" 
wewn"trznej efektywno!ci (coroczne sprawozdawanie wymiaru operacyjno--nansowego) oraz satysfakcj" klien-
tów (badan* w#przypadku lokatorów rokrocznie w#ramach dedykowanego im badania, a#w#przypadku klientów 
zewn"trznych na zasadzie on-going). Wszystkie trzy wymiary by)y monitorowane od 2009 r., jednak wewn"trzny 
system zapewniaj*cy monitorowanie !wiadczonych us)ug i#przeprowadzi badanie satysfakcji, pozwalaj*cych PPNT 
oceni+ swoj* skuteczno!+ i#zapewni+ lepsze prognozy oparte na statystyce, zyska) swój kompletny kszta)t w#2015 
r. po zatwierdzeniu przez Zarz*du Fundacji UAM strategii rozwoju Parku. Stosowana obecnie w#PPNT metodologia 
ewaluacji i#monitoringu !wiadczonych us)ug oparta jest na teorii ewaluacji programu.

W# obszarze badania potrzeb w!ród przedsi"biorców swoj* aktywno!+ potwierdzi)o 84% o!rodków, które wzi")y 
udzia) w#badaniu, podczas gdy w#2014 r. by)o to 61%. Mimo wzrostu odsetka o!rodków anga,uj*cych swoje zasoby 
w#ten obszar struktura stosowanych narz"dzi nie zmieni)a si". O!rodki do analizy popytu wykorzystuj* g)ównie nisko 
nak)adowe formy i#realizuj* badania przede wszystkim przy pomocy w)asnego personelu14.

14 Raport PARP, s. 27
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Potencja) O!rodków Innowacji 

Wykres 15. 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Badanie pokaza)o, ,e niewiele o!rodków gromadzi informacje i#dane dowodz*ce skuteczno!ci prowadzonych 
dzia)a$, szczególnie tych zwi*zanych z#!wiadczeniem us)ug wsparcia. 

Spo!ród O!rodków, które wzi")y udzia) w#badaniu 66% zadeklarowa)o posiadanie cia)a opiniodawczo-doradcze. 
W#tej grupie 27% posiada rad" naukow*, a#18% rad" programow*. Pozosta)a cz"!+ o!rodków wskaza)a, ,e posiada 
inne cia)o wspieraj*ce – Rady Nadzorcze, Rady Fundatorów i#zespo)y doradczo-konsultacyjne. 

Tabela nr 9. Wspó)praca z"innymi instytucjami 
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Szko)y wy,sze 6,7 9,8 5,1 4,5 5,3 4,4

JBR-y 3,5 1,7 3,4 2,8 4,0 3,0

PAN 1,8 2,7 3,1 3,5 3,4 3,6

Jednostki rozwojowe przedsi"biorstw 6,2 8,8 3,8 3,2 4,2 3,4

Inne instytucje wsparcia biznesu 7,4 5,0 5,2 4,2 5,4 4,6

Firmy konsultingowe 5,2 4,1 4,1 4,0 4,4 4,0

Anio)owie biznesu, fundusze zal*,kowe 
i#venture capital

3,8 6,9 3,3 4,1 3,4 3,7

Samorz*d lokalny i#jego jednostki 24,8 5,1 5,3 3,6 4,4 3,9

Samorz*d regionalny i#jego jednostki 3,2 2,6 4,0 4,3 5,5 4,0

Ministerstwa 3,2 3,1 4,4 3,8 5,2 4,8

Agencje rz*dowe 2,8 3,2 3,4 2,8 4,5 3,6

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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Wspó)praca instytucji takich jak parki i#inkubatory technologiczne jest cz"stsza z#uczelniami ni, bardziej samo-
wystarczalnych (b"d*cych cz"!ci* organizacyjn* uczelni) Centrów Transferu Technologii dominuj*cych w# grupie 
podmiotów bez infrastruktury technicznej. Ta pierwsza grupa lepiej równie, ocenia intensywno!+ i# u,yteczno!+ 
tych kontaktów.

W#odniesieniu do kontaktów i#wspó)pracy z#jednostkami badawczo-rozwojowymi jednostki dysponuj*ce infra-
struktur* techniczn* s* bardziej aktywne w#nawi*zywaniu z#nimi kontaktów, lepiej te, oceniaj* t* wspó)prac" ani,eli 
z#instytutami PAN. Odwrotnie niemal jest w#odniesieniu do o!rodków bez infrastruktury w!ród których cz"stsze s* 
kontakty z#jednostkami PAN ni, z#JBR-ami. Równie, ocena ich intensywno!ci i#u,yteczno!ci jest wy,sza ni, wspó)pra-
cy z#JBR. Moz" to wynika+ z#faktu, ,e zarówno parki i#inkubatory jak i#JBR s* bli,ej sfery komercyjnej ani,eli uczelniane 
o!rodki innowacji.

Jako do!+ wysok* nale,y okre!li+ !redni* liczb" podmiotów z#grupy jednostek rozwojowych przedsi"biorstw, 
z#którymi wspó)pracuj* obie grupy o!rodków, chocia, poziom intensywno!ci i#u,yteczno!ci tej wspó)pracy obie 
grupy oceniaj* znacz*co ni,ej ni, np. wspó)prac" z#uczelniami.

Obie grupy o!rodków do!+ szeroko wspó)pracuj* z# innymi o!rodkami innowacji, co jest pozytywn* zmian* 
w#stosunku do wyników badania z#2014 roku. Równie, ocena intensywno!ci i#u,yteczno!ci tej wspó)pracy jest wy,-
sza ani,eli w#poprzednim badaniu15. O!rodki bez infrastruktury wykazuj* ni,sz* sk)onno!+ do wspó)pracy ani,eli te 
posiadaj*ce zaplecze techniczne. Mo,e to wynika+ z#faktu, ,e s* one w#nieco korzystniejszej sytuacji organizacyjno-
--nansowej, co nie wymusza na nich poszukiwania wi"kszej liczby partnerów w#realizacji swoich dzia)a$.

Firmy konsultingowe wydaj* si" by+ lepszym partnerem do wspó)pracy dla o!rodków innowacji i#lepiej ocenia-
nym ani,eli fundusze seed i#capital venture. To zjawisko wydaje si" by+ do!+ nieoczekiwane bior*c pod uwag" liczb" 
projektów skierowanych na dystrybucj" kapita)u startowego dla innowacyjnych przedsi"biorstw. Niestety w#tych 
relacjach w#ci*gu ostatnich lat niewiele si" zmienia g)ównie za spraw* polityki dystrybucji !rodków unijnych na te 
cele, która nie stwarza realnych warunków do wspó)pracy mi"dzy tymi grupami instytucji otoczenia biznesu. Fun-
dusze generalnie traktuj* o!rodki innowacji jak pole do eksploracji. To skutkuje s)ab* wspó)prac*, ale te, utrudnia im 
samym dotarcie do ciekawych projektów wartych -nansowania.

Ostatni obszar wspó)pracy to administracja publiczna ró,nego szczebla, która jest silniejsza im bli,ej o!rodka si" 
znajduje. Dlatego te, najszersza i#najefektywniejsza jest wspó)praca z#lokaln* administracj* gminn* lub miejsk*. Nie-
które o!rodki aktywnie wspó)dzia)aj* z#w)adzami regionalnymi. Poziom centralny w#sposób naturalny nie jest polem 
szerokiej wspó)pracy, chocia, jej intensywno!+ i#u,yteczno!+ o!rodki oceniaj* do!+ dobrze.

W!ród badanych o!rodków 13% zadeklarowa)o posiadanie strategii. Ich horyzont czasowy by) ró,ny – od 1 roku 
do 10 lat, a# 71% okre!li)o plany rozwoju o!rodka na najbli,sze lata. Zakresy celów strategicznych i# rozwojowych 
przedstawiane przez o!rodki s* spójne z#celami od nich oczekiwanymi. W!ród odpowiedzi mo,na znale.+ np. in-
kubowanie -rm rozpoczynaj*cych dzia)alno!+, zapewnienie us)ug wsparcia dla -rm innowacyjnych czy budowanie 
kompetencji, procesów i#mechanizmów, skutecznie i#kompleksowo wspieraj*cych B+R i#wdro,enia innowacji do 
biznesu. Nadal pojawiaj* si" cele zwi*zane z#rozbudow* i#doposa,eniem infrastruktury. Jednak zestawiaj*c priorytety 
dzia)alno!ci wskazywane przez o!rodki w#poprzednich badaniach z#danymi dotycz*cymi rezultatów ich dzia)alno!ci 
przedstawionych w#badaniu z#2017 r. trudno o#optymizm. 

15 Por. raport str. 
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PODSTAWOWE I!SPECJALISTYCZNE US,UGI DORADCZE 
I!SZKOLENIOWE 

Badane o!rodki innowacji w#zdecydowanej wi"kszo!ci deklarowa)y aktywno!+ w#obszarze szkole$ i#doradztwa 
podstawowego i#specjalistycznego. Osiem na dziesi"+ z#nich prowadzi szkolenia i#doradztwo zarówno podstawo-
we jak i#specjalistyczne. Zebrane dane wskazuj* na niewielk* ró,nic" w#tego rodzaju aktywno!ci pomi"dzy o!rod-
kami, dysponuj*cymi infrastruktur* techniczn* a# tymi, które jej nie posiadaj*. O!rodki z# infrastruktur* techniczn* 
s* bardziej aktywne w#realizacji szkole$ i#doradztwa. Prawie 20% mniej o!rodków bez infrastruktury jest aktywne 
w#doradztwie i#szkoleniach podstawowych. Natomiast 15% mniej jest aktywne w#szkoleniach i#doradztwie specjali-
stycznym (wykres. 16). 

Wykres 16. Procent o*rodków innowacji aktywnych w"szkoleniach i"doradztwie podstawowym i"specjalistycznym.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Doradztwo podstawowe jest przede wszystkim oferowane w#o!rodkach innowacji, które posiadaj* infrastruktur" 
pod wynajem (parkach i# inkubatorach technologicznych). W#o!rodkach bez infrastruktury pod wynajem (CTT, CI, 
AIP16) doradztwo podstawowe jest oferowane zdecydowanie rzadziej. Ponad po)owa badanych o!rodków oferuje 
doradztwo z#przedsi"biorczo!ci, tworzenia -rmy, opracowania biznes planu i#dost"pu do funduszy unijnych. W#naj-
mniejszym procencie o!rodki oferowa)y doradztwo z# zarz*dzania jako!ci* (prawie co ósmy o!rodek), aktywizacji 
!rodowisk lokalnych, informatyki i#komputerów (prawie co pi*ty). 

Wyniki bada$ o!rodków bez infrastruktury pod wynajem wskazuj*, ,e w)a!ciwie nie oferuj* one doradztwa pod-
stawowego. Tylko co szósty o!rodek ma w#ofercie doradztwo z#przedsi"biorczo!ci, tworzenia -rmy i#dost"pu do 
funduszy unijnych. 0aden z#badanych z#nich nie wskaza) te,, ,e posiada w#swojej ofercie doradztwo z#aktywizacji !ro-
dowisk lokalnych, informatyki i#komputerów oraz handlu zagranicznego i#wspó)pracy mi"dzynarodowej (tabela 10). 

16 W#tegorocznym badaniu nie bra)y udzia)u AIP dysponuj*ce powierzchni* pod wynajem
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Tabela 10. Doradztwo podstawowe oferowane w"o*rodkach innowacji w"2016 roku – procent o*rodków 
oferuj&cych dany rodzaj doradztwa

Doradztwo podstawowe
O$rodki z!infrastruktur%  

pod wynajem
O$rodki bez infrastruktury  

pod wynajem

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 62,86 16,67

Opracowanie biznes planu 57,14 16,67

Aktywizacja !rodowisk lokalnych 22,86 0,00

Po!rednictwo kooperacyjne 45,71 5,56

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 48,57 11,11

Zarz*dzanie biznesem 40,00 5,56

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 31,43 5,56

Zarz*dzanie jako!ci* 14,29 5,56

Finanse i#podatki 34,29 5,56

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 37,14 5,56

Prawo 37,14 5,56

Analiza rynku i#marketing 42,86 11,11

Informatyka i#komputery 22,86 0,00

Dost"p do funduszy europejskich 65,71 16,67

Handel zagraniczny i#wspó)praca 
mi"dzynarodowa

31,43 0,00

/ r ó d ) o: Opracowanie na podstawie bada$.

Analiza wyników bada$ dotycz*ca oferty doradczych us)ug specjalistycznych wskazuje podobnie jak w#przy-
padku oferty us)ug podstawowych wi"kszy udzia) ww. us)ug proinnowacyjnych w#o!rodkach z#infrastruktur* pod 
wynajem ni, w#o!rodkach bez infrastruktury pod wynajem. Do najcz"!ciej oferowanych specjalistycznych us)ug do-
radczych zaliczymy przedsi"biorczo!+ i#tworzenie -rmy. Co drugi o!rodek z#infrastruktur* pod wynajem i#co czwarty 
bez infrastruktury pod wynajem mia) w#2017 w#swojej ofercie te us)ugi. Nieco mniej o!rodków z#infrastruktur* pod 
wynajem, bo 45,71% oferowa)o doradztwo specjalistyczne z#ochrony w)asno!ci intelektualnej. 42,86% tych o!rodków 
oferowa)o doradztwo przy opracowaniu modelu biznesowego oraz technologiczne i#patentowe. Najmniej o!rod-
ków oferowa)o doradztwo z#zakresu specjalistycznego zarz*dzania jako!ci* i#zasobami ludzkimi (tab. 11)

Tabela 11. Doradztwo specjalistyczne oferowane w"o*rodkach innowacji i"przedsi+biorczo*ci w"2016 roku 
–"procent o*rodków oferuj&cych dany rodzaj doradztwa

Doradztwo podstawowe
O$rodki z!infrastruktur%  

pod wynajem
O$rodki bez infrastruktury  

pod wynajem

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 48,57 27,78

Opracowanie modelu biznesowego 42,86 27,78

Technologiczne i#patentowe 42,86 22,22

Ochrona w)asno!ci intelektualnej 45,71 22,22

Po!rednictwo kooperacyjne 31,43 11,11

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 37,14 27,78

Zarz*dzanie biznesem 28,57 16,67

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 14,29 5,56
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Podstawowe i#specjalistyczne us)ugi doradcze i#szkoleniowe 

Doradztwo podstawowe
O$rodki z!infrastruktur%  

pod wynajem
O$rodki bez infrastruktury  

pod wynajem

Zarz*dzanie jako!ci* 11,43 11,11

Finansowe, podatkowe 25,71 11,11

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 31,43 0,00

Prawne 34,29 11,11

Analiza rynku i#marketing 37,14 27,78

Handel zagraniczny i#wspó)praca 
mi"dzynarodowa

25,71 11,11

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W#badaniu o!rodków innowacji przeprowadzonym w#2017 roku respondenci pytani byli równie, o#ofert" us)ug 
szkoleniowych. Z#wyników bada$ wy)ania si" obraz zaniku oferty szkoleniowej, zarówno tej podstawowej (tab.#12), 
jak i#specjalistycznych (tab. 13), w#o!rodkach bez infrastruktury pod wynajem. Co dziesi*ty badany o!rodek bez infra-
struktury pod wynajem oferowa) us)ugi szkoleniowe z#ochrony w)asno!ci intelektualnej oraz z#zakresu prawa. Pozo-
sta)e typy szkole$ zarówno podstawowych jak i#specjalistycznych nie by)y oferowane w#ogóle lub oferowa)a je co 
dwudziesta organizacja (tab. 3 i#tab. 4). Znacz*co cz"!ciej ofert" us)ug szkoleniowych posiada)y o!rodki z#infrastruk-
tur* pod wynajem. Wszystkie typy badanych szkole$ by)y w#ofercie tych organizacji w#2017 roku. Najcz"!ciej o!rod-
ki z# infrastruktur* pod wynajem oferowa)y us)ugi szkoleniowe podstawowe typu: zarz*dzanie biznesem i#dost"p 
do funduszy europejskich (40% o!rodków) oraz specjalistyczne zwi*zane z#opracowaniem modelu biznesowego 
(31,43% o!rodków), tabela 12 i#13. W#najmniejszym procencie w#ofercie o!rodków znajdowa)y si", podobnie jak przy 
doradztwie, us)ugi szkoleniowe z#zarz*dzania jako!ci* i#personelem.

Tabela 12. Szkolenia podstawowe oferowane w" o*rodkach innowacji i" przedsi+biorczo*ci w" 2016 roku 
–"procent o*rodków oferuj&cych dany rodzaj szkolenia

Szkolenia podstawowe
O$rodki z!infrastruktur%  

pod wynajem
O$rodki bez infrastruktury  

pod wynajem

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 37,14 5,56

Opracowanie biznes planu 22,86 0,00

Aktywizacja !rodowisk lokalnych 11,43 0,00

Po!rednictwo kooperacyjne 17,14 5,56

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 20,00 0,00

Zarz*dzanie biznesem 40,00 0,00

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 20,00 0,00

Zarz*dzanie jako!ci* 5,71 0,00

Finanse i#podatki 17,14 0,00

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 17,14 0,00

Prawo 17,14 5,56

Analiza rynku i#marketing 25,71 5,56

Informatyka i#komputery 22,86 0,00

Dost"p do funduszy europejskich 40,00 5,56

Handel zagraniczny i#wspó)praca 
mi"dzynarodowa

25,71 0,00

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

cd.
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Tabela 13. Szkolenia specjalistyczne oferowane w"o*rodkach innowacji i"przedsi+biorczo*ci w"2016 roku 
–"procent o*rodków oferuj&cych dany rodzaj szkolenia

Oferowane szkolenia 
specjalistyczne

O$rodki z!infrastruktur%  
pod wynajem

O$rodki bez infrastruktury 
pod wynajem

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 22,86 0,00

Opracowanie modelu biznesowego 31,43 5,56

Technologiczne i#patentowe 17,14 5,56

Ochrona w)asno!ci intelektualnej 20,00 11,11

Po!rednictwo kooperacyjne 14,29 5,56

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 11,43 5,56

Zarz*dzanie biznesem 17,14 0,00

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 5,71 0,00

Zarz*dzanie jako!ci* 5,71 5,56

Finansowe, podatkowe 8,57 5,56

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 8,57 5,56

Prawne 8,57 11,11

Analiza rynku i#marketing 17,14 0,00

Handel zagraniczny i#wspó)praca 
mi"dzynarodowa

17,14 5,56

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Ró,nice w# efektywno!ci pomi"dzy o!rodkami we-
d)ug podzia)u na organizacje z# infrastruktur* pod wy-
najem i# bez zdecydowanie wida+ gdy zestawimy po-
dawane przez badane podmioty liczby bene-cjentów 
doradztwa i#szkole$ z#2017 roku. 

O!rodki z# infrastruktur* pod wynajem wskaza)y, ,e 
z# ich us)ug doradztwa, szkole$ podstawowych skorzy-
sta)o )*cznie 14145 bene-cjentów, tj. !rednio oko)o 267 
na jeden badany o!rodek. Z#czego 46% bene-cjentów 
przypada)o na us)ugi doradcze a#54% na us)ugi szkole-
niowe. W#przypadku podstawowych us)ug doradczych, 
o!rodki z#infrastruktur* mia)y dziesi"ciokrotnie wi"cej be-
ne-cjentów (5360) ni, o!rodki bez infrastruktury pod wy-
najem (502) bene-cjentów. Uwzgl"dniaj*c fakt, ,e liczba 
o!rodków posiadaj*ca infrastruktur" pod wynajem by)a 
prawie dwukrotnie wi"ksza, to i#tak ró,nice w#zrealizowa-
nych us)ugach doradczych przez oba rodzaje o!rodków 
jest du,a, na korzy!+ organizacji z#infrastruktur*. 

W# przypadku oferty podstawowych us)ug szkole-
niowych mo,na stwierdzi+, ,e i#w#tym przypadku wi"cej 
us)ug realizuj* badane o!rodki innowacji z#infrastruktur* 
pod wynajem (6136 bene-cjentów) ni, bez infrastruk-
tury pod wynajem. Chocia, ta ró,nica nie wydaje si" a, 
tak du,a, bowiem o!rodki bez infrastruktury pod wyna-
jem (2147 bene-cjentów) stanowi)y oko)o jedn* trzeci* 

Wykres 17. Bene/cjenci podstawowych us)ug do-
radczych i"szkoleniowych w"o*rodkach innowacji  
w"2017 roku.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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badanej populacji. Generalnie w#szkoleniach podstawowych wzi")o udzia) wi"cej bene-cjentów ni, w#doradztwie. 
W#przeliczeniu na jeden o!rodek z#podstawowych us)ug szkoleniowych w#2017 korzysta)o 156 bene-cjentów, nato-
miast z#doradczych 111 osób.

W# przypadku podstawowych us)ug doradczych i# szkoleniowych jedna trzecia bene-cjentów reprezentowa)a 
podmioty gospodarcze. Co czwarty us)ugobiorca by) studentem, co pi*ty to kobieta lub pomys)odawca. 

W!ród przyczyn braku w#ofercie podstawowych us)ug doradczych i#szkoleniowych o!rodki wskazywa)y przede 
wszystkim brak zainteresowania us)ugami ze strony przedsi"biorców. Nieliczne wskaza)y równie, na ma)o konku-
rencyjne us)ugi na rynku. Prawie po"owa o$rodków z!infrastruktur% pod wynajem zadeklarowa"a, *e jest 
w! trakcie wdra*ania nowych us"ug. W! przypadku o$rodków bez infrastruktury pod wynajem nowe 
us"ugi doradcze lub szkoleniowe b&d% wdra*ane przez 2 organizacje. 

Nale,y jednak podkre!li+, ,e w#warto!ciach nominalnych liczba szkole$ specjalistycznych jest dwukrotnie ni,sza 
ni, doradztwa (odpowiednio 1538 i#3129). W#przypadku podstawowych us)ug doradczych i#szkoleniowych zaobser-
wowano przewag" tych ostatnich. Natomiast w#odniesieniu do specjalistycznych us)ug doradczych i#szkoleniowych 
zaobserwowano odwrotn* sytuacj". 59 us)ug doradczych zrealizowano w#o!rodkach innowacji w#2017 roku w#prze-
liczeniu na jeden badany o!rodek. Z#kolei specjalistycznych us)ug szkoleniowych 29 na jeden badany o!rodek. 

Zestawienie specjalistycznych us)ug szkoleniowych i#doradczych w#podziale na o!rodki z#infrastruktur* pod wy-
najem i# bez pozwala na stwierdzenie, ,e bene-cjentów us)ug szkoleniowych jest wi"cej w# o!rodkach innowacji 
posiadaj*cych infrastruktur" pod wynajem. Pi"ciokrotnie wi"cej bene-cjentów korzysta)o z# us)ug szkoleniowych 
w#tych o!rodkach ni, w#tych bez infrastruktury (przy proporcji populacji badanej 1:3 na korzy!+ o!rodków z#infra-
struktur* pod wynajem). Natomiast specjalistycznych us)ug doradczych w#o!rodkach bez infrastruktury oferowano 
43% ogólnej liczny bene-cjentów, co przy mniejszej liczbie badanych o!rodków jest wynikiem dobrym. Na tej pod-
stawie mo,na stwierdzi+, ,e o!rodki bez infrastruktury pod wynajem s* bardziej efektywne w#doradztwie specjali-
stycznym ni, o!rodki z#infrastruktur* pod wynajem. 

Wykres 18. Udzia) specjalistycznych us)ug doradczych i"szkoleniowych wed)ug podzia)u na o*rodki z"infra-
struktur& pod wynajem i"bez.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W#odniesieniu do specjalistycznych us)ug szkoleniowych i#doradczych zdecydowana wi"kszo!+ bene-cjentów 
(ponad 70%) pochodzi)a ze !rodowiska biznesowego. Co pi*ty bene-cjent us)ug specjalistycznych reprezentowa) 
!rodowisko naukowe. Natomiast warto zwróci+ uwag", ,e o!rodki z#infrastruktur* na wynajem prawie w#ogóle nie 
ukierunkowuj* dzia)a$ doradczych i#szkoleniowych na swoich lokatorów. Stosunkowo niewielki jest odsetek klientów 
korzystaj*cych ze specjalistycznych us)ug w#organizacjach posiadaj*cych infrastruktur" pod wynajem. Rzadziej ni, 
co dziesi*ty bene-cjent by) lokatorem o!rodki innowacji i#przedsi"biorczo!ci.

Us)ugi szkoleniowe

Us)ugi doradcze
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Analiza wyników bada$ podstawowych i#specjali-
stycznych us)ug doradczych i#szkoleniowych nasuwa 
wnioski, ,e o!rodki innowacji i#przedsi"biorczo!ci z#in-
frastruktur* pod wynajem maj* zdecydowanie lepiej 
przygotowan* ofert" w#porównaniu z#o!rodkami bez 
infrastruktury pod wynajem. Analizuj*c liczb" bene--
cjentów i#zrealizowanych us)ug mo,na stwierdzi+, ,e 
w# przypadku us)ug podstawowych zdecydowanie 
efektywniejsze s* o!rodki z# infrastruktur* pod wy-
najem. Natomiast efektywno!+ w#realizowaniu us)ug 
specjalistycznych jest wy,sza w#przypadku o!rodków 
bez infrastruktury pod wynajem. 

W# analizie danych dokonano porównania ofero-
wanych w# latach 2013, 2014 i#2017 us)ug doradczych 
i#szkoleniowych przez o!rodki innowacji. Analiza po-
kazuje zanik us)ug proinnowacyjnych doradczych 
i# szkoleniowych w# obu grupach o!rodków: z# infra-
struktur* pod wynajem i#bez. Porównano ofert" do-
radczo-szkoleniow* O!rodków Innowacji i# Przedsi"-
biorczo!ci z#lat 2013 i#2014 z#us)ugami podstawowymi 
i#specjalistycznymi oferowanymi w#roku 2017. Zarów-

no us)ugi podstawowe jak specjalistyczne oferowane s* w#mniejszym wymiarze w#obu grupach o!rodków (tab. 14 
i#15). Spadek jest zdecydowanie wi"kszy w#o!rodkach bez infrastruktury pod wynajem ni, w#o!rodkach z#infrastruktur*.

W#przypadku us)ug podstawowych (tab. 14) najwi"ksza liczba o!rodków z#infrastruktur* pod wynajem deklaro-
wa)a, w porównaniu z#2013 rokiem brak us)ug doradczych i#szkoleniowych w#takich obszarach jak: przedsi"biorczo!+ 
i#tworzenie -rmy, opracowanie biznes planów i#prawo gospodarcze. O!rodki nie posiadaj*ce infrastruktury pod wy-
najem obok wymienionego wcze!niej zakresu tematycznego eliminowa)o cz"!ciej ze swojej oferty równie, analiz" 
rynku i#marketing oraz dost"p do funduszy unijnych.

Porównuj*c zmiany oferty us)ug doradczych i#szkoleniowych oferowanych w#latach 2013 i#2014 o!rodków inno-
wacji z#ich ofert* us)ug specjalistycznych w#roku 2017, najcz"stsze zmiany zachodzi)y w#odniesieniu to tych samych 
rodzajów us)ug (tj. przedsi"biorczo!ci i#tworzenia -rmy, opracowania biznes planów, prawa gospodarczego, analizy 
rynku i#marketingu oraz doradztwa i#szkole$ z#dost"pu do funduszy unijnych. 

Tabela 14. Zmiany w"ofercie O*rodków Innowacji i"Przedsi+biorczo*ci w"latach 2013, 2014 i"2016 – analiza 
us)ug podstawowych.

O$rodki z!infrastruktur%  
pod wynajem

O$rodki bez infrastruktury 
pod wynajem

2013 2016
Zmiana 

2013 i!2016
2014 2016

Zmiana 
2014–2016

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 77,5 50 –27,5 62 11,5 –50,5

Opracowanie biznes planu 70,5 40 –30,5 73 8,5 –64,5

Po!rednictwo kooperacyjne 30 31,5 1,5 35 6 –29

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 37 34,5 –2,5 45 5,5 –39,5

Zarz*dzanie biznesem 47 40 –7 47 3 –44

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 40 25,5 –14,5 31 3 –28

Zarz*dzanie jako!ci* 18,5 10 –8,5 20 3 –17

Finanse i#podatki 50,5 25,5 –25 42 3 –39

Wykres 19. Bene/cjenci us)ug doradczych i" szkole-
niowych w" o*rodkach innowacji i" przedsi+biorczo*ci 
w"2017 roku w"podziale na *rodowisko biznesowe, na-
ukowe i"lokatorów o*rodków.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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O$rodki z!infrastruktur%  
pod wynajem

O$rodki bez infrastruktury 
pod wynajem

2013 2016
Zmiana 

2013 i!2016
2014 2016

Zmiana 
2014–2016

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 45 27 –18 36 6 –30

Prawo 57 27 –30 50 6 –44

Analiza rynku i#marketing 40 34,5 –5,5 56 8,5 –47,5

Informatyka i#komputery 31,5 23 –8,5 25 0 –25

Dost"p do funduszy europejskich 78 53 –25 59 11,5 –47,5

Handel zagraniczny i#wspó)praca 
mi"dzynarodowa

33 28,5 –4,5 21 0 –21

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Tabela 15. Zmiany w"ofercie O*rodków innowacji i"Przedsi+biorczo*ci oferuj&cych infrastruktur+ pod wyna-
jem w"latach 2013, 2014 i"2016 – analiza us)ug specjalistycznych

#

O$rodki z!infrastruktur%  
pod wynajem

O$rodki bez infrastruktury 
pod wynajem

2013 2017
Zmiana 

2013 i!2016
2014 2016

Zmiana 
2014 i!2016

Przedsi"biorczo!+, tworzenie -rmy 77,5 36 –41,5 62 14 –48

Opracowanie biznes planu 70,5 27 –43,5 73 17 –56

Po!rednictwo kooperacyjne 30 30 0 35 14 –21

Wdra,anie nowych us)ug i#produktów 37 33 –4 45 16,5 –28,5

Zarz*dzanie biznesem 47 22,5 –24,5 47 8,5 –38,5

Zarz*dzanie zasobami ludzkimi 40 24 –16 31 17 –14

Zarz*dzanie jako!ci* 18,5 23 4,5 20 8,5 –11,5

Finanse i#podatki 50,5 10 –40,5 42 3 –39

Ksi"gowo!+, rachunkowo!+ 45 8,5 –36,5 36 8,5 –27,5

Prawo 57 17,5 –39,5 50 8,5 –41,5

Analiza rynku i#marketing 40 20 –20 56 3 –53

Informatyka i#komputery 31 21,5 –9,5 25 11 –14

Dost"p do funduszy europejskich 78 27 –51 59 14 –45

Handel zagraniczny i# wspó)praca 
mi"dzynarodowa

33 21,5 –11,5 21 –21

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Jednak,e w# zaniku oferty us)ug szkoleniowych i# doradczych w# o!rodkach zaobserwowano odwrotny trend. 
W#o!rodkach z#infrastruktur* pod wynajem w#wi"kszo!ci przypadków wi"kszy spadek zaobserwowano w#us)ugach 
specjalistycznych ni, podstawowych. Natomiast w#o!rodkach bez infrastruktury pod wynajem tendencja by)a od-
wrotna. Oferta podstawowa w#wi"kszo!ci przypadków cz"!ciej znika z#o!rodków innowacji ni, oferta specjalistyczna 
co jest pozytywnym symptomem zmian w#o!rodkach, szkoda tylko ,e ogólna liczba !wiadczonych us)ug specjali-
stycznych zarówno w#doradztwie jak i#w#szkoleniach nie jest imponuj*ca.
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W#2017 r. w#Polsce dzia)a)o 35 podmiotów realizuj*cych w#swojej dzia)alno!ci program inkubacji, czyli program 
)*cz*cy w#sobie wsparcie infrastrukturalne z#doradztwem i#szkoleniami podstawowymi /specjalistycznymi. Po wery-
-kacji zakresu dzia)a$ w#oparciu o#dane zawarte w#ankiecie z#de-nicj* programu inkubacji w#5 przypadkach stwier-
dzono niespe)nianie de-nicji. W#zwi*zku z#powy,szym za prób", uznaje si" 30 o!rodków (28 OI, które wype)ni)y an-
kiet" i#spe)niaj* de-nicj" i#2 OI, które spe)niaj* de-nicj", ale nie wzi")y udzia)u w#badaniu), a#zwrotno!+ cz"!ci badania 
dotycz*cej programów inkubacji, wynios)a 22 ankiety, co daje 73,3%. W#poprzednim badaniu liczba ta by)a mniejsza 
(por. tabela 16), jednak wzrostu nie nale,y wi*za+ z#otwarciem nowych programów, a#raczej ze zmian* metodologii 
badania. De-niowa)a ona dzia)ania inkubacyjne jako program, a#nie jako osobny typ o!rodka, czy dzia)u i#w#zwi*zku 
z# tym o!rodki, które w# poprzednim badaniu nie wykaza)y si" prowadzeniem inkubatorów w# tym zadeklarowa)y 
prowadzenie programów inkubacji. 

O!rodki prowadz*ce programu inkubacji, które wzi")y udzia) w#badaniu dzia)a)y w#12 województwach (w#2014#r. 
w#10) – w#tym po raz pierwszy odnotowano realizacj" programów inkubacji w#województwach warmi$sko-mazurskim 
i#opolskim. Rozk)ad jest do!+ równomierny – najwi"cej jest ich w#podkarpackim i#dolno!l*skim (po 3), a#po 2 w#)ódz-
kim, ma)opolskim, podlaskim, wielkopolskim i#zachodniopomorskim. W!ród badanych o!rodków instytucji prowadz*-
cych programy inkubacji nie ma w#województwach lubelskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz mazowieckim. 

Tabela"16. Liczba o*rodków prowadz&cych programy inkubacji w"latach 2005–2014

Wyszczególnienie: 2005 2007 2009 2010 2012 2014

Liczba podmiotów 7 16 17 20 29 23

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Cele programów i!grupy docelowe
Badane o!rodki zosta)y poproszone o#wybranie spo!ród pi"ciu propozycji takich, które odpowiadaj* celom reali-

zacji programów inkubacji. Maj*c mo,liwo!+ wielokrotnego wyboru tylko 14% o!rodków wskaza)o, ,e poprzez swoj* 
dzia)alno!+ realizuje jeden konkretny cel, co ciekawe we wszystkich przypadkach jest to Stymulowanie tworzenia 
!rm wdra"aj#cych innowacje i$ nowe technologie. Do!+ liczna (24%) jest natomiast grupa o!rodków, które wskaza)y 
wszystkie mo,liwe opcje. To podej!cie niesie ze sob* niebezpiecze$stwo „rozmycia” celów dzia)ania i#rozproszenia 
aktywno!ci wynikaj*cego z#realizacji ka,dego z#celów w#pewnym, ale niezadowalaj*cym zakresie. Najcz"!ciej (38%) 
o!rodki deklaruj* realizacj" czterech celów odpowiadaj*cych czterem najcz"!ciej wskazywanym kategoriom.

Z#celów dzia)ania wprost powinny wynika+ grupy docelowe, do których adresowane s* dzia)ania inkubacyjne. 
Badane o!rodki najcz"!ciej wskazywa)y, ,e kieruj* swoj* ofert" do nowo powsta)ych -rm innowacyjnych oraz do po-
mys)odawców (ponad 80% o!rodków), a#tak,e do studentów (Wykres 21). Taka odpowied. jest spójna z#deklarowa-
nymi wcze!niej celami realizacji programów. Na pytanie czy o!rodek preferuje przedsi"biorców z#okre!lonych bran, 
twierdz*co odpowiedzia)o 68%. Najcz"!ciej s* to -rmy IT lub ICT, w#drugiej kolejno!ci wymieniane by)y biotechno-
logia, chemia i#energetyka. Negatywnie odpowiedzia)o 18% instytucji, co oznacza, ,e programy te nie s* skoncen-
trowane na wybranych bran,ach i#dopuszczaj* uczestnictwo projektów o#dowolnej specjalizacji. 14% o!rodków nie 
odpowiedzia)o na to pytanie.
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Wykres 21. Grupy docelowe programów inkubacji 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Zespo"y realizuj%ce programy 
Wielko!+ zespo)ów realizuj*cych w#o!rodkach programy inkubacji jest zró,nicowana podobnie jak ich struktura 

waha si" od 2 do 18 osób w#zale,no!ci od poziomu rozwoju o!rodka oraz przyj"tego modelu organizacji zespo)u 
(minimalna obsada etatowa i#outsourcing b*d. te, liczny i#posiadaj*cy kompetencje zespó) w)asnych pracowników). 
Liczba osób zarz*dzaj*cych programem inkubacji w#przeliczeniu na etaty waha si" od 0,25 do 3 osób, a#liczba osób 
!wiadcz*cych us)ugi wsparcia dla inkubowanych -rm b"d*cych pracownikami o!rodka waha si" od 0,5 do 16 etatów. 

W#porównaniu z#poprzednim badaniem mo,na zaobserwowa+ zmniejszenie si" liczebno!ci zespo)ów – wów-
czas najmniejsze liczy)y 3 osoby, a#najwi"ksze 35. W#realizacji wsparcia dla inkubowanych z#pomocy ekspertów ze-
wn"trznych korzysta tylko po)owa badanych o!rodków. To niepoj*ca tendencja. Wiedz*c, jak z)o,one mog* by+ po-
trzeby m)odych -rm nie nale,y si" spodziewa+, ,e dysponuj*c tylko w)asnymi si)ami o!rodki b"d* zdolne dostarczy+ 
potrzebne us)ugi na odpowiednim poziomie. Trudno bowiem przyj*+, ,e niewielkie zespo)y pracuj*ce w#o!rodkach 
na rzecz inkubowanych maj* wystarczaj*c* wiedz" i#ilo!+ czasu, aby rzeczywi!cie wesprze+ uczestników programu. 

Wykres 20. Cele realizacji programów inkubacji 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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Oferta programu – infrastruktura
Ponad 60% o!rodków deklaruj*cych w#badaniu prowadzenie programów inkubacji przeznacza na ten cel po-

wierzchni" do 1 tys. m2, 20% do 2 tys. m2, a#pozosta)e 20% powierzchni* ponad 2 tys. m2. Najmniejsze powierzchnie 
s)u,*ce do realizacji programów wynosi)y 40 m2 i#75 m2, natomiast najwi"ksza ponad 12 tys. m2.

Tabela 17. Rodzaj powierzchni u'ytkowej w"dyspozycji inkubatorów technologicznych w"2016 r.

Odsetek inkubatorów dysponuj%cych:

Powierzchni* biurow* 95%

Powierzchni* laboratoryjn* 26%

Powierzchni* biurowo-laboratoryjn* 16%

Inne 32%

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Na potrzeby programów inkubacji o!rodki przeznaczaj* powierzchnie biurowe, a#tak,e cho+ w#mniejszej cz"!ci 
laboratoryjne i#laboratoryjno-biurowe. W!ród innej powierzchni pozostaj*cej w#ich dyspozycji o!rodki wskazywa)y 
sale konferencyjne oraz powierzchnie magazynowe i#produkcyjne. 

Struktura us"ug
Programy inkubacji, których rezultaty o!rodki zadeklarowa)y w#badaniu w#2016 r. obs)u,y)y ponad 1450 klientów 

(por. tab 18). Najbardziej liczn* grup* byli pomys)odawcy. Trzeba jednak podej!+ do tej liczby krytycznie, poniewa, 
o#jej wielko!ci zdecydowa)y dane przedstawione przez jeden o!rodek, który w#ramach realizowanego przez siebie 
projektu obs)u,y) prawie 900 pomys)odawców.

Tabela 18. Liczba klientów programów inkubacji w"2016 r.

Typ klienta Liczba

Pomys)odawcy 1048

Firmy nowo powsta)e 135

Firmy dzia)aj*ce na rynku ponad 3 lata 18

Liczba podmiotów, które zako$czy)y inkubacj" 114

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Wielko!+ programu inkubacji jest zró,nicowana. Liczba klientów najcz"!ciej oscyluje pomi"dzy 11 a#20 podmio-
tami (38%) lub 21 a#30 inkubowanymi (31%). Liczba -rm, które rozpocz")y swoj* wspó)prac" z o!rodkami i#liczba tych, 
które zako$czy)y udzia) w#programach inkubacji równowa,y si". Wsparcia z#zakresu przygotowania biznesplanu, mo-
delu biznesowego i#jego oceny udzielono 92 projektom, natomiast indywidualne wsparcie merytoryczne oferowa)o 
89% programów inkubacji, a#skorzysta)o z#niego 229 podmiotów.

Bior*c pod uwag" wielko!+ i#potencja) merytoryczny o!rodków prowadz*cych programy inkubacji skala us)ug 
inkubacyjnych wydaje si" niewielka. O!rodki koncentruj* si" na innej dzia)alno!ci, a#wsparcie w#postaci inkubacji 
w#wymiarze znanym do tej pory zanika. Jest to szczególnie zauwa,alne w#regionach, w#których sko$czy)o si" lub 
zosta)o znacz*co ograniczone -nansowanie tych programów z#funduszy strukturalnych, a#o!rodki nie s* zaintere-
sowane prowadzeniem na szerok* skal" misyjnej i#de-cytowej dzia)alno!ci wspieraj*cej m)odych przedsi"biorców. 

Certy(katy 
O!rodki prowadz*ce programy inkubacji w#77% zadeklarowa)y posiadanie certy-katu potwierdzaj*cego stan-

dardy dzia)ania lub akredytacj" w#zakresie !wiadczonych us)ug – najcz"!ciej s* to certy-katy ISO (36%) oraz SOOIPP 
(27%), natomiast 18% o!rodków posiada akredytacj" Ministerstwa Rozwoju niezb"dn* do !wiadczenia us)ug w#ra-
mach dzia)ania 2.3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Spo!ród wszystkich podmiotów realizuj*cych 
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programy inkubacji tylko dwa (Pozna$ski Park Naukowo-Technologiczny i#Krakowski Park Technologiczny) prowadz* 
swoje dzia)ania w#tym zakresie w#sposób zgodny ze standardami mi"dzynarodowymi – obie instytucje s* certy-ko-
wanymi Business Innovation Center sieci EBN.

Monitorowanie rezultatów 
Monitorowanie swojej dzia)alno!ci zadeklarowa)o 91% o!rodków realizuj*cych programy inkubacji. Deklarowane 

w#opisach cele prowadzenia tych dzia)a$ zwi*zane by)y z:

�� potrzeb* wykazania stopnia realizacji celów o!rodka („monitorowanie ilo%ci, warto%ci i$rodzaju us&ug”),

�� konieczno!ci* zaspokojenia oczekiwania strategicznych interesariuszy o!rodka („o!rodek zobligowany jest do 
sporz*dzania rocznych raportów z#w)asnej dzia)alno!ci przedstawianych Prorektorowi ds. nauki oraz Kancle-
rzowi”, „prowadzona jest sprawozdawczo!+ zespo)ów wobec Zarz*du oraz sprawozdawczo!+ Zarz*du wobec 
akcjonariuszy”), 

�� obowi*zkiem sprawozdawczym wobec grantodawców („monitorowany jest stopie$ realizacji projektu i#wska.-
niki projektu”, „monitoring wynika z#obowi*zków sprawozdawczych w#ramach projektu”, „o!rodek zobligowany 
jest do realizacji dzia)a$ sprawozdawczych na temat realizacji wska.ników niniejszych projektów”), 

�� potrzeb* oceny adekwatno!ci !wiadczonej us)ugi do potrzeb i#okre!leniu stopnia zadowolenia klientów („ba-
dana jest satysfakcja klientów – w# przypadku lokatorów rokrocznie w# ramach dedykowanego im badania, 
a#w#przypadku klientów zewn"trznych na zasadzie on-going”17).

W#kontek!cie modelowania ewaluacji konieczne jest zachowanie spójno!ci pomi"dzy celami, których realizacji 
s)u,* programy inkubacji, grupami docelowymi oraz zakresem raportowanych danych. Analiza danych zebranych 
w#toku badania wskazuje, ,e cho+ o!rodki deklaruj* prac" z#okre!lonymi odbiorcami, to nie posiadaj* (lub nie spra-
wozdaj*) danych ilo!ciowych dotycz*cych swoich klientów. 

Wykres 22. Zbie'no*- pomi+dzy deklarowanymi grupami docelowymi programów inkubacji, a"raportowa-
nymi danymi 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Najlepiej sytuacja wygl*da w# przypadku programów koncentruj*cych si" na wspieraniu -rm innowacyjnych 
i#technologicznych, a#najgorzej tych skierowanych do akademickich spin-o1ów i#studentów. Te ostatnie tylko w#ok. 
40% przypadków monitoruj* zakres i#ilo!+ us)ug !wiadczonych swoim grupom docelowym, co z#kolei oznacza, ,e 
60% programów inkubacji nie by)oby w#stanie, opieraj*c si" na danych, okre!li+, czy ich dzia)ania s* skuteczne. 

Ankiety wype)nione przez o!rodki pozwoli)y na uzyskanie informacji nie tylko na temat rezultatów o!rodków, ale 
przede wszystkim na temat sposobu i#zakresu monitorowania ich dzia)a$. Wska.niki, których wykorzystanie zosta)o 

17 Cytaty z#ankiet 
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zbadane dotyczy)y trzech obszarów zwi*zanych z#realizacj* programów inkubacji: zarz*dzania programem, struktu-
ry klientów oraz zakresu wsparcia udzielonego klientom programu. 

Monitorowanie wska.ników zwi*zanych z# zarz*dzaniem programem wypada najlepiej. O!rodki przedstawi)y 
dane dotycz*ce zespo)ów wspieraj*cych -rmy, kieruj*cych programem oraz ekspertów zewn"trznych, z# których 
us)ug korzystaj*. Ten obszar by) jedynym, w#którym odsetek udzielonych odpowiedzi we wszystkich pytaniach wy-
niós) powy,ej 80%. To do!+ logiczne, poniewa, wymagane informacje nie by)y trudne do uzyskania i#nie wymaga-
)y bie,*cego monitoringu. Mniej optymistycznie nastraja analiza przyczyn gromadzenia danych – przeci"tnie 40% 
o!rodków zebra)o dane tylko ze wzgl"du na wymagania badania o!rodków. Gdy jeszcze raz spojrzy si" na opisane 
wcze!niej deklarowane przez o!rodki cele prowadzenia monitoringu zauwa,y+ mo,na brak w!ród nich celów zwi*-
zanych z#ocen* stopnia zaspokojenia zapotrzebowania na zasoby niezb"dne do funkcjonowania programu. Trudno 
wi"c mówi+ o#wykorzystaniu danych z#monitoringu do zrz*dzania zasobami zarówno w#kontek!cie uzyskania przez 
realizatora programu wiedzy, czy mia) wystarczaj*ce zasoby, ,eby ten program poprowadzi+, ani czy ten program 
zaspakaja) potrzeby klientów.

O!rodki realizuj*ce programy inkubacji, nie monitorowa)y struktury swoich klientów w#stopniu umo,liwiaj*cym 
zabranie wyczerpuj*cej informacji pozwalaj*cej na mody-kowanie programu, wnioskowanie i# rekomendacje do 
zmian. Wska.niki, mierniki i#charakterystyki, które mia)y najwy,szy odsetek odpowiedzi (struktura bran,owa pod-
miotów uczestnicz*cych w#programie inkubacji; liczba klientów programu; liczba -rm nowo powsta)ych; liczba pod-
miotów, które zako$czy)y udzia) w#programie) to dane, które s* wymagane przez grantodawców w#ramach obowi*z-
kowej sprawozdawczo!ci zwi*zanej z#trwa)o!ci* projektów inwestycyjnych. Potwierdzeniem mo,e by+ tak,e fakt, ,e 
41–50% o!rodków gromadzi)o te dane na potrzeby wewn"trznego i#zewn"trznego monitoringu i#ewaluacji, podczas 
gdy w#pozosta)ych dwóch obszarach (zarz*dzaniu i#us)ugach) warto!ci w#tej kategorii nie przekracza)y 36%. Mimo 
,e dane w#tej kategorii wypadaj* najlepiej, to nadal nie mo,na mówi+ o#zadowalaj*cym wyniku. Odsetek o!rodków 
gromadz*cych informacje na temat liczby klientów programów inkubacji, liczby -rm nowo powsta)ych (w#zale,no!ci 
od typu programu, z#wyró,nieniem innowacyjnych b*d. technologicznych), powinien wynosi+ 100%. 

Niepokoj*ce s* tak,e wyniki analiz dotycz*cych wska.ników zwi*zanych z#zakresem us)ug realizowanych na rzecz 
uczestników programów inkubacji. Dane na ten temat, ze wzgl"du na zakres w)asnego lub zewn"trznego systemu 
monitoringu, gromadzi w#przypadku poszczególnych wska.ników do 36% o!rodków. Podobnie, jak w#przypadku 
monitorowania struktury klientów wska.niki, których warto!+ dostarczy)o najwi"cej instytucji – odsetek klientów 
programu inkubacji, którzy korzystali z#infrastruktury biurowej; odsetek klientów programu inkubacji, którzy korzysta-
li z#infrastruktury laboratoryjnej; liczba podmiotów obj"tych indywidulanym wsparciem merytorycznym opiekunów; 
liczba otwartych konkursów na biznes plan/liczba zg)oszonych projektów – by)y zwi*zane ze sprawozdawczo!ci* 
projektów inwestycyjnych. 

W# badaniu z# 2015 r. tylko oko)o 33% prowadz*cych programu inkubacji deklarowa)o monitorowanie dzia)a$ 
swoich i#klientów [Tórz, 2015, s. 51]. Ta sytuacja tylko pozornie uleg)a zmianie. Co prawda w#2017 r. w#badaniu o!rod-
ków 91% zadeklarowa)o prowadzenie monitoringu, ale bardziej szczegó)owa analiza przedstawionych danych rodzi 
pytanie jakie dane s* zbierane przez o!rodki, skoro w#wi"kszo!ci zaproponowanych wska.ników przeci"tnie 25–35% 
gromadzi je na potrzeby wewn"trznego i#zewn"trznego monitoringu i#ewaluacji, tyle samo zebra)o je na potrzeby 
badania, a#pozosta)a cz"!+ albo twierdzi, ,e nie prowadzi dzia)alno!ci z#danym zakresie albo nie odpowiedzia)a na py-
tanie. Tak,e najcz"!ciej posiadany przez o!rodki standard – certy-kat ISO – nie daje rezultatów jakie mo,e przynie!+ 
ewaluacja. Norma ISO ocenia bowiem proces i#utrzymanie powtarzalnej jako!ci sposobu !wiadczenia us)ugi, ale nie 
ocenia stopnia powi*zania osi*ganych rezultatów z#realizacj* celów. 

Prawid)owo!ci* wart* podkre!lenia jest, ,e w#O!rodkach przede wszystkim gromadzone s* te dane, których wy-
magaj* instytucje zarz*dzaj*ce programami, z#których -nansowane by)y inwestycje i#wsparcie doradcze. Ponadto 
o!rodki w#wielu przypadkach dostarczy)y niespójne dane, dowodz*c nieuwa,no!ci przy wype)nianiu ankiety lub 
nieumiej"tno!ci powi*zania ze sob* pyta$. 
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Us)ug*, której !wiadczenie przez o!rodki innowacji badano po raz pierwszy by)a us)uga akceleracji de-niowana 
jako programy krótkookresowe o#specy-cznej strukturze ukierunkowane na wsparcie tzw. start-upów czyli projek-
tów lub -rm nastawionych na dynamiczny, ci*g)y wzrost. Podmioty bior*ce udzia) w#akceleracji charakteryzuj* si" 
ponadprzeci"tnym potencja)em skalowalno!ci oraz relatywnie wysokim potencjalnym zyskiem dla inwestora. Spo-
!ród badanych o!rodków 15 o!rodków zadeklarowa)o prowadzenie akceleracji pomys)ów. Jednak zebrane dane nie 
s* wystarczaj*ce, aby zobrazowa+ to nowe w!ród o!rodków zjawisko. 

Cz"!+ programów akceleracyjnych jest -nansowana z#projektów. Najwi"kszym krajowym .ród)em jest trwaj*cy 
od 2017 r. pilota, programu „Scale Up”, jednak zarówno poziom zaanga,owania o!rodków w#-nansowane dzi"ki 
niemu projekty, jak i#rezultaty b"d* do wykazania dopiero w#kolejnym badaniu. O!rodki innowacji w#swoich dzia)a-
niach akceleracyjnych anga,uj* si" tak,e w inicjatywy europejskie. Dolno!l*ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
realizuje program akceleracji w#ramach Climate-KIC (europejskiej inicjatywy koncentruj*cej si" na opracowywaniu 
i#wdra,aniu prze)omowych rozwi*za$ w#zakresie ochrony !rodowiska i#powstrzymywania zmian klimatu), a#Pozna$-
ski Park Naukowo-Technologiczny wspó)tworzy), dzi"ki !rodkom z#programu Horyzont 2020, program akceleracyjny 
EU-XCEL, wspieraj*cy m)odych pomys)odawców chc*cych stworzy+ mi"dzynarodowy, innowacyjny start-up i#rozwi-
ja+ pomys)y biznesowe zwi*zane m.in. z#Internetem rzeczy, rozwi*zaniami IT w#s)u,bie zdrowia, rozwojem spo)ecz-
nym, du,ymi bazami danych czy e-commerce.

Obecnie programy akceleracji dynamicznie si" rozwijaj* i# w# przeciwie$stwie do innych programów wsparcia 
mog* liczy+ na znacz*c* pomoc -nansow* zarówno na poziomie krajowym, jak i#europejskim, gdzie oprócz fun-
duszy unijnych popularne s* korporacyjne programy akceleracyjne np. Wayra – Telefónica’s Startup Accelerator  
(https://wayra.co.uk/), Microsoft (https://startups.microsoft.com/en-us/), czy BOOST L’Atelier BNP Paribas  
(https://boost.atelier.bnpparibas/). Czas poka,e, jaki rezultat przynios* podejmowane w#ich ramach dzia)ania i#w#ja-
kim stopniu o!rodki innowacji zaanga,uj* si" w#ich realizacj".
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Regulaminy ochrony w)asno!ci przemys)owej oraz zarz*dzania prawami autorskimi i#pokrewnymi (w)asne lub 
uczelniane), a#zw)aszcza procedury zwi*zane z#zarz*dzaniem i#ochron* stanowi* istotny element efektywnej dzia)al-
no!ci o!rodków oraz warunek konieczny profesjonalizacji !wiadczonych przez nie us)ug w#zakresie transferu techno-
logii i#komercjalizacji. Procedury zawarte s* z#regu)y w#regulaminie zarz*dzania w)asno!ci* intelektualn* i#precyzuj* 
zasady wyboru projektów do komercjalizacji i#zasady zawierania umów i#s* to zasady wewn"trzne o!rodka b*d. 
zasady obowi*zuj*ce wewn*trz uczelni. 

Wdro,one regulaminy posiada 61,5% badanych, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie. Niemal identycznych 
odpowiedzi udzielono je,eli chodzi o#procedury. Te o!rodki, które posiadaj* regulaminy odpowiedzia)y tak,e twier-
dz*co na pytanie o#wdro,one procedury. Nale,y podkre!li+, ,e znacznie lepiej sytuacja wygl*da w#grupie o!rodków 
„bez infrastruktury”: 75% ni, w#grupie o!rodków „z#infrastruktur*”: 55,5%.

Wyniki te wskazuj* na pewien regres w#stosunku do poprzedniego badania. Na koniec roku 2011 stosowne pro-
cedury wewn"trzne posiada)o 60% badanych, za! na koniec roku 2013 – 67,7% o!rodków.18

Dzi"ki pomocy jednego o!rodka z)o,ono !rednio 13,9 aplikacji patentowych i#uzyskano !rednio 18,4 patenty 
(!rednio 21,3 zg)osze$ i#29,3 patentów w#grupie o!rodków „bez infrastruktury” wobec !rednio 4 zg)osze$ i#1,3 uzyska-
nych patentów w#grupie o!rodków „z#infrastruktur*”) oraz !rednio 2,3 aplikacji do Europejskiego Urz"du Patentowe-
go (EPO) uzyskuj*c !rednio 2 patenty (niemal wszystkie w#grupie o!rodków „bez infrastruktury”). 

Wykres 23. !rednia liczba zg)osze, i"uzyskanych patentów przypadaj&cych na jeden o*rodek 

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne
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W#stosunku do sytuacji na koniec 2013 roku nie odnotowano poprawy. &rednia ilo!+ zg)osze$ patentowych przy-
padaj*ce na jeden o!rodek na koniec 2016 jest nawet ni,sza ni, na koniec roku 2013, kiedy to osi*gni"to odpowied-
nio: 26 krajowych zg)osze$ patentowych i#5 do EPO.

W#ochronie patentowej o!rodki „bez infrastruktury”, które z#regu)y s* ulokowane blisko !rodowiska naukowego 
i#dzia)aj* na jego rzecz wykaza)y znacznie lepsze wyniki ni, o!rodki „z#infrastruktur*”. Te o!rodki, których cele !ci!le 
zwi*zane s* z#komercjalizacj* wyników bada$ naukowych osi*gaj* dobre rezultaty w#ochronie patentowej. Niestety 
nie przek)ada si" to w#sposób znacz*cy na wi"ksz* skuteczno!+ w#liczbie skomercjalizowanych technologii, umów 
transferu wiedzy lub sprzedanych licencji. To, ,e o!rodki „z# infrastruktur*” nie odnotowa)y znacz*cych rezultatów 
w#ochronie patentowej, jak wynika z#analizy us)ug specjalistycznych, wynika st*d, ,e nie prowadz* one wsparcia 
w#tym obszarze. Ponadto o!rodki te nie monitoruj* -rm lokatorów w#zakresie uzyskanych patentów.

Wykres 24. % udzia) ilo*ci patentów z)o'onych przy wsparciu o*rodków „z"infrastruktur&” i"„bez infrastruktury”.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Ponadto dzi"ki pomocy o!rodków uzyskano !rednio 4,3 znaków towarowych i#1,3 wzorów u,ytkowych. W#tym 
zakresie nie wyst*pi)y znacz*ce ró,nice mi"dzy o!rodkami „z#infrastruktur*” i#bez. 

W#porównaniu z#poprzednim badaniem rezultaty te utrzyma)y si" na tym samym poziomie. Na koniec 2013 roku 
odnotowano !rednio 3,3 znaki towarowe i#2 wzory u,ytkowe uzyskane dzi"ki wsparciu jednego o!rodka.

Us)ugi zwi*zane z#komercjalizacj* zosta)y wykazane g)ównie przez o!rodki „z#infrastruktur*”. '*cznie o!rodki wy-
kaza)y realizacj" !rednio 27,9 us)ug tego typu na jeden o!rodek (!rednio 31,3 na jeden o!rodek w#grupie o!rodków 
„z#infrastruktur*” i#7 w#grupie o!rodków „bez infrastruktury”). Mediana ilo!ci us)ug wykazanych przez badane o!rodki 
wynosi 12. 

W#porównaniu z#ko$cem roku 2013, kiedy to odnotowano 13,1 us)ugi zwi*zanej z#innowacjami i#komercjalizacj* 
na jeden o!rodek „z# infrastruktur*”, nast*pi) w# tym zakresie znacz*cy wzrost. Patrz*c z#punktu widzenia specy-ki 
dzia)alno!ci o!rodków jest to bardzo wskazany kierunek. Jednak,e warto!+ mediany pozostaj*cej na poziomie !red-
niej z#poprzedniego badania wskazuje na znaczne ró,nice w#ilo!ci !wiadczonych us)ug pomi"dzy o!rodkami i#wi"k-
sz* aktywno!+ jedynie niewielkiej grupy o!rodków. Je,eli chodzi o#o!rodki „bez infrastruktury” to potwierdzaj* si" 
wnioski z#poprzedniego badania, ,e maj* one problem z#wykazaniem us)ug komercjalizacji. Nie !wiadcz* one us)ug 
tego typu b*d. nie prowadz* ich ewidencji i#cz"sto wskazuj* na brak danych.

Ilo!+ bene-cjentów us)ug zwi*zanych z#komercjalizacj* nie jest imponuj*ca. '*cznie na o!rodki, które wykaza)y 
takie us)ugi przypada !rednio 18,7 bene-cjenta na o!rodek. Mediana ilo!ci bene-cjentów zrealizowanych us)ug 
wynosi tylko 7. Zrealizowano !rednio 1,5 us)ugi dla jednego bene-cjenta.

W#konsekwencji powinni!my mówi+ raczej o#stabilizacji w#zakresie us)ug zwi*zanych z#komercjalizacj* na stosun-
kowo niskim poziomie ni, ich rozwoju.
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Us)ugi badawczo-rozwojowe s* zwi*zane z#posiadan* infrastruktur* laboratoryjn*. St*d us)ugi te, potwierdzone 
faktur* lub umow*, wykazane zosta)y jedynie przez o!rodki „z#infrastruktur*”. Wykaza)y one !rednio realizacj" 323,8 
us)ug tego typu (mediana: 43). &rednia warto!+ przychodu z#tytu)u zrealizowanych us)ug wynios)a ok. 1!800 tys. z)o-
tych na o!rodek (mediana: 53,8 tys. z)otych). Us)ugi badawcze, których ilo!+ jest stosunkowo du,a by)y realizowane, 
w#zdecydowanej wi"kszo!ci, przez 2 wiod*ce o!rodki: PPNT i#WPT. 

Tabela 19. Us)ugi badawczo-rozwojowe zrealizowane przez PPNT i"WPT w"roku 2016

Pozna-ski Park  
Naukowo Technologiczny

Wroc"awski Park 
Technologiczny

Ilo!+ us)ug badawczo-rozwojowych  1#552  1#058

w#tym dla najemców  278  365,8

Warto!+ us)ug (tys. z))  10#406,6  1#300,3

w#tym dla najemców (tys. z))  902  834,2

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Inne o!rodki co do ilo!ci i#warto!ci pozostaj* daleko w#tyle. Równie, warto!+ sprzedanych us)ug przez te dwa 
o!rodki znacznie przewy,sza inne. St*d !rednia warto!+ ilo!ci i#warto!ci us)ug znacznie odbiega od mediany.

Ilo!+ us)ug zrealizowanych dla najemców o!rodków stanowi)a 46,2% wszystkich zrealizowanych us)ug badaw-
czo-rozwojowych. Warto!+ !rednia tych us)ug wynios)a ok. 400 tys. z)otych.

Us)ugi badawczo-rozwojowe dotyczy)y nast"puj*cych obszarów: energetyka, ochrona !rodowiska, analizy NMR, 
analizy chromatogra-czne, analizy RAMAN, badania materia)owe (statyczne, dynamiczne, drga$, odkszta)ce$), bada-
nia ,ywno!ci, badania !rodowiska produkcyjnego, analizy chemiczne, mikrobiologia i#biologia molekularna, biotech-
nologia, digitalizacja 3D, drukowanie w#technologii SLS, badania starzeniowe w#komorze klimatycznej oraz wynajem 
sprz"tu laboratoryjnego.

Wykres 25. !rednia ilo*- us)ug w"zakresie komercjalizacji oraz us)ug badawczo rozwojowych zrealizowa-
nych przez jeden o*rodek.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Je,eli chodzi o#rezultaty komercjalizacji to badane o!rodki wykaza)y:

�� !rednio komercjalizacj" 8,4 technologii o# !redniej warto!ci przychodów z# tytu)u tej sprzeda,y wynosz*cej 
ponad 1!900 tys. z)otych na o!rodek (mediana 400tys.), 

�� !rednio podpisanie 3,8 umowy na transfer wiedzy o#!redniej warto!ci przychodów z#tytu)u tej sprzeda,y wy-
nosz*cej ponad 280 tys. z)otych na o!rodek (mediana 53 tys.), 

�� !rednio sprzeda, 2 licencji o#!redniej warto!ci przychodów z#tytu)u tej sprzeda,y wynosz*cej blisko 900 tys. 
z)otych na o!rodek (mediana 900 tys.).
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Us)ugi komercjalizacji i#transferu technologii 

Wykres 26. rezultaty komercjalizacji.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W#stosunku do wyników z#badania przeprowadzonego w#roku 2014 rezultaty komercjalizacji s* znacznie gorsze. 

Tabela 20. Porównanie rezultatów wypracowanych przez przeci+tny o*rodek. 

Rezultat 2011 2013 2016

Liczba skomercjalizowanych technologii 3,7 21,3 8,4

!rednia warto!+ skomercjalizowanych technologii [tys. PLN] – 3174 1900

Liczba sprzedanych licencji – 7,7 2

Liczba zg)osze$ patentowych do Urz"du Patentowego RP 12,9 26 13,9

Liczba zg)osze$ patentowych do Europejskiego Urz"du Patentowego 
(EPO)

1,6 5,1 2,3

Liczba znaków towarowych 1 3,3 4,3

Liczba wzorów u,ytkowych 0,6 2 1,3

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Praktycznie we wszystkich kategoriach nast*pi) regres. Jednak,e je,eli we.mie si" dla porównania median" a#nie 
!redni* mo,na raczej mówi+ o#stagnacji.
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US,UGI INFRASTRUKTURALNE 

Wiele o!rodków innowacji posiada infrastruktur" biurow*, laboratoryjn*, sale konferencyjne i#inne, które przezna-
czone s* na wynajem. Dotyczy to przede wszystkim parków i#inkubatorów technologicznych. Najem powierzchni 
powinien by+ regulowany stosownymi regulaminami. Posiadanie regulaminów lub procedur wyboru lokatorów/
rezydentów deklaruje 94,4% spo!ród badanych o!rodków „z#infrastruktur*”, które udzieli)y odpowiedzi (18).

Z#powierzchni laboratoryjnych korzysta)o w#jednym o!rodku !rednio 21,8 -rm (mediana: 10,5). Wy)*cznie z#po-
wierzchni laboratoryjnych korzysta)o !rednio 9,1 najemców na o!rodek. Stopie$ wykorzystania powierzchni labora-
toryjnych na koniec 2016 roku wyniós) !rednio prawie 84% (mediana: 95%).

Powierzchnie biurowe w#jednym o!rodku „z#infrastruktur*” s* najmowane !rednio przez 65,7 najemców (media-
na: 56) na jeden o!rodek. '*cznie w#15 badanych o!rodkach, które poda)y dane liczba najemców wynosi)a 986. Od 
pocz*tków dzia)alno!ci w#14 o!rodkach najem zako$czy)o 741 najemców, w#tym w#roku 2016 – 159 najemców. Liczba 
najemców, którzy zako$czyli najem w#tych o!rodkach z#powodów innych ni, up)yw okresu umowy wynios)a 54.

Wykres 27. !rednia ilo*- bene/cjentów na jeden o*rodek: najemców powierzchni laboratoryjnych, biuro-
wych oraz us)ug komercjalizacji.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W#badaniu z#roku 2014 identy-kowano !rednio 33,6 lokatora na jeden o!rodek. Zestawiaj*c rosn*c* ilo!+ lokato-
rów z#niewielk* ilo!ci* us)ug komercjalizacji i#ich bene-cjentów uzasadnienie zyskuje wysuni"ta w#ostatnim Raporcie 
SOOIPP z#roku 2014 teza, ,e o!rodki „z#infrastruktur*” skupiaj* si" na zasiedlaniu powierzchni u,ytkowych, a#wsparcie 
merytoryczne zwi*zane z#komercjalizacj* oraz funkcje inkubacyjne stopniowo w#nich zanikaj*.
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Us)ugi infrastrukturalne 

W!ród najemców powierzchni laboratoryjnych dominuj* -rmy prowadz*ce: Badania naukowe i#prace rozwojowe 
(72.11.Z), Badania naukowe i#prace rozwojowe w#dziedzinie pozosta)ych nauk przyrodniczych technicznych (72.19.Z), 
Dzia)alno!+ profesjonaln*, naukowa i#techniczn*, Badania i#analizy techniczne (71.20), Dzia)alno!+ zwi*zan* z#opro-
gramowaniem (62.01.Z#), Pozosta)e us)ugi w#zakresie technologii informatycznych i#komputerowych (62.09.Z). Istotny-
mi bran,ami s* tak,e: Przetwórstwo przemys)owe, Automatyka, robotyka, systemy, Elementy elektroniczne (26.51.Z). 
Incydentalnie pojawiaj* si" te, inne bran,e, np. Dzia)alno!+ postprodukcyjna zwi*zana z#-lmami, nagraniami wideo 
i#programami telewizyjnymi (59.20).

/ród)em przychodów dla o!rodków posiadaj*cych infrastruktur" by) równie, wynajem innych powierzchni, ta-
kich jak sale konferencyjne, sale seminaryjne, przestrzenie wystawiennicze, prototypownie i#showroomy19. Warto!+ 
najmu wynios)a !rednio ok. 60 tys. z)otych na o!rodek. Wynajem prototypowni i#showroomów przyniós) !rednio 
przychód w#wysoko!ci ok. 50 tys. z)otych na o!rodek.

Na terenie o!rodków powierzchnie wynajmuj* lokatorzy strategiczni, szko)y wy,sze i#inne organizacje, które nie 
s* wspierane przez o!rodek. Stwierdzono, ,e w#o!rodkach ulokowane s* instytucje publiczne lub szko)y wy,sze, 
dzia)y B+R (zdecydowanie najwi"cej bo a, 57 we Wroc)awskim Parku Technologicznym), które zajmuj* powierzchni" 
12#190 m2 oraz instytucje -nansowe (fundusze lub instytucje pomagaj*ce w#pozyskaniu -nansowania).

Wykorzystanie powierzchni jest bardzo wysokie. &rednio wykorzystywane jest 93,5% powierzchni.

Wykres 28. Struktura bran'owa lokatorów o*rodków „z"infrastruktur&”.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Najliczniejsz* grup" (33,2%) stanowi Informacja i# komunikacja, nast"pnie dzia)alno!+ profesjonalna naukowa 
i#techniczna (16,9%) pozosta)a dzia)alno!+ us)ugowa (12,9%), przetwórstwo przemys)owe (4,1%) i#pozosta)e bran,e 
(24,3%).

Struktura bran,owa lokatorów o!rodków uleg)a zmianie od ostatniego badania. Wzros)a ilo!+ -rm bran,y infor-
macja, komunikacja kosztem -rm z#bran,y przetwórstwa przemys)owego i#dzia)alno!ci naukowej i#technicznej. Na 
koniec roku 2013 identy-kowano nast"puj*ce bran,e: informacja i#komunikacja (24,9%), dzia)alno!+ profesjonalna, 
naukowa i#techniczna (25,3%) przetwórstwo przemys)owe (17,2%), handel hurtowy i#detaliczny (12,3%), budownic-
two (4%), inne (16,3%). Zmiany nale,y uzna+ za niepokoj*ce, gdy, sektor ICT nie wymagaj*cy specjalnego wsparcia 
infrastrukturalnego (laboratoryjnego) staje si" dominuj*cy. Firmy zajmuj*ce si" us)ugami telekomunikacyjnymi, dzia-
)alno!ci* zwi*zan* z#oprogramowaniem i#doradztwem w#zakresie informatyki czy dzia)alno!ci* us)ugow* w#zakresie 
informacji nie powinny by+ dominuj*c* grup* klientów parków. Instytucje te powinny pomaga+ rozwija+ przed-
si"biorstwa technologiczne o#potencjale produkcyjnym lub us)ugowym i#wysokim poziomie technologii. To one 
powinny stanowi+ g)ówn* grup" podmiotów ulokowanych w#parkach.

19 Ostatnie badanie SOOIPP z#2014 wykaza)o, ,e warsztaty, prototypownie i#wzorcownie uzupe)niaj* zasoby infrastrukturalne w#przypadku 24% 
parków technologicznych. 
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Wsparcie o!rodka dla lokatorów/rezydentów powinno by+ ograniczone w# czasie. Brak ogranicze$ deklaruje 
22,2% o!rodków „z#infrastruktur*”. Pozosta)e tego typu o!rodki stosuj* ograniczenia do 3 lat (33,3%), 4–5 lat (27,8%) 
i#inne ograniczenia (16,7%).

Wykres 29. Ograniczenia czasowe stosowane przez o*rodki w"korzystaniu z"infrastruktury przez lokatorów.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

W#stosunku do poprzedniego badania wzrós) odsetek o!rodków, które stosuj* ograniczenia. Na koniec 2013 roku 
takich o!rodków by)o 48%. Ograniczenie do 3 lat stosowa)o 21% o!rodków, od 4–5 lat 18%, inny okres 9%. Te zmia-
ny nale,y uzna+ za pozytywne. O!rodki musz* zapewnia+ rotacj" lokatorów poprzez wprowadzanie ogranicze$ 
w#okresie korzystania z#infrastruktury o!rodka.

Na wykresie 29. przedstawiono median" przychodów uzyskanych przez jeden hipotetyczny o!rodek z# tytu)u 
sprzeda,y zwi*zanej z#transferem technologii, komercjalizacj*, us)ugami badawczymi oraz us)ug* najmu innych po-
wierzchni. Rysunek nie obejmuje przychodów z#tytu)u wynajmu powierzchni biurowych, laboratoryjnych oraz po-
wierzchni wynajmowanych przez lokatorów strategicznych.

Wykres 30. Mediana przychodów uzyskanych przez jeden hipotetyczny o*rodek z" tytu)u sprzeda'y 
zwi&zanej z" transferem technologii, komercjalizacj&, us)ugami badawczymi oraz us)ug& najmu innych 
powierzchni.

/ r ó d ) o: opracowanie w)asne

Trzy pierwsze kategorie przychodów s* charakterystyczne dla o!rodków „bez infrastruktury”. Dwa ostatnie dla 
o!rodków „z#infrastruktur*”.
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US,UGI BADAWCZO.ROZWOJOWE

Us)ugi badawcze s* realizowane w#du,ej ilo!ci ale w#zdecydowanej wi"kszo!ci przez wiod*ce o!rodki takie jak 
PPNT i#WPT. Inne o!rodki co do ilo!ci, ale przede wszystkim co do warto!ci pozostaj* daleko w#tyle. Nale,y podejmo-
wa+ dzia)ania maj*ce na celu transfer wiedzy z#wiod*cych o!rodków do pozosta)ych dysponuj*cych s)abo wykorzy-
stan* ilo!ciowo i/lub warto!ciowo infrastruktur* badawcz*. 

Za pozytywny nale,y uzna+ wysoki stopie$ wynajmu powierzchni laboratoryjnej i#biurowej. Ró,nice w# liczbie 
bene-cjentów s* wy)*cznie wynikiem wielko!ci posiadanej infrastruktury. Tym niemniej, a, ponad 20% o!rodków 
nie stosuje ogranicze$ co do okresu korzystania z# infrastruktury co prowadzi do stagnacji we wsparciu nowych 
podmiotów i#os)abienia aktywno!ci misyjnej. Okres korzystania lokatora z#infrastruktury powinien by+ ograniczony 
i#rygorystycznie przestrzegany.

Wskazane jest prowadzenie dzia)alno!+ zwi*zanej z#transferem technologii i#komercjalizacj*, w#sposób zrówno-
wa,ony z#us)ugami infrastrukturalnymi i#laboratoryjnymi dla zapewnienia stabilno!ci -nansowania o!rodka. Trudniej-
sze zadanie stoi przed o!rodkami nie posiadaj*cymi infrastruktury, które maj* równie, ma)* skuteczno!+ w#sprzeda-
,y licencji, umów na transfer wiedzy i#komercjalizacji technologii. 

W!ród badanych o!rodków zidenty-kowano 12 parków Technologicznych, które posiadaj* zasoby laboratoryjne 
umo,liwiaj*ce z#tytu)u ich wykorzystania uzyskiwanie znacz*cych przychodów. Najwi"cej us)ug badawczo rozwo-
jowych zrealizowa)y Pozna$ski Park Naukowo-Technologiczny (1552) i#Wroc)awski Park Technologiczny (1058). Inne 
o!rodki zrealizowa)y znacznie mniej us)ug tego typu.
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WNIOSKI:

1. W#ostatnich 3 latach liczba O!rodków Innowacji i#Przedsi"biorczo!ci zmniejsza si" a#ich struktura ulega zmianie. 
Nast*pi) spadek liczby wszystkich rodzajów o!rodków innowacji poza CTT (generowanych regulacj* ustawow*). 
W#najbli,szych latach nale,y spodziewa+ si" kolejnych zmian w#liczbie OI w#zwi*zku z#ograniczeniem zewn"trz-
nego -nansowania ze !rodków unijnych oraz poszukiwaniem przedsi"wzi"+, które generuj* przychody, ale nie-
koniecznie wpisuj* si" w# de-nicj" OI. Skutkowa+ to b"dzie dalszym zanikiem dzia)alno!ci misyjnej o!rodków 
i#podejmowaniem przez ich w)a!cicieli aktywno!ci cz"sto odbiegaj*cej od dzia)alno!ci podstawowej, charakte-
rystycznej dla danego typu o!rodka. Przejawem tych procesów jest obserwowany zanik oferty us)ug szkolenio-
wych, doradczych, us)ug inkubacyjnych i#us)ug zwi*zanych z#komercjalizacj*.

2. Analizuj*c zmiany w# stanie i# strukturze OI na przestrzeni ostatnich dwóch okresów -nansowania (2007–2013 
i#2014–2020) nale,y stwierdzi+, ,e s* one bezpo!rednio zwi*zane z#prowadzon* przez Uni" Europejsk* i#Polsk" 
polityk* stosowania bod.ców stymuluj*cych zmiany w#gospodarce kraju. Polityka ta nie by)a ukierunkowana na 
budow" trwa)ej sieci dobrze wyspecjalizowanych o!rodków, a# jedynie realizacj" krótkookresowych dora.nych 
celów. Z#perspektywy czasu mo,na pokusi+ si" o#stwierdzenie, ,e inwestowanie w#OI by)o rodzajem krótkookre-
sowego eksperymentu, który ze wzgl"du na brak konsekwencji, strategicznego planowania i#podej!cia systemo-
wego prowadzi w#wielu przypadkach do niezgodnego z#pierwotnym przeznaczeniem wykorzystania !rodków 
zainwestowanych w#wytworzenie potencja)u instytucji wsparcia rozwoju innowacji.

3. W#o!rodkach w#dalszym ci*gu dominuje dzia)alno!+ oparta na projektach - w#wi"kszo!ci do-nansowanych ze 
!rodków Unii Europejskiej – przy malej*cej aktywno!ci w#zakresie !wiadczenia us)ug doradczych i#szkoleniowych. 
Projekty i#granty zewn"trzne (regionalne, krajowe i#zagraniczne) stanowi* po op)atach z#najmu najwi"ksze .ród)o 
wp)ywów o!rodków. Niepokoj*cy jest fakt, ,e ogólna liczba !wiadczonych przez o!rodki us)ug specjalistycznych 
oraz ich bene-cjentów jest ma)a. Dotyczy to w#szczególno!ci organizacji, które posiadaj* infrastruktur" pod wy-
najem. Za)amaniu uleg) tak,e, widoczny w# poprzednim badaniu, pozytywny trend wzrostowy w# osi*ganych 
rezultatach w#transferze technologii. Uruchomiony w#2017 roku dwuletni projekt InIn+ zapewne nieco poprawi 
sytuacj" w#CTT i#spó)kach celowych, jednak skutkowa+ b"dzie w#przysz)o!ci coraz wi"kszym uzale,nieniem od 
-nansowania ze strony jednostki macierzystej i#zanikaniem postaw aktywnych w#obszarze !wiadczenia us)ug na 
zasadach rynkowych.

4. Zidenty-kowane w#poprzednim raporcie SOOIPP zagro,enia w#dzia)alno!ci o!rodków pog)"bi)y si" na przestrze-
ni ostatnich 2 lat. Przede wszystkich chodzi o# brak okre!lenia strategicznych celów dzia)ania o!rodków po)*-
czonego z# monitorowaniem ich realizacji oraz brak w)*czenia tej grupy podmiotów w# strategiczne dzia)ania 
Pa$stwa. Niewiele o!rodków prowadzi ca)o!ciowy monitoring swoich dzia)a$ i#ich skuteczno!ci oraz gromadzi 
dane. Jest to widoczne szczególnie w#obszarze !wiadczenia us)ug wsparcia. W#dalszym ci*gu gromadzone s* 
g)ównie te dane, których wymagaj* wy)*cznie instytucje zarz*dzaj*ce programami -nansuj*cymi wsparcie i#inne 
kontroluj*ce o!rodek.

5. O!rodki dysponuj* potencja)em infrastrukturalnym, który mo,na okre!li+ jako bardzo dobry. Zaplecze infra-
strukturalne, takie jak powierzchnia biurowa zosta)o rozbudowane, a#liczba laboratoriów uleg)a zwi"kszeniu. Do 
oferty zosta) w)*czony dost"p do specjalistycznych warsztatów, wzorcowni czy prototypowni. Wykorzystanie 
powierzchni biurowej i#laboratoryjnej jest bardzo wysokie. O!rodki s* równie, dobrze wyposa,one w#elementy 
infrastruktury technicznej.
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6. O!rodki „z#infrastruktur*” skupiaj* si" przede wszystkim na zasiedlaniu powierzchni u,ytkowych, a#wsparcie me-
rytoryczne zwi*zane z# komercjalizacj* oraz funkcje inkubacyjne stopniowo w# nich zanikaj*.  Znajduje to od-
zwierciedlenie w# strukturze zatrudnienia w# OI, gdzie przewa,aj* pracownicy administracyjni i# techniczni nad 
merytorycznymi. W#zakresie oferty us)ug w#o!rodkach tych nast*pi) spadek w#ca)ej grupie g)ównie us)ug specja-
listycznych. Mo,e to oznacza+ specy-czn* specjalizacj" o!rodków z#infrastruktur* na klientach pocz*tkuj*cych. 
Badanie potwierdzi)o równie,, ,e o!rodki z#infrastruktur* do swoich klientów wewn"trznych (lokatorów) adresuj* 
coraz mniej us)ug, g)ównie s* to us)ugi podstawowe: doradcze i#szkoleniowe. O!rodki te wykazuj* jednocze!nie 
znacznie wi"cej bene-cjentów szkole$ ni, o!rodki „bez infrastruktury”. 

7. Realizowane przez OI programy inkubacji zmniejszaj* widocznie skal" swojej dzia)alno!ci. Wysok* liczb" obs)u-
,onych klientów deklaruj* tylko te o!rodki, które uzyska)y do-nansowanie ze !rodków zewn"trznych na realizacj" 
programów inkubacji. Powoli odchodzi si" od tradycyjnej formy inkubacji na rzecz programów akceleracyjnych 
generalnie nie powi*zanych z#infrastruktur* techniczn*. St*d te, niskie zaanga,owanie w#t* form" wsparcia ze 
strony parków i#inkubatorów technologicznych. 

8. O!rodki „bez infrastruktury” maj* problem z#wykazaniem rezultatów w#komercjalizacji i#transferze technologii, 
a#ocena efektów ich dzia)alno!ci jest niesatysfakcjonuj*ca. Co prawda wykazuj* one wi"ksz* efektywno!+ w#re-
alizowaniu us)ug specjalistycznych oraz znacznie wi"ksz* w#zakresie ochrony w)asno!ci intelektualnej ni, o!rodki 
z# infrastruktur*, jednak nie zmienia to ogólnego obrazu. Wskazuje to raczej na specjalizacj" tych o!rodków na 
obs)udze klienta zaawansowanego przy s)abn*cej intensywno!ci tego wsparcia w#stosunku do lat ubieg)ych.

9. Niewielka grupa wiod*cych o!rodków „z# infrastruktur*” jest coraz bardziej skuteczna w# us)ugach transfe-
ru technologii i# badawczo rozwojowych oraz wykazuje znacz*ce rezultaty komercjalizacji. Kierunek ten wy-
daje si" by+ dobrym rozwi*zaniem szczególnie dla o!rodków wyposa,onych w# infrastruktur" laboratoryjn* 
i#badawczo-rozwojow*.

10. Aktywno!+ badanych O!rodków Innowacji w 2016 roku skupia)a si" na dzia)aniach, które s* nieco obok opisa-
nej i analizowanej niniejszym raporcie. Najwi"ksz* aktywno!+ stwierdzono w obszarze upowszechniania idei 
przedsi"biorczo!ci i wiedzy o innowacjach – zorganizowano )*cznie 1183 imprezy tematyczne dla ponad 53#tys. 
uczestników, szkolenia dla 5 tys. pracowników naukowych, oraz zaj"cia z przedsi"biorczo!ci dla ponad 5 tys. 
studentów.

11. Prawie 72% o!rodków deklaruje posiadanie certy-katów potwierdzaj*cych standardy dzia)ania i# jako!+ us)ug, 
niestety nie przek)ada si" to na wzrastaj*c* liczb" !wiadczonych przez nie us)ug.

12. Podmioty zaliczane do o!rodków innowacji w#bardzo ograniczonym zakresie uczestnicz* w#realizacji nowych 
form wsparcia rozwoju innowacji (funduszach szedowych, czy programach akceleracyjnych). Finansowanie tych 
form zosta)o ukierunkowane na podmioty komercyjne, które skutecznie wesz)y w#rol" O!rodków Innowacji. Jed-
nak nie nale,y oczekiwa+, ,e b"d* one kontynuowa+ swoj* aktywno!+ po ustaniu zasilania -nansowego.




