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„Drugie Forum Dialogu Nauka-Przemysł” rozpoczęła się debatą ekspercką podczas której zapoznano 
się z nowymi trendami w biznesie i nauce. 50 najważniejszych technologii przyszłości na świecie 
zaprezentował Frost & Sullivan. Pokazano również miejsce Mazowsza na tle regionów i gospodarek 
w Polsce, Europie i świecie. 
 

 
  



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

Debata 15 października 2018 r. 
 
Idea organizacji debaty nie była przypadkowa. Kończące się środki pomocowe Unii Europejskiej 
(szczególnie istotne z perspektywy regionu Mazowsza), zmiany wynikające z przyjętej nowelizacji 
ustawy o szkolnictwie wyższym, funkcjonująca od dwóch lat ulga na prace B+R dla firm, powodują 
konieczność zmian w podejściu do współpracy sektorów: nauki i biznesu, będąc pretekstem do 
wspólnej rozmowy uczestników spotkania na temat zachodzących trendów, wyzwań czy też 
problemów z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Wydarzenie będzie również 
okazją do bliższego poznania ale przede wszystkim wymiany informacji, wiedzy pomiędzy 
uczestnikami oraz wspólnej odpowiedzi na następujące pytanie cyt.: Czy Mazowsze vs. Polskę stać 
na innowacyjności ? 
 
Spotkanie poprzedziły krótkie wystąpienia zaproszonych ekspertów tj.: 
 
• Maria Piotrowska, przedstawicielka Frost & Sulivan poświęcone raportowi opracowanemu przez 

firmę na temat najważniejszych technologii, które zrewolucjonizują świat w najbliższych kilku 
latach (prezentacja na końcu załącznika);  

 

 

 

• dr Artur Bartoszewicz reprezentant Szkoły Głównej Handlowej, „Innowacje w firmach – 
współpraca świata nauki i biznesu - optyka Mazowsza” (prezentacja na końcu załącznika). 
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Całe spotkanie poprowadzili dr Artur Bartoszewicz reprezentant Szkoły Głównej Handlowej 
i przedstawiciel Akademii Górniczo – Hutniczej p. Profesor Zbigniew Kąkol wraz z gospodarzem 
Forum tj.: przedstawicielem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii - Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. 
 
Uczestnicy debaty 
Do uczestnictwa w wydarzeniu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii 
zaprosiło następujących partnerów/gości, tj.: 
 
• PKN Orlen S.A. 
• Grupa Adamed 
• Petrol Sp. z o.o. 
• Skriware Sp. z o.o. 
• Frost & Sullivan S.A. 
• Pro - Development Sp. z o.o. 
• Instytut Fizyki PAN 
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• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
• Politechnika Częstochowska 
• Uniwersytet Warszawski 
• Warszawski Uniwersytet Medyczny 
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
• Akademia Leona Koźmińskiego 
• Uniwersytet SWPS 
• Pracodawcy RP 
• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych 
• Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy 
• Przedstawiciele platform InterBioMed oraz Fotowoltaiki 
 
Pytania zadane uczestnikom podczas spotkania 
 
• Mazowsze najbogatszym regionem, to po co nam więcej? 
• Co należy zrobić aby dalsze utrzymanie pro-rozwojowego „kursu" regionu było możliwe ? 
• Jak zwiększyć potencjał wewnętrzny regionu? Czy możliwe jest to poprzez innowacje? 
• Jak wyzwalać innowacje, które współcześnie są areną walki konkurencyjnej przesądzając 

o rozwoju? 
• Innowacja jako produkt, pomysł jako produkt, jak pobudzać zainteresowanie innowacją 

i pomysłami na nie? 
• Samemu, czy w grupie? Człowiek to zwierzę stadne, a firma? Jak kooperować, aby innowacje 

stały się elementem budowania wspólnych wartości? 
• Co nas kreci i co nas podnieca w kooperacji, a czego się boimy? 
• Co należy poprawić, aby dwa światy: nauki i biznesu zakochały się w sobie? Czy taka miłość 

może mieć happy end? 
• Czy region posiada wewnętrzny eko-system innowacyjności? Jeśli tak to na czym to polega, jeśli 

nie to czego brakuje? 
• Czym dla Państwa, a więc ekspertów biorących udział w dzisiejszym spotkaniu jest 

innowacyjności z perspektywy regionu ale również całej Polski ale również organizacji, które 
reprezentujecie? Komu i do czego ten kłopot z innowacją jest potrzebny? 
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Głosy i wnioski z przeprowadzonej dyskusji 
 
• Wskazany jest pragmatyzm wszystkich stron. Identyfikowany jest „genetyczny" brak 

pragmatyzmu i oparcie decyzji na emocjach oraz ocenach nierynkowych. 
• W uczelniach przyzwyczailiśmy się do zdobywania pieniędzy w formie projektów. Natomiast 

głównym źródłem funduszy na działania innowacyjne takiej uczelni jak AGH, powinien być 
rynek.  Konieczne jest zbudowanie środowiska i warunków do tworzenia innowacyjnych 
przedsiębiorstw w oparciu o technologie wypracowane na uczelni. 

• Potrzebujemy nie tkanek, systemów a archipelagu współpracy. 
• Aż 20% polskich przedsiębiorców nie wie o możliwościach współpracy ze środowiskiem 

naukowym, prawie 40% firm nie wie, jak dotrzeć do ośrodków naukowych zainteresowanych 
komercjalizacją badań, tylko 10% firm widzi we współpracy z naukowcami szanse zwiększenia  

• możliwości eksportowych, przedsiębiorcy narzekają na brak zachęt prawnych i konkretnych ofert 
ze strony środowisk naukowych, brak współpracy z naukowcami wynika z niewiedzy nt. 
potencjalnych korzyści. Aż 62% naukowców deklaruje, że są autorami rozwiązania, które nadaje 
sie do komercjalizacji, zdaniem 1/3 naukowców przedsiębiorcy przejawiają zbyt mało inicjatywy 
w poszukiwaniu pól współpracy (Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych - 
MNiSW) 

• Należy nauczyć się zarządzania ryzykiem. Brak umiejętności zarządzania ryzykiem po stronie 
nauki często paraliżuje współpracę. 

• Naukowcy powinni pracować z zalążkiem szaleństwa naukowego, w którym rzucają się na 
pomysły, wydawałoby się nierealne. Tylko na takiej drodze można wymyślać nowe materiały, 
innowacyjne technologie. Tacy ludzie nie mogą zajmować się zdobywaniem pieniędzy, analizą 
ofert kredytowych i przepisów bankowych. Banki z kolei nie znają się na nauce i trudno im 
oceniać wyniki badań naukowych. Musi byś ktoś prężny, kto ma zaufanie obu stron, kto ich 
dobierze i połączy. Zaufanie uczelni, że zdobędzie najlepsze finanse, oraz zaufanie banków, że 
przedstawi im wiarygodną ocenę prawdopodobieństwa sukcesu tego projektu naukowego.  

• Zauważalny jest brak rozwoju, a wręcz cofanie się w podejmowaniu współpracy. 
• Istnieją zasadnicze różnice miedzy nauką a biznesem:  

o Nauka musi być otwarta i nadmiarowa 
o Biznes musi zamknięty i dopasowany do warunków i rynku 
o Nauka jest nastawiona na wydawanie pieniędzy 
o Biznes nastawiony jest na zarabianie pieniędzy 
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• Brak wzajemnego zrozumienia i dlatego trzeba budować pomost pomiędzy tymi dwoma 
światami. 

• Za cel średniookresowy Polski/Mazowsza powinno uznać się osiągnięcie minimum 50% poziomu 
Europejskiego wskaźników innowacyjności. 

• Wskazane jest przygotowanie się wszystkich stron do programu Horyzont UE (nauki, biznesu, 
administracji, ekspertów itp.). Koniec oferty regionalnej po 2020 roku wymusza run na program 
Horyzont UE. 

• Diagnoza braku sukcesu w programie Horyzont UE to zbyt mała liczba dobrych wniosków. 
Niezbędny jest pipeline projektów, swoista krajowa fabryka projektów. 

• Istotnym ograniczeniem dla projektów B+R jest nad wyraz rozbudowana administracja 
i biurokracja (szczególnie po stronie nauki i systemu wdrążania programów). 

• Widoczne jest zjawisko poprawnej współpracy biznes - naukowiec i negatywnych zjawisk braku 
współpracy na płaszczyźnie biznes - uczelnia. Uczelnie są nieelastyczne, zbyt opanowane 
podejściem biurokratycznym. 

• Kominowa struktura uczelni nie sprzyja szybkiemu tworzeniu zespołów interdyscyplinarnych, 
których potrzebuje przemysł. 

• Współpraca z przemysłem nie jest doceniana w ocenie parametrycznej. 
• Podobnie system oceny pracowników w małym stopniu promuje współpracę z gospodarką. 
• Słaba promocja i marketing działalności badawczej uczelni 
• Bariery instytucjonalne, bariery informacyjne (ograniczona komunikacja pomiędzy 
środowiskami) oraz bariery biurokratyczne/administracyjne (nadmierna biurokratyzacja 
procesów transferu technologii). 

• Zauważany jest brak empatii i kapitału społecznego - co totalnie paraliżuje mechanizmy 
współpracy  przy  projektach B+R  (brak zaufania strony nauki i biznesu). 

• Wskazana jest promocja współpracy i budowa kapitału społecznego poprzez best practice. 
• Profesor Janusz Czapiński w wynikach Diagnozy Społecznej, podkreślał, że Polska nie będzie się 

rozwijać technologicznie, kreować własnych marek, dopóki nie wzrośnie społeczny kapitał 
wiążący. Musimy budować zaufanie w relacjach międzyludzkich. Musimy budować zgodę 
społeczną, nie tylko na kopalnię, elektrownię, inwestycje infrastrukturalne, ale przede wszystkim 
na wprowadzenie nowych technologii i usług. I to też jest obowiązek naukowców, inżynierów, 
specjalistów. To oni są odpowiedzialnymi za realizację kontraktu, to oni są autorytetami dla 
interesariuszy. Wiedzą, co budują, jak to będzie działać i jakie zagrożenia przynosić.  

• Bez społecznej akceptacji, bez silnego społecznego kapitału wiążącego wprowadzenie 
innowacyjnych rozwiązań do naszego życia nie będzie możliwe. 
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• Niezbędne jest wypracowanie nowych zasad wsparcia naukowców odpowiadających za sukces 
innowacji. 

• Idea jest oczywista – jeżeli ktoś opracuje coś mądrego, to niech zarobią wszyscy: autor projektu, 
uczelnia która mu stworzyła warunki, firma w której to opracowanie wystartuje biznesowo, 
budżet państwa. 

• Niezbędna jest personalizacja współpracy na płaszczyźnie biznes - uczelnia, a to wymaga nowych 
modeli zarządczych w statutach uczelni w oparciu o reformę nauki 2.0. 

• Kryterium oceny innowacyjności regionu/uczestnika rynku powinna być liczba patentów, ale 
wdrożonych z sukcesem biznesowym do gospodarki. Powinno się dążyć do doskonałości nie 
tylko naukowej, ale i biznesowej. 

• Biznes poszukuje wiedzy w modelu transferu przez człowieka, dlatego zainteresowany jest nie 
tyle współpracą z uczelnią, co zatrudnianiem naukowców we własnych strukturach projektowych. 

• Także przedsiębiorstwa powinny delegować swoich pracowników do pracy na uczelni w celu 
wykonywania badań w ramach doktoratów i kształcenia studentów, którzy potencjalnie zasilą 
firmę. Bliska współpraca i kontakt studenta z przedsiębiorstwem już na etapie studiów 
z pewnością przyniesie pozytywne rezultaty. 

• Dzisiaj największą przeszkodą dla innowacyjności firm jest brak utalentowanych, 
wykwalifikowanych pracowników, którzy są dla przedsiębiorstw źródłem ich konkurencyjnej 
przewagi. Brak odpowiednio przygotowanych pracowników może znacząco wpłynąć na 
spowolnienie rozwoju firmy. 

• Innowacje muszą być tworzone docelowo w przedsiębiorstwach, bo to rynek jest stymulatorem 
procesów innowacyjnych. Zadaniem uczelni jest więc kształcenie, tworzenie i transferowanie 
wiedzy do gospodarki, przy czym ten transfer najlepiej realizowany jest przez transfer ludzi. 

• Najsłabszym punktem wyboru projektów jest ich ocen biznesowa, brakuje ekspertów umiejących 
ocenić zasadność rynkową realizacji projektów B+R. 

• Pomimo wskazanych trudności, analiza rynku innowacji w Polsce wskazuje, że systematycznie 
wzrasta liczba przedsiębiorstw, które poszukują rozwiązań innowacyjnych mających 
świadomość, że są one jednym z ważniejszych czynników determinujących konkurencyjność ich 
firmy. Wzrasta przekonanie, że rozwój przedsiębiorstw uzależniony jest od wzrostu wiedzy, a to 
determinuje konieczność współpracy ze środowiskiem naukowym. 
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• Za główny i bardzo skuteczny model rozwoju innowacji uznano skuteczne kontakty osobiste, 

które powinny być promowane i rozwijane. 
• Delegowanie ludzi z uczelni do przemysłu i z przemysłu do uczelni jest w świecie praktyką 

powszechną. Umożliwia to budowanie zespołów biznesowo-naukowych skutecznie 
wdrażających wiedzę w nowych produktach czy technologiach. W Polsce takie działania nie są 
standardem. 

 

 

 K. W. Marszałek,  K.Wojciechowski 

of	Science	and	Technology,	al.	A.	Mickiewicza	30,	30-059	Cracow,	Poland 

marszale@agh.edu.pl 
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Express

•VCSELaser

Health and Wellness

•Biobetters

•BiomarkerAnalytics

•Microbiomics

•ProteinTherapeutics

•Regen Med

•ZikaControl

Sensors and  

Instrumentation

•Biosensor

•LiDARSensor

•SensorFusion

•SmartSensors

Information and Communication

Technologies

•5G

•Blockchain

•Cognitive  

Security

•DeepLearning

•HapticReality

•Hyperimaging  

Analytics

•Small Data

GLOBAL TOP 50  

TECHNOLOGIES



Metal-ion and Metal-air Batteries are Alternatives for Li-ion

Lithium Sulphur Batteries
• Anode: Lithiummetal

• Cathode active material:  

Sulphur

• Specific energy density: 2,566  

Wh/kg.

Lithium Air Batteries
• Anode: Lithiummetal

• Cathode active material:Air.

• Specific energy density:  

5,200Wh/kg

Sodium Ion Battery
• Anode active material: Sodium  

ion

• Cathode:Graphite.

• Specific energy density: 600  

Wh/kg

Sodium Air Batteries
• Anode: Sodiummetal

• Cathode active material:Air.

• Specific energy density:  

1,605Wh/kg

Aluminum Ion Batteries
• Anode active material:  

Aluminumion

• Cathode:Graphite.

• Specific energy density: 1,340  

Wh/kg

Aluminum Air Batteries
• Anode: Aluminummetal

• Cathode active material:Air.

• Specific energy density: 2,796  

Wh/kg

ImpactIndicator

High Medium Low

Legend

Year of Impact:

1–2Years 3–4Years 5–10Years

Legend

ImpactLevel ImpactLevel

ImpactLevel

ImpactLevel

ImpactLevel

ImpactLevel
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Smart packaging is convertingnormal packaging to perform multiple functions

Smart packaging: intelligent packaging & activepackaging

Active packaging: involves use of an active system that can maintain the shelf life of a product or extend it.  

Intelligent packaging: is that which can process and transmit information to the consumer

Smart Packaging – Technology Snapshot



Technologies Poised to Transform the Global Healthcare

Landscape

Microbiomics:  

Movers & Shakers
Microbiome therapeutics  

are likely to emerge as  

potential alternatives to  

conventional therapies,  

especially for the  

management of GI  

disorders such as  

Clostridium difficile (CDI).

Probiotic and  

prebiotic  

technologies are also  

likely to significantly

impact personal care

formulationsby  

enhancing skin  

health.

Rising health  

awareness will  

drive the  

incorporation of  

microbiomics

in F&B

Microbiome technologies are suitably poised to  

transform the healthcare, personal care, and food &  

beverage (F&B) sectors by enabling ‘game changing’  

innovations, which have the potential to transform  

patient and consumer lives.

10/10

Seres  

Therapeutics

Chr.Hansen

Rebiotix

S-Biomedic

Azitra

Vedanta

uBiome

13

Disruptive  

Index



Probiotic Innovations Lead the Global Microbiome

Landscape

Therapeutics

• Fecal microbial  

transplantation  

(FMT)-based  

treatments

• Over-the-

counter(OTC)  

probiotic  

supplements

• Live

biotherapeutics

• Genetically  

modified(GM)  

microbes

Application Diversity: Microbiome Technologies

Personal Care
• Liveprobiotics

• Heat-inactivated

probiotics

• Probiotic-derived  

ingredients, such as  

supernatant from  

bacterialcultures

• Prebiotics

• Targeted  

antimicrobials

F&B
• LiveProbiotics

• Non-live

Probiotics

• Heat-stable  

Probiotics

• Prebiotics

• Synbiotics

• Targeted  

Antimicrobials

• uBiome

• FinchTherapeutics

• Janssen

• Clorox

• Enterome

• MicroBiomeTherapeutics

Emerging Innovators in Microbiome Technologies

Key Technology Segments

by Application

Vedanta:  
Thecompanyis 

looking todevelop 
microbiome-based

therapies for
infectious and
inflammatory

diseases.

The company  
offers custom  
probiotic  
solutions  
under the  
PROBIO-TEC®

brand.

Rebiotix Inc:  
The company  
offers the  
Microbiota  
Restoration  
Therapy (MRT)  
platform for  
delivering live  
bacteria to treat  
intestinal  
diseases.

Azitra:

The company  
is developing  
novel GM  
platforms for  
skin disease  
treatments.

Microbiome Innovations: Companies to Action

Seres Therapeutics: The company is  
developing an FMT-based therapeutic  
platform for ulcerativecolitis.

Chr. Hansen:Kallyope:

It is focusedonthe 
impact of thegut–

brainaxison 
physiology,  

behavior,and 
diseasepathology.

Evelo  
Biosciences:  

The  companyis
lookingto 

develop  
microbiome-
basedcancer 

therapies.

4
5

36

27

1

Innovative Microbiome  

Companies

14



Strategic Opportunities Matrix

1 2 3 4 5 6 7 8 910

I P
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750M

Size of the bubble  

indicates  

innovation index

100B 250B

Sector Adoption
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Market Potential
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Technology Attractiveness Matrix

$900M$300M

251-500
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Funding

$110B+
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Market Attractiveness Matrix
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Waves of Innovation
Leveraging points of convergence

ULTRA  

HIGH-STRENGTH

METALS

New paradigm in  

Industry 4.0paving

the way for newplayers

with disruptive potential

DEEP  

LEARNING/  

AI

Controlled3D 

printingfor 

predictive  

maintenance

Lightweight  

frames for  

aerospace,  

defense,  

automotive

SENSOR  

FUSION

METAL 3D  

PRINTING

18



Wearables/  

AI Chip

Biosensors

Self-healing

Materials

AI/ NLI

Targeted Drug  

Delivery/  

Encapsulation

Automated TheraNostics
Personalized error-free medicine

19



Advanced  

Batteries

Mobile  

Desalination

Advanced  

Encapsulation

Microbiomics

Make Agriculture Great Again!
This convergence scenario is mainly suitable for geographies  

where agriculture is affected by scarcity of water. By making use  

of mobile desalination, advanced encapsulation andagriculture

2.0 technology solutions like mapping, targeted delivery of water,  

insecticides, and fertilizers can be ensured. Mobile desalinationis

supported by renewable and advanced batterysolutions.

AGRICULTURE

2.0

MAGA – Make Agriculture GreaEtNAEgRaiGnY AS A SERVICE

20



FFUUTTUURREE1188*

ADVANCED MANUFACTURING &

AUTOMATION

4D Printing  

Self-reconfigurable Modular Robots

MICROELECTRONICS

Neuromorphic Chips  

ComputationalSSD

SENSORS &

INSTRUMENTATION

BiodegradableSensors

SODAR

MEDICAL DEVICES &

IMAGING

Printed Organs  

Ectogenesis

CHEMICALS &  

ADVANCED MATERIALS

Superamphiphobic Coatings  

Zero FrictionCoatings/Surfaces

INFORMATION &  

COMMUNICATION TECHNOLOGY

Pervasive Computing  

QuantumComputing

ENERGY &  

UTILITIES

Power-to-X

ProtonBattery

ENVIRONMENT &  

SUSTAINABILITY

Micro-climate Engineering  

Rare EarthRecovery

HEALTH &  

WELLNESS

DNA Data Storage  

MolecularRobots

*  Technologies with long term  

(beyond 2025) commercial Impact;  

low TRL (Tech Readiness Level)today



‘Innovative Convergence’ DrivEeNsESRolGutYioAnSs!A SERVICE
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@TechVision_FS

www.frost.com/techvision

marta.piotrowska@frost.com

Marta Piotrowska

Let’s talk INNOVATION…

23

Learn more at
https://vimeo.com/frostsullivan/review/261184385/19971ca7bd

http://www.frost.com/techvision
mailto:marta.piotrowska@frost.com
https://vimeo.com/frostsullivan/review/261184385/19971ca7bd


Czy Mazowsze vs. Polskę stać na 
zaniechanie innowacyjności?

Innowacje w firmach – współpraca świata nauki i biznesu – perspektywy dla Mazowsza

dr Artur Bartoszewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 24
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Teza

• Otwartość na innowacje pobudza aktywność
gospodarczą oraz kreuje potencjał konkurencyjności
regionalnej.

• Aktywna polityka proinnowacyjności poszerza
możliwości i kierunki rozwoju.

• Jednak sama otwartość bez realnych narzędzi
wsparcia nie spowoduje, że region stanie się
przestrzenią absorbującą innowacje.

• A świat nauki i biznesu… chocholi taniec?

26
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Szybko zmieniający się świat

28
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ERA INFORMACYJNA

30



UMIEJĘTNOŚCI  XXI  w.

Przetwarzanie 
informacji

Uczenie się przez 
całe życie

Praca zespołowa oraz komunikacja
31
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PKB na mieszkańca według parytetu siły 
nabywczej UE28=100

województwo 1997 2004 2008 2014 Zmiana 2004-2014

Mazowieckie 63 77 89 109 32

Śląskie 50 57 61 71 14

Wielkopolskie 46 55 59 73 18

Dolnośląskie 46 52 60 76 24

Pomorskie 44 50 53 65 15

Zachodniopomorskie 44 47 51 57 10

Łódzkie 39 47 52 64 17

Kujawsko-Pomorskie 39 45 49 55 10

33© Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH



województwo 1997 2004 2008 2014 zmiana 2004-

2014 

Lubuskie 41 45 48 57 12

Opolskie 40 44 48 55 11

Małopolskie 39 43 49 61 18

Warmińsko-Mazurskie 35 39 42 49 10

Świętokrzyskie 33 39 45 50 11

Podlaskie 35 38 41 49 11

Podkarpackie 33 35 39 48 13

Lubelskie 34 35 39 47 12

Polska 44 51 56 68 17

PKB na mieszkańca według parytetu siły 
nabywczej UE28=100

34© Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH



Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionach 
typu NUTS 3 według parytetu siły nabywczej 

w latach 2004-2014, 
UE 28=100

Podregion 2004 2014 Zmiany 2004-2014

Warszawa 144 199 +55

Poznań 104 135 +31

Wrocław 72 112 +40

Kraków 78 110 +32

Trójmiasto 75 94 +19

Łódź 61 85 +24

Chełmsko-zamojski 30 37 +7

Ełcki 33 39 +6

Łomżyński 38 44 +6

Polska 56 68 +12

35© Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH
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Bank Światowy Produkt krajowy brutto na km2 

37

Gill J. (2010, October), Regional Development Policies: Place-based or People-centred, The World Bank, 
Washington.



Bank Światowy Produkt krajowy brutto na km2

38
Gill J. (2010, October), Regional Development Policies: Place-based or People-centred, The World Bank, 
Washington.
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Co to znaczy być otwartym na 
innowacje, czy sama otwartość 
wystarczy by region stał się 
innowacyjny?

40
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Indeks Millennium 2017
Potencjał Innowacyjności Regionów



Wyniki województw w podziale na 6 
kryteriów innowacyjności

42
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Wydajność pracy



Stopa wartości dodanej
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Wydatki na badania i rozwój

45



Liczba studentów
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Pracujący w B+R

47



Liczba wydanych patentów

48
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Poniższy wykres przedstawia zmiany w poziomie Inter-
regionalnego Wskaźnika Innowacyjności  IWI wybranych polskich 

województw w latach 2003-2011. 

Źródło: Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy raport okresowy za 2014 rok Przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt nr POKL.08.02.02-14-001/09 pt. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, Warszawa, luty 2015 r.

50



Jednym ze sposobów prezentacji wyników bazujący na raporcie z badań „Regionalne Systemy Innowacji w
Polsce”, opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest przedstawienie rankingu
regionów w oparciu o zmienne Wejść (średnia wartość wskaźników z filarów III-VI: Personel badawczo-
rozwojowy, Otoczenie makroekonomiczne, Sytuacja demograficzna oraz Działalność inwestycyjna biznesu),
Wyjść (grupy I-II: Osiągnięcia patentowe oraz Funkcjonowanie innowacyjne firm) i Interregionalnego
Wskaźnika Innowacyjności. Schemat prezentuje rozwiązanie dla 2011 roku.

Źródło: Mazowsza na tle innych regionów kraju i Europy raport okresowy za 2014 rok Przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt nr POKL.08.02.02-14-001/09 pt. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji
wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, Warszawa, luty 2015 r.
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Mistrzowie świata technologicznego 

• Osiem spośród najwyżej wycenianych firm na świecie to
firmy technologiczne.

• Łączna kapitalizacja rynkowa tych spółek wynosi 4,7 bln dol.
To 30 proc. łącznej kapitalizacji pozostałych 92 ze 100
najbardziej wartościowych firm.

• Spośród tych ośmiu firm pięć: Apple, Alphabet, Microsoft,
Amazon i Facebook) pochodzi z USA, dwie są chińskie:
Alibaba i Tencent, a jedna południowokoreańska, czyli
Samsung.

• Najbardziej ceniona europejska firma technologiczna, SAP,
jest dopiero 60. wśród najwyżej wycenianych na świecie .

67



Nakłady unijnych firm na badania 
wzrosły o 7,5 proc. 

• 2.500 firm ponoszących na świecie najwyższe nakłady w badania i rozwój w roku

finansowym 2015/2016 wydało na ten cel 696 mld euro – wynika z dorocznego raportu EU

Industrial R&D Investment Scoreboard, przygotowanego przez Komisję Europejską.

• Wyliczone w najnowszym raporcie nakłady na badania i rozwój (R&D) są o 6,6 proc. wyższe

niż rok wcześniej, a motorem wzrostu były przede wszystkim firmy z sektora

zaawansowanych technologii.

• Nakłady na R&D firm z krajów Unii uwzględnionych w globalnym zestawianiu wzrosły o 7,5

proc. Oznacza to, ze rosły szybciej niż wydatki wchodzących w skład TOP2500 firm z USA

(wzrost o 5,9 proc.) i Japonii (wzrost o 3,3 proc.). Wzrost wydatków na badania i rozwój

chińskich firm podliczono na 24,7 proc.

• W globalnym rankingu najwięcej firm – 837 (na R&D wydały w sumie niemal 269 mld euro)

– pochodzi z USA.

• 590 uwzględnionych w nim przedsiębiorstw ma siedzibę w Krajach Unii Europejskiej (ich

nakłady na R&D podliczono na 188,3 mld euro), 356 w Japonii (99,9 mld euro), a 327

w Chinach (49,8 mld euro).
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Wśród 390 firm z pozostałych 
krajów nie ma ani jednej z Polski.

• Komisja szacuje, że nakłady uwzględnionych w globalnym zestawieniu firm

stanowią ok. 90 proc. światowych wydatków przedsiębiorstw na R&D.

• Z raportu wynika, że nakłady na R&D są bardzo silnie skoncentrowane. Na 100

pierwszych firm przypada 53,1 proc. nakładów poniesionych przez światowy

TOP2500, zaś na pierwsze 50 – 40 proc. Widać też silną koncentrację

geograficzną. Na pięć krajów o najwyższych wydatkach firm na R&D – USA,

Japonia, Niemcy, Chiny i Francja – przypada 74 proc. nakładów uwzględnionych

w TOP2500. Na pierwsze dziesięć krajów – 90 proc.

• Czołowa pięćdziesiątka przedsiębiorstw zdominowana jest przez firmy

z sektorów zaawansowanych technologii, biotechnologii i farmaceutycznego,

oprogramowania oraz produkcji sprzętu elektronicznego. W pierwszej dziesiątce,

którą otwierają Volkswagen, Samsung i Intel jest tylko jedno przedsiębiorstwo

z krajów Unii, cztery z USA, dwa ze Szwajcarii oraz po jednym Chin, Korei

Południowej i Japonii. 69



Najwyższe nakłady na R&D

• Poza światowym TOP2500 Komisja opublikowała także zestawienie tysiąca

unijnych firm o najwyższych nakładach na R&D. Ich łączne wydatki na ten cel

podliczono na 193,2 mld euro.

• Najwięcej uwzględnionych w unijnym TOP1000 przedsiębiorstw – aż 274 – ma

siedzibę w Wielkiej Brytanii. W pierwszej trójce są też Niemcy (217 firm)

i Francja (117). Polskę reprezentuje jedna spółka – Asseco Poland. Z nakładami

na R&D na poziomie 19,3 mln euro sklasyfikowano ją na 612 miejscu w unijnym

TOP1000.

• Warto zwrócić uwagę, że skład branżowy unijnej pierwszej dziesiątki firm

ponoszących największe nakłady na badania i rozwój mocno odbiega od

światowego TOP10. W Unii dominują koncerny motoryzacyjne i farmaceutyczne,

zaś na świecie firmy technologiczne.
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Szwajcarskie innowacyjne środowisko

Dlaczego chcę mówić o Szwajcarii? 

Dlatego, że Szwajcaria jest nr 1 w większości rankingach innowacyjności od wielu lat i w tym samym 
czasie najbardziej innowacyjną gospodarką. Polska w tym rankingu jest dopiero na 39 miejscu!
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Gospodarka najwyższych lotów - sześć 
szwajcarskich śmigieł inspirowanych 

innowacjami 
1. Politechniki i uniwersytety (ETHZ i EPFL wśród najlepszych uniwersytetów w Europie, Bazylea, Genewa

również wśród globalnych 100 najlepszych).

2. System szkolenia zawodowego oraz powiązane szkoły wyższe i zawodowe.

3. Najlepsze innowacyjne globalne firmy szwajcarskie (Novartis, Roche, ABB, Buehler, Schindler, Nestlé,
SIKA, Holcim, Mettler Toledo Ge Gerberit, Zürich Insurance itd. Tworzą wiele szwajcarskich patentów -
łącznie 4 500 szwajcarskich patentów / rok, 50% z globalnego SwiSwiss Cos.)

4. Szwajcarskie MŚP należą do najbardziej innowacyjnych w Europie, czerpią inspirację od klientów i
dostawców.

5. Polityka konwergencji: doprowadzić wszystkich ważnych interesariuszy do proaktywnej współpracy, a
interdyscyplinarna praca jako kluczowy czynnik.

6. Wybitne zasoby badawcze: W Manno, niedaleko Lugano znajduje się trzeci co do wielkości
Superkomputer na świecie Piz Daint z CSCS. Pozostałe dwa znajdują się w Chinach. EMPA (badania
materiałowe). Paul Scherer Institute (badania jądrowe). CERN to nie Szwajcaria, ale na ich terytorium -
promieniuje silnie. W całym kraju jest wiele takich ośrodków.
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Polska dogania świat 
• Polska gospodarka ma duży potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej innowacyjna na tle

światowym.

• Nadal istnieją jednak różnice w tempie rozwoju poszczególnych regionów wewnątrz kraju,

chociaż stają się one coraz mniejsze na przestrzeni czasu.

• W 2016 roku Polska zajęła 39 miejsce na liście 128 najbardziej innowacyjnych gospodarek

awansując o 7 miejsc względem poprzedniego roku (Według Global Innovation Index 2016).

• Wyższą pozycję w rankingu Polska zawdzięcza m.in.

• łatwości zakładania firm (awans o 5 miejsc),

• edukacji (awans o 2 miejsca),

• wydatkom na B+R w PKB (awans o 3 miejsca),

• zawartym umowom na rynku venture capital (awans o 16 miejsc),

• pracownikom z zaawansowaną technologicznie wiedzą (awans o 4 miejsca),

• artykułom naukowym (awans o 2 miejsca),

• kreatywności sektora ICT (awans o 14 miejsc).

• Wzrostowi innowacyjności Polski na poziomie globalnym towarzyszą wzrosty na poziomie

lokalnym. 73
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Odsetek firm prowadzących działalność innowacyjną bieżącą i 
działalność zaniechaną (w zakresie produktów, procesów, metody 

marketingowej czy metody organizacyjnej) w latach 2008–2010 i 2010–
2012
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Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w PPS w 2012 r. i udział 
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną 

w latach 2010–2012
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Wszystko jest zawsze uważane 
za niemożliwe, zanim zadziała.

Tym właśnie zajmują się 
przedsiębiorcy - robieniem tego, 
co ludzie powiedzieli im, że jest 

niemożliwe.

R. Hunt Green, współzałożyciel Green, Holcomb i Fisher
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Polska spada w rankingu Doing Business. Zabrakło 
reform…

• Nie udało nam się utrzymać 24. miejsca w "Doing Business 2018",

prestiżowym zestawieniu Banku Światowego pokazującym kraje o

najlepszych warunkach dla prowadzenia biznesu.

• Choć Polska zdobyła nieco więcej punktów niż rok temu, konkurenci okazali

się lepsi, spychając nasz kraj o trzy pozycje w najnowszym rankingu – 27

pozycja.

• Doing Business 2018 pokazuje, że założenie nowej działalności gospodarczej

w Polsce wymaga dopełnienia 5 procedur, trwa 37 dni, kosztuje 12,0 proc.

dochodu per capita oraz wymaga wkładu własnego w wysokości co najmniej

10,7 proc. dochodu per capita.

79



Łzy polskiego przedsiębiorcy…
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A w Nowej Zelandii…bez łez…
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Tkanka

• Zespół komórek o podobnej budowie, określonych

czynnościach, wspólnym pochodzeniu, przemianie

materii i przystosowanych do wykonywania

określonej funkcji na rzecz całego organizmu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka
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Rak

• Nazwa grupy chorób nowotworowych będących

nowotworami złośliwymi wywodzącymi się z tkanki

nabłonkowej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rak_(choroba)
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Archipelag

• Grupa wysp położonych blisko siebie, najczęściej o
wspólnej genezie i podobnej budowie geologicznej.

• Ze względu na ułożenie wysp można wyróżnić roje
wysp - archipelagi składające się z bezładnie
rozmieszczonych niedużych wysp oraz łańcuchy
wysp, w których wyspy rozmieszczone są rzędem
jedna obok drugiej.
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"Człowiek, który 
nie robi błędów, 
zwykle nie robi 
niczego."

Edward John 
Phelps
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Dziękuję za uwagę!

dr Artur Bartoszewicz

0-602-288-576

artbar@hot.pl

www.facebook.com/artur.bartoszewicz.12

www.linkedin.com/pub/artur-bartoszewicz/27/4a1/686


