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Streszczenie 
Diagnoza IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest elementem monitoringu i 
aktualizacji obszarów inteligentnych specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz 
niezbędnych do funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego (RPO WD) 2014-2020. Zakres badania wiązał się z diagnozą przedsiębiorstw 
tworzących inteligentną specjalizację Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)w latach 
2007-2017 oraz wskazaniem kierunków rozwoju innowacyjności w branży w perspektywie do 
2030 roku.  

IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest jedynym z kluczowych obszarów  
rozwojowych województwa dolnośląskiego wskazanych w 2015 r. Warto przy tym 
podkreślić, że technologie informacyjno-komunikacyjne są pojęciem bardzo szerokim i 
obejmują swoim zakresem zarówno produkcję sprzętu komputerowego czy urządzeń 
zapewaniających łączność, jak również rozwijanie najróżniejszych form tworzenia 
oprogramowania, wśród których można wymienić oprogramowanie specjalistyczne, gry 
komputerowe, interfejsy sterujące różnorodnymi urządzeniami i systemami oraz cały szereg 
innych produktów, zarówno dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Różnorodność tej RIS 
sprawia, że jest ona trudna do uchwycenia w ramach ogólnodostępnych statystyk. 
Szczególną trudność stanowi w tym kontekście fakt, że takie zadania, jak tworzenie 
oprogramowania czy systemów zarządzania informacji na przestrzeni kilku ostatnich dekad 
stały się nieodłączną częścią wielu różnorodnych obszarów produkcji przemysłowej – czy 
wręcz szerzej: większości możliwych do wyróżnienia form gospodarowania. 

W kontekście europejskim inteligentne specjalizacje konkurencyjne (tj. wpisujące się w 
zakres IS) dla dolnośląskich Technologii informacyjno-komunikacyjnych funkcjonują w niemal 
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego czy w państwach aspirujących do członkostwa w UE. Co więcej, w większości 
państw europejskich przeważająca część regionów wskazała ICT lub pokrewną specjalizację 
jako co najmniej jedną z RIS. Mając na uwadze tę powszechność należy równocześnie 
podkreślić, że państwa i regiony Europy cechujące się najwyższym poziomem rozwoju 
gospodarczego relatywnie częściej ujmują ICT jako specjalizację horyzontalną, co albo wyraża 
się w pomijaniu jej na liście RIS przy jednoczesnym akcentowaniu rozwiązań ICT w 
charakterystykach innych specjalizacji, albo wiązaniu jej z jakąś sferą rozwoju gospodarczego 
lub społecznego. 

W Polsce zdecydowana większość województw, czyli 11 z 16, utworzyła RIS tożsame lub 
pokrewne względem dolnośląskich Technologii informacyjno-komunikacyjnych. Warto w tym 
kontekście podkreślić, że w pewnych przypadkach ICT jest traktowana jako specjalizacja 
horyzontalna, czyli jako działalność wspierająca inne specjalizacje, uznawane za kluczowe dla 
rozwoju regionalnego.  

Kwestia innowacyjności analizowanej branży była poddana analizie z różnych punktów 
widzenia. Brane były pod uwagę zarówno dotychczas podejmowane, jak i planowane 
działania. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wg 66% firm prowadzą one 
działania, które można określić mianem wdrażania innowacji. Co ważne jeszcze więcej firm 
(w sumie 76,3%) deklaruje plany w tym zakresie. Patrząc jednak na wcześniejsze wskazania 
dotyczące ochrony prawnej można stwierdzić, że znaczna część aktywności innowacyjnej nie 
podlega formalnej ochronie, co może wynikać albo z braku przekonania o jej efektywności, 
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albo barierę stanowi proces jej uzyskiwania (czas i koszty). Przy czym skłonność do wdrażania 
innowacji jest właściwa raczej dla większych firm. Trzeba jednak w tym kontekście 
podkreślić, że wysoki poziom zaawansowania technologicznego rozwiązań wytwarzanych 
przez przedsiębiorstwa w branży, jak również jej specyfika nienarzucająca konieczności 
dysponowania specjalistycznymi przestrzeniami laboratoryjnymi (do projektowania 
systemów czy urządzeń wytwarzanych przez daną firmę wystarczają często zaawansowane 
systemy informatyczne czy oprogramowanie i to właśnie tego rodzaju infrastruktura ICT 
stanowi warsztat badawczo-rozwojowy) sprawiają, że innowacje są w równym stopniu 
możliwe do generowania zarówno w mniejszych firmach, jak i dużych podmiotach. 

Przyczynami niepodejmowania działań innowacyjnych jest przede wszystkim brak potrzeby 
powiązany z faktem oferowania zestandaryzowanych produktów czy usług. Należy jednak 
podkreślić, że niepodejmowania działań innowacyjnych w przypadku przedsiębiorstw z 
branży ICT mam miejsce relatywnie rzadziej niż w innych inteligentnych specjalizacjach. Jest 
to branża, która w porównaniu z innymi dolnośląskimi RIS cechuje się wysokim poziomem 
innowacyjności. Innymi słowy ujmując można powiedzieć, że innowacyjne nastawienie jest 
rynkową postawą powszechnie występującą wśród firm z branży ICT i warunkiem 
niezbędnym do tego, mogły ona skutecznie konkurować. 

Istotnym elementem rozwoju inteligentnych specjalizacji jest przygotowanie odpowiedniego 
wsparcia ułatwiającego przedsiębiorcom rozwój innowacji. Ważne jest przy tym, aby 
wsparcie było efektywne i w miarę możliwości trafiało w oczekiwania przedsiębiorców. 
Branża ICT nie różni się przy tym co do istoty oczekiwań od innych, dominuje bowiem 
najbardziej oczywista forma wparcia, jaką jest dofinansowanie. 

 Powiązana z powyższym jest kwestia możliwych do zastosowania schematów wsparcia z UE, 
jakie mogłoby być kierowane do przedsiębiorców zaliczanych do inteligentnej specjalizacji 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Na podstawie informacji udzielanych przez 
przedstawicieli firm można uznać, że co do idei odpowiadają one wskazaniom 
przedsiębiorców z ogólnego pytania o wsparcie, gdzie mieliśmy do czynienia z dwiema 
grupami działań: finansowe oraz merytoryczne. W przypadku wsparcia z UE również się one 
pojawiają w dwóch kontekstach:  

- projekty inwestycyjne rozwój zaplecza B+R, oraz bony na innowacje – wsparcie 
finansowe na rozwój innowacji; 

- usługi doradcze, szkolenia – wsparcie merytoryczne 

Generalna konkluzja wynikająca z analizy wyników dotyczących skłonności kooperacyjnej 
pokazuje, że w przypadku IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mamy do 
czynienia z relatywnie większą niż w przypadku innych dolnośląskich RIS skłonnością 
przedsiębiorstw do niewymuszonej kooperacji. Dominują jednak relacje mające bezpośredni 
biznesowy charakter. Mało popularne są natomiast oparte na wspólnym zrozumieniu celów i 
dobrowolności partycypacji przykłady współdziałania w ramach grup producenckich czy 
klastrów. Jest to zatem obszar, który wymaga istotnego oddziaływania ze strony władz 
regionalnych. Można go bowiem uznać jako jeden z istotnych czynników przesądzających o 
istnieniu specjalizacji nie jako zbioru konkurujących ze sobą firm, ale egzystujących w 
warunkach koopetycji podmiotów rynkowych. 

Patrząc z kolei na kierunki aktywności eksportowej przedsiębiorstw widzimy wyraźnie, że w 
przypadku dolnośląskiej branży ICT firmy w relatywnie większym zakresie są w swojej 
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działalności skupione na krajowych odbiorcach swoich produktów i usług. Sprzedaż 
zagraniczna nie ma kluczowego znaczenia w strukturze przychodowej. Dodatkowo sama 
działalność na rynkach zagranicznych, jakkolwiek skupia się głównie na rynku 
wspólnotowym, to jednak ważnym rynkiem jest USA. 

W efekcie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że 3 na 10 firm prowadzi na swoje 
potrzeby prace badawczo-rozwojowe, z tego większość ma podobne działania również w 
planach. W grupie firm prowadzących działalność B+R większość (ogółem ponad 9 na 10 
firm) prowadzi ją samodzielnie tj. na bazie własnych zasobów kadrowych lub 
infrastrukturalnych, a nieliczne wchodzą w konsorcja z podmiotami zewnętrznymi lub zlecają 
usługi do centrum badawczo-rozwojowego. Największe zróżnicowanie stosowanych form 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) występuje w przypadku mniejszych firm (o 
mniejszym potencjale organizacyjnym i/lb finansowym, który implikuje konieczność 
wspierania się zewnętrznymi partnerami dysponującymi np. infrastruktura badawczą), 
głównie działających we Wrocławiu i okolicach, gdzie występują główna koncentracja 
jednostek badawczo-naukowych. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania większość firm realizując samodzielnie prace 
badawczo-rozwojowe nie współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Co ważne 
zakres samodzielności firm w tym zakresie jest wyższy niż w przypadku innych RIS, co 
zasługuje na szczególne podkreślenie, bowiem świadczy o wysokim potencjale 
innowacyjnym firm z branży. Można oczywiście przyjąć, że nawet w takich przypadkach 
współpraca z podmiotami zewnętrznymi jest możliwa, choć ponad jedna trzecia firm (36%) 
nie jest zainteresowana tego rodzaju działaniami. W przypadku pozostałych kluczowe dla 
zainicjowania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi wydaje się stworzenie 
mechanizmów finansowania takiej kooperacji, co jest wskazaniem typowym dla 
przedsiębiorstw niezależnie od przynależności do określonej specjalizacji. Dopuszcza się przy 
tym nie tylko formułę refundacji kosztów wdrożeniowych, ale także wprowadzenia 
rozwiązań kapitałowych. Co przy tym ważne zainteresowanie instrumentami zwrotnymi jest 
wyższe niż w przypadku innych dolnośląskich RIS, co oznacza, że przedsiębiorcy z 
dolnośląskiego sektora ICT traktują finansowanie działań B+R jako inwestycje niezbędne dla 
swojego rozwoju. Drugim z obszarów wymagających oddziaływania wydaje się być 
informacja na temat działalności jednostek badawczo-rozwojowych oraz promocja ich 
działalności. 

Jako przyczyny braku dopasowania oferty jednostek badawczo-rozwojowych do potrzeb 
przedsiębiorstw wskazuje się przede wszystkim na zbyt małą innowacyjność proponowanych 
rozwiązań. Podnoszona jest ponadto kwestia zbyt drogich usług badawczo-rozwojowych, jak 
również zbyt długo trwających okresów realizacji zleceń. O ile w pierwszym kontekście może 
on choć częściowo zostać zniwelowany odpowiednio przygotowaną ofertą wsparcia 
finansowego, tak kwestia czasochłonności realizacji zamówień jest kwestią będąca pochodną 
niedopasowania oczekiwań środowiska biznesowego oraz naukowo-badawczego. 

Potencjalne znaczenie działalności instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju 
przedsiębiorczości nie wymaga szerszych uzasadnień. Odpowiednio dopasowana oferta ma 
tym większe znaczenie przy kwestiach rozwoju innowacyjności, kiedy to część przynajmniej 
firm potrzebuje profesjonalnego wsparcia na różnych etapach wdrażania innowacji. W 
przypadku IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) relatywnie dużo firm (ponad 



 

7 

40%) podejmuje współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Z przeprowadzonego badania 
wynika przy tym, że potrzeby przedsiębiorstw koncentrują się w następujących obszarach: 

- szkolenia i doradztwo, 

- usługi inkubowania przedsiębiorczości oferujące techniczną bazę do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych (parki technologiczne, centra transferu technologii etc.), 

- finansowanie inwestycji w rozwój innowacji. 

Na wskazanych wyżej zagadnieniach powinny się zatem skupiać działania instytucji otoczenia 
biznesu kierujących swoją ofertę do przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

W kontekście wyników badania można wysnuć przypuszczenie, że sama dostępność IOB w 
danym subregionie, choć może sprzyjać, to jednak nie jest wystarczającym czynnikiem 
skłaniającym firmy do podejmowania tego rodzaju współpracy. Świadczy o tym relatywnie 
wysoki odsetek firm, które deklarują współpracę z IOB w subregionie jeleniogórskim 
(głównie w kontekście finansowania oraz oferty szkoleniowej), gdzie mieści się najmniej tego 
rodzaju instytucji w całym województwie dolnośląskim. 

Dodatkowo warto podkreślić, że tylko jedna trzecia firm nie planuje w przyszłości tego 
rodzaju współpracy. Co ważne jednak aż 9 na 10 firm, które takiej chęci nie wykazuje nie 
miało wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie. Jest to zatem trwała postawa 
przedsiębiorców nieuwarunkowana złymi doświadczeniami. W pozostałych przypadkach 
przedsiębiorstwa, być może właśnie przekonane o efektywności wsparcia, zadeklarowały w 
tym kontekście chęć współpracy. 

Każda z firm uczestniczących w badaniu zatrudnia średnio 19 pracowników. Dodatkowo 20% 
firm zatrudnia pracowników posiadających co najmniej tytuł doktora – w każdej z nich 
pracuje około 2 takich osób. Jeśli chodzi o subregiony, to największe zatrudnienie wskazują 
firmy z regionu jeleniogórskiego oraz Wrocławia i subregionu wrocławskiego. 

Biorąc pod uwagę pozytywne trendy zachodzące na rynku pracy szczególnie istotną kwestią 
wydaje się dostępność odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Na problemy z och 
pozyskaniem wskazuje około połowy firm z branży. Ewentualne braki kadrowe, wynikające 
po części z niedostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy a częściowo będące 
efektem zjawisk migracyjnych, są w części firm wypełniane pracownikami pochodzącymi z 
innych regionów, a nawet (w ostatnich latach) z zagranicy. Największy probem z dostępem 
do pracowników mają firmy z Wrocławia i subregionu wrocławskiego, co może wynikać z 
faktu, że tam własnie w dużej mierze skupia się sektor. Generalnie rzecz biorąc 
zapotrzebowanie na absolwentów szeroko rozumianych kierunków informatycznych jest 
duże. Zatrudnienie znajdują obecnie już studenci, którzy zaczynają pracą na 2 lub 3 roku 
studiów zachęcani przez firmy korzystnymi warunkami zatrudnienia po to, aby te mogły 
zapewnić sobie już teraz kadrę na przyszłość. Potencjał akademicki Dolnego Śląska w 
obszarze kształcenia kadr można jednak traktować jako jedną z przewag konkurencyjnych 
regionu w kontekście rozwoju branży ICT, choć oczywiście zaspokojenie wszystkich potrzeb 
przedsiębiorstw wymagałoby znaczącego zwiększenia liczby absolwentów kierunków 
informatycznych. 

Należy przy tym podkreślić, że to właśnie dostępność wykwalifikowanych kadr jest w 
odbiorze przedsiębiorstw jednym z dwóch podstawowych czynników determinujących 
funkcjonowanie branży. Drugim istotnym aspektem jest dostępność źródeł finansowania 
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rozwoju oraz innowacji – można na ten kontekst patrzeć przez kontekst skuteczności w 
korzystaniu z dostępnych możliwości finansowania inwestycji w innowację. Ten aspekt 
należy rozpatrywać w kategorii zarówno szans, jak i zagrożeń, ponieważ z jednej strony w 
obecnej perspektywie finansowej kluczowa jest skuteczność pozyskania finansowania 
pomysłów wdrożeniowych, z kolei po 2020 roku przedsiębiorstwa i samorząd terytorialny 
staną zapewne wobec problemu zastąpienia tego źródła pieniędzy innym.  

Rozwój branży, poza uwzględnieniem wymienionych wyżej determinant wymaga także 
uchwycenia szerszego kontekstu rynkowego. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
stwierdzono, że rozwój IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) bazuje na kilku 
podstawowych megatrendach: 

 Rosnące zapotrzebowanie na korzystanie z narzędzi teleinformatycznych / usług ICT. 
Chodzi zarówno o rozwój koncepcji Przemysłu 4.0, ale także wkraczające do 
wszystkich praktycznie dziedzin życia i gospodarowania stosowanie narzędzi ICT. 
Procesy te mają miejsce równolegle z postępującą cyfryzacją i rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego, co wywołuje efekty w postaci zwiększonego popytu 
na szeroko rozumiane e-usługi. Wskazany trend jest powiązany z przywoływaną 
wyżej interdyscyplinarnością IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 

 Wzmożone procesy korzystania z narzędzi teleinformatycznych wywołują 
konieczność podjęcia zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem. Nasilające się 
tendencje do przenoszenia różnego rodzaju aktywności do sieci teleinformatycznych 
(sektor e-commerce, bankowość internetowa, media społecznościowe etc.) wywołują 
konieczność coraz lepszego zapewnienie bezpieczeństwa informacji przekazywanych 
przez użytkowników internetu i przechowywanych na serwerach usługodawców; 

 Data science czyli zarządzanie zbiorami danych, często dużymi, nieuporządkowanymi 
i zmieniającymi się w czasie. Przeniesienie do sieci wielu aktywności biznesowych i 
społecznych wykreowało sytuacje istnienia szeregu zbiorów danych, które 
odpowiednio analizowane pozwalają na wykrywanie i rozwiązywanie istotnych 
kwestii biznesowych; 

 Cloud computing jest kolejnym trendem, który w coraz szerszym zakresie wkracza 
zarówno  do  aktywności biznesowej, jak i społecznej. Coraz więcej usług i aktywności  
jest oferowanych jest właśnie w modelu rozproszonym, poprzez rozwiązania 
chmurowe. 

Za utrzymaniem inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
przemawiają wyniki diagnozy, która ujawniła, że branża cechuje się dość dużym potencjałem 
rozwojowym obrazowanym następującymi właściwościami: 

 Wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje wdrażanie 
innowacji, jak również, w większym nawet stopniu, wskazuje na plany w tym zakresie. 
Dodatkowo średnia liczba poszczególnych rodzajów innowacji (tj. produktowych 
procesowych, organizacyjnych lub marketingowych) jest wyższa niż w innych 
branżach. Oznacza to, że firmy z tej branży mają świadomość dynamiki zmian, jakie 
zachodzą w tym sektorze 

 Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność 
badawczo-rozwojowa są dyktowane przede wszystkim koniecznością sprostania 
oczekiwaniom rynku, w tym podniesieniem zdolności konkurencyjnych firm. 
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 Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy 
z partnerami biznesowymi. Ponad połowa firm angażuje w działania badawczo-
rozwojowe więcej niż 20% swoich wydatków, a niemal jedna piąta ponad połowę 
wydatków.  

Utrzymanie IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest również pożądane z dwóch 
innych powodów. Otóż w różnej postaci jest ona traktowana jako rozwojowa w całej Europie 
w ramach programowania rozwoju opartego na inteligentnych specjalizacjach. Dodatkowo 
warte podkreślenia jest jej znaczenie dla współczesnego rozwoju innych branż. 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych stało się bowiem powszechne w 
każdej branży, zarówno tych opartych na usługach, jak i produkcyjnych, gdzie następuje 
przechodzenie w kierunku Przemysłu 4.0. Z tego powodu wydaje się pożądane 
potraktowanie przedmiotowej specjalizacji jako przekrojowej dla całej konstrukcji 
dolnośląskich RIS. Wiązałoby się to w konsekwencji przynajmniej z częściowym powiązaniem 
celów rozwojowych z celami wykazywanym dla pozostałych specjalizacji. W efekcie IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) stałaby się specjalizacją horyzontalną wobec 
całej wyodrębnionej struktury dolnośląskich RIS. 
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I. Kontekst badania1 
Inicjatorzy niniejszego badania podkreślają, że technologie ICT mają znaczenie horyzontalne i 
odgrywają dużą rolę w rozwoju gospodarczym i technologicznym regionu. Branża ICT 
charakteryzuje się najdynamiczniejszym wzrostem zatrudnienia, inwestycji i przychodów 
zarówno w skali krajowej, jak i na Dolnym Śląsku. Czynnikami napędzającymi koniunkturę w 
branży jest rosnące zapotrzebowanie na usługi i rozwiązania mobilne oraz rozwój 
infrastruktury.  

Branża Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) uznana została w 2015r. za jeden z 
sześciu kluczowych obszarów rozwojowych województwa dolnośląskiego, zidentyfikowanych 
jako dolnośląskie inteligentne specjalizacje. Branża Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) obejmuje następujące podobszary: metody predykcyjne dla wielkich, 
heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza i raportowanie; zastosowanie 
mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli; przetwarzanie, 
modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych; systemy bezpieczeństwa 
cyfrowego; systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management); 
rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings); rozwiązania dla "inteligentnych 
miast" (smart cities); systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, 
chorobami przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living); aplikacje mobilne; e-
usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia; systemy e-learningowe; tworzenie 
oprogramowania dostępnego w modelu SaaS; innowacyjne metody interakcji człowiek-
technologia; systemy e-commerce; inteligentne systemy informatyczne dla branży 
finansowej i ubezpieczeniowej; tworzenie gier komputerowych.  

Proces identyfikacji specjalizacji jest procesem ciągłym i wymaga on okresowego 
monitorowania, na bazie którego dokonuje się weryfikacji i aktualizacji kluczowych obszarów 
innowacyjności regionu. Prowadzenie badań w obszarach specjalizacji jest jednym z 
elementów monitoringu RIS, który ma pomóc zweryfikować potencjał branż uznanych jako 
specjalizacje regionalne. W związku z powyższym celem badania przedmiotowej specjalizacji 
jest uzyskanie rekomendacji w zakresie dalszego uznania jej jako inteligentnej specjalizacji 
Dolnego Śląska przy uwzględnieniu różnych aspektów rozwoju jej innowacyjności i trendów 
rozwojowych bądź pozyskania ewentualnych przesłanek do zawężenia lub rozszerzenia 
podobszarów specjalizacji. 

Przedmiotowe badanie jest elementem monitoringu i aktualizacji obszarów inteligentnych 
specjalizacji w ramach finansowania ekspertyz i analiz niezbędnych do funkcjonowania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) 2014-2020. 
Badanie zostało realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

  

                                         
1
 Na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych 

specjalizacji Dolnego Śląska” 
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II. Cele i zakresy badania  
Głównym celem badania było zdobycie wiedzy na potrzeby procesu monitorowania i 
aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-
2020” (RSI WD 2011-2020) oraz „Ram strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji 
Dolnego Śląska” w zakresie diagnozy i trendów rozwojowych dolnośląskiej inteligentnej 
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz sformułowanie dla Zarządu 
Województwa rekomendacji wskazujących czy i w jakim kształcie branżę tę nadal należy 
traktować jako inteligentną specjalizację Dolnego Śląska, biorąc pod uwagę aspekty rozwoju 
jej innowacyjności i trendy rozwojowe, a także czy istnieją przesłanki do zwężania lub 
rozszerzania podobszarów specjalizacji. 

2.1 Zakres badania 

Wynikający z powyżej określonych celów zakres przedmiotowy badania wiązał się z diagnozą 
przedsiębiorstw tworzących inteligentną specjalizację Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) w latach 2007-2016 oraz wskazaniem kierunków rozwoju 
innowacyjności w branży w perspektywie do 2030 roku.  

Zakres podmiotowy uwzględniał przedsiębiorstwa wytypowane na podstawie kodów PKD 
prowadzonej działalności zgodnie z zakresem ustalonym z Zamawiającym. 

2.2 Problemy badawcze 

Realizacja badania prowadząca do osiągnięcia założonych celów oraz wpisująca się 
w przyjęty zakres przedmiotowy wymagała poddania analizie szeregu zagadnień badawczych 
mieszczących się w poniższych obszarach badawczych. 

I. Obszar badawczy: Diagnoza dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji – Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

1. Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji - branży Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

1.1 Rozwój specjalizacji w regionie w latach 2007-2017 na tle Polski i Europy; 

1.2 Analiza czynników mikro- i makro-otoczenia; 

1.3 Analiza pozycji konkurencyjnej specjalizacji względem Polski i regionów Unii 
Europejskiej; 

1.4 Analiza kluczowych czynników i barier rozwoju badanej specjalizacji; 

1.5 Analiza liczby i jakość funkcjonujących klastrów w obszarze specjalizacji; 

1.6 Analiza potencjału instytucji badawczo-rozwojowych oraz potencjału naukowego 
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) (w tym m.in. potencjał 
naukowy w obszarze specjalizacji, współczynnik lokalizacji dla udzielonych patentów, 
wielkość i stan jednostek badawczo-rozwojowych działających w badanym obszarze na 
Dolnym Śląsku, zasoby kadrowe, osiągnięcia i pozycja naukowa, oferta dla 
przedsiębiorstw branży, osiągnięcia związane z transferem wiedzy i technologii do 
przedsiębiorstw branży, współpraca między przedsiębiorstwami z branży a jednostkami 
badawczo-rozwojowymi, wskazanie nowych obszarów współpracy przedsiębiorców z 
sektorem B+R); 
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1.7 Analiza współpracy między przedsiębiorstwami działającymi w obszarze specjalizacji a 
Instytucjami Otoczenia Biznesu i jednostkami naukowymi/badawczo-naukowymi. 

2. Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw reprezentujących specjalizację   

2.1 Ogólna charakterystyka i aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach 
reprezentujących 
specjalizację, na podstawie m.in.: 

• Struktury wielkościowej przedsiębiorstw; 

• Udziału przedsiębiorstw ponoszących nakłady na innowacje;  

• Odsetka przedsiębiorstw współpracujących w zakresie działalności 
innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw badanych; 

• Zakresu i metod finansowania innowacji przez przedsiębiorców; 

• Planów przedsiębiorstw w zakresie rozwoju innowacyjnych produktów i usług; 

2.2 Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój, na podstawie m.in.: 

• Udziału procentowego wydatków na B+R w strukturze wydatków 
przedsiębiorstw;  

2.3 Aktywność w zakresie ochrony własności intelektualnej, na podstawie m.in.: 

• Liczby patentów i znaków towarowych zgłoszonych, zarejestrowanych przez 
przedsiębiorstwa w ostatnich 5 latach;   

2.4 Analiza internacjonalizacji przedsiębiorstw specjalizacji; 

2.5 Analiza skuteczności interwencji publicznej w obszarach inteligentnych specjalizacji, 
na bazie wsparcia w latach 2004-2013, na podstawie m.in.: 

• odsetka przedsiębiorstw, które zwiększyły wartość eksportu w wyniku 
zrealizowanej interwencji,  

• odsetka wspartych przedsiębiorstw, które po raz pierwszy wykazały nakłady 
na działalność B+R w wyniku zrealizowanej interwencji, 

• odsetka przedsiębiorstw, które złożyły zgłoszenie patentowe w wyniku 
zrealizowanej interwencji, 

• liczby patentów zgłoszonych ogółem w wyniku interwencji, 

• liczby wspartych klastrów, inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych, 

• liczby aplikacji do programów krajowych (w kategoriach: innowacyjność, B+R, 
internacjonalizacja, klastry), 

• liczby przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie prowadzenia prac B+R, 

• liczby przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności, 

• liczby przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R. 

3. Wskazanie możliwych do zastosowania schematów wsparcia podmiotów dolnośląskiej 
inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w celu zwiększenia 
ich konkurencyjności i innowacyjności;  
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4. Analiza występowania masy krytycznej specjalizacji Technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT) w poszczególnych podregionach Dolnego Śląska.2  

II. Obszar badawczy: Trendy i nisze rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji Technologie 
informacyjno-komunikacyjne. 

1. Analiza prognoz i trendów rozwojowych w podobszarach specjalizacji Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) w Polsce i Europie; 

2. Analiza korelacji między kierunkami rozwoju specjalizacji na Dolnym Śląsku a Polską i Europą; 

3. Analiza czynników (szans), które będą sprzyjały rozwojowi innowacji w przedsiębiorstwach  
w specjalizacji; 

4. Analiza czynników (zagrożeń), które będą stanowiły bariery rozwoju innowacyjności specjalizacji; 

5. Identyfikacja nisz rozwojowych w podobszarach specjalizacji oraz poza obszarami specjalizacji; 

6. Określenie potencjalnych scenariuszy i kierunków rozwoju specjalizacji w świetle jej uwarunkowań 
gospodarczych, technologicznych, społecznych, infrastrukturalnych. 

  

                                         
2
 Uzasadnienie dodatkowego problemu badawczego: Uzyskanie rzeczywistego efektu z inwestycji wiąże się 

z powstaniem tzw. masy krytycznej. Poziom masy krytycznej określony jest poprzez analizę trzech wskaźników 
tj. liczby firm, wielkość zatrudnienia oraz wartość dodaną brutto specjalizacji. Występowanie masy krytycznej  
w zakresie specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne zostanie sprawdzone poprzez analizę 
współczynnika lokalizacji LQ specjalizacji. Wskaźnik ten obliczony zostanie jako relacja udziału liczby 
przedsiębiorstw, pracujących i przychodów netto ze sprzedaży specjalizacji (tj. wyodrębnionych działów PKD 
tworzących specjalizację) w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, pracujących i przychodów netto ze sprzedaży 
w podregionie do udziału liczby przedsiębiorstw, pracujących i przychodów netto ze sprzedaży analogicznych 
działów PKD odpowiadających zakresowi dolnośląskiej specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne 
w Polsce w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, pracujących i przychodów netto ze sprzedaży w Polsce. 
„LQ=1 oznacza, że podregion posiada taki sam udział w danej branży, jak gospodarka narodowa. Wskaźnik 
LQ większy niż 1,25 jest zazwyczaj uznawany za świadczący o regionalnej specjalizacji w danym sektorze”. 
Przeprowadzenie wyżej opisanej analizy pozwoli pozyskać wiedzę, która pozwoli na sformułowanie 
rekomendacji w zakresie celu głównego niniejszego badania poprzez uzyskanie odpowiedzi na postawione 
pytanie: czy i w jakim kształcie branżę tą nadal należy traktować jako inteligentną specjalizację Dolnego Śląska. 
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III. Metodologia badania  
Realizacja badania zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym wymagała zastosowania 
sześciu technik badawczych: 

a) analiza danych wtórnych (desk research), w tym analiza aktualnych danych 
statystycznych w oparciu o dostępne źródła danych, np. GUS, Urząd Patentowy RP, Eurostat 
etc.; 

b) wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z przedsiębiorcami; 

c) indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczo-

rozwojowymi; 

d) zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z członkami Grupy Roboczej nr 6 ds. Inteligentnej 

specjalizacji Dolnego Śląska – Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT);  

e) krzyżowa analiza wpływów (cross-impact); 

f) metoda scenariuszowa. 

Za pomocą wybranych i opisanych dalej technik i metod badawczych zostały pozyskane 
informacje niezbędne do opisania zagadnień badawczych zgodnie z przedstawioną niżej 
strukturą powiązań. 

Tabela 1. Powiązania pomiędzy zagadnieniami badawczymi i technikami badawczymi 

Zagadnienie badawcze 
Technika badawcza przewidziana do 

pozyskania informacji 

I. Diagnoza dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

1. Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji - 
branży Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Analiza danych wtórych 
IDI przedsiębiorcy 
IDI jednostki B+R 
FGI  

2. Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
reprezentujących specjalizację   

IDI przedsiębiorcy 
IDI jednostki B+R 
FGI 

3. Identyfikacja możliwych do zastosowania schematów 
wsparcia podmiotów dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w celu 
zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności 

Analiza danych wtórych 
CATI przedsiębiorcy 

4. Analiza występowania masy krytycznej specjalizacji 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w 

poszczególnych podregionach Dolnego Śląska. 

Analiza danych wtórych 
 

5. Analiza oferty edukacyjnej (w tym m.in. w zakresie 
kształcenia zawodowego) pod kątem rzeczywistych potrzeb 
przedsiębiorstw z obszaru „Mobilność przestrzenna” 
(stopień zaspokojenia popytu przedsiębiorstw na 
wykwalifikowanych pracowników). 

Analiza danych wtórych 
CATI przedsiębiorcy 
IDI przedsiębiorcy 
 

6. Identyfikacja oczekiwań podmiotów specjalizacji 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w zakresie 
inteligentnej specjalizacji jako narzędzia regionalnej polityki 
innowacyjności.  

CATI przedsiębiorcy 
IDI przedsiębiorcy 
 

II. Trendy i nisze rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

1. Analiza prognoz i trendów rozwojowych w podobszarach Analiza na podstawie wszystkich z 
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Zagadnienie badawcze 
Technika badawcza przewidziana do 

pozyskania informacji 

specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
w Polsce i Europie 

zastosowanych technik badawczych 

2. Analiza korelacji między kierunkami rozwoju branży na 
Dolnym Śląsku a Polską i Europą 

Analiza na podstawie wszystkich z 
zastosowanych technik badawczych 

3. Analiza czynników (szans), które będą sprzyjały 
rozwojowi innowacji w przedsiębiorstwach 

Analiza na podstawie wszystkich z 
zastosowanych technik badawczych 

4. Analiza czynników (zagrożeń), które będą stanowiły 
bariery rozwoju innowacyjności branży 

Analiza na podstawie wszystkich z 
zastosowanych technik badawczych 

5. Identyfikacja nisz rozwojowych w podobszarach 
specjalizacji oraz poza obszarami specjalizacji 

Analiza potencjalnych nowych podobszarów 
(podobszary wschodzące) w ramach 
specjalizacji ICT 

6. Określenie potencjalnych scenariuszy i kierunków 
rozwoju specjalizacji w świetle jej uwarunkowań 
gospodarczych, technologicznych, społecznych, 
infrastrukturalnych 

Krzyżowa analiza wpływów i metoda 
scenariuszowa bazująca na analizie na 
podstawie wszystkich z zastosowanych 
technik badawczych 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza danych zastanych 

Analiza danych zastanych jest podstawową techniką stosowaną w większości procesów 
badawczych. Polega na eksploracji i wykorzystaniu dostępnych źródeł informacji na temat 
przedmiotu badania. Jest immanentną częścią większości procesów badawczych, a zwłaszcza 
badań o charakterze ewaluacyjnym, gdzie analiza stanu faktycznego jest działaniem 
kluczowym dla przyszłego wnioskowania.  

W przedmiotowym badaniu analiza danych wtórnych będzie obejmować dwa elementy: 

- analiza dokumentów i opracowań strategicznych, jak również danych statystycznych 
dotyczących województwa dolnośląskiego w kontekście funkcjonowania inteligentnej 
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT); 

- wytypowanie firm prowadzących faktyczną działalność w ramach wskazanej branży. 

Przewidziane do analizy dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i województwa 
dolnośląskiego, m.in.: 

- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020. 

- Strategia Unii Europejskiej Europa 2020. 

- Rozporządzenie Komisji Europejskiej dot. nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 

- Krajowa Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. 

- Raporty z przeprowadzonych analiz, badań ewaluacyjnych w zakresie pokrywającym się 
z problematyką badania, literatura przedmiotu, najbardziej aktualne dane statystyczne 
dotyczące innowacji. 

Dodatkowo na potrzeby dokonania analizy masy krytycznej pozyskane będą następujące 
dane pochodzące z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego: 

 Przychody netto ze sprzedaży; 

 Liczba firm działających w ramach specjalizacji Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT); 
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 Liczba pracujących w ramach specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT). 

Wytypowanie firm prowadzących faktyczną działalność w ramach wskazanej branży.  

Na podstawie zaproponowanego na etapie opracowania raportu metodologicznego zakresu 
kodów PKD został przeprowadzony proces typowania firm, które faktycznie prowadzą 
działalność gospodarczą w ramach analizowanej branży. Warto w tym miejscu zastrzec, że 
nie wszystkie kody zawarte w tabeli 2 mogły znaleźć swoje odzwierciedlenie  
i pokrycie w gospodarczej rzeczywistości regionu, tym niemniej celem analizy było 
zweryfikowanie stanu faktycznego zjawiska bez zakładania a’priori pożądanej struktury 
populacji. W kolejnym etapie została przeprowadzona analiza zmierzająca do weryfikacji 
populacji przedsiębiorstw działających w ramach przedmiotowej inteligentnej specjalizacji. 
Została m.in. zastosowana metoda kuli śniegowej (kolejnych przybliżeń poprzez 
poszukiwanie partnerów zidentyfikowanych już firm prowadzących podobna działalność). Na 
etapie weryfikacji były w miarę dostępności uzupełniane w odniesieniu do firm następujące 
informacje: 

- wielkość wg klas zatrudnienia, 

- podział sektorowy, 

- dane dotyczące lokalizacji (subregion jeleniogórski, subregion legnicko-głogowski, 
subregion wałbrzyski oraz subregion wrocławski i miasta Wrocławia). 

Dane te były użyteczne w kontekście realizacji wśród przedsiębiorców badania techniką 
wywiadów telefonicznych, stanowiąc podstawę opisu próby respondentów. 

Tabela 2. Kody PKD wytypowane dla inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 
DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

26    
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I 
OPTYCZNYCH 

 26.1   
Produkcja elektronicznych elementów i obwodów 
drukowanych  

  26.11 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych 

  26.12 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 

 26.2 26.20 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

 26.3 26.30 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

 26.4 26.40 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 

 26.5   
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów 

  26.52 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów 

 26.6 26.60 26.60.Z 
Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu 
elektromedycznego i elektroterapeutycznego 

 26.7 26.70 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 

 26.8 26.80 26.80.Z 
Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych 
nośników informacji 

28    
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 

 28.2   Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia 

  28.23 28.23.Z 
Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem 
komputerów i urządzeń peryferyjnych 

SEKCJA J INFORMACJA I KOMUNIKACJA 
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62 62.0   
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM  
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ 
DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA 

  62.01 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 

  62.02 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

  62.03 62.03.Z 
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami 
informatycznymi 

  62.09 62.09.Z 
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
informatycznych i komputerowych  

63    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 

 63.1   
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting) i podobna działalność; działalność portali 
internetowych  

  63.11 63.11.Z 
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi 
(hosting) i podobna działalność  

  63.12 63.12.Z Działalność portali internetowych 

 63.9   Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 

  63.91 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych 

  63.99 63.99.Z 
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami przedsiębiorstw  
Badanie CATI zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli przedsiębiorstw na próbie 
n=160 podmiotów. Dobór próby uwzględniał następujące cechy przedsiębiorstw: 

 Wielkość wg klas zatrudnienia – w ramach prowadzonych badań uwzględnione 
zostaną zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z założeniem 
przyjętym w SOPZ przyjmuje się, że pula MŚP w badaniu nie będzie mniejsza niż 
liczba 100 przedsiębiorstw z całkowitej liczby 160 przeprowadzonych wywiadów; 

 Podział na podobszary działalności – metody predykcyjne dla wielkich, 
heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, analiza i raportowanie; zastosowanie 
mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli; przetwarzanie, 
modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych; systemy 
bezpieczeństwa cyfrowego; systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business 
Process Management); rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings); 
rozwiązania dla "inteligentnych miast" (smart cities); systemy wsparcia dla osób 
dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi i osób starszych (Ambient 
Assisted Living); aplikacje mobilne; E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia; 
systemy e-learningowe; tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS; 
innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia; systemy e-commerce; 
inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej; 
tworzenie gier komputerowych. Zgodnie z założeniem przyjętym w SOPZ przyjmuje 
się realizację wywiadów w ramach każdego z wyróżnionych podobszarów, 
uwzględniając zakres kodów działalności gospodarczej PKD.  

 Lokalizacja działalności – subregion jeleniogórski (PL415), subregion legnicko-
głogowski (PL516), subregion wałbrzyski (PL517) oraz subregion wrocławski (PL518) i 
miasta Wrocławia (PL514). Zgodnie z założeniem przyjętym w SOPZ przyjmuje się 
udział co najmniej 30 wywiadów z przedsiębiorstwami działającymi w ramach 
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każdego z subregionów, przy czym subregion wrocławski i miasto Wrocław są 
traktowane łącznie3. 

W efekcie zrealizowanego badania udało się wykonać wymaganą liczbę wywiadów zgodnie 
z poniższa strukturą. Była ona, zwłaszcza w kontekście subregionów, pochodną 
rozmieszczenia rzeczywiście działających, tj. aktywnych rynkowo, podmiotów. W innych 
przypadkach, np. wybranych sektorów działalności, niewielka liczba firm w powiązaniu z 
brakiem gotowości do udziału w badaniu poskutkowała realizacją wywiadów z pojedynczymi 
firmami.  

Tabela 3. Struktura zrealizowanej próby badawczej 
  Procent Liczebność 

Wielkość 
firmy 

Mikro (do 9 pracowników) 72,5% 116 

Mała (10-49 pracowników) 20,0% 32 

Średnia (50-249 pracowników) 6,3% 10 

Duża (250 pracowników i więcej) 1,3% 2 

Ogółem 100,0% 160 

Podregion Jeleniogórski 7,5% 12 

Legnicko-głogowski 3,8% 6 

Wałbrzyski 6,3% 10 

Wrocławski i miasta Wrocławia 82,5% 132 

Ogółem 100,0% 160 

Sektor 
działalności 

Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: 
akwizycja, analiza i raportowanie 

10,0% 16 

Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli 2,5% 4 

Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych 5,6% 9 

Systemy bezpieczeństwa cyfrowego 5,0% 8 

Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process 
Management) 

11,9% 19 

Rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings) 2,5% 4 

Rozwiązania dla "inteligentnych miast" (smart cities) 3,1% 5 

Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami 
przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living) 

0,6% 1 

Aplikacje mobilne 12,5% 20 

E-usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia 7,5% 12 

Systemy e-learningowe 2,5% 4 

Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS 12,5% 20 

Innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia 7,5% 12 

Systemy e-commerce 5,0% 8 

Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i 
ubezpieczeniowej 

10,6% 17 

Tworzenie gier komputerowych 0,6% 1 

Ogółem 100,0% 160 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz jednostek 
badawczo-rozwojowych 

Przyjęta metodologia badania przewidywała realizację w sumie 19 wywiadów pogłębionych 
z respondentami reprezentującymi dwie grupy podmiotów: przedsiębiorstwa (16 wywiadów) 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe (3 wywiady). 

                                         
3
 Kryterium decydującym o alokacji przedsiębiorstwa będzie główne miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej.  



 

19 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) 

W ramach badania przewidziano realizację zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) z 
udziałem członków Grupy Roboczej nr 6 ds. Inteligentnej Specjalizacji Dolnego Śląska 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

Krzyżowa analiza wpływów 

Analiza strukturalna wpływów stanowi jedno z podstawowych narzędzi analitycznych 
stosowanych podczas realizacji projektów typu foresight. Zwykle przeprowadza się ją na 
początkowych etapach realizacji projektu, lecz w zależności od przyjętej metodyki realizacji 
projektu foresight może zostać również wykorzystana w kolejnych etapach prac, co ma 
miejsce w przypadku przedmiotowego badania. Metoda służy do oceny wzajemnego 
oddziaływania licznych grup różnorodnych czynników wywierających wpływ na rozwój 
analizowanego systemu (np. rozwój technologii) w określonych ramach czasowych. Dzięki 
zbadaniu istniejących związków pomiędzy zestawem pozornie niezwiązanych ze sobą 
zdarzeń i trendów, można zwiększyć wewnętrzną spójność analizowanego systemu. Służy 
ona określeniu związków pomiędzy danym zestawem zmiennych w celu wyodrębnieniu 
czynników kluczowych. 

Metoda składa się z trzech podstawowych etapów: 

- inwentaryzacja istotnych czynników mających wpływ na rozwój analizowanego zjawiska 
w określonych ramach czasowych, 

- stwierdzenie występowania zależności pomiędzy wytypowanymi czynnikami oraz opis 
występujących zależności, 

- identyfikacja czynników kluczowych dla ewolucji analizowanego układu (w założonych 
ramach czasowych.4 

Zgodnie z przyjętym założeniem istotnym narzędziem realizacji krzyżowej analizy wpływów 
były panele ekspertów branżowych. 

Metoda scenariuszowa 

Metoda ta polega na wskazaniu trzech scenariuszy rozwoju: neutralnego, pesymistycznego 
i optymistycznego osadzonych m.in. na:  

- określonych priorytetach rozwoju branży wypracowanych na bazie analizy danych 
zastanych i skonsultowanych w trakcie panelu w gronie ekspertów branżowych; 

- określonych kluczowych czynnikach rozwoju branży skonsultowanych w gronie ekspertów 
branżowych; 

- analizie krzyżowej wpływów. 

  

                                         
4
 Za: Bondaruk J., Uszok E., Zawartka P.: „Raport z krzyżowej analizy wpływów”, Katowice, październik 2010, 

praca niepublikowana 
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IV. Diagnoza dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT)  
Rozpoczynając analizy związane z inteligentną specjalizacją Dolnego Śląska należy dla 
zachowania ciągłości logicznej wywodu wyjść od ogólnej koncepcji inteligentnych 
specjalizacji. Krótki wstęp teoretyczny uczyni jaśniejszym prowadzone wywody uzasadniając 
ich formę oraz zakres tematyczny. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że koncepcja 
inteligentnych specjalizacji posiada ponad ćwierćwieczną historię. Jakkolwiek wdrażana w 
bieżącej perspektywie finansowej UE, to Jej początki wiążą się z reformą funduszy 
strukturalnych podjętą w latach 1989-93 (pierwszy pakiet Delorsa). Myślą przewodnią 
reformy stało się zdefiniowanie nowej filozofii zarządzania i wykorzystania funduszy 
strukturalnych oraz nakierowanie działań na ograniczoną liczbę celów priorytetowych tak, 
aby dzięki zwiększonym środkom doszło do uruchomienia dynamiki wzrostu w regionach 
najbardziej zacofanych. Kierunek ten został zaimplementowany do rozwiązań europejskiej 
polityki spójności na lata 2014–2020. Ideę inteligentnych specjalizacji można 
scharakteryzować jako podejście promujące wydajne, efektywne i synergiczne użycie 
publicznych pieniędzy w celu budowania innowacyjnej konkurencyjności regionów. Wpisują 
się one w cele polityki spójności, zwłaszcza w pierwszy z nich, czyli wspieranie badań, 
rozwoju technologicznego i innowacji. 

Nie zagłębiając się w szczegółowe analizy regionalne skupmy się na regionie Dolnego Śląska, 
gdzie w procesie identyfikacji wyłoniono następujące inteligentne specjalizacje: 

- branża chemiczna i farmaceutyczna, 

- mobilność przestrzenna, 

- żywność wysokiej jakości, 

- surowce naturalne i wtórne, 

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, 

- technologie informacyjno-komunikacyjne.  

4.1 Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji  

Zgodnie z charakterystyką dokonaną w ramach analiz prowadzonych na etapie 
strategicznego planowania rozwoju inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska5 uznaje się, że 
przedmiotowa specjalizacja obejmuje szereg podobszarów dotyczących rozwoju technologii 
informacyjno-komunikacyjnych różnego przeznaczenia: 

1) Metody predykcyjne dla wielkich, heterogenicznych zbiorów danych: akwizycja, 
analiza i raportowanie; 

2) Zastosowanie mechatroniki i robotyki w podnoszeniu jakości życia obywateli; 

3) Przetwarzanie, modelowanie i analiza danych obrazowych i multimedialnych; 

4) Systemy bezpieczeństwa cyfrowego; 

                                         
5
 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Załącznik do RSI dla Województwa 

Dolnośląskiego 2011-2020, Wrocław 2015 
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5) Systemy wspomagania decyzji menadżerskich (Business Process Management); 

6) Rozwiązania dla "inteligentnych domów" (smart buildings); 

7) Rozwiązania dla "inteligentnych miast" (smart cities); 

8) Systemy wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością, chorobami 
przewlekłymi i osób starszych (Ambient Assisted Living); 

9) Aplikacje mobilne; 

10) E-Usługi i urządzenia dla sektora ochrony zdrowia; 

11) Systemy e-learningowe; 

12) Tworzenie oprogramowania dostępnego w modelu SaaS; 

13) Innowacyjne metody interakcji człowiek-technologia; 

14) Systemy e-commerce; 

15) Inteligentne systemy informatyczne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej; 

16) Tworzenie gier komputerowych. 

Branża bazująca na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych uznana została 
w 2015 r. za jeden z sześciu kluczowych obszarów rozwojowych województwa 
dolnośląskiego, zidentyfikowanych jako dolnośląskie inteligentne specjalizacje. Warto przy 
tym podkreślić, że technologie informacyjno-komunikacyjne są pojęciem bardzo szerokim i 
obejmują swoim zakresem zarówno produkcję sprzętu komputerowego czy urządzeń 
zapewaniających łączność, jak również rozwijanie najróżniejszych form tworzenia 
oprogramowania, wśród których można wymienić oprogramowanie specjalistyczne, gry 
komputerowe, interfejsy sterujące różnorodnymi urządzeniami i systemami oraz cały szereg 
innych produktów, zarówno dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Różnorodność tej RIS 
sprawia, że jest ona trudna do uchwycenia w ramach ogólnodostępnych statystyk. 
Szczególną trudność stanowi w tym kontekście fakt, że takie zadania, jak tworzenie 
oprogramowania czy systemów zarządzania informacji na przestrzeni kilku ostatnich dekad 
stały się nieodłączną częścią wielu różnorodnych obszarów produkcji przemysłowej – czy 
wręcz szerzej: większości możliwych do wyróżnienia form gospodarowania. 

Polska, będąc największym pod względem populacji krajem Europy Środkowo-Wschodniej, 
należy do czołówki największych rynków usług IT w Europie.6 Kraj jest wymieniany wśród 
dziesięciu najlepszych lokalizacji na świecie dla branży IT oraz BPO, a o jego atrakcyjności 
świadczy 60 tys. przedsiębiorstw IT działających na jego terenie. Rynek ten jest jednym z 
najmłodszych, ale i najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w kraju. Wpływają na 
to m.in. rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, znaczące wydatki na cyfryzację 
administracji, sektor publiczny oraz wzrost eksportu.7 

Szerzej rozumiany sektor teleinformatyczny (ICT) odgrywa coraz większą rolę w strukturze 
PKB Polski. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat branże, które można by wiązać z 
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, miały tempo wzrostu prawie 3 razy większe 
niż inne branże na polskim rynku, a w latach 2010-2015 ich skumulowany roczny wskaźnik 
wzrostu wynosił 4,8%. Dynamika ta jest w znacznej mierze uwarunkowana przez 
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 Na podstawie: Invest in Wrocław, Sektory gospodarcze Wrocławia i Dolnego Śląska: IT. 
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współwystępowanie kilku czynników, wśród których należy przede wszystkim wymienić 
przewagę konkurencyjną wynikającą z niskich kosztów pracy oraz wsparcie w postaci 
funduszy europejskich. Firmy z branży ICT wykazują skłonność do koncentracji głównie w 
większych miastach – w szczególności w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie.8 

Zarówno korzystna koniunktura gospodarcza, jak i inne czynniki – w szczególności te 
stanowiące otoczenie biznesu – korzystnie wpływają na rozwój branży ICT. Pomimo 
obecności na polskim rynku wielkich, międzynarodowych przedsiębiorstw, małe 
przedsiębiorstwa stanowią aż 90% przedsiębiorstw IT. Silną grupę stanowią nieduże firmy 
aktywnie współpracujące z zagranicznymi koncernami, a jednocześnie kreujące własne 
produkty, coraz częściej rozpoznawalne w skali światowej. Sektor IT w Polsce tradycyjnie 
opiera się na świadczeniu usług podwykonawczych dla międzynarodowych koncernów lub 
dużych państwowych przedsiębiorstw. Dopiero od niedawna rodzime firmy z branży zaczęły 
tworzyć oraz promować własne, innowacyjne produkty i rozwiązania.9 

Najważniejszymi segmentami rynku informatycznego są: oprogramowanie, usługi 
informatyczne, sprzęt komputerowy. Pomimo największego udziału ostatniego z 
wymienionych segmentów w przychodach sektora, to właśnie dwie pozostałe pozycje 
charakteryzują się regularnym, wysokim wzrostem na przestrzeni ostatnich lat oraz większą 
odpornością na wahania koniunkturalne, dzięki czemu są postrzegane jako przyszłe kierunki 
rozwoju sektora. Krajowy rynek ICT rozwija się w szybkim tempie. Szacuje się, że w roku 
2016 roku był wart 32 mld EUR, zaś w 2017 roku sektor ICT wypracował 6,06% polskiego 
PKB.10 

Tylko w 2016 roku na Dolnym Śląsku zostało zarejestrowanych 547 nowych firm o 
charakterze międzynarodowym, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza 16-
procentowy wzrost. Najwięcej firm z udziałem kapitału zagranicznego (413) zostało 
zarejestrowanych w stolicy regionu (COIG). W ciągu ostatniej dekady na terenie miasta swoje 
oddziały i centra rozwojowe utworzyły znane międzynarodowe korporacje, takie jak: Nokia, 
HP Inc., Google, Opera Software, IBM, Redknee, Atos i Tieto.11 

W roku 2016 najczęściej występującą we Wrocławiu specjalizacją w dziedzinie ICT była 
produkcja oprogramowania: nieco ponad dwie trzecie firm z tej branży prowadziło taką 
działalność (69%). Mniej niż połowa firm (44%) zajmowała się serwisem, implementacją oraz 
konsultingiem IT, a 1/3 z nich – sprzedażą oprogramowania. Blisko jedna czwarta 
wrocławskiego rynku ICT to firmy zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową (24%). 
Jedynie cztery procent przedsiębiorstw z branży w ramach swojej głównej działalności 
świadczyło usług outsourcingu IT. Wśród najbardziej poszukiwanych na rynku języków 
programowania wskazać należy Javę, następnie Javę Script oraz SQL, na dalszych pozycjach 
uplasowały się takie języki programowania, jak .NET, PHP, C#, Python, C++ oraz C. 12 

Warto również przywołać raport Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych pt. 
Sektor technologii informatycznych w Polsce, w którym wymienia się Wrocław jako drugi, 
obok Warszawy, ośrodek cieszący się szczególną popularnością wśród zagranicznych 
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inwestorów działających w branży IT. Według szacunków PAIiIZ około 70% spośród 
największych firm IT w Polsce należy do kapitału zagranicznego.13 

4.1.1. Rozwój specjalizacji w regionie na tle świata, Europy i Polski 

Regionalna Inteligentna Specjalizacja Technologie informacyjno-komunikacyjne została 
wyodrębniona ze względu na wartość wskaźnika lokalizacji (LQ, czyli Location Quotient) 
wynoszącą w 2012 roku 1,79. Wartość wskaźnika lokalizacje jest relacyjną miarą 
wyspecjalizowania, co oznacza, że o występowaniu specjalizacji – czy szerzej: jakiejkolwiek 
specyfiki – przesądza relacja specyfiki rozpatrywanej jednostki względem średniej wyliczonej 
dla otoczenia stanowiącego odniesienie. O silnej specjalizacji regionu można mówić, gdy 
wartość LQ jest równa lub większa od 3,00, natomiast gdy zawiera się ona w przedziale 
pomiędzy 1,50 a 2,99, to wówczas można mówić o specjalizacji wiodącej regionu, zaś w 
odniesieniu do wartości mieszczących się w przedziale od 1,15, do 1,49 można identyfikować 
wyspecjalizowanie, lecz jest ono relatywnie słabsze. Wartości niższe niż 1,15 w polskim 
kontekście należy uznawać za brak wyspecjalizowania obszaru w ramach danej branży.14 

Analiza przeprowadzona w roku 2017 wykazała, że branże bazujące na technologiach 
informacyjno-komunikacyjnych pod względem wielkości zatrudnienia cechują się 
współczynnikiem lokalizacji o wartości 1,40, co oznacza relatywny spadek wyspecjalizowania 
Dolnego Śląska w tym aspekcie. Odnotowana zmiana stanowi największe zmniejszenie 
wskaźnika na tle wszystkich ujętych w zestawieniu specjalizacji regionu. Prawidłowość tę 
należy tłumaczyć faktem, że specjalizacja ICT zanotowała bardzo szybki wzrost zatrudnienia 
w kraju – w odróżnieniu od regionu. Wskazywałoby to na bardziej nowoczesny kierunek 
zmian w kraju niż w regionie. Duży regres w stosunku do reszty kraju można w tym 
przypadku uznać za niepokojący, lecz pamiętać należy, że rozpatrywana miara ma charakter 
relacyjny, co oznacza, że – jak zostało to opisane w poprzednim punkcie – branża wykazuje 
tendencje rozwojowe, choć dynamika ogólnopolska sprawia, że przewaga Dolnego Śląska 
uległa pomniejszeniu. 

Podobna sytuacja odnotowana została w odniesieniu do przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów na eksport w branżach uznanych za inteligentne 
specjalizacje. O ile w roku 2012 w województwie dolnośląskim branże bazujące na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych można było uznać za wiodące, biorąc pod 
uwagę wartość wskaźnika lokalizacji, to w roku 2017 wartość ta minimalnie zeszła poniżej 
punktu granicznego, wyznaczającego ten przedział, co wyrażało się odnotowaniem LQ 
równego 1,49. Ponownie oznacza to, że tendencje obserwowane w skali kraju przyniosły 
skutek w postaci relatywnego pomniejszenia silnej pozycji Dolnego Śląska jako regionu 
wiodącego pod względem rozwoju branż bazujących na technologiach informacyjno- 
komunikacyjnych.15 

W Polsce zdecydowana większość województw, czyli 11 z 16, utworzyła RIS tożsame lub 
pokrewne względem dolnośląskich Technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawione zostały zwięzłe charakterystyki tych 
specjalizacji. Warto w tym kontekście podkreślić, że w pewnych przypadkach ICT jest 
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 Na podstawie: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sektor technologii informatycznych w 
Polsce, https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=19605 
14

 Na podstawie: Beata Bal-Domańska, Leszek Cybulski, Stanisław Kamiński, Iwona Ładysz, Elżbieta Stańczyk, 
Monitoring kontekstowy Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2018. 
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traktowana jako specjalizacja horyzontalna, czyli jako działalność wspierająca inne 
specjalizacje, uznawane za kluczowe dla rozwoju regionalnego. Takie ujęcie omawianej 
specjalizacji znalazło swoje odzwierciedlenie w samej nazwie RIS utworzonej w 
województwie podkarpackim. 

Tabela 4. Specjalizacje powiązane z dolnośląską IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
występujące w polskich regionach 

Województwo 
RIS nawiązująca do 

Mobilności przestrzennej 
Zakres zbieżności z „Mobilnością przestrzenną”

16
 

kujawsko-pomorskie 
Usługi w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

Tworzenie aplikacji, systemów informatycznych oraz 
zaawansowanego oprogramowania, 
rozprzestrzenianie treści multimedialnych, 
przetwarzanie informacji oraz rozwój usług 
internetowych nowej generacji 

łódzkie 
Usługi w zakresie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

Tworzenie aplikacji, systemów informatycznych oraz 
zaawansowanego oprogramowania, 
rozprzestrzenianie treści multimedialnych, 
przetwarzanie informacji oraz rozwój usług 
internetowych nowej generacji 

lubelskie 

Technologie informacyjne i 
automatyka 

Zastosowanie systemów na rzecz mechatroniki, 
inteligentnych budynków oraz systemów kontroli, 
automatyzacji oraz aplikacji mobilnych w ramach 
łańcucha produkcji zaawansowanych wyrobów; a 
także usługi w zakresie produkcji oprogramowania i 
doradztwa w zakresie rozwiązań IT; wytwarzanie 
urządzeń elektronicznych, maszyn, urządzeń, 
komputerów 

małopolskie 

Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

W szczególności działania związane z wytwarzaniem i 
zastosowaniem sprzętu i usług bazującego na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także 
pozyskiwanie, przetwarzanie i rozprzestrzenianie 
informacji w formie elektronicznej poprzez 
wykorzystanie wszelkich narzędzi komunikowania 

mazowieckie 

Systemy inteligentnego 
zarządzania 

Rozwiązania przyczyniające się do sukcesywnego 
wdrażania automatyki oraz umożliwiające 
monitorowanie procesów związanych z działalność 
gospodarczą, poprawiających efektywność 
wykorzystania surowców i energii oraz poprawiających 
jakość życia i bezpieczeństwo 

podkarpackie 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne – 
specjalizacja horyzontalna 
wspierająca inne 
specjalizacje 

Wsparcie innych IS poprzez wykorzystanie chmury; 
tworzenie i udostępnianie centrów danych; rozwój 
rozwiązań w zakresie poszerzonej rzeczywistości (VR i 
AR) na rzecz branży turystycznej, handlu; 
upowszechnianie produktów poprawiających jakość 
życia; Internet Rzeczy (IoT) 

pomorskie 

Interaktywne technologie 
w środowisku nasyconym 
informacjami 

Multimodalne interfejsy, wbudowane systemy dla 
inteligentnych przestrzeni, Internet Rzeczy (IoT), 
rozwiązania na rzecz usprawnienia transmisji danych, 
zarządzania bazami danych, bezpieczeństwa danych, 
przetwarzania ogromnych porcji danych, inżynierii 
kosmicznej 
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 Określa, które podobszary działań w obu RIS mogą być zbieżne. Wskazuje nie tylko te podobszary, które są 
takie same, ale również takie, które mogą wpisywać się w RIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 
nawet jeśli nie są dosłownie wskazane, a wynikają z podobszarów inteligentnej specjalizacji  
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Województwo 
RIS nawiązująca do 

Mobilności przestrzennej 
Zakres zbieżności z „Mobilnością przestrzenną”

16
 

śląskie 

Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

Rozwiązania optymalizacyjne na rzecz czystszego 
środowiska i efektywnego wykorzystania energii, 
rozwiązania na rzecz biotechnologii, zaawansowane 
systemy produkcji, rozwiązania na rzecz system opieki 
zdrowotnej, rozwiązania programistyczne na rzecz 
mikro- i nanoelektroniki oraz powiązana działalność 

świętokrzyskie Technologie informacyjno-
komunikacyjne 

Telekomunikacja, usługi związane z oprogramowanie, 
usługi w zakresie przetwarzania danych, sprzęt 

wielkopolskie  

Rozwój bazujący na 
technologiach 
informacyjno-
komunikacyjnych 

Zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych, usługi oraz rozwiązania systemowe 
ukierunkowane na poprawę jakości życia; 
zawansowane rozwiązania systemowe dla biznesu; 
specjalistyczne narzędzia i produkty ICT 
opracowywane na rzecz specjalizacji regionalnych; 
systemy IT ukierunkowane na zarządzanie złożoną 
infrastrukturą, systemy wbudowane w infrastrukturę 

zachodniopomorskie  
Produkty oparte o 
technologie informacyjno-
komunikacyjne 

Specjalizacja uwzględnia usługi informacyjne, 
telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz 
produkcję i naprawę komputerów, ich części, a także 
urządzeń peryferyjnych 

Źródło: opracowanie na podstawie Smart Specialisation Platform 

W kontekście europejskim inteligentne specjalizacje konkurencyjne (tj. wpisujące się w 
zakres IS) dla dolnośląskich Technologii informacyjno-komunikacyjnych funkcjonują w niemal 
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego czy w państwach aspirujących do członkostwa w UE. Co więcej, w większości 
państw europejskich przeważająca część regionów wskazała ICT lub pokrewną specjalizację 
jako co najmniej jedną z RIS. Mając na uwadze tę powszechność należy równocześnie 
podkreślić, że państwa i regiony Europy cechujące się najwyższym poziomem rozwoju 
gospodarczego relatywnie częściej ujmują ICT jako specjalizację horyzontalną, co albo wyraża 
się w pomijaniu jej na liście RIS przy jednoczesnym akcentowaniu rozwiązań ICT w 
charakterystykach innych specjalizacji, albo wiązaniu jej z jakąś sferą rozwoju gospodarczego 
lub społecznego. 

Dodatkowo państwa i regiony Europy, w których usługi społeczne i związane z jakością życia 
są wysoko rozwinięte, mają tendencję do ukierunkowywania rozwoju rozwiązań ICT na te 
wymiary rozwoju, które służą umacnianiu modelu welfare state oraz ogólnej poprawie 
jakości życia. ICT pełni więc szereg funkcji na rzecz rozwoju rozwiązań w zakresie 
projektowania inteligentnych miast, inteligentnych budynków czy optymalizowania 
procesów gospodarczych pod kątem efektywnego gospodarowania surowcami oraz energią. 
W ramach tych prawidłowości obserwowany jest też wzrost znaczenia srebrnej gospodarki 
(silver economy) wraz z towarzyszącymi jej zagadnieniami leżącymi na styku wyzwań, przed 
jakimi stoi sektor ochrony zdrowia oraz branże związane z tworzenie oprogramowania 
komputerowego, przesyłaniem danych oraz zarządzeniem bazami danych. 

Tabela 5. Specjalizacje powiązane z IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) występujące 
w wybranych krajach i regionach europejskich 

Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Austria Salzburg Information and Communication Technologies 

Wiedeń Information and Communication Technologies 

Belgia Bruksela ICT: Digital Economy 
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Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Walonia Digital technologies and Industry 4.0 

Cypr Nd. ICT: applications, future technologies 

Dania Środkowa Jutlandia Creative, ICT & Tourism 

Praga Emerging Technologies. Aero and space 
technologies, robotics, energy and low-carbon 
technologies, industrial and medical use of 
modern lasers. 

Estonia Nd. ICT: Industry 4.0, Robotics and Embedded 
Systems 

ICT: Cyber Security 

ICT: e-Government and Data Science 

Finlandia Helsinki-Uusimaa Digitalising Industry 

Kainuu ICT and information systems 

Środkowa Ostrobotnia ICT solutions for e-Health, e-Medicine, e-Learning 

Środkowa Finlandia Digital economy 

Pirkanmaa ICT for new production procosses, internet of 
things and advanced manufacturing 

Północna Ostrobotnia ICT and Software Applications for Industry 

Pohjois-Savo Digitalisation, ICT in Manufacturing and Energy 
Technology 

Satakunta ICT for Smart Specialisation 

Francja Dolna Normandia Digital economy and society 

Bretania Technologies for the digital society 

Region Centralny ICT and Services for Heritage Tourism 

Franche-Comté ICT for societal applications 

Guadeloupe Information and Communications Technology 

Langwedocja-Roussillon Data: processing and visualisation of digital data 

Nord/Pas-de-Calais Information and Communication Technologies 
(ICT) & Internet of Things 

Kraj Loary Information and Communication Technologies 
ICT - Electronics 

Rhône-Alpes Digital technologies and user-friendly systems 

Niemcy Baden-Württemberg ICT, green IT and intelligent products 

Bawaria ICT 

Berlin ICT 

Brandenburgia ICT 

Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 

ICT 

Nadrenia Północna-Westfalia ICT 

Saksonia ICT and digital communication 

Szlezwik-Holsztyn ICT and media 

Turyngia ICT and innovative services close to production 

Grecja Attyka Culture-tourism-ICT interaction 

Dytiki Ellada Tourism and ICT 

Ipeiros ICT linked to university research, innovation and 
youth entrepreneurship 

Środkowa Macedonia Electronics, electrical appliances and ICT 

Wyspy Egejskie Północne ICT and agriculture 

ICT and processed food 

ICT and tourism 

Węgry Nd. ICT and information services 

Irlandia Nd. Future Networks & Communications 

Innovation in Services & Business Processes 
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Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Digital Platforms, Content & Applications 

Data Analytics, Management, Security & Privacy 

Włochy Kalabria Developing the ICTs and innovative services 
sectors 

Kampania ICT and new technologies for architectural legacy 
and tourism 

Emilia-Romagna ICTs and new technologies for tourism, cultural 
and creative industries 

Friuli-Venezia Giulia ICTs and new technologies for tourism and 
cultural sectors and social innovation 

Lacjum ICT and new technologies for tourism, cultural 
and creative industries 

Marche ICT 

Molise Information and Communication Technologies 

Provincia Autonoma di Bolzano Strengthening the local production system 
through ICTs 

Sardynia ICTs and new technologies for tourism and 
cultural industries 

Sycylia ICTs and new technologies for tourism and 
cultural industries 

Toskania Innovative ICT and photonic applications (across 
sectors) 

Valle d'Aosta ICTs and new technologies for reducing natural 
hazards and smart cities and communities (Smart 
mountain) 

ICTs and new technologies for manufacturing, 
tourism and construction sectors (Excellent 
mountain) 

Litwa Nd. Transport, logistics and ICT 

Łotwa Nd. Advanced ICT 

Malta Nd. ICT in health, digital 

Czarnogóra Nd. Information and Communication Technologies 

Holandia West Netherlands Nano-tech sector and traditional ICT sector 

Norwegia Aust-Agder ICT 

Vest-Agder ICT 

Portugalia Algarve ICTs and cultural industries 

Centro ICT and Electronics 

Norte Specialised professional services: promote ICT 
competences for e-government solutions and 
develop near-shoring 

Madera ICTs 

Rumunia Centru Information & Communication Technologies 

Nord-Est ICT - creative media 

Nord-Vest ICT 

Sud-Est ICT, High Tech, Nanotechnologies and Advanced 
Materials 

Sud-Vest Oltenia ICT for Transport, Energy, Metallurgic and 
Agriculture Applications 

Vest Information and Communication Technologies 

Serbia Nd. Information and Communication Technologies 

Słowacja Nd. Manufacture of computer, electronic and optical 
products Computer programming, consultancy 
and related services Information services 
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Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Słowenia Nd. Manufacturing of electric and electronic 
components and equipment, ICT systems, 
components and systems for district heating and 
the heating, ventilation and air-conditioning 
(HVAC) systems. Development of ICT-based 
projects in the areas of renewable energy 
sources, smart urban mobility, safety and smart 
health systems. 

Hiszpania Andaluzja Incorporation of ICT infrastructure, development, 
and digital processes to strategic industries, 
business activities, civil society and for the 
development of e-government. This will include 
IoT, Big Data, Could Computing 

Aragonia ICT 

Wyspy Kanaryjskie ICT for tourism 

Kantabria ICT services applied to tourism 

Castilla y León ICT 

Castilla-La Mancha ICT 

Comunidad de Madrid ICT and Services of high value added 

Comunidad Valenciana ICT and automotive 

Extremadura ICT 

Szwecja Östergötland Simulation and visualization 

Stockholms län ICT and Digitalisation 

Värmlands län Digitalisation of welfare services 

Västerbottens län Digital service sectors for smart regions 

Wielka Brytania Kornwalia Digital Tele-Health 

Greater Manchester Digital economy 

Walia ICT trust and cyber security 

Anglia Information economy 

Źródło: Smart Specialization Platform (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu) 

Jak widać z powyższego zestawienia Dolny Śląsk ze specjalizacją Technologie informacyjno-
komunikacyjne funkcjonuje w określonym otoczeniu konkurencyjnym, w którym znajdziemy 
wiele odniesień do sektorów działalności (branż) nawiązujących do zakresu będącego 
podstawa wydzielania przedmiotowej IS. Tego rodzaju obserwacje są szczególnie istotne w 
kontekście analizy potencjału rozwojowego i konkurencyjności analizowanej branży na 
Dolnym Śląsku. Co prawda w dalszej części opracowania zostały poddane analizie 
różnorodne kwestie związane z perspektywami innowacyjnego rozwoju branży, to jednak 
można uznać, że podstawą dla innowacyjnej działalności jest potencjał organizacyjny i 
finansowy. 

Uzupełnieniem informacji dotyczących roli analizowanego sektora w gospodarce krajowej 
jest analiza poziomu masy krytycznej.17 Do jej określenia wzięte zostały pod uwagę trzy 

                                         
17

 Uzyskanie rzeczywistego efektu z inwestycji (w analizowanym kontekście rozumianej jako rozwój IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne) wiąże się z powstaniem tzw. masy krytycznej. Poziom masy 
krytycznej określony jest poprzez analizę trzech wskaźników tj. liczby firm, wielkość zatrudnienia oraz wartość 
dodaną brutto specjalizacji. Występowanie masy krytycznej w zakresie specjalizacji Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) zostanie sprawdzone poprzez analizę współczynnika lokalizacji (LQ) specjalizacji. Wskaźnik 
ten obliczony został jako relacja udziału liczby przedsiębiorstw, pracujących i przychodów netto ze sprzedaży 
specjalizacji (tj. wyodrębnionych działów PKD tworzących specjalizację) w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, 
pracujących i przychodów netto ze sprzedaży w podregionie do udziału liczby przedsiębiorstw, pracujących i 
przychodów netto ze sprzedaży analogicznych działów PKD odpowiadających zakresowi dolnośląskiej 
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parametry: liczba przedsiębiorstw, liczba pracujących i wysokość przychodów netto. Wartość 
współczynnika lokalizacji wyliczona dla każdego z parametrów pokazuje, że znaczenie branży 
dla gospodarki Dolnego Śląska jest relatywnie mniejsze niż ma to miejsce w przypadku 
całego kraju.18 Na szczególna uwagę zasługuje przy tym liczba przedsiębiorstw tworzących 
specjalizację. Wartość współczynnika lokalizacji sugeruje, że możemy w tym kontekście 
mówić o regionalnej specjalizacji, choć pod względem wysokości uzyskiwanych przychodów 
znaczenie sektora dla gospodarki narodowej jest mniejsze niż ma to miejsce w skali 
ogólnokrajowej. 

Tabela 6. Poziom masy krytycznej dla dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) (dane za 2018 rok) 

Kraj Wartość współczynnika lokalizacji 

Liczb przedsiębiorstw 1,28 

Liczba pracujących 0,73 

Wysokość przychodów netto ze sprzedaży 0,93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

4.1.2. Regionalne projekty proinnowacyjne jako czynniki wspierające rozwój branży  

Kwestię czynników wspierania rozwoju gospodarczego czy to w ogólnym, czy to branżowym 
wymiarze można rozpatrywać w różnych kontekstach. Z pewnością decydujące znaczenie ma 
kontekst makro polegający na oddziaływaniu krajowych czy globalnych procesów społeczno-
ekonomicznych. Niemniej, aby ułatwić funkcjonowanie regionu czy danej branży w tym 
ponadregionalnym kontekście, konieczne jest podejmowanie działań stymulujących i 
wspierających rozwój. W interesującym nas przypadku są to działania podejmowane przede 
wszystkim na rzecz branży bazującej na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, lecz 
warte wymienienia są również działania nieadresowane do konkretnych branż. Były to więc 
projekty finansowane w ramach różnych programów UE: Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).19 

W ramach RPO WD 2014-2020 zaplanowano Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, w 
którym realizowane są projekty ukierunkowane na rozwój innowacyjności w dolnośląskich 
przedsiębiorstwach. Celem Działania jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw. W ramach tego Działania na dzień 31.12-2018 r. zrealizowano bądź 
realizowano 113 projektów, z tego20: 

                                                                                                                               
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w Polsce w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, 
pracujących i przychodów netto ze sprzedaży w Polsce. „LQ=1 oznacza, że podregion posiada taki sam udział w 
danej branży, jak gospodarka narodowa. Wskaźnik LQ większy niż 1,25 jest zazwyczaj uznawany za świadczący o 
regionalnej specjalizacji w danym sektorze”. 
18

 Analizując dane należy mieć na uwadze, że dotyczą one podmiotów gospodarki narodowej o liczbie 
pracujących 10 i więcej osób. Dodatkowo również z uwagi na konieczność agregacji danych na poziomie 
podklas znaczna część informacji (około 40%) nie jest udostępniana z uwagi na konieczność dochowania 
tajemnicy statystycznej. Z powyższych względów nie zostały podanie analizie dane na poziomie podregionów, 
co pozwoliłoby na dokonanie bardziej szczegółowej analizy wewnątrzregionalnej. 
19

 m.in. za: Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2011-2020”, Wrocław, 2011 
20

 Opracowanie własne na podstawie Listy beneficjentów RPO WD 2014-2020  http://rpo.dolnyslask.pl/o-

projekcie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow/ 
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 4 w zakresie procesów badawczych i innowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach, 

 21 w zakresie inwestycji w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, 
związanych bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi, 

 3 w zakresie inwestycji w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych 
przedsiębiorstwach, związanych bezpośrednio z działaniami badawczymi i 
innowacyjnymi, 

 2 w zakresie transferu technologii i współpracy między uczelniami a 
przedsiębiorstwami, z korzyścią głównie dla MŚP, 

 81 w zakresie procesów badawczych i innowacyjnych w MŚP (w tym systemy bonów, 
innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze usług i innowacje 
społeczne), 

 2 w zakresie infrastruktury biznesowej dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty). 

Łączna wartość w/w projektów wynosi 313 413 706,83 PLN, w tym 183 882 047,98 PLN 
stanowi dofinansowanie UE (58,67% ogółu wydatków).  

W ramach Działania 1.2 RPO WD 2014-2020 znaczna większość projektów ukierunkowana 
była na rozwój innowacyjności oraz B+R w konkretnych przedsiębiorstwach, jednak znalazły 
się wśród nich także projekty kierowane do przedsiębiorców, są to m.in.21: 

 Dolnośląski Bon na Innowacje - celem projektu „Dolnośląski Bon na Innowacje” jest 
finansowe wsparcie współpracy przedsiębiorstw z Dolnego Śląska i jednostek 
naukowych. Zakres projektu obejmuje dofinansowanie proinnowacyjnych usług 
badawczo - rozwojowych bądź wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki 
naukowe na rzecz małych i średnich przedsiębiorców. Projekt ma charakter 
kompleksowy i dodatkowo oferuje bezpłatną pomoc dla MŚP w poszukiwaniu 
odpowiednich partnerów naukowych do współpracy. 

 Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców 
z sektora MSP - przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i 
średnim przedsiębiorcom z obszaru województwa dolnośląskiego w formie bonu na 
innowację. 

 Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku 
Technologicznym – INNOPOLISnext - Przedmiotem projektu jest udostępnienie 
nowych laboratoriów w kompleksie Wrocławskiego Parku Technologicznego. 

 Bon na Innowacje! Innowacyjność = Konkurencyjność - Przedmiotem projektu jest 
zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw prowadzących 
działalność na terenie ZIT WrOF . 

 Granty na innowacje dla MŚP - Przedmiotem projektu jest udzielanie przez 
Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości we Wrocławiu wsparcia niefinansowego 
oraz finansowego na rzecz MŚP z terenu ZIT WrOF, z branży ICT, chemicznej i 
farmaceutycznej, zdrowej żywności i surowców naturalnych. 

                                         
21

 W oparciu o Listę beneficjentów RPO WD 2014-2020 
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 Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP 
- ZIT WRoF - Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym i średnim 
przedsiębiorcom z obszaru ZIT WrOF w formie bonu na innowację. 

 Bony na innowacje dla MŚP z ZIT WrOF narzędziem wsparcia w zakresie badań, 
rozwoju i wdrożeń innowacji - wsparcie przekazywane w formie grantu zostanie 
przeznaczone na usługi na rzecz MŚP: audyt technologiczny (do 5% otrzymanego 
bonu) oraz na usługi badawczo-rozwojowe dot. wdrożenia lub rozwoju produktu lub 
technologii, które będą zrealizowane przez jednostki naukowe. 

Poza wyżej opisanymi inicjatywami na rzecz rozwoju innowacyjności regionu pierwszorzędne 
znaczenie miały projekty różnych instytucji dolnośląskich czy przedsiębiorstw położonych na 
terenie regionu, finansowane z funduszy strukturalnych poprzez krajowe programy 
operacyjne. Spośród tych projektów szczególne znaczenie dla regionu miały tzw. projekty 
indywidualne (kluczowe) wspierające rozwój infrastruktury oraz działalności naukowo-
badawczej i edukacyjnej o charakterze proinnowacyjnym. Warto tutaj wspomnieć o takich 
projektach, jak: 

I. Projekty finansowane w ramach POIG:   

- Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym:  

- Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej 
Gospodarki.22  

- Wspieranie ośrodków innowacyjności:  

- Wrocławski Park Technologiczny oraz kompleks badawczo-laboratoryjny Innopolis 
Wrocław23.  

II. Projekty realizowane na Politechnice Wrocławskiej24: 

- na Wydziale Zarządzania i Informatyki PWr: 

 Wydział wraz z firmą VBA Sp. z o.o. uczestniczył w projekcie BIWISS (Business 
Intelligence dla Wirtualnej Sieci Sprzedaży), służącym opracowaniu zestawu 
narzędzi informatycznych, które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży w 
sklepach detalicznych oraz są użyteczne dla sklepów internetowych; 

 Projekt „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów 
uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych”, który 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej; 

- na Wydziale Elektroniki: 

  „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, czyli projekt grantowy finansowany 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zorganizowane zostaną 
zajęcia informatyczne dla ponad 12 tysięcy szczególnie uzdolnionych uczniów 
szkół podstawowych i średnich. Celem projektu jest budowa trwałego 

                                         
22

 http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/693290,1011.dhtml 
23

 http://www.wroclaw.pl/otwarcie-innopolis-wroclaw 
24

 http://wm.pwr.edu.pl/badania/projekty 
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systemu wyłaniania talentów informatycznych. Przeszkoleni mentorzy 
otrzymają granty na prowadzenie kół algorytmiki i programowania. 

 Projekt „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, na który 
Politechnika Wrocławska otrzymała grant w wysokości blisko 22 mln zł od 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest m.in. 
podniesienie jakości kształcenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, które ma 
objąć swoim zasięgiem nie tylko studentów, lecz także pracowników 
naukowo-dydaktycznych i kadrę zarządzającą. W planach jest uruchomienie 
nowych i modernizację już istniejących programów kształcenia, a także zakup 
niezbędnych narzędzi i oprogramowania. Kluczowe znaczenie będą też miały 
półroczne staże zawodowe dla studentów. Projekt ma być realizowany w 
okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2023 r. 

- w ramach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego: 

 Projekt PRACE-LAB zakładający budowę szeroko dostępnej infrastruktury 
obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, 
specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów 
zarządzania danymi. W ramach projektu zostanie podniesiona wydajność 
polskiej infrastruktury obliczeniowej z 5 do 15 PFlopsów oraz nastąpi  
rozszerzenie infrastruktury składowania danych z 12 do 50 PBajtów. 

 Projekt „Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego” (RegSOC), 
którego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w 
sektorze publicznym poprzez przygotowanie i prototypowe uruchomienie 
centrum cyberbezpieczeństwa na użytek instytucji publicznych, z możliwością 
rozszerzenia na podmioty niepubliczne. 

 Projekt Beesensor („Opracowanie innowacyjnych, inteligentnych narzędzi  
monitorujących występowanie zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz 
podwyższonego poziomu porażenia Varroa destructor w rodzinach pszczoły 
miodnej”), w ramach którego opracowana zostanie platforma analityczna na 
potrzeby określenia dobrostanu rodzin pszczelich ze szczególnym 
uwzględnieniem monitorowania poziomu porażenia jednostkami 
chorobowymi. 

 Projekt Innowacyjna Uczelnia – Innowacyjny Nauczyciel, który ma na celu 
doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich. Głównym beneficjentem 
projektu jest kadra naukowa Politechniki Wrocławskiej. Realizacja projektu 
jest ukierunkowana na działania o charakterze szkoleniowym służące 
rozwijaniu warsztatu pracy dydaktycznej. 

 Projekt AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl, który ma na 
celu poprawić dostępność, jakość i zwiększyć możliwości ponownego 
wykorzystania zasobów nauki. Najważniejszym zadaniem projektu jest 
cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w sposób otwarty i spełniający kryteria 
dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data. 

 Inicjatywa Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), która ma 
na celu dostarczenie naukowcom i inżynierom w Europie infrastruktury i 
usługi HPC o wydajności obliczeniowej rzędu PetaFlop/s i większej, 
porównywalnej z najlepszymi dostępnymi usługami tego typu na świecie. 



 

33 

 PL-Grid (Polish National Grid Initiative) to gridowa infrastruktura obliczeniowa 
o zasięgu krajowym budowana od 2008 r. przez 5 polskich centrów KDM: ACK 
Cyfronet AGH, ICM UW, PCSS, CI TASK oraz WCSS. Budowie infrastruktury 
towarzyszyły następujące projekty badawcze:  Projekt PL-Grid, PLGrid Plus 
oraz PLGrid NG. 

 Projekt 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji), który zakładał 
zbudowanie nowoczesnej sieci optycznej nowej generacji obejmującej swym 
zasięgiem teren całego kraju, do której stworzenia wykorzystano 
światłowodową infrastrukturę sieci PIONIER. Do rozbudowanej infrastruktury 
zostały dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 
363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe. 

 Projekt MAN-HA (Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim 
poziomie niezawodności) to kontynuacja prac prowadzonych przez członków 
konsorcjum PIONIER w ramach projektów PLATON, NewMAN i KMD/KMD2. 
Podstawowym celem projektu była integracja wybranych usług w sieci 
PIONIER oraz wypracowanie nowych rozwiązań o zwiększonym poziomie 
bezpieczeństwa i dostępności. 

 Krajowy Magazyn Danych (KMD) to rozproszona infrastruktura składowania 
danych budowana przez ośmiu partnerów z Polski, w tym WCSS, dostępna za 
pośrednictwem sieci naukowej PIONIER oraz sieci miejskich MAN. System 
KMD dostarcza wydajnych metod dostępu i operacji na danych oraz zapewnia 
wysoki poziom ich wiarygodności, niezawodności oraz bezpieczeństwa. 
System powstał w trakcie projektu badawczego KMD i był rozwijany w ramach 
projektu KMD2. 

 Platforma Obsługi Nauki PLATON to infrastruktura sprzętowa i programowa o 
zasięgu krajowym budowana w ramach projektu PLATON. Projekt realizowały 
22 jednostki będące jednocześnie członkami Konsorcjum PIONIER, w tym 
WCSS. Celem projektu był rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej 
nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace 
rozwojowe polskich zespołów badawczych. 

 European Grid Infrastructure (EGI) jest inicjatywą europejskich ośrodków 
obliczeniowych zaangażowanych w rozwijanie infrastruktury gridowej w 
Europie. Początki tej inicjatywy sięgają projektów EGEE (Enabling Grid for E-
sciencE, EGEE I/II/III), realizowanych w latach 2004-2010. Projektem 
wspomagającym EGI jest projekt EGI-InSPIRE, współfinansowany w ramach 
7PR. 

 Projekt NewMAN miał na celu rozbudowę 21 środowiskowych sieci 
teleinformatycznych  nauki, by zapewnić instytucjom naukowym, 
rozlokowanym na terenie całego kraju, dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej 
infrastruktury sieciowej.  Infrastruktura wykorzystywana jest do wpierania 
badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz 
umożliwia łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez 
połączenie z siecią szkieletową PIONIER. 

III. Liczne projekty innowacyjne realizowane przez działające na Dolnym Śląsku 
przedsiębiorstwa, wśród których – jako przykład – można wymienić projekty realizowane w 
Centrum R&D Nokia: 
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 Dywersyfikacja działalności centrum IT we Wrocławiu poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych produktów (grant unijny w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 4.5.2, wartość projektu: 56 774 400,00 PLN). 

 Opracowanie funkcjonalności w celu zastosowania nowatorskich rozwiązań w 
zakresie Internetu Rzeczy (IoT) (POIR 1.1.1, Projekt współfinansowany ze 
środków EFRR w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój, wartość 
projektu: 28 864 566,81 PLN). 

Pisząc o działaniach wspierających innowacyjność przedsiębiorstw nie należy zapominać 
o  możliwościach, jakie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oferował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Dolnośląskiego, zarówno na lata 2007-2013, jak i w obecnej perspektywie finansowej. 
Program zapewniał i w dalszym ciągu zapewnia możliwość bezpośredniego wsparcie 
finansowego dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej oraz rozwoju innowacji. 

4.1.3. Klastry działające w obrębie specjalizacji  

W ramach RIS Technologie informacyjno-komunikacyjne na terenie Dolnego Śląska 
funkcjonują trzy klastry, które skupiają firmy z tej specjalizacji: Klaster ITCorner, Klaster 
Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych oraz 
Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa. 

Klaster ITCorner to dolnośląski klaster założony w 2013r., którego głównym celem jest 
działanie na rzecz szeroko pojętego rozwoju lokalnego rynku nowoczesnych technologii. 
Stanowi efektywną platformę komunikacji pomiędzy firmami z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, zrzeszającą ponad 60 podmiotów, w których zatrudnionych jest 1500 
pracowników. Stowarzyszenie, oprócz propagowania idei synergii i innowacji, wspiera 
kreatywność i inicjatywy, służące rozwojowi nowych rozwiązań informatycznych.25 W gronie 
członków klastra znalazły się takie formy, jak Accesto, Amsterdam Standard, Brass Willow, 
CodeRunner, Fream, Kodilla, Lama Media, Micro-Sultions, NeuroSYS, Recruitiva, Sente czy 
Vazco. 

Celem klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i 
Komunikacyjnych jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich 
innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, 
specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych. Głównym zamierzeniem 
Partnerów jest efektywne i synergiczne wykorzystanie kompetencji członków klastra, 
potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wspólne opracowywanie aplikowanie o środki 
na ich realizację. W ramach przedsięwzięcia przewidziane są działania związane z 
kształceniem specjalistów w najnowszych technologiach teleinformatycznych na potrzeby 
podmiotów gospodarczych. Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się więc z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Współpraca partnerów w ramach Klastra 
koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm 

                                         
25

 Na podstawie: Invest in Wrocław, Sektory gospodarcze Wrocławia i Dolnego Śląska: IT oraz 
https://itcorner.org.pl/pl/o-klastrze 
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z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów 
"triady wiedzy" - tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu. 

Wśród celów, dla realizacji których klaster ten został powołany, wymienia się integrację 
środowisk uczelnianych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz środowisk 
samorządowych. Warto w tym kontekście wymienić, że w skład klastra wchodzi 8 wyższych 
uczelni oraz 1 instytut badawczo-rozwojowy, 2 instytucje samorządowe, 9 instytucji 
otoczenia biznesu oraz 59 przedsiębiorstw, wśród których znajdują się takie znane firmy o 
zasięgu ogólnoświatowym, jak Comarch, Microsoft, Nokia Solutions and Networks, Siemens, 
SISCO IT Group, Viessmann Technika Grzewcza czy Volvo.26 

Dolnośląski Klaster Cyberbezpieczeństwa zajmuje się przede wszystkim ochroną 
najważniejszych zasobów informatycznych oraz rozwojem bezpiecznego oprogramowania. 
Powstał on w maju 2018 roku z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej. Najważniejszymi 
kierunkami działania klastra są: 

– cyberochrona – ochrona i zabezpieczenie najważniejszych zasobów informatycznych 
instytucji, systemów biznesowych i sterownia w przemyśle; 

– zarządzanie, prawo i audyt – kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa i technikami analizy 
ryzyka oraz prowadzenie audytu technicznego najważniejszych systemów informatycznych w 
świetle obowiązujących przepisów prawa; 

– informatyka śledcza – nabywanie i analiza dowodów z systemów cyfrowych w celu 
znalezienia śladów i uzyskania dowodów istotnych dla bezpieczeństwa informacji i systemów 
informatycznych; 

– bezpieczeństwo elektromagnetyczne – wymogi prawne i praktyczne kwestie 
bezpieczeństwa związane z polem elektromagnetycznym; 

– bezpieczeństwo aplikacji – projektowanie, rozwój i obrona bezpiecznego oprogramowania 
w systemach informatycznych; 

– badania penetracyjne – identyfikacja i ocena potencjalnych ataków i słabych punktów w 
systemach informatycznych, a także we wdrożonych systemach obronnych. 

Wokół tych sześciu obszarów tworzone są zespoły złożone z przedstawicieli uczelni, 
jednostek administracyjnych sektora publicznego oraz sześciu przedsiębiorstw wchodzących 
w skład klastra, wśród których znalazły się takie spółki, jak Impel SA, Nexus Nowe 
Technologie czy Dolmed. Ich zadaniem jest m.in. określenie możliwości wspólnej realizacji 
prac związanych z potrzebami i pomysłami poszczególnych partnerów. Działania grupy 
wpisują się także w ogólnoeuropejską tendencję rozwoju systemów obronnych.27  

                                         
26

 Na podstawie: Invest in Wrocław, Sektory gospodarcze Wrocławia i Dolnego Śląska: IT oraz https://www.ict-
cluster.wroc.pl 
27

 Na podstawie: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dolnoslaski-klaster-cyberbezpieczenstwa-
zainaugurowal-dzialalnosc-11079.html 
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4.2. Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw reprezentujących branżę  

Istotnym aspektem zarówno samej analizy, jak i koncepcji inteligentnych specjalizacji jest 
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że stanowi istotę 
koncepcji inteligentnych specjalizacji, w ramach których działają przedsiębiorstwa 
(podmioty) uczestniczące w badaniu. 

4.2.1. Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach  

Analizę wskazanego zagadnienia zacznijmy od tematu ochrony praw własności 
intelektualnej, które, jakkolwiek z różnych względów nie są conditio sine qua non wdrażania 
innowacji, to jednak, jeśli podejmowane są starania o nadanie ochrony prawnej, z reguły 
dotyczą nowatorskiego rozwiązania. Jak wynika z poniższych danych przedsiębiorstwa 
zaliczane do branży ICT na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich 10 lat poprzedzających badanie 
w relatywnie dużym zakresie (28% odpowiedzi twierdzących będących sumą wskazań na 
uzyskanie ochrony i złożenie wniosku – wykres 1) wykazywały aktywność w zakresie 
pozyskania praw własności intelektualnej odnośnie wytworów swojej działalności. Istnieje 
przy tym zależność pomiędzy wielkością firm, a ich aktywnością w analizowanym zakresie. 
Średnie i duże przedsiębiorstwa wyraźnie częściej niż mniejsze firmy podejmowały tego 
rodzaju starania. Może to wynikać z tego, że dla mniejszych podmiotów koszty związane z 
uzyskaniem tego rodzaju ochrony mogą być zbyt duże w relacji do osiąganych przychodów 
lub spodziewanych korzyści. Uzyskane wyniki pokazuję, że świadomość znaczenia prawnej 
ochrony jest mimo wszystko dość powszechna. 

Wykres 1. Uzyskiwanie w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) praw własności intelektualnej wg wielkości i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, (n=160) 
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Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę populacji przedsiębiorstw wg subregionów, wówczas 
okazuje się, że wyraźnie odstają pod tym względem firmy z subregionu legnicko-
głogowskiego. Największe zaangażowanie wykazują natomiast firmy z Wrocławia i okolic. 
W tym przypadku największy jest zarówno odsetek firm, które uzyskały ochronę prawną, jak 
i takich, które oczekują na stosowne decyzje w tym zakresie. Średnia liczba uzyskanych praw 
własności intelektualnej jest przy tym kilkakrotnie większa niż złożonych wniosków (tabela 
7), co oznacza, że aktywność podmiotów z analizowanej branży spadła. 

Tabela 7. Liczba uzyskiwanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) praw własności intelektualnej 

 średnia liczba  

uzyskanych praw własności intelektualnej złożonych wniosków 

ogółem 9,3 1,4 

mikro 8,9 1,5 

mała 14,2 1,3 

średnia 2,0 1,5 

duża 1,0 
 

jeleniogórski 3,0 
 

wałbrzyski 100,0  

wrocławski i miasta Wrocławia 6,7 1,4 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 

Wykres 2. Rodzaje praw własności intelektualnej uzyskane w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
firm 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 
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Przyglądając się strukturze praw własności intelektualnej (wykres 2) możemy stwierdzić, że 
dominuje ochrona praw autorskich, znaków towarowych oraz oryginalnych rozwiązań 
technicznych. Ochrona prawna skupia się zatem w dużej mierze na wartościach 
niematerialnych, rzadziej natomiast na materialnych przejawach wytwarzanych produktów, 
jak chociażby wzory użytkowe, co jest pochodną specyfiki funkcjonowania branży. Inaczej niż 
chociażby w przypadku przedsiębiorstw z branży Mobilność przestrzenna, które relatywnie 
częściej wdrażają innowacje mające z reguły postać materialnych wytworów. 

Analiza struktury praw własności intelektualnej wg subregionów (tabela 8) poniekąd 
odzwierciedla wcześniejsze zestawienie. Zwraca chociażby uwagę subregion wrocławski 
i miasta Wrocławia zawiera najbardziej zróżnicowane spektrum form stosowanej ochrony 
prawnej, właściwie z każdej z wymienianych kategorii. 

Tabela 8. Rodzaje praw własności intelektualnej uzyskane w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg subregionów 
i sektorów działalności  

 
jeleniogórski wałbrzyski 

wrocławski 
i miasta 

Wrocławia 

prawa autorskie 100,0% 100,0% 40,0% 

wzory użytkowe 50,0%  10,0% 

znaki towarowe   37,5% 

patenty   12,5% 

wnioski patentowe   7,5% 

nabyte technologie   5,0% 

własne oryginalne rozwiązania techniczne 50,0%  35,0% 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 

Wykres 3. Wprowadzanie w ostatnich 10 latach innowacji przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 
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Rozwinięciem zagadnienia jest analiza danych dotyczących deklarowanego przez firmy 
poziomu wdrażania innowacji.  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wg ponad 
dwóch trzecich firm (66,3%) prowadzą one działania, które można określić mianem 
wdrażania innowacji, co jest wynikiem wyższym niż chociażby w przypadku podmiotów z 
branży Mobilność przestrzenna (55% wskazań). Podobnie również jak w przypadku innych 
dolnośląskich inteligentnych specjalizacji porównanie tych danych z wcześniejszymi 
wskazaniami dotyczącymi ochrony prawnej można stwierdzić, że znaczna część aktywności 
innowacyjnej nie podlega formalnej ochronie, co może wynikać albo z braku przekonania o 
jej efektywności, albo barierę stanowi proces jej uzyskiwania (czas i koszty). Ponownie 
zwraca uwagę zależność pomiędzy wielkością firm, a ich aktywnością w zakresie wdrażania 
innowacji (skłonność do wdrażania innowacji jest właściwa raczej dla większych firm), z kolei 
subregion nie wydaje się być istotną zmienną różnicującą działania firm w tym zakresie 
(wykres 3). Oceniając jednak prezentowane dane należy mieć na uwadze, że są one efektem 
subiektywnych ocen respondentów. W efekcie nie wszystkie działania traktowane jako 
innowacje rzeczywiście nimi są. Występujące różnice mogą wynikać ze wspomnianego już 
braku zaufania do ochrony prawnej, ale też być powiązane z nieumiejętnością obiektywnej 
oceny potencjału wdrażanych rozwiązań. 

Uzupełnieniem wiedzy na temat postaw firm z branży w zakresie wdrażania innowacji są 
uzasadnienia dotyczące braku tego rodzaju działań. Większość firm albo nie ma takiej 
potrzeby, albo też nie potrafi jednoznacznie określić przyczyny. Patrząc na analizowane dane 
trzeba jednakże wyraźnie podkreślić, że w porównaniu z innymi specjalizacjami regionalnymi 
niższy jest zarówno udział firm niewdrażających innowacji, jak i korzystniejsza jest sama 
struktura przyczyn. Znacząco mniej firm wskazuje bowiem na brak potrzeb w tym zakresie, 
ale też na ograniczenia finansowe. Stawia to dolnośląską specjalizację ICT w korzystnej 
sytuacji jako branży cechującej się zarówno wysokim potencjałem innowacyjnym, jak 
również stabilnej pod względem ekonomicznym. 

Wykres 4. Przyczyny braku wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=54 
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wrocławskiego. Tam też w największym stopniu wdrażane są innowacje produktowe. 
Niezależnie przy tym od udziału firm deklarujących wdrażanie innowacji zwracają uwagę 
różnice w średnich liczbach poszczególnych ich rodzajów. Najwięcej bowiem innowacji 
wdrażanych jest w obszarze marketingowym, na który ogółem wskazała jedynie co szósta 
firma.  

Wykres 5. Rodzaje innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z 
dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 

Tabela 9. Średnia liczba innowacji przypadająca na przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT)   
 Rodzaje innowacji Średnia liczba innowacji 

Produktowe 14,2 

Procesowe 6,5 

Marketingowe 10,4 

Organizacyjne 25,6 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 

Niejednoznaczne są przy tym oceny dotyczące zakresu innowacji. Jakkolwiek jedna trzecia 
firm zadeklarowała wdrażania innowacji, które mają charakter międzynarodowy (34,9% - 
por. wykres 6), to jednak większość firm wdrażała innowacje na poziomie krajowym lub co 
najwyżej na poziomie firmy. Podobnie jak w przypadku innych branż, tak i tutaj należy 
pamiętać o tym, że bazujemy na nieweryfikowanych deklaracjach respondentów. 

78 

74 

86 

91 

106 

66 

80 

21 

82 

55 

57 

50 

45 

106 

80 

27 

64 

54 

17 

18 

20 

13 

20 

32 

32 

35 

15 

106 

27 

21 

35 

ogółem

mikro

mała

średnia

duża

jeleniogórski

legnicko-głogowski

wałbrzyski

wrocławski i miasta Wrocławia

produktowe procesowe marketingowe organizacyjne



 

41 

Dodatkowo jednak można uzyskane odpowiedzi potraktować jako rzetelne i będące 
przejawem świadomości przedstawicieli biznesu odnośnie rzeczywistego potencjału 
dolnośląskiej branży. Największy zakres innowacyjności wskazują przy tym firmy z 
subregionu jeleniogórskiego oraz wrocławskiego i miasta Wrocławia. Z kolei na 
przeciwstawnym biegunie znajdziemy subregion wałbrzyski, gdzie wyraźnie dominują 
innowacje na poziomie firmy. Analiza danych zakresie regionalnego zróżnicowania poziomu 
innowacyjności, jakkolwiek pozwala na wskazania różnic, to jednak w pozwala na wskazanie, 
że najbardziej rozwiniętym pod względem innowacyjności obszarem jest Wrocław z 
przyległymi powiatami, zaś pozostałe subregiony w zależności od branży cechują się różnym 
poziomem innowacyjnego. Tego rodzaju konstatacja, jakkolwiek o dość oczywistym 
wymiarze, powinna być punktem wyjścia do potencjalnych działań w ramach interwencji 
publicznej. 

Wykres 6. Poziom innowacyjności rozwiązań wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 
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badania wynika, że większość firm (80,2%) wdrażających innowacje swoje potrzeby w 
zakresie wdrażania innowacji opiera na własnych pomysłach i zasobach (wykres 7). Jest to 
sposób postępowania właściwy dla firm również z innych branż, choć w przypadku ICT 
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szczególnie. Wśród innych pomysłów na czerpanie inspiracji rozwojowych w zakresie 
innowacji szczególnie często wskazuje się na współpracę – czy to z innymi 
przedsiębiorstwami czy z wyspecjalizowanymi jednostkami (np. uczelniami).  

Wykres 7. Sposoby pozyskiwania pomysłów na nowe produkty, procesy, zmiany organizacyjne 
i marketingowe w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT)   

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 

Dużo informacji o potencjale badanej populacji firm w kontekście rozwoju innowacyjności 
daje również analiza danych odnoszących się do przyczyn wdrażania innowacji (wykres 8). 
Wynika z nich, że przedsiębiorcy mają dużą świadomość odnośnie wymagań rynku, choć 
jednocześnie (por. wykres 7) nie traktują obserwacji rynku jako sposobu na poszukiwanie 
inspiracji w tym zakresie. Znaczna część wskazań odnosi się także do poprawy szeroko 
rozumianej efektywności działania firm, zwiększenia ich wydajności czy obniżenia kosztów 
działalności. Innowacje są zatem źródłem wspierania procesów rozwojowych firm, jak 
również spełniania oczekiwań rynku. 

Wykres 8. Przyczyny wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 
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W kontekście innowacyjności dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) należy wskazać, że jest to branża, która w porównaniu z innymi dolnośląskimi RIS 
cechuje się wysokim poziomem innowacyjności. Innymi słowy ujmując można powiedzieć, 
że innowacyjne nastawienie jest rynkową postawą powszechnie występującą wśród firm z 
branży ICT i warunkiem niezbędnym do tego, mogły ona skutecznie konkurować. Zwraca 
uwagę kwestia dużej (wyższej niż w innych branżach) deklarowanej aktywności 
innowacyjnej przy niskim zaangażowaniu w pozyskiwanie ochrony prawnej. Wielkość firm 
(większy potencjał organizacyjny czy finansowy) wydają się być istotną determinantą w 
tym zakresie, podobnie jak lokalizacja.  W drugim kontekście, jakkolwiek występują różnice 
pomiędzy subregionami, to najistotniejszą zależnością wydaje się rozróżnienie na Wrocław 
i subregion wrocławski oraz pozostałe subregiony.  
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4.2.2. Plany przedsiębiorstw odnośnie rozwoju innowacji 

Kontynuacją analizy działań innowacyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw z IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest diagnoza ich planów w zakresie wdrażania innowacji 
w perspektywie najbliższych kilku lat. Uzyskane wyniki potwierdzają tezę o wysokim 
znaczeniu działań innowacyjnych dla firm z branży. Na tego rodzaju plany wskazuje bowiem 
ponad trzy czwarte (76,3%) firm z branży, co jest wartością znacząco wyższą niż osiągana 
chociażby w przypadku firm z IS Mobilność przestrzenna (58%). Co ważne w przypadku 
planów innowacyjnych wielkość firm również wydaje się mieć znaczenie – małe i średnie 
firmy wyraźnie częściej deklarują tego rodzaju zamierzenia niż najmniejsze podmioty. Co 
prawda w przypadku dużych firm odsetek wskazań jest najmniejszy, jednak w tym przypadku 
należy mieć na uwadze śladowy udział tego rodzaju podmiotów w badanej próbie. 

Wykres 9. Plany w zakresie rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach w przedsiębiorstwach z 
dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Wykres 10. Przyczyny braku planów w zakresie rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach w 
przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=38 
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Pośród przyczyn braku zamierzeń odnośnie rozwoju innowacji wymienia się w pierwszej 
kolejności brak potrzeby w tym zakresie, co może wynikać chociażby z przeprowadzonych już 
wcześniej inwestycji w rozwój. Część respondentów (w przybliżeniu co czwarty) nie potrafiła 
podać jednoznacznej przyczyny. 

Wykres 11. Rodzaje innowacji będących w planach przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=122 

Jeśli chodzi o rodzaj innowacji, to podobnie jak w dotychczas wdrażanych, mają to być 
głównie innowacje produktowe i procesowe, a w mniejszym stopniu leżące poza procesem 
technologicznym innowacje marketingowe czy organizacyjne (wykres 11). Porównując te 
wskazania z odpowiedziami odnośnie doświadczeń możemy uznać, że mamy do czynienia ze 
spójnością odpowiedzi respondentów w tym zakresie.  

Istotnym elementem rozwoju inteligentnych specjalizacji jest przygotowanie odpowiedniego 
wsparcia ułatwiającego przedsiębiorcom rozwój innowacji. Ważne jest przy tym, aby 
wsparcie było efektywne i w miarę możliwości trafiało w oczekiwania przedsiębiorców. 
Patrząc na prezentowane dalej dane (wykres 12) możemy stwierdzić, że branża ICT nie różni 
się do istoty oczekiwań od innych. Dominuje bowiem najbardziej oczywista forma wparcia, 
jaką jest dofinansowanie. Ciekawsze jednak i więcej mówiące o potencjale branży są 
pozostałe odpowiedzi. Część z nim odnosi się do kwestii finansowych, ale nie w postaci 
zwykłego dofinansowania, lecz instrumentów zwrotnych. Wymienia się chociażby 
preferencyjne pożyczki i kredyty oraz udzielanie poręczeń na poczet zobowiązań zaciąganych 
na rynku komercyjnym. Podobnie jak w przypadku innych branż gotowość do korzystania 
z instrumentów zwrotnych może mieć związek z chęcią lub wymogiem zapewnienia 
finansowania wkładu własnego w ramach starania o dofinansowanie ze środków UE. Drugą 
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grupą działań, jakich oczekiwaliby przedsiębiorcy, jest szeroko pojęte wsparcie 
merytoryczne, choć jest ono wskazywane rzadziej niż w przypadku innych branż, co oznacza 
lub może oznaczać, że branża cechuje się wysoką jakością kapitału ludzkiego. Wsparcie 
finansowe w dowolnej formie – czy to dofinansowania, czy też jako możliwości korzystania 
z instrumentów zwrotnych – jest przy tym relatywnie częściej oczekiwane przez najmniejsze 
firmy. Z kolei w przypadku wsparcia merytorycznego można dopatrzeć się zależności 
subregionalnych. W porównaniu z innymi subregionami częściej bowiem na tego rodzaju 
działania wskazują firmy z subregionów jeleniogórskiego czy legnicko-głogowskiego.  

Wykres 12. Wsparcie, jakiego oczekują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla rozwoju działalności innowacyjnej  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=122 

Tabela 10. Wsparcie, jakiego oczekują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla rozwoju działalności innowacyjnej wg wielkości firm i 
subregionów 
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bezzwrotne dofinansowanie 77% 75% 56% 0% 73% 80% 75% 75% 

szkolenia 39% 39% 33% 100% 64% 60% 50% 35% 

dostęp do wiedzy specjalistycznej (raporty, 
ekspertyzy) 

26% 29% 22% 0% 36% 40% 0% 25% 

preferencyjna pożyczka/kredyt 27% 18% 11% 0% 27% 0% 25% 25% 

doradztwo 20% 18% 11% 0% 27% 20% 25% 18% 

udzielenie poręczenia 17% 14% 0% 0% 36% 0% 25% 13% 

tworzenie klastrów/ grup producenckich 17% 11% 0% 0% 0% 40% 0% 15% 

tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, 6% 11% 11% 0% 18% 0% 0% 7% 
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stref aktywności gospodarczej itp. 

komercyjna pożyczka/kredyt 7% 4% 0% 100% 18% 0% 0% 6% 

żadne - potrzebna jest pełna swoboda 
działalności gospodarczej 

2% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 

trudno powiedzieć 2% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 4% 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=122 

Powiązana z powyższym jest kwestia możliwych do zastosowania schematów wsparcia z 
UE, jakie mogłoby być kierowane do przedsiębiorców zaliczanych do inteligentnej 
specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Na podstawie informacji 
udzielanych przez przedstawicieli firm można uznać, że co do idei odpowiadają one 
wskazaniom przedsiębiorców z ogólnego pytania o wsparcie, gdzie mieliśmy do czynienia z 
dwiema grupami działań: finansowe oraz merytoryczne. W przypadku wsparcia z UE 
również się one pojawiają w dwóch kontekstach:  

- projektów inwestycyjnych rozwój zaplecza B+R oraz bonów na innowacje – wsparcie 
finansowe na rozwój innowacji; 

- usług doradczych, szkoleń – wsparcie merytoryczne 

Wykres 13. Forma lub przeznaczenie wsparcia z UE, jakiego oczekują przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160
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4.2.3. Współpraca z partnerami biznesowymi w ramach procesów innowacyjnych 

Istotnym elementem wyróżniającym daną branżę, również w ramach inteligentnych 
specjalizacji, jest istnienie kooperacyjnych powiązań pomiędzy podmiotami wchodzącymi 
w jej skład. W przypadku branży dolnośląskiej branży ICT jest to o tyle istotne, że jak 
pokazały wyniki badania znaczna część inspiracji rozwojowych jest właśnie efektem 
współpracy z innymi przedsiębiorstwami z branży. Deklaruje nią nieco ponad dwie trzecie 
firm uczestniczących w badaniu (wykres 14), co jest wynikiem dwukrotnie wyższym niż w 
przypadku firm z IS Mobilność przestrzenna.  

Wykres 14. Współpraca przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) z partnerami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Wykres 15. Z jakimi partnerami biznesowymi współpracują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 
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biznesowe. Jest też jednak dość duża grupa instytucji wspierających biznes, w tym jednostki 
badawczo-naukowe, co przy wdrażaniu innowacji wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Z 
jednej strony spektrum typów podmiotów, jak również relacji pomiędzy podmiotami jest 
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dość szerokie, ale też w tym akurat zakresie firmy z branży ICT nie różnią się w stosunku do 
firm z innych branż. Zwraca również niewielkie zaangażowanie w działalność klastrów, co z 
jednej strony może świadczyć o braku po stronie firm zainteresowania tego rodzaju sieciową 
kooperacją, z drugiej jednak także może być wyznacznikiem aktywności klastrów 
branżowych. 

Wykres 16. Przedmiot współpracy z partnerami biznesowymi przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 

O zidentyfikowanym wcześniej znaczeniu współpracy dla rozwoju innowacji (por. wykres 
w branży świadczy zakres (przedmiot) współpracy z podmiotami z branży, jaki deklarowali 
uczestniczący w badaniu respondenci. Jak widać dalej (por. Wykres 7. Sposoby pozyskiwania 
pomysłów na nowe produkty, procesy, zmiany organizacyjne i marketingowe ….) mamy tu 
do czynienia z pełnym spektrum celów współpracy wspierających wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań. Najczęściej występujące to wspólne projekty B+R, szeroko pojęta wymiana 
wiedzy i doświadczeń, chociaż dość często (częściej niż w innych RIS) wskazywane są także 
działania polegające na szeroko rozumianej współpracy marketingowej. 

Wykres 17. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z partnerami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=54 
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Przyczyny niepodejmowania takiej współpracy wynikają z deklarowanego braku potrzeb 
w tym zakresie – wskazało na nią ponad dwie trzecie firm, które nie podejmują współpracy z 
partnerami biznesowymi (wykres 17). Relatywnie mniejsza niż w innych branżach część 
podmiotów nie podejmująca współpracy wykazuje zatem podobne postawy w odniesieniu 
do kooperacji biznesowej.  
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4.2.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w branży 

Czynnikiem kluczowym dla rozwoju firm w warunkach gospodarki globalnej jest ich zdolność 
do konkurowania o odbiorców swoich produktów za granicą. Niezależnie bowiem od 
potencjału gospodarczego regionu jego zdolność do absorpcji efektów pracy firm jest 
ograniczona. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z jednej strony może być zatem efektem 
silnego potencjału innowacyjnego firm, z drugiej zaś być narzędziem do ich rozwoju. 
Otwarcie się na rynki za-graniczne to nie tylko nowe rynki zbytu, ale również możliwość 
podpatrywania nowych rozwiązań. 

Co ciekawe jednak, niezależnie od wysokiego w porównaniu z innymi branżami poziomu 
innowacyjności, firmy z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
skupiają się w relatywnie większym stopniu na odbiorcach z rynku krajowego. Wydaje się, że 
wielkości firm nie należy traktować jako istotnego czynnika determinującego tergo rodzaju 
aktywność. W przypadku subregionalnego rozkładu danych zwraca uwagę najwyższe 
zaangażowanie na rynkach zagranicznych po stronie firm z Wrocławia i subregionu 
wrocławskiego. W tym przypadku ponad 60% firm wskazało, że sprzedaje swoje produkty za 
granicą. Ma to przy tym zapewne nie tyle związek z poziomem aktywności innowacyjnej, co z 
przyjętym przez te firmy modelem biznesowym (potencjałem firm) w zakresie aktywności 
sprzedażowej na rynkach zagranicznych.  

Wykres 18. Sprzedaż produktów za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Partnerzy biznesowi firm wywodzą się głównie z rynku UE, choć zwraca uwagę duży udział 
odbiorców oferty dolnośląskiej branży ICT z USA (niemal jedna trzecia udziału wobec np. 
13,3% wskazań w przypadku IS Mobilność przestrzenna).  
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Wykres 19. Kraje, do których eksportują swoje produkty przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=98 

Analiza struktury sprzedaży pozwala sądzić, że rynki zagraniczne nie mają kluczowego 
znaczenia w kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS ICT. Jedynie dla 
jednej trzeciej firm przychody z eksportu stanowią co najmniej 50% wartości sprzedaży, a dla 
co piątej udział jest niższy niż 5% (wykres 20). W przypadku większych podmiotów udział ten 
jest relatywnie wyższy, choć prawidłowość względem wielkości firm nie jest bardzo wyraźna. 
Najbardziej aktywne pod tym względem są przy tym firmy z subregionu jeleniogórskiego oraz 
Wrocławia i subregionu wrocławskiego, dla których sprzedaż za granicę nawet w 40% 
przypadków tworzy ponad połowę przychodów (por. tabela 11).  

Wykres 20. Udział eksportu w sprzedaży za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=98 
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Tabela 11. Udział eksportu w sprzedaży za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 
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poniżej 5% 23 16 0 0 36 0 30 18 

od 5% do 10% 12 8 22 0 0 89 0 12 

od 11% do 20% 12 12 22 0 18 0 0 13 

od 21% do 30% 6 4 0 0 0 0 30 4 

od 31% do 40% 9 4 22 0 0 0 30 9 

od 41% do 50% 3 0 0 0 0 0 0 2 

powyżej 50% 23 45 22 89 36 0 0 30 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=98 
 

W przypadku dolnośląskiej branży na uwagę zasługuje fakt, że firmy w relatywnie 
większym zakresie są w swojej działalności skupione na krajowych odbiorcach swoich 
produktów i usług. Sprzedaż zagraniczna nie ma kluczowego znaczenia w strukturze 
przychodowej. Dodatkowo sama działalność na rynkach zagranicznych, jakkolwiek skupia 
się głównie na rynku wspólnotowym, to jednak ważnym rynkiem jest USA.  
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4.3. Działalność badawczo-rozwojowa  

4.3.1. Potencjał badawczo-rozwojowy Dolnego Śląska 

Działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) obejmuje systematycznie prowadzone 
prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze 
i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. 

Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań: 

 badania podstawowe,  
 badania przemysłowe (dawniej stosowane),  
 prace rozwojowe  

Informacje dotyczące działalności badawczej i rozwojowej obejmują następujące grupy 
jednostek prowadzących tę działalność28: 
a) jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, tj. jednostki, których podstawowym rodzajem 
działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych: 

 placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

 jednostki badawczo-rozwojowe, tj. jednostki państwowe działające na podstawie 
ustawy z dnia 25 VII 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (jednolity tekst 
Dz. U. 2001 Nr 33, poz. 388 z późniejszymi zmianami), 

 inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
PKD 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-rozwojowa”; 

b) jednostki obsługi nauki (biblioteki naukowe, archiwa naukowe, stowarzyszenia naukowe 
i inne jednostki obsługi nauki); 

c) jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze, przede wszystkim przedsiębiorstwa 
przemysłowe posiadające własne zaplecze badawczo- rozwojowe (laboratoria, biura 
konstrukcyjne, zakłady rozwoju techniki itp.), prowadzące działalność badawczą i rozwojową 
głównie o charakterze prac rozwojowych, obok swojej podstawowej działalności; 

d) szkoły wyższe; 

e) pozostałe jednostki – pozostałe podmioty zaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 
,,Badania naukowe i prace rozwojowe’’ oraz inne powiązane z nimi instytucjonalnie jednostki 
pomocnicze lub nadzorujące, zaklasyfikowane bądź niezaklasyfikowane według PKD 2007 do 
działu 72 „Badania naukowe i prace rozwojowe”. 

Jak wynika z raportu regionalnego29, województwo dolnośląskie charakteryzuje się 
znaczącym potencjałem badawczo – rozwojowym. W regionie w 2009 roku funkcjonowało 
111 jednostek badawczo – rozwojowych, z czego 80 w sektorze przedsiębiorstw. 
Zatrudnienie w nich znalazło 6 033 osób, z czego 4 486 osób w sektorze szkolnictwa 
wyższego. W latach 2000-2010 wzrost potencjału jednostek B+R widoczny był szczególnie w 
przypadku szkół wyższych oraz jednostek rozwojowych. Najmniejszy przyrost w tym okresie 
zanotowano w przypadku jednostek państwowych, tj. placówek naukowych PAN oraz 
jednostek B&R. Najpopularniejszymi dyscyplinami naukowymi w prowadzeniu działalności 

                                         
28

 Za: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, Rocznik opracowany przez zespół redakcyjny Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu, 2017, str. 247-248 
29

 Za: Raport Regionalny Województwo Dolnośląskie, red. Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., Wrocław 2011 
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badawczo-rozwojowej były nauki medyczne (37,4% - w tym medycyna nauki medyczne, 
biologia medyczna i nauki farmaceutyczne), w dalszej kolejności nauki przyrodnicze (23,5% - 
w tym biotechnologia, biologia i inżynieria środowiska), techniczne (19,0% - w tym 
automatyka i robotyka oraz inżynieria materiałowa, elektrotechnika i energetyka) oraz ścisłe 
(15,6% - w tym nauki chemiczne, fizyka, technologie chemiczne i informatyka)30. 

Jak wskazują najnowsze dane zawarte w Roczniku Statystycznym Województwa 
Dolnośląskiego31, w 2017 roku w dolnośląskim sektorze badawczo-rozwojowym działało 
łącznie 358 jednostek, co oznacza blisko dwuipółkrotny wzrost w okresie 2010-2017. Na 
szczególne zaakcentowanie zasługuje przy tym fakt zwiększenia się liczby podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność naukowo-badawczą, która to tendencja niezwykle 
korzystnie świadczy o proinnowacyjnym nastawieniu dolnośląskiej gospodarki. 

Tabela 12. Jednostki naukowo-badawcze województwa dolnośląskiego 2010-2017 
 2010 2014 2015 2016 2017 

O G Ó Ł E M, w tym: 146 292 304 328 358 

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe 28 44 35 bd. bd. 

Podmioty gospodarcze  91 210 225 286 312 

Szkoły wyższe 22 19 20 20 19 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2018 r. 

Sektor B+R w województwie dolnośląskim zatrudniał32 w 2017 roku niemal 10.379 
pracowników, z czego największą liczbę pracowników stanowiły osoby zatrudnione w 
dolnośląskich szkołach wyższych, a wśród nich z kolei dominowali liczebnie pracownicy 
naukowo-badawczy. 

Tabela 13. Zatrudnieni w jednostkach naukowo-badawczych województwa dolnośląskiego 2010-
2017 

 

2010 2014 2015 2016  
2017 

ogółem 

2017 
pracownicy 
naukowo- 
-badawczy 

2017 technicy 
i pracownicy 
równorzędni 

2017 
pozostały 
personel 

OGÓŁEM 5498 8973,8 9193 9014,4 10378,8 8113,9 1051,9 1213,0 

Jednostki 
naukowe 
i badawczo-
rozwojowe 

b.d. b.d. 1055,6 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Podmioty 
gospodarcze 

843,8 2838,8 3131,8 3068 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Szkoły wyższe 4009,7 4895 4949,1 4222,4 4482,4 3772,5 732,5 217,4 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, 2018 r. 

W poniższej tabeli została przedstawiona struktura nakładów na działalność badawczo-
rozwojową w województwie dolnośląskim w latach 2010-2017. Dane wskazują, że w tym 
okresie przedmiotowe nakłady wyraźnie wzrosły: między rokiem 2010 i 2017 blisko 
dwuipółkrotnie. 

  

                                         
30

 Za: Raport Regionalny Województwo Dolnośląskie, red. Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., Wrocław 2011, str. 60 
31

 Za: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, Rocznik opracowany przez zespół redakcyjny Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu, 2018, str. 254 
32

 Zatrudnieni w tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy 
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Tabela 14. Nakłady33 na działalność badawczą i rozwojową 2010-2017 (w mln zł) 
 2010 2015 2016 2017 

OGÓŁEM, w tym: 630 1282 1079,5 1517,8 

Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe b.d. 174,9 b.d. b.d. 

Podmioty gospodarcze  166,1 688,1 b.d. b.d. 

Szkoły wyższe 315,1 371,1 b.d. 485,2 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 r. 

W działalności badawczej i rozwojowej zgodnie z Klasyfikacją Dziedzin Nauki i Techniki OECD, 
wyodrębniono sześć podstawowych dziedzin nauk: nauki przyrodnicze, inżynieryjne 
i techniczne, medyczne i o zdrowiu, rolnicze, społeczne oraz humanistyczne. 

Tabela 15. Nakłady34 na działalność badawczą i rozwojową 2010-2017 według dziedzin nauki (w 
mln zł) 
 2010 2014 2015 2016 2017 

O G Ó Ł E M 630 1070,1 1282 1079,5 1517,8 

Przyrodniczych  120,2 224,2 247,7 179,6 322,3 

Inżynieryjnych i technicznych  321,9 595,4 704,4 700,3 869,4 

Medycznych i nauk o zdrowiu  b.d. b.d. b.d. 82,1 141,4 

Rolniczych i weterynaryjnych b.d. b.d. 73,1 41,5 61,2 

Społecznych  35,4 45,2 38 44,4 77,4 

Humanistycznych i sztuki 15,3 21,4 b.d. 31,6 46,1 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 r. 

Analiza struktury nakładów na B+R ponoszonych w regionie z uwzględnieniem dziedzin nauki 
wskazuje, że w regionie Dolnego Śląska występowała w latach 2010-2017 znaczna 
koncentracja nakładów na rozwój nauk inżynieryjnych i technicznych. Oznacza to, że na rzecz 
szeroko ujętej dziedziny, w skład której w głównej mierze wchodzą dziedziny wiedzy leżące u 
podstaw opisywanej specjalizacji, przeznaczono ponad połowę nakładów na prace badawcze 
i rozwojowe. 

Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych 
obejmują35 nakłady na: prace badawcze i rozwojowe (B+R) wykonane przez własne zaplecze 
badawcze przedsiębiorstw, jak również nabyte od innych jednostek, zakup wiedzy ze źródeł 
zewnętrznych (patenty, wynalazki nieopatentowane, licencje, ujawnienia know-how, znaki 
towarowe itp.), zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki trwałe niezbędne do 
wprowadzenia innowacji produktowych i procesowych (maszyny, urządzenia techniczne, 
narzędzia, środki transportu, budynki, budowle oraz grunty), szkolenie personelu związane 
z działalnością innowacyjną, marketing dotyczący nowych lub istotnie ulepszonych 
produktów oraz pozostałe nakłady poniesione na wprowadzenie innowacji produktowych i 
procesowych. 

 Produkt nowy jest to produkt (wyrób lub usługa), który różni się znacząco swoimi 
cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczasowych. 

 Produkt istotnie ulepszony jest to produkt (wyrób lub usługa) już istniejący, który 
został znacząco udoskonalony poprzez zastosowanie nowych materiałów, 
komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie produktu. 

                                         
33

 Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych 
34

 Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych 
35

 Za: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 r. 
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Przedsiębiorstwa są przede wszystkim zainteresowane praktycznymi badaniami, które 
przyniosą im korzyści w postaci wdrożenia. Poniższe tabele przedstawiają dane w tym 
zakresie dotyczące przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w latach 
2015-2017. Z prezentowanego zestawienia wynika, że produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych jest branżą, w przypadku której udział podmiotów 
wprowadzających innowacje w ogóle przedsiębiorstw jest niższy jedynie od odnotowanego 
w branży chemicznej. Korzystniej w tym aspekcie wypadły przemysł chemiczny, 
farmaceutyczny oraz elektroniczny. Pod względem nakładów na działalność innowacyjną 
bardzo korzystnie na tle innych branż plasuje się produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep. W roku 2017 nakłady na działalność badawczą i rozwojową oraz nakłady 
inwestycyjne na maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i środki transportu ponoszone w 
ramach wyżej wskazanej branży stanowiły znaczącą część nakładów ponoszonych z tego 
tytułu w skali regionu (odpowiednio 45% i 30%). Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych miała niewielki udział w łącznej sumie wydatków poniesionych 
w skali regionu, lecz w ramach hierarchii wyróżnionych branż branża ta uplasowała się na 
jednej ze środkowych pozycji. 

Tabela 16. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu 
przedsiębiorstw36 według rodzajów wprowadzonych innowacji37 w latach 2015-2017 
 

ogółem 

nowe lub 
istotnie 

ulepszone 
produkty 

razem 

nowe lub istotnie 
ulepszone 

produkty nowe 
dla rynku 

nowe lub istotnie 
ulepszone 

procesy 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym: 40,1 29,9 14,3 33,6 

Produkcja artykułów spożywczych 28,9 28,9 11,1 26,7 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

66,7 54,2 25,0 58,3 

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych 

57,1 57,1 14,3 57,1 

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

44,3 31,4 15,7 40,0 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców 
niemetalicznych 

51,3 35,9 15,4 38,5 

Produkcja wyrobów z metali 38,6 23,8 7,9 33,7 

Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

63,2 47,4 26,3 57,9 

Produkcja urządzeń elektrycznych 47,7 34,1 15,9 43,2 

Produkcja maszyn i urządzeń 52,1 37,5 31,3 35,4 

Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep 

48,0 40,0 12,0 34,0 

Produkcja mebli 29,6 22,2 22,2 22,2 

Naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

20,0 12,0 8,0 12,0 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 r. 

  

                                         
36

 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
37

 W zakresie innowacji produktowych i procesowych 
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Tabela 17. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2017 roku (w tysiącach zł)38  
 

ogółem 
na działalność 

badawczą i 
rozwojową 

na zakup wiedzy ze źródeł 
zewnętrznych (gotowej 

technologii w postaci 
dokumentacji i praw 

na zakup 
oprogramowania 

inwestycyjne na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne i 

narzędzia oraz 
środki transportu 

na szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
inwestycyjną 

na marketing 
dotyczący 

nowych lub 
istotnie 

ulepszonych 
produktów 

Przetwórstwo przemysłowe, w 
tym: 

1577598 509770 3275 8267 856423 3685 31593 

Produkcja artykułów spożywczych 43267 5377 #
39

 # # 171 1621 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

78470 32483 # # # # # 

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych 

37565 Bd. # # # # # 

Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

55053 8465 # 878 39263 30 # 

Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców 
niemetalicznych 

32495 7345 # # 15466 172 1643 

Produkcja wyrobów 
z metali 

141063 34961 # 772 96168 258 # 

Produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych 

89695 13537 - 382 # # # 

Produkcja urządzeń elektrycznych 86646 35148 - 2073 # # 5791 

Produkcja maszyn i urządzeń 145896 87435 # 217 51944 # # 

Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i 

511077 226953 306 1181 249660 # # 

                                         
38

 W zakresie innowacji produktowych i procesowych; dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób  
39

 Znak # oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej 
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ogółem 
na działalność 

badawczą i 
rozwojową 

na zakup wiedzy ze źródeł 
zewnętrznych (gotowej 

technologii w postaci 
dokumentacji i praw 

na zakup 
oprogramowania 

inwestycyjne na 
maszyny, 

urządzenia 
techniczne i 

narzędzia oraz 
środki transportu 

na szkolenie 
personelu 
związane z 

działalnością 
inwestycyjną 

na marketing 
dotyczący 

nowych lub 
istotnie 

ulepszonych 
produktów 

naczep 

Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

66191 32339 Bd. Bd. Bd. Bd. Bd. 

Produkcja mebli Bd. - Bd. Bd. 6276 Bd. Bd. 

Pozostała produkcja 
wyrobów 

Bd. Bd. - Bd. Bd. - Bd. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2018 r.
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4.3.2. Potencjał jednostek badawczo-rozwojowych  

W województwie dolnośląskim funkcjonują liczne jednostki badawczo-rozwojowe, których 
tematyka badawcza dotyczy m.in. branży technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do 
podmiotów prowadzących badania w tym zakresie zalicza się przede wszystkim Politechnikę 
Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W 
przypadku Politechniki Wrocławskiej należy w szczególności podkreślić rolę Wydziału 
Informatyki i Zarządzania, Wydziału Techniczno-Informatycznego, a także Wydziału 
Elektroniki, w strukturze którego znajdą się między innymi takie jednostki naukowe, jak 
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz Katedra Informatyki Technicznej. Jednostką 
odpowiedzialną za transfer technologii tej uczelni jest Wrocławskie Centrum Transferu 
Technologii40, którego misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych 
w Politechnice Wrocławskiej, animowanie współpracy badawczej i technologicznej oraz 
wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Dodatkowo należy także pamiętać o 
działalności powołanego w 2014 roku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej41, 
które prowadzi działalność skierowaną zarówno dla przedstawicieli świata naukowego, jak i 
przedsiębiorców ułatwiając szeroko rozumiany dostęp do informacji, w tym poprzez ofertę 
badań. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim prace badawczo-rozwojowe w obszarze omawianej 
specjalizacji prowadzone są przede wszystkim w obrębie Instytutu Informatyki na Wydziale 
Matematyki i Informatyki, zaś jednostką odpowiedzialną za transfer technologii jest Centrum 
Innowacji I Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego. W przypadku Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu jednostką wyspecjalizowaną w pracach z zakresu technologii 
ICT jest Instytut Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. 

Należy zaznaczyć, że spośród dolnośląskich placówek szkolnictwa wyższego zdecydowanie 
najwięcej wyodrębnionych jednostek badawczo-rozwojowych aktywnych w obszarze 
technologii informacyjno-komunikacyjnych posiada Politechnika Wrocławska. Ponadto na 
terenie województwa działają również liczne jednostki rozwojowe należące do prywatnych 
przedsiębiorstw, a ich liczba rośnie z roku na rok, co pokazały prezentowane wcześniej dane. 

Tabela 18. Rejestr jednostek naukowych działających na potrzeby IS Technologie Informacyjne i 
Komunikacyjne na Dolnym Śląsku wg danych bazy Polon 
 Kategoria 

naukowa 
Dyscypliny naukowe / 

obszary aktywności 
Jednostki podrzędne 

Wydział 
Informatyki i 
Zarządzania 
Politechniki 
Wrocławskiej  

B – poziom 
zadowalając

y 

Informatyka: 
- sieci komputerowe 

- przetwarzanie rozproszone 
- sztuczna inteligencja 
- inżynieria Internetu 

- inżynieria oprogramowania 
- systemy baz i hurtowni 

danych 
- systemy informacyjne i 

zarządzanie wiedzą 
- systemy wspomagania 

decyzji 

- Laboratorium Informatycznych 
Systemów Sterowania 

- Laboratorium Ergonomii 
- Laboratorium Inżynierii Systemów 

- Laboratorium jakości użytkowej 
systemów informacyjnych 

- Laboratorium komputerowe i 
programistyczne 

- Laboratorium komputerowe i 
programistyczne 

- Laboratorium komputerowe i 
programistyczne 

                                         
40

 Za: http://www.wctt.pl/ 
41

 Za: http:// http:/www.centrum.pwr.edu.pl/ 
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 Kategoria 
naukowa 

Dyscypliny naukowe / 
obszary aktywności 

Jednostki podrzędne 

- Laboratorium Multimedialne 
- Laboratorium Podstaw Elektroniki i 

Miernictwa 
- Laboratorium systemów 

zorientowanych na usługi oraz 
interakcji człowiek-komputer 

- Laboratorium technologii usługowych 
i sieciowych Santos LAB 

- Laboratorium Wbudowanych 
Systemów Agentowych 

- Laboratorium Wysokowydajnych 
Systemów Komputerowych 

- Katedra Systemów Informatycznych 
- Katedra Inteligencji Obliczeniowej  

- Katedra Informatyki 
- Katedra Badań Operacyjnych, 

Finansów i Zastosowań Informatyki  
- Katedra Infrastruktury Zarządzania 

- Katedra Systemów Zarządzania  
- Katedra Inżynierii Oprogramowania 

- Zakład Zarządzania i Rozwoju 
Organizacji 

Wydział 
Techniczno-
Informatyczny 
Politechniki 
Wrocławskiej 

Brak danych 

Projektowanie i eksploatacja 
analogowych i cyfrowych 
układów, urządzeń oraz 
systemów informatyki i 

automatyki przemysłowej 

Brak danych 

Wydział 
Elektroniki 
Politechniki 
Wrocławskiej 

A – poziom 
bardzo 
dobry 

- Informatyka 
- Teleinformatyka 
- Telekomunikacja 

- Automatyka i robotyka 
- Cyberbezpieczeństwo 

- Elektronika 

- Katedra Telekomunikacji i 
Teleinformatyki 

- Katedra Systemów i Sieci 
Komputerowych 

- Katedra Informatyki Technicznej 
- Katedra Metrologii Elektronicznej i 

Fotonicznej 
- Katedra Teorii Pola, Układów 

Elektronicznych i Optoelektroniki 
- Katedra Akustyki i Multimediów 

- Katedra Systemów Przetwarzania 
Sygnałów 

- Katedra Cybernetyki i Robotyki 
- Katedra Automatyki, Mechatroniki i 

Systemów Sterowania 

Wrocławskie 
Centrum 
Sieciowo-
Superkomputero
we Politechniki 
Wrocławskiej 

Brak danych Komputery dużej mocy Brak danych 

Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

A – poziom 
bardzo 
dobry 

Informatyka: 
- języki programowania 

- inżynieria oprogramowania 
- teoria automatów 

- stosowanie logiki w 
obszarach informatyki 

Informatyka: 
- Zakład Inżynierii Oprogramowania 

- Zakład Języków Programowania 
- Zakład Metod Numerycznych 

- Zakład Optymalizacji 
Kombinatorycznej 
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 Kategoria 
naukowa 

Dyscypliny naukowe / 
obszary aktywności 

Jednostki podrzędne 

- teoria baz danych 
- przetwarzanie obrazów i 

fotografia obliczeniowa 
- skanowanie 3D, 

fotogrametria, filmowanie 3D, 
przechwytywanie ruchu 

- sieci neuronowe 
- przetwarzanie i analiza 

tekstu 

- Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych 
- Zakład Złożoności Obliczeniowej i 

Algorytmów 
- Pracownia Grafiki Komputerowej 

- Pracownia Inteligencji Obliczeniowej 

Wydział 
Zarządzania, 
Informatyki i 
Finansów 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
we Wrocławiu 

A – poziom 
bardzo 
dobry 

- informatyka 
- systemy informatyczne 

zarządzania 
- analiza danych 
ekonomicznych  

Informatyka: 
- Instytut Informatyki Ekonomicznej 
- Katedra Systemów Informacyjnych 
- Katedra Inteligencji Biznesowej w 

Zarządzaniu 
- Katedra Technologii Informacyjnych 

Centrum R&D 
Nokia 

Nd. Technologie komunikacyjne Brak jednostek organizacyjnych 

Źródła: www.polon.nauka.gov.pl 
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Tabela 19. Charakterystyka potencjału jednostek badawczo-naukowych 

Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

Wydział 
Informatyki i 
Zarządzania 
Politechniki 
Wrocławskiej 

170 
pracowników 

naukowo-
dydaktycznych 

Informatyka: 
- modelowanie, analiza i 
projektowanie systemów 

oprogramowania, 
- bazy danych i hurtownie 

danych, 
- zarządzanie 

przedsięwzięciami 
informatycznymi, 

- analiza i projektowanie 
rozproszonych, mobilnych i 

webowych systemów 
komputerowych, 

- bezpieczeństwo systemów 
informatycznych, 

- złożone problemy 
identyfikacji i rozpoznawania, 

sterowanie kompleksami 
operacji, 

- podstawy systemów 
ekspertowych z reprezentacją 

wiedzy i algorytmami 
sztucznej inteligencji, 

- podstawy projektowania 
systemów 

teleinformatycznych oraz 
lokalnych i rozległych sieci 

komputerowych. 

Dolnośląskie Forum Firm 
Informatycznych, czyli 

cykliczne spotkania 
organizowane z myślą o 

małych i średnich firmach z 
regionu. Mają one charakter 

warsztatowy. Na każdym 
omawiany jest konkretny 

problem, z jakim na co dzień 
borykają się programiści tych 

firm. Uczestnicy wymieniają się 
doświadczeniami, zyskują 

możliwość poznania rozwiązań 
sprawdzonych przez innych. 

Dodatkowo mają okazję pewne 
zagadnienia omówić z 
naukowcami wydziału. 

Dydaktycy zaś zbliżają się do 
realnych problemów, z którymi 

spotkać się mogą po 
ukończeniu studiów ich 

wychowankowie i tym samym 
dostają szansę odpowiedniego 

zmodyfikowania 
prowadzonych przez siebie 

zajęć, sprawić, by były jeszcze 
praktyczniejsze. 

Wydział aktywnie włącza się w 
kształtowanie koncepcji rozwoju 

Wrocławia i Dolnego Śląska. 
Pracownicy Wydziału jako 

eksperci doradzają władzom 
samorządowym. Odpowiadając 
na zgłaszane potrzeby realizują 

projekty, które współtworzą 
regionalną gospodarkę opartą 

na wiedzy. Współpraca z 
Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego 
zaowocowała stworzeniem 

„Regionalnej Strategii Innowacji 
dla Dolnego Śląska”. Naukowcy 

Wydziału Informatyki i 
Zarządzania uczestniczyli w 

pracach nad „Strategią rozwoju 
energetyki na Dolnym Śląsku 
metodami foresightowymi”. 

Pracownicy Wydziału angażują 
się w liczne projekty, mające na 

celu wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych, finansowane 
ze środków krajowych i 

zagranicznych, w tym z budżetu 
Unii Europejskiej. Wydział 

aktywnie podejmuje współpracę 
z innymi ośrodkami o 

podobnym profilu działalności. 
Uczestniczy w projekcie QUESTE 

- Wydział Informatyki i 
Zarządzania wraz z firmą VBA 

Sp. z o.o. uczestniczył w 
projekcie BIWISS (Business 
Intelligence dla Wirtualnej 

Sieci Sprzedaży), służącym do 
opracowania zestawu narzędzi 

informatycznych, 
które przyczynią się do 

zwiększenia sprzedaży w 
sklepach detalicznych oraz są 

użyteczne dla sklepów 
internetowych. 

- Spośród projektów o 
charakterze edukacyjnym, 

warto wymienić projekt 
„Szlifowanie diamentów - 

innowacyjne programy 
wsparcia uczniów 

uzdolnionych w zakresie nauk 
matematycznych i 

przyrodniczych”, który 
współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej. 
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Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

SI razem z innymi liderami 
kształcenia w dziedzinach 

technicznych.  

Wydział Elektroniki 
Politechniki 
Wrocławskiej 

Katedra 
Telekomunikacji i 
Teleinformatyki 

zatrudnia 55 
pracowników: 
- profesorowie 

zwyczajni: 4 
- profesorowie 
nadzwyczajni: 7 

- adiunkci: 15 
- asystenci: 9 

- wykładowcy: 9 
- pracownicy 

techniczni oraz 
pozostali: 11 

Oraz: 
- doktoranci: 7 

Katedra Telekomunikacji i 
Teleinformatyki: 

- metody komputerowego 
modelowania w zakresie 

kompatybilności 
elektromagnetycznej 

urządzeń 
- wzorcowanie pól 

elektromagnetycznych 
- projektowanie anten o 

zaawansowanej konstrukcji 
- oddziaływanie fali EMC na 

organizmy żywe 
- rozwój metod modelowania 

propagacji fal 
elektromagnetycznych w 

różnorodnych środowiskach 
- sieci sensorów do 

monitorowania 
zanieczyszczeń i ochrony 
środowiska i zastosowań 

wojskowych 
- technologia mikrofal i 

spektrometrii EPR. 
Katedra Informatyki 

Technicznej: 
- architektura komputerów i 

systemy operacyjne, 
- teleinformatyka i sieci 

komputerowe, 

Katedra Telekomunikacji i 
Teleinformatyki dysponuje 

obszernym zapleczem 
naukowo-badawczym zdolnym 

prowadzić badania oraz 
realizować inne zadania (w tym 

wykonywanie prototypów i 
produkcji małoseryjnej 

urządzeń i oprzyrządowania 
specjalistycznego) na potrzeby 
gospodarki narodowej. Każda z 

pracowni KTT posiada 
specjalistyczne laboratoria 
świadczące usługi na rzecz 

zleceniodawców 
zewnętrznych: 
- Laboratorium 

Kompatybilności 
Elektromagnetycznej 

- Laboratorium Wzorców i 
Metrologii Pola 

Elektromagnetycznego 
- Laboratorium Techniki 

Antenowej 
- Laboratorium 

Zintegrowanych Systemów 
Telekomunikacyjnych 

- Laboratorium Techniki 
Terahercowej 

Oferta KTT dla gospodarki 

W okresie od 2016 do 2018 
roku pracownicy Katedry 

Telekomunikacji i 
Teleinformatyki opublikowali 50 

artykułów oraz prac 
monograficznych, zarówno w 
języku polskim, jak i w obcych 

językach. 

Wydział oraz wchodzące w 
jego skład katedry realizują 

projekty z wykorzystanie 
zewnętrznych źródeł 

finansowania. Wśród tych 
projektów można wymienić 

Centrum Mistrzostwa 
Informatycznego, czyli projekt 
grantowy finansowany przez 
Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. W ramach 

projektu zorganizowane 
zostaną zajęcia informatyczne 

dla ponad 12 tysięcy 
szczególnie uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych i 
średnich. Celem projektu jest 

budowa trwałego systemu 
wyłaniania talentów 

informatycznych. Przeszkoleni 
mentorzy otrzymają granty na 
prowadzenie kół algorytmiki i 

programowania. 
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Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

- systemy baz danych, 
- systemy przetwarzania 

rozproszonego, 
- projektowanie systemów 

mikrokomputerowych i teoria 
automatów, 

- ochrona danych i 
kryptografia, 

- niezawodność i 
bezpieczeństwo systemów 

komputerowych, 
- grafika komputerowa, 
przetwarzanie obrazów, 
techniki multimedialne, 
- sztuczna inteligencja, 

- sieci neuronowe, 
- sieci Petriego i ich 

zastosowanie, 
- zastosowania CAD, 

- nauczanie wspomagane 
komputerem. 

obejmuje również 
wykonywanie specjalistycznych 
opracowań, analiz i ekspertyz 

leżących w zakresie 
kompetencji wymienionych 

laboratoriów. 
Dodatkowo Katedra 

Telekomunikacji i 
Teleinformatyki świadczy 
usługi związane z analizą i 

planowaniem sieci 
radiokomunikacyjnych 

naziemnych i satelitarnych 
oraz szeroko rozumiane usługi 
konsultingowe w zakresie sieci 

teleinformatycznych. 

Wrocławskie 
Centrum Sieciowo-
Superkomputerowe 
Politechniki 
Wrocławskiej 

45 pracowników 

Działania badawcze, 
rozwojowe i celowe obejmują 

prace związane z: 
- rozwijaniem sieci 

komputerowych, systemów 
składowania danych, 

infrastruktur gridowych i HPC 
(ang. High Performance 

Computing) 
- z aspektami bezpieczeństwa 

tych infrastruktur 
- z badaniem nowych 

Komputery dużej mocy 
obsługują kilkuset uczonych, 
którzy prowadzą badania z 

zakresu chemii, fizyki, 
mechaniki, informatyki, 
akustyki i wielu innych 

dziedzin. W ramach 
udostępnianych usług 

obliczeniowych mają oni do 
dyspozycji nowoczesne 

maszyny obliczeniowe o mocy 
obliczeniowej ok. 860 TFLOPS 

- Rozwiązania opracowywane w 
projektach są wdrażane w 

WCSS i innych centrach polskich 
i europejskich, w celu 

zapewnienia wyższej jakości 
usług obliczeniowych,  

składowania danych i innych, 
oraz podniesienia ich poziomu 

bezpieczeństwa. 
- Zasoby obliczeniowe WCSS 
wchodzą w skład polskich i 
europejskich infrastruktur 

WCSS, w ramach realizacji 
zadań statutowych, angażuje 
się także w prace badawcze i 

rozwojowe realizowane w 
ramach licznych projektów 
wewnętrznych, krajowych 
oraz międzynarodowych. 

Projekty współfinansowane są 
m.in. przez Komisję 

Europejską i odpowiednie 
organy krajowe. 
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Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

technologii i optymalizacją 
aplikacji naukowych 

oraz szereg specjalistycznych 
pakietów oprogramowania 

naukowego. 

badawczych: PL-Grid, PLATON, 
EGI oraz PRACE. 

Wydział 
Matematyki i 
Informatyki 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

W samym tylko 
Instytucie 

Informatyki 64 
pracowników 

ogółem, w tym: 
- 48 

pracowników 
naukowo-

dydaktycznych 
- 16 innych 

pracowników 
Pracownicy wg 
stopni i tytułów 

naukowych: 
- 4 profesorów 

zwyczajnych 
- 9 profesorów 

nadzwyczajnych 
- 2 doktorów 

hab. 
- 14 doktorów 

- 1 asystent 

Informatyka: 
- języki programowania 

- inżynieria oprogramowania 
- teoria automatów 

- stosowanie logiki w 
obszarach informatyki 

- teoria baz danych 
- przetwarzanie obrazów i 

fotografia obliczeniowa 
- skanowanie 3D, 

fotogrametria, filmowanie 3D, 
przechwytywanie ruchu 

- sieci neuronowe 
- przetwarzanie i analiza 

tekstu 

Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy Uniwersytetu 

Wrocławskiego kompleksowo 
obsługuje procesy 

komercjalizacji własności 
intelektualnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Spółka ta 
zapewnia również usługi 

wsparcia dla naukowców,  
przede wszystkim w zakresie 

ochrony własności 
intelektualnej i wyboru 

optymalnej ścieżki ochrony 
wyników prac B+R, również na 

etapie przygotowywania 
dokumentów aplikacyjnych w 

grantach. 

Pracownicy Instytutu 
Informatyki w latach 2012-2018 

opublikowali 450 artykułów, 
rozdziałów oraz prac 

monograficznych, zarówno w 
języku polskich, jak i w obcych 

językach. 

Począwszy od roku 1999 do 
chwili obecnej pracownicy 
Instytutu Informatyki byli 

zaangażowani w realizację 50 
grantów badawczych, w tym 

26 finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki 

oraz 19 finansowanych przez 
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

Wydział 
Zarządzania, 
Informatyki i 
Finansów 
Uniwersytetu 
Ekonomicznego we 
Wrocławiu 

Blisko 200 
pracowników 

naukowo-
dydaktycznych 

Praca naukowa prowadzona 
jest na Wydziale w pięciu 
Instytutach Naukowych 

grupujących dwadzieścia 
cztery Katedry oraz w jednej 

Katedrze niezrzeszonej - 
Katedrze Prawa 

Gospodarczego. Wydział 

Brak danych 

Pracownicy Wydziału, w ciągu 
już kilkudziesięciu lat istnienia 
Wydziału, przygotowali wiele 

monografii i podręczników 
akademickich, opublikowali 

wiele artykułów w najbardziej 
prestiżowych czasopismach 

naukowych światowych 

Brak danych 



 

67 

Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

posiada uprawnienia do 
nadawania stopnia doktora 

nauk ekonomicznych oraz do 
prowadzenia przewodów i 

postępowań habilitacyjnych w 
obszarze nauk ekonomicznych 

w zakresie ekonomii, w 
zakresie nauk o zarządzaniu 
oraz w zakresie finansów. 

Wydział Zarządzania, 
Informatyki i Finansów jest 

jednostką naukową I 
kategorii. 

(czasopisma z tzw. listy 
filadelfijskiej) i krajowych 

(czasopisma z listy A). 
Pracownicy Wydziału aktywnie 

uczestniczą w licznych 
komitetach, stowarzyszeniach i 
towarzystwach naukowych w 

kraju i zagranicą, m.in. w 
Komitecie Ekonometrii i 

Statystyki PAN, Komitecie Nauk 
o Organizacji i Zarządzaniu PAN, 

Polskim Towarzystwie 
Ekonomicznym, Polskim 

Towarzystwie Statystycznym, 
Polskim Towarzystwie 

Matematycznym, Towarzystwie 
Naukowym Organizacji i 

Kierownictwa, Naukowym 
Towarzystwie Informatyki 

Ekonomicznej, Stowarzyszeniu 
Księgowych w Polsce i w wielu 
innych. Pracownicy Wydziału 
uczestniczą także w pracach 

Komitetu Badań Naukowych i 
Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów. 

Centrum R&D 
Nokia 

Ponad 800 
inżynierów 

oprogramowania
, integratorów 

oraz specjalistów 
w dziedzinie 

testów 

- Prace nad 
oprogramowaniem dla 

systemów 
telekomunikacyjnych: 

począwszy od fazy 
koncepcyjno-badawczej aż po 

zdefiniowanie architektury 

- Dostarczanie usługodawcom 
komunikacyjnym, rządom, 

dużym przedsiębiorstwom i 
klientom szerokiego wachlarza 
produktów, usług i licencji: od 
tworzenia infrastruktury sieci 

5G i Internetu Rzeczy po nowe 

Centrum B+R współpracuje z 
wrocławskimi uczelniami i 
środowiskiem naukowym 

głównie w zakresie: 
- prowadzenia mentoringu 

młodzieżowych i studenckich 
projektów zespołowych 

- Opracowanie funkcjonalności 
w celu zastosowania 

nowatorskich rozwiązań w 
zakresie Internetu Rzeczy (IoT) 

(POIR 1.1.1, Projekt 
współfinansowany ze środków 

EFRR w ramach Programu 
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Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

- Wsparcie technologiczne dla 
najbardziej newralgicznych 
filarów połączonego świata, 

takich jak end-to-end 
networks, vertical markets, 

software business and safety 

aplikacje wirtualnej 
rzeczywistości i cyfrowego 

zdrowia 
- Ułatwienie przepływu 
pojazdów i ludzi dzięki 

inteligentnym usługom w 
zakresie mobilności. 

Uproszczenie połączeń 
autobusowych. Informacja o 

dostępności miejsc do 
parkowania w czasie 

rzeczywistym. Monitorowanie 
liczby pieszych w miejscach 

publicznych. 
- Narzędzia do bardziej 

efektywnego wykorzystania 
energii w domach i 

przedsiębiorstwach, a także do 
oświetlenia przestrzeni 

publicznych. 
- Testowanie urządzeń 
telekomunikacyjnych w 

ekstremalnych warunkach 
pogodowych, dzięki komorom 
klimatycznym, symulującym 

zakres temperatur od -70ºC do 
+180ºC. 

- Testowanie szerokiego 
spektrum konfiguracji 

sprzętowych z wytworzonym 
oprogramowaniem, począwszy 

od funkcjonalności 
wymaganych przez klientów, 

- uczestnictwa w konferencjach 
branżowych 

- realizacji wspólnych projekty 
badawczo-rozwojowych 

- organizowania praktyki i staży 
dla studentów wrocławskich 

uczelni 
- opieki nad pracami 

dyplomowymi (licencjackimi, 
inżynierskimi, magisterskimi aż 

po rozprawy doktorskie) 

Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój, wartość projektu: 28 

864 566,81 PLN) 
- Opracowanie 

automatycznego asystenta 
rozwoju sieci 

telekomunikacyjnych – 
narzędzia analitycznego 

umożliwiającego całościowe 
adresowanie 

fundamentalnych zagadnień w 
miejsce rozproszonej i 

jednostkowej analizy danych i 
problemów w sieci 

(POIR.01.01.01-00-1009/17-
00, umowa zawarta pomiędzy 

NCN i Rozwoju a Nokia 
Solutions and Networks, 
wartość projektu: 14 656 

680,66 PLN) 
- Opracowanie innowacyjnych 

funkcjonalności stacji 
bazowych dla operatorów 

telefonii komórkowej LTE/LTE-
Advanced (projekt 

współfinansowany ze środków 
EFRR w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka) 

- Dywersyfikacja działalności 
centrum IT we Wrocławiu 

poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych produktów 
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Nazwa Zatrudnienie Obszary badań naukowych Oferta dla przedsiębiorstw 
Osiągnięcia związane z 

transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie środków 
zewnętrznych (fundusze UE) 

na rozwój innowacji 

skończywszy na 
zaawansowanych koncepcjach 

rozwiązań 
telekomunikacyjnych, 

niedostępnych jeszcze na 
rynku konsumenckim. 

(grant unijny w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 

4.5.2, wartość projektu: 56 
774 400,00 PLN) 

Źródło: strony internetowe podmiotów, strona internetowa www.polon.gov.pl 
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4.3.3. Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

W kontekście działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z dolnośląskiej IC ICT w 
efekcie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że jedynie niemal jedna trzecia z nich 
(30,7%) prowadzi na swoje potrzeby prace badawczo-rozwojowe, z tego większość ma 
podobne działania również w planach (por. wykres 21). Pozostałe tego nie robią, choć około  
jednej piątej (19,4%) ma takie plany. Zebrane dane nie wskazują na występowanie 
wyraźnych zależności pomiędzy faktem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej a 
wielkością firm. Relatywnie większą aktywność wykazują firmy z subregionu jeleniogórskiego 
oraz Wrocławia i subregionu wrocławskiego. 

Wykres 21. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

W grupie firm prowadzących działalność B+R większość (ogółem ponad 9 na 10 firm) 
prowadzi ją samodzielnie tj. na bazie własnych zasobów kadrowych lub 
infrastrukturalnych, a nieliczne wchodzą w konsorcja z podmiotami zewnętrznymi lub 
zlecają usługi do centrum badawczo-rozwojowego (wykres 22). Największe zróżnicowanie 
stosowanych form prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) występuje w przypadku 
mniejszych firm (o mniejszym potencjale organizacyjnym i/lb finansowym, który implikuje 
konieczność wspierania się zewnętrznymi partnerami dysponującymi np. infrastruktura 
badawczą), głównie działających we Wrocławiu i okolicach, gdzie występują główna 
koncentracja jednostek badawczo-naukowych.  
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Wykres 22. Sposoby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=49 

W przypadku firm samodzielnie prowadzących prace badawczo-rozwojowe, podstawową 
formułą ich realizacji jest bazowanie na pracownikach. Specyfika działalności firm z sektora IT 
nie zawsze wymaga bowiem dysponowania specjalistycznymi przestrzeniami 
laboratoryjnymi. Do projektowania systemów czy urządzeń wytwarzanych przez daną firmę 
wystarczają często zaawansowane systemy informatyczne czy oprogramowanie i to właśnie 
tego rodzaju infrastruktura ICT stanowi warsztat badawczo-rozwojowy. Wydzielone 
w strukturach organizacyjnych działy firm są właściwe raczej dla większych podmiotów, 
o większym potencjale organizacyjnym oraz finansowym i, zapewne, również szerszych 
potrzebach badawczych, to jednak zwraca uwagę duże zaangażowanie w tym zakresie 
mikrofirm. Wydzielone działy B+R to w największym stopniu domena firm z Wrocławia i 
subregionu wrocławskiego, ale także subregionu legnicko-głogowskiego, gdzie działają 
największe firmy (wykres 23). W przypadku współpracy firm z jednostkami realizującymi 
prace badawczo-rozwojowe podejmowano głównie różnego rodzaju wspólne prace 
badawcze (por. wykres 24).  
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Wykres 23. Forma samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 

Wykres 24. Przedmiot współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) z jednostkami realizującymi prace badawczo-rozwojowe  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=11 

Istotnym aspektem obrazujących poziom zaangażowania przedsiębiorstw w ich działalność 
badawczo-rozwojową jest poziom jej finansowania określany udziałem w ogólnym poziomie 
wydatków przedsiębiorstw. Jak widać na prezentowanych wykresach (wykres 25) ponad 
połowa firm angażuje w działania badawczo-rozwojowe więcej niż 20% swoich wydatków, co 
jest wynikiem korzystniejszym niż w przypadku chociażby IS Mobilność przestrzenna, gdzie 
poziom taki poziom wydatków deklarowało około 40% przedsiębiorstw. Patrząc na rozkład 
terytorialny widzimy bez wątpienia, że najbardziej zaangażowane finansowo w działania B+R 
są przedsiębiorstwa z Wrocławia i okolic, gdzie w przypadku ponad jednej piątej firm 
prowadzenie badań stanowi główne źródło obciążeń finansowych. Przeznaczają one bowiem 
na te cele ponad 50% swoich wydatków.   
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Wykres 25. Procentowy udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w ogólnych 
wydatkach przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg 
wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=49 

Współpraca pomiędzy firmami a jednostkami badawczo-naukowymi nie napotykała 
najczęściej żadnych problemów. Najistotniejszym okazywała się konieczność 
doprecyzowania przepisów regulujących tego rodzaju działalność. Z kolei w kontekście 
korzyści, jakie przedsiębiorstwa odnoszą w efekcie współpracy z jednostkami badawczo-
rozwojowymi wskazuje się dwa ich rodzaje: dostęp do specjalistycznej wiedzy pozwalającej 
na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz (w efekcie) wzrost konkurencyjności oraz 
prestiżu firmy. 
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Tabela 20. Propozycje rozwiązań, jakie mogą ułatwić lub zainicjować współpracę przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) z jednostkami realizującymi prace badawczo-rozwojowe wg wielkości firm i subregionów 

 
ogółem mikro mała średnia duża jeleniogórski 

legnicko-
głogowski 

wałbrzyski 
wrocławski i miasta 

Wrocławia 

Stworzenie zachęt finansowych (np. refundacji 
kosztów wdrożeniowych) do prowadzenia badań 
na rzecz przedsiębiorstw 

38% 37% 34% 50% 100% 58% 17% 20% 39% 

Żadne, prowadzimy badania we własnym zakresie 36% 36% 50% 0% 0% 33% 17% 50% 36% 

Rozwinięcie rynku kapitałowego finansującego 
wdrożenia nowych technologii 

20% 20% 19% 30% 0% 33% 17% 10% 20% 

Szersza promocja działalności jednostek sfery 
badawczo-rozwojowej (oferta jasno określona, 
„klarowna” dla przedsiębiorstw) 

19% 21% 9% 30% 0% 33% 17% 0% 19% 

Możliwość wrażania innowacyjnych rozwiązań 15% 16% 13% 20% 0% 42% 0% 10% 14% 

Budowa systemu informacji o ofercie jednostek 
sfery nauki dla przedsiębiorstw 

14% 15% 6% 30% 50% 25% 0% 20% 14% 

Stworzenie systemu zamówień publicznych dla firm 
preferującego współpracę przedsiębiorstw z 
jednostkami sfery badawczo-rozwojowej 

14% 16% 3% 20% 0% 33% 17% 0% 13% 

Trudno powiedzieć 10% 9% 16% 10% 0% 0% 33% 10% 10% 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 
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Jak wynika z przeprowadzonego badania większość firm realizuje samodzielnie prace 
badawczo-rozwojowe i, co za tym idzie, nie współpracuje z jednostkami badawczo-
rozwojowymi. Co ważne zakres samodzielności firm w tym zakresie jest wyższy niż w 
przypadku innych RIS, co zasługuje na szczególne podkreślenie, bowiem świadczy o 
wysokim potencjale innowacyjnym firm z branży. Można oczywiście przyjąć, że nawet w 
takich przypadkach współpraca z podmiotami zewnętrznymi jest możliwa, choć ponad 
jedna trzecia firm (36%) nie jest zainteresowana tego rodzaju działaniami. W przypadku 
pozostałych kluczowe dla zainicjowania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi 
wydaje się stworzenie mechanizmów finansowania takiej kooperacji, co jest wskazaniem 
typowym dla przedsiębiorstw niezależnie od przynależności do określonej specjalizacji. 
Dopuszcza się przy tym nie tylko formułę refundacji kosztów wdrożeniowych, ale także 
wprowadzenia rozwiązań kapitałowych. Co przy tym ważne zainteresowanie 
instrumentami zwrotnymi jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku IS Mobilność 
przestrzenna, co oznacza, że przedsiębiorcy z dolnośląskiego sektora ICT traktują 
finansowanie działań B+R jako inwestycje niezbędne dla swojego rozwoju. Drugim z 
obszarów wymagających oddziaływania wydaje się być informacja na temat działalności 
jednostek badawczo-rozwojowych oraz promocja ich działalności (tabela 20). 

Kwestia informacji i promocji oferty jednostek badawczo-rozwojowych wydaje się 
szczególnie istotna w świetle danych pokazujących ocenę adekwatności oferty badawczo-
rozwojowej do potrzeb przedsiębiorstw. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że niemal 
połowa firm (49,4%) nie potrafiła jednoznacznie określić się w odniesieniu do tego 
zagadnienia. Jakkolwiek jest to poziom niższy niż przypadku IS Mobilność przestrzenna, to 
jednak może świadczyć o tym, że oferta badawczo-rozwojowa nie jest wystarczająco 
upowszechniona.  

Wykres 26. Adekwatność oferty jednostek realizujących prace badawczo-rozwojowe 
w województwie dolnośląskim do potrzeb przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

  
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 
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Wykres 27. Przyczyny, dla których oferta jednostek realizujących prace badawczo-rozwojowe w 
województwie dolnośląskim nie jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 

Jako przyczyny braku dopasowania oferty jednostek badawczo-rozwojowych do potrzeb 
przedsiębiorstw wskazuje się przede wszystkim na zbyt małą innowacyjność 
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przygotowaną ofertą wsparcia finansowego, tak kwestia czasochłonności realizacji 
zamówień jest kwestią będąca pochodną niedopasowania oczekiwań środowiska 
biznesowego oraz naukowo-badawczego. 
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4.4. Skuteczność interwencji publicznej w obszarach inteligentnych specjalizacji  

Działalność innowacyjna firm z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT) uczestniczących w badaniu była finansowana przeze wszystkim z trzech źródeł. 
Pierwszą był zakumulowany na ten cel kapitał własny, co jest samo w sobie pozytywnym 
sygnałem, ponieważ oznacza, że firmy z branży generują nadwyżki pozwalające na inwestycje 
w innowacyjność i rozwój. Drugim, dość naturalnym obecnie, źródłem są wszelkiego rodzaju 
fundusze unijne, które zwłaszcza w perspektywie finansowej 2014-2020 są ukierunkowane 
na wspieranie innowacyjności firm. Warto podkreślić, że zarówno zakres zaangażowania 
kapitału własnego, jak również korzystania z funduszy UE był wyższy niż w przypadku firm z 
IS Mobilność przestrzenna. W ich pozyskiwanie celują zwłaszcza większe firmy, których 
inwestycje mają z pewnością większy rozmiar i co za tym idzie wymagają znaczących 
nakładów. Inwestowanie kapitału własnego czy pozyskiwanie funduszy UE pozwala na 
ograniczenie korzystania z instrumentów zwrotnych oferowanych na rynku komercyjnym. 
Warto podkreślić, że firmy z subregionu wrocławskiego są generalnie bardziej aktywne w 
korzystaniu z różnego rodzaju możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na 
sfinansowanie innowacji. 

Wykres 28. Źródła finansowania innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 
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Fundusze unijne jako źródło finansowania innowacji wdrażanych w ostatnich 10 latach 
przez przedsiębiorstwa z IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) były 
wskazywane nieco częściej w bezpośrednim pytaniu (40,6% odpowiedzi) niż jako opcja 
odpowiedzi w pytaniu bardziej ogólnie dotyczącym problemu pozyskiwania kapitału 
rozwojowego (23,6% wskazań na fundusze UE). Rozbieżność można wytłumaczyć być 
może tym, że kategoria ‘kapitał własny’ była przez respondentów traktowana różnorodnie, 
czasami bardzo szeroko. Z drugiej strony pożyczki czy kredyty preferencyjne też pojawiały 
się często jako finansowane w ramach programów unijnych narzędzie wspierania różnego 
rodzaju działań inwestycyjnych. Stąd też nie należy wspomnianej rozbieżności traktować w 
kategoriach błędu, a raczej jako uzasadnienia dla stosowania w ramach interwencji 
publicznej różnego rodzaju instrumentów wsparcia finansowego. 

W wykorzystaniu funduszy przodują przy tym firmy z Wrocławia i subregionu wrocławskiego 
(wykres 29). 

Wykres 29. Wykorzystanie funduszy UE jako źródła finansowania innowacji wprowadzanych w 
ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=106 
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argument krytyczny przy każdej niemal ocenie wykorzystania środków UE (por. wykres 30). 
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Wykres 30. Przyczyny braku wykorzystania funduszy UE jako źródła finansowania innowacji 
wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=63 

Wykres 31. Programy, z jakich przedsiębiorcy z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) pozyskiwali dofinansowanie na projekty innowacyjne w perspektywie 
finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=43 
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przedsiębiorstw (39,5%) przedsiębiorstw deklarujących korzystanie z tego rodzaju źródeł 
finansowania innowacji. W obecnej perspektywie finansowej tego rodzaju działania na 
szczeblu centralnym przejął niejako Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który również 
był wskazywany przez co piątego przedsiębiorcę. RPO WD z kolei zapewniał bezpośrednie 
wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa, jak również 
wzmacniał infrastrukturalnie instytucje otoczenia biznesu oraz dolnośląskie jednostki 
naukowe. W perspektywie finansowej 2014-2020 służy temu chociażby oferowane w ramach 
Osi Priorytetowej 1 (Przedsiębiorstwa i innowacje) działanie 1.2 Innowacyjne 
przedsiębiorstwa (m.in. możliwość sfinansowania infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach).  

Część respondentów wskazała także na PO KL, choć kwestią dyskusyjną jest przy tym, na ile 
rzeczywiście w ramach miękkich projektów możliwych do finansowania w ramach PO KL 
można było sfinansować innowacje. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia ze wskazaniem 
przez przedsiębiorców funduszy, z jakich w ogóle korzystali, co zresztą samo w sobie również 
stanowi pewną wartość poznawczą, ponieważ pokazuje gotowość tych podmiotów do 
starania się o zewnętrzne dofinansowanie. 

Wykres 32. Kategorie, w jakich przedsiębiorcy z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) pozyskiwali dofinansowanie na projekty innowacyjne w perspektywie 
finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=43 
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42

 Każda firma, która zadeklarowała złożenie zgłoszeń patentowych w efekcie skorzystania ze środków UE 
dokonała średnio 1 tego rodzaju wpis. 
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Wykres 33. Zmiany, jakie zaszły w przedsiębiorstwach dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) w efekcie skorzystania z funduszy unijnych 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=43 
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4.5. Zakres i oddziaływanie proinnowacyjnych usług świadczonych przez IOB  

4.5.1. Identyfikacja i charakterystyka instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku  

Instytucje otoczenia biznesu są elementem Regionalnego Systemu Innowacji. Wśród nich 
wskazać można agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, izby gospodarcze, parki 
technologiczne i przemysłowe, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, centra transferu 
technologii i centra innowacji, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe 
i poręczeniowe, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje przedsiębiorców.43 

Instytucje otoczenia biznesu działają głównie w kilkunastu ośrodkach o znaczeniu co 
najmniej subregionalnym: we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, a także w 
Świdnicy, Głogowie, Lubinie i Polkowicach. Wśród mniejszych miast, w których 
przedsiębiorcy mogą znaleźć IOB, należy wskazać Dzierżoniów, Kłodzko i Złotoryję.44 

Przeanalizowanie struktury instytucji ukazuje, że na Dolnym Śląsku występuje pełne 
spektrum jednostek świadczących różne usługi, z których mogą korzystać w zasadzie 
wszystkie firmy, w tym te wpisujące się w branżę mobilności przestrzennej. 

Tabela 21. Najważniejsze instytucje otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku 

Lp. Rodzaj IOB Nazwa instytucji 

1 Agencje rozwoju 
regionalnego 

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG 

2 Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG 

3 Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego 

4 Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej 

5 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego 

6 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. 

7 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

8 Izby gospodarcze Dolnośląska Izba Gospodarcza 

9 Dolnośląska Izba Rzemieślnicza 

10 Dolnośląska Izba Turystyki 

11 Dolnośląska Loża BCC 

12 Zachodnia Izba Gospodarcza 

13 Akademickie 
inkubatory 
przedsiębiorczości 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Wrocławskiej 

14 
Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wrocławskim 
Parku Technologicznym 

15 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Przyrodniczym 
we Wrocławiu 

16 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wrocławskim Medycznym 
Parku Naukowo-Technologicznym 

17 Akademicki Inkubator Innowacyjności „DTPark Ventures” 

18 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu 

19 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Bankowej we 
Wrocławiu 

20 Parki technologiczne KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny 

21 Dolnośląski Park Technologiczny „T-PARK” 

                                         
43

 Za: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław, 2011, 
str.38 
44

 Za: j. w. 
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Lp. Rodzaj IOB Nazwa instytucji 

22 Wrocławski Park Technologiczny 

23 Wrocławski Medyczny Park Technologiczny Data Techno Park  

24 ChemiPark Technologiczny 

25 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki 

26 Trinity S.A. 

27 Maszynownia Biznesu Wrocławskiego Parku Technologicznego 

28 Bogatyńsko-Zgorzelecki Park Przemysłowo-Technologiczny 

29 Regionalny Park Przemysłowo-Technologiczny w Polkowicach 

30 Park Przemysłowy Bukowice w Brzegu Dolnym 

31 Wrocławski Park Przemysłowy 

32 Inkubatory 
przedsiębiorczości 

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości 

33 iNKubator Nasza Klasa 

34 Hexfund 

35 Venture Incubator 

36 Trinity Adventure 

37 Inkubator Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej 

38 Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości 

39 Regionalny Inkubator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego 

40 Inkubator Naukowo-Technologiczny 

41 
Noworudzki Inkubator Technologiczny Agencji Rozwoju Regionalnego 
„AGROREG” 

42 Centra transferu 
technologii 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej 

43 
Medyczne Centrum Transferu Technologii Centrum Doradztwa Biznesowego i 
Patentowego przy Wrocławskim Medycznym Parku Naukowo-
Technologicznym 

44 Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii 

45 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Medycznej we 
Wrocławiu 

46 
Samodzielna Sekcja ds. Innowacji i Promocji Absolwentów Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu 

47 
Fundusze kapitału 
zalążkowego 

T-Park. Kapitał dla Innowacji przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego 

48 Dase Financial Group 

49 MCI. BioVentures 

50 Akcelerator EIT+ Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ 

51 incuBIT. NETable- Instytut preinkubacji i komercjalizacji TRINITY ADVENTURE 

52 Fundusze poręczeń 
kredytowych 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego 

53 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze 

54 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 

55 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Strzelinie 

56 Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi 

57 Fundusze pożyczkowe Dolnośląski Fundusz Rozwoju 

58 Fundusz Pożyczkowy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

59 Dolnośląski Regionalny Fundusz Pożyczkowy 

60 Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych 
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Lp. Rodzaj IOB Nazwa instytucji 

61 Fundacja „Wałbrzych 2000” 

62 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 

63 
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy DOLNY ŚLĄSK Polska Fundacja 
Przedsiębiorczości 

64 Fundusz Pożyczkowy EFS 

65 Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki 

Źródło: analiza zasobów internetowych 

Tabela 22. Instytucje otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku wg subregionów 
 

Ogółem 
Wrocław i 
subregion 

wrocławski 

legnicko-
głogowski 

wałbrzyski jeleniogórski 

Agencje rozwoju regionalnego 7 3 1 2 1 

Izby gospodarcze 5 5 - - - 

Akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości 

7 7 - - - 

Parki technologiczne 12 8 2 1 1 

Inkubatory przedsiębiorczości 10 8 
 

1 1 

Inkubatory technologiczne 2 
 

1 1 - 

Centra transferu technologii 5 5 - - - 

Fundusze kapitału zalążkowego 3 1 - 2 - 

Fundusze poręczeń kredytowych 5 2 - 1 2 

Fundusze pożyczkowe 9 3 2 4 - 

Ogółem 65 42 6 12 5 

Źródło: analiza zasobów internetowych 

Duża część z wymienionych instytucji prowadzi aktywność w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju lokalnego. Zdecydowanie najlepiej jest 
przy tym rozwinięta działalność szkoleniowo – doradcza i informacyjna z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzona przez większość instytucji. O wiele 
rzadziej spotykane są działania w zakresie wspierania innowacyjności i transferu technologii, 
do których instytucje nie są jeszcze w pełni przygotowane. Zakres specjalizacji branżowej 
instytucji proinnowacyjnych jest szeroki. W niektórych przypadkach dana jednostka posiada 
wiele specjalizacji, co uzależnione jest od preferencji i struktury klientów. Szczególnie firmy z 
branży ICT i technologii środowiskowych mogą liczyć na szeroką dostępność skierowanych 
do nich usług.  

Biorąc pod uwagę lokalizację instytucji otoczenia biznesu należy podkreślić, że instytucje 
otoczenia biznesu, jakkolwiek mogą obsługiwać praktycznie cały region, to jednak są 
skoncentrowane głównie we Wrocławiu i subregionie wrocławskim. Z kolei na przeciwległym 
biegunie mamy subregion jeleniogórski i legnicko-głogowski, gdzie funkcjonuje tylko po kilka 
tego rodzaju podmiotów. 

4.5.2. Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu 

Potencjalne znaczenie działalności instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju 
przedsiębiorczości nie wymaga szerszych uzasadnień. Odpowiednio dopasowana oferta ma 
tym większe znaczenie przy kwestiach rozwoju innowacyjności, kiedy to część przynajmniej 
firm potrzebuje profesjonalnego wsparcia na różnych etapach wdrażania innowacji. Jak 
pokazują poniższe dane (wykres 34) na taką współpracę ogółem decydowało się ponad 4 na 
10 firm uczestniczących w badaniu (41,9%). Jest to wynik korzystniejszy niż w przypadku firm 
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z IS Mobilność przestrzenna, gdzie skłonność do współpracy w tym zakresie była znacząco 
niższa (wskazało na taka 27,3% firm). Wielkość firm nie ma w tym kontekście większego 
znaczenia. Pod względem lokalizacji natomiast najmniej aktywne są firmy z regionu legnicko-
głogowskiego, które w ogóle nie wskazały na fakt tego rodzaju kooperacji.  

Wykres 34. Obecna bądź dotychczasowa współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm 
i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Wykres 35. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) z instytucjami otoczenia biznesu 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=93 

Wśród większości firm, które nie zdecydowały się dotąd na tego rodzaju kooperację, 
najczęstszym powodem, który o tym decydował był wedle ich deklaracji brak potrzeb, a być 
może brak świadomości korzyści, jakie mogłyby wyniknąć z ewentualnej współpracy (wykres 
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35). Akcentowanie w procesie komunikacji korzyści, jakie daje współpraca z IOB mogłoby w 
znaczącym stopniu zachęcić niezdecydowane przedsiębiorstwa do tego rodzaju współpracy. 
Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że pojawiają się wśród wskazań odpowiedzi wskazujące na 
niedostrzeganie korzyści ze współpracy z IOB, jak również brak wiedzy na temat oferty 
jednostek (ponad jedna czwarta wskazań na przyczyny niepodejmowania współpracy).  

Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania (por. tabela 22) wynika, że 
potrzeby przedsiębiorstw koncentrują się w następujących obszarach: 

- szkolenia i doradztwo, 

- usługi inkubowania przedsiębiorczości oferujące techniczną bazę do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych (parki technologiczne, centra transferu technologii etc.), 

- finansowanie inwestycji w rozwój innowacji. 

Na wskazanych wyżej zagadnieniach powinny się zatem skupiać działania instytucji 
otoczenia biznesu kierujących swoją ofertę do przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

W kontekście wyników badania można wysnuć przypuszczenie, że sama dostępność IOB w 
danym subregionie, choć może sprzyjać, to jednak nie jest wystarczającym czynnikiem 
skłaniającym firmy do podejmowania tego rodzaju współpracy. Świadczy o tym relatywnie 
wysoki odsetek firm, które deklarują współpracę z IOB w subregionie jeleniogórskim 
(głównie w kontekście finansowania oraz oferty szkoleniowej), gdzie mieści się najmniej 
tego rodzaju instytucji w całym województwie dolnośląskim.  

Tabela 23. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu, z jakimi współpracują bądź współpracowały 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
firm i subregionów 
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Ośrodki szkoleniowo–doradcze 22 20 31 11 34 34 0 22 

Parki technologiczne, naukowe, naukowo-
technologiczne, przemysłowo-technologiczne, 
techno-parki 

19 25 5 11 0 17 22 19 

Ośrodki przedsiębiorczości 17 22 10 0 0 17 22 17 

Instytucje finansowe (fundusze pożyczkowe, 
fundusze poręczeń kredytowych, fundusze 
kapitału zalążkowego) 

13 15 5 11 34 25 22 11 

Centra biznesu 10 10 10 11 0 8 0 11 

Centra transferu technologii 8 10 0 11 0 0 0 10 

Sieci Aniołów Biznesu 8 10 0 11 0 0 0 10 

Uczelnie 6 1 15 22 0 17 0 5 

Centra innowacji 5 6 0 11 0 8 0 5 

Izby gospodarcze 4 3 5 11 0 0 0 5 

Trudno powiedzieć 3 0 10 11 0 8 0 2 

Instytuty badawcze 1 0 5 0 0 0 0 1 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=67 
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Wykres 36. Rodzaje usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, z jakich korzystały 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=67 

Kolejnym zagadnieniem opisującym stan współpracy przedsiębiorstw z IOB na Dolnym Śląsku 
jest zakres usług, z jakich korzystały firmy decydujące się na taką współpracę. W większości 
były to różnego rodzaju usługi doradczo-szkoleniowe, ale też przygotowywanie wniosków 
o dofinansowanie czy wsparcie w działaniach marketingowych (wykres 36). Poza tym zakres 
usług jest tożsamy z takim, z jakich korzystały przedsiębiorstwa z innych branż. 

Wykres 37. Związek współpracy z instytucjami otoczenia biznesu z wdrażaniem innowacji przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości 
firm i subregionów  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=67 
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Niespełna połowa firm wskazujących na fakt współpracy z IOB podkreślała, że miało to 
związek z wdrażanymi przez nie innowacjami (wykres 37). Jest to o tyle prawdopodobne, że 
pewna część wdrożeń miała charakter innowacji marketingowych czy organizacyjnych, w 
których rzeczywistym wsparciem może być chociażby doradztwo marketingowe czy wsparcie  
w rozpoczynaniu działalności na rynkach zagranicznych. Najczęstszy związek pomiędzy 
współpracą z IOB a wdrażaniem innowacji występował w przypadku firm z Wrocławia i 
subregionu wrocławskiego, choć oceniając te dane należy pamiętać, że bazują na 
deklaracjach respondentów. Bez szczegółowej analizy projektów, których dotyczyła 
współpraca firm z IOB nie jest możliwe zweryfikowanie na ile odpowiada to rzeczywistości.   

Dość szerokie jest jak widać poniżej (wykres 38) spektrum efektów współpracy 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) z IOB w 
zakresie wdrażanych innowacji. Co jednak istotne pozyskanie środków finansowych nie jest 
najistotniejszym efektem w tym zakresie. Zwracano uwagę na możliwość nawiązania 
współpracy czy pozyskanie nowych klientów(rynków), choć duży nacisk kładziono na 
podkreślaniu efektów polegających na ułatwieniach w dostępie do wiedzy czy rozwiązywaniu 
określonych problemów. 

Wykres 38. Efekty współpracy przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) z instytucjami otoczenia biznesu 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=35 

Trzeba jednocześnie podkreślić, że ponad jedna trzecia firm (34,5%) nie zamierza korzystać z 
tego rodzaju. Co ważne jednak ponad 9 na 10 firm (95%), które takiej chęci nie wykazuje nie 
miało wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie. Jest to zatem trwała postawa 
przedsiębiorców nieuwarunkowana złymi doświadczeniami. W pozostałych przypadkach 
przedsiębiorstwa, być może właśnie przekonane o efektywności wsparcia, zadeklarowały w 
tym kontekście chęć współpracy.  Szczególnym zainteresowaniem cieszy się przy tym 
możliwość wsparcia w wykorzystaniu środków UE, w tym uzyskania wsparcia w pisaniu 
wniosków o dofinansowanie oraz różnego rodzaju usługi doradczo-szkoleniowe (wykres 39). 
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Wykres 39. Rodzaje usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, z jakich planują 
skorzystać przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 
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4.6. Oferta edukacyjna a potrzeby przedsiębiorstw z branży  

Sprawne funkcjonowanie wyspecjalizowanych oraz innowacyjnych przedsiębiorstw, zależy 
w dużej mierze od dostępu do wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Mówimy tu przede 
wszystkim o specjalistach posiadających określoną wiedze techniczną umożliwiającą 
zarządzanie czy chociażby uczestniczenie w skomplikowanych procesach technologicznych. 

Każda z firm uczestniczących w badaniu zatrudnia średnio 19 pracowników. Dodatkowo 
20% firm zatrudnia pracowników posiadających co najmniej tytuł doktora – w każdej 
z nich pracuje około 2 takich osób. Jeśli chodzi o subregiony, to największe zatrudnienie 
wskazują firmy z regionu jeleniogórskiego oraz Wrocławia i subregionu wrocławskiego.  

Tabela 24. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm, subregionów oraz sektorów 
działalności 
 

Średnia liczba 
pracowników 

Średnia liczba 
osób ze stopniem 

naukowym 
doktora lub 

wyższym 

Ogółem 19,4 1,8 

Mikro firmy 7,9 1,4 

Małe firmy 23,5 2,3 

Średnie firmy 96,2 2,0 

Duże firmy 230,0 2,0 

Subregion jeleniogórski 30,8 1,5 

Subregion legnicko-głogowski 4,8 0,0 

Subregion wałbrzyski 1,4 0,0 

Subregion wrocławski i miasta Wrocławia 20,4 1,8 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Jeśli chodzi o dostępność do wykwalifikowanej kadry, to z odpowiedzi udzielanych przez 
respondentów badania wynika, że problemy z nią jak najbardziej występują i dotykają około 
połowy firm z branży (wykres 40). Są one przy tym problemem wszystkich firm, przy czym w 
przypadku mniejszych firm problem jest rzadziej dostrzegany. Generalnie rzecz biorąc 
zidentyfikowany stan rzeczy jest pochodną tego, że województwo dolnośląskie jest 
beneficjentem pozytywnej koniunktury gospodarczej, na skutek której ma miejsce znaczący 
spadek stopy bezrobocia na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (z 22,5% w 20904 roku do 
5,7% w 2017 roku). Dodatkowo jest on obserwowany w stopniu większym niż w skali 
ogólnopolskiej.45 Ewentualne braki kadrowe, wynikające po części z niedostosowania 
systemu edukacji do potrzeb rynku pracy a częściowo będące efektem zjawisk migracyjnych, 
są w części firm wypełniane pracownikami pochodzącymi z innych regionów, a nawet (w 
ostatnich latach) z zagranicy. Największy probem z dostępem do pracowników mają firmy z 
Wrocławia i subregionu wrocławskiego, co może wynikać z faktu, że tam własnie w dużej 
mierze skupia się sektor.  

  

                                         
45

 Por. Bank Danych Lokalnych 
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Wykres 40. Napotykanie przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) problemów z dostępem do wykwalifikowanych pracowników wg wielkości 
firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Ocenia się przy tym, a tego zdania jest niemal dwie trzecie respondentów (suma wskazań na 
odpowiedź twierdzącą oraz odpowiedź twierdzącą z zastrzeżeniem, że brakuje specjalistów 
z niektórych dziedzin), że oferta kształcenia w kierunkach i specjalnościach przydatnych w IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw 
(wykres 41). Część będących tego zdania przedsiębiorstw uważa, że wymagane są w tym 
względzie zmiany wynikające chociażby z braków pracowników o określonych, 
wyspecjalizowanych kwalifikacjach. Pozytywny odbiór mają przede wszystkim przedsiębiorcy 
z Wrocławia i subregionu wrocławskiego, co może wynikać z renty lokalizacyjnej. To we 
Wrocławiu są bowiem zlokalizowane uczelnie, z których głównie rekrutowani są kandydaci 
do pracy (por. tabela 25).  
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Wykres 41. Adekwatność do potrzeb przedsiębiorstw oferty kształcenia na dolnośląskich 
uczelniach w kierunkach i specjalnościach przydatnych w dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Tabela 25. Uczelnie oraz kierunki kształcenia, z jakich rekrutowani są pracownicy do pracy w 
przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Kierunki kształcenia Uczelnie 

Informatyka, programowanie 63% Politechnika Wrocławska 56% 

Trudno powiedzieć 13% Nie zwracamy uwagi na uczelnie 18% 

Elektronika, optoelektronika 13% Nie prowadzimy rekrutacji 14% 

Mechatronika, robotyka, automatyka 
6% Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu 
12% 

Firma nie prowadzi rekrutacji 6% Uniwersytet Wrocławski 11% 

Marketing i zarządzanie 
5% Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu 
3% 

Rachunkowość (księgowość) 
4% Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa 

w Jeleniej Górze 
3% 

Matematyka, fizyka 4%   

Szeroko rozumiane kierunki techniczne 3%   

Ekonomia 3%   

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Generalnie rzecz biorąc ocena kompetencji absolwentów dolnośląskich szkół wyższych 
kształcących na potrzeby dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest 
dość krytyczna. Ogółem ponad połowa respondentów (55,6%) wskazała, że generalnie 
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absolwenci uczelni mają obecnie braki kompetencyjne. Dotykamy tu zatem szerszego 
problemu, który dotyczy analizowanej branży tak samo jak pozostałych. 

Wykres 42. Ocena kompetencji absolwentów dolnośląskich szkół wyższych kształcących na potrzeb 
dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Opinie przedsiębiorstw o ograniczonej dostępności wykwalifikowanych kadr na dolnośląskim 
rynku pracy potwierdzają niejako przedstawiciele jednostek badawczo naukowych. Z ich 
wypowiedzi wynikają dwa zasadnicze wnioski: 

 Zapotrzebowanie na absolwentów szeroko rozumianych kierunków informatycznych 
jest duże. Zatrudnienie znajdują obecnie już studenci, którzy zaczynają pracą na 2 lub 
3 roku studiów zachęcani przez firmy korzystnymi warunkami zatrudnienia po to, aby 
te mogły zapewnić sobie już teraz kadrę na przyszłość; 

 Potencjał akademicki Dolnego Śląska w obszarze kształcenia kadr można traktować 
jako jedną z przewag konkurencyjnych regionu w kontekście rozwoju branży ICT, choć 
oczywiście zaspokojenie wszystkich potrzeb przedsiębiorstw wymagałoby znaczącego 
zwiększenia liczby absolwentów kierunków informatycznych. Może się to okazać 
problematyczne w kontekście wdrażania założeń nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym, która określa liczbę studentów przypadającą na jednego wykładowcę (13 
studentów), co pozwoli uzyskiwać maksymalną dotację statutową. W efekcie może to 
doprowadzić do ograniczenia poziomu rekrutacji studentów, a tym samym liczby 
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absolwentów uczelni publicznych trafiających na regionalny rynek pracy. Dodatkowo 
osoby te trafiają często do dużych graczy rynkowych ograniczając tym samym 
możliwości rozwojowe dla najmniejszych przedsiębiorstw nie będących w stanie 
konkurować poziomem  oferowanych wynagrodzeń. 

Nasi studenci [z Politechniki Wrocławskiej – red.] są brani (…) jak 
ciepłe bułeczki. Już na studiach mamy problem z tym, że pracują i nie 
mają czasu studiować. 

Jednostka badawczo-naukowa 
 
Problem natomiast, można by powiedzieć, stanowi dla Dolnego 
Śląska to, że ci specjaliści lokują się przede wszystkim w centrum, czyli 
we Wrocławiu, prawda? Wiele firm ubolewa nad tym, że nie może 
znaleźć specjalistów, którzy by przyjechali chociażby no do mniejszych 
miejscowości, Polkowice czy Jelenia Góra czy gdzieś inne 
miejscowości, gdzie chcieliby zatrudnić specjalistów. (…)Natomiast 
ciężko ściągnąć specjalistów dobrych do tych regionów, bo Wrocław 
jest praktycznie mocno konkurencyjny, dając oczywiście odpowiednie 
stawki wynagrodzenia. 

Jednostka badawczo-naukowa 
 

Z perspektywy właśnie studentów, szczególnie tego kierunku 
Informatyka w biznesie, którzy już na początkowych latach, na drugim 
czy na trzecim roku, znajdują pracę w tych przedsiębiorstwach, co 
świadczy o tym, że po prostu no jest zapotrzebowanie na 
informatyków w różnych dziedzinach. (…) bardzo często jest tak, że na 
naszych wykładach ci studenci są czasami nieobecni z tego względu, 
że już mają jakieś tam zobowiązania zawodowe i często właśnie nie 
mogą nawet w zajęciach uczestniczyć. 

Jednostka badawczo-naukowa 
 

Bardzo dużo jest tych dużych graczy, te firmy, które wymieniłem, typu 
właśnie IBM, Oracle, Google, jeszcze nie wspomniałem wcześniej, 
prawda? HP, które z branży IT, które zatrudniają tutaj, liczą na 
powiedzmy przede wszystkim umieszczają się w naszym rejonie z tego 
względu, że są tutaj dwie albo trzy uczelnie, które im dostarczają 
absolwentów. Myślę tutaj o Politechnice Wrocławskiej, myślę tutaj o 
moim Uniwersytecie Ekonomicznym, no i Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

Jednostka badawczo-naukowa 
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4.7. Determinanty rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska w kontekście rozwoju branży 

Rozwój gospodarczy Dolnego Śląska jest determinowany szeregiem czynników, które mają 
swoje źródło zarówno w jego strukturze gospodarczej, społecznej, jak i są efektem 
‘nabytego’ dziedzictwa przyrodniczego. Oczywiście każdy z czynników nie oddziałuje w 
równym stopniu, jak również nie każdy w jednakowym zakresie wpływa na każdy z obszarów 
społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. W specyficznych dziedzinach znaczenie 
uniwersalnych uwarunkowań maleje na rzecz bardziej zindywidualizowanych i wąsko 
oddziałujących czynników. Tak też będzie w przedmiotowym przypadku, gdzie IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT), podobnie jak wszystkie pozostałe specjalizacje 
regionalne, będzie bazowała na określonych ogólnych determinantach (czasem 
wykorzystywanych w niewielkim stopniu), ale też jej potencjał rozwojowy będzie zależny od 
zapewnienia branży specyficznych warunków rozwojowych. 

Bazując na analizach przeprowadzonych na potrzeby przyjętej w dniu 20 września 2018 r. 
„Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030”46 możemy wymienić kilka ogólnych 
potencjałów Dolnego Śląska wpływających w różny sposób na jego rozwój: 

- struktura gospodarcza (w szczególności jej pozytywne dostosowanie do zmieniających się 
warunków gospodarowania, proeksportowa orientacja przedsiębiorstw, duża koncentracja 
inwestycji zagranicznych, zróżnicowana struktura przestrzenna przemysłu, transformacja 
gospodarki w kierunku sektorów wiedzochłonnych i wysokoinnowacyjnych i wzrost 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw prowadzących B+R); 

- środowisko naturalne i środowisko przyrodnicze (czystość środowiska, dogodność klimatu, 
zasoby wód termalnych i leczniczych, bogate zasoby różnorodnych kopalin użytecznych o 
znaczeniu krajowym i regionalnym choć za słabą stronę uznano niskie wykorzystanie 
energetycznych możliwości środowiska w zakresie rozwoju źródeł energii odnawialnej); 

- dostępność infrastrukturalna i infrastruktura techniczna (rosnące inwestycje w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, dobra sieć dróg lokalnych, bliskość położenia 
szlaków komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu transportowym); 

- kapitał ludzki (społeczny) (zwiększający się przyrost naturalny, wzrost liczby studentów 
studiów trzeciego stopnia, dopasowana do potrzeb rynku oferta kształcenia 
specjalistycznego i zawodowego, choć jednocześnie towarzyszą temu chociażby procesy 
depopulacyjne w peryferyjnych obszarach regionu). 

Oczywiście pozytywnym trendom towarzyszą także zjawiska negatywne, jak chociażby 
utrzymujący się niski udział nakładów na działalność B+R finansowanych z sektora 
przedsiębiorstw w nakładach ogółem na działalność B+R, niski odsetek przedsiębiorstw 
innowacyjnych lub ponoszących nakłady na innowacje czy niska skłonność do współpracy 
podmiotów gospodarczych w tym zakresie. To właśnie ten obszar można traktować jako 
czynnik niewykorzystany na potrzeby rozwojowe, co zresztą potwierdzają wyniki niniejszego 
badania. Można pokusić się o stwierdzenie, że potencjał innowacyjny regionu jest 
wykorzystywany niewspółmierne do możliwych zastosowań.  

Wskazane determinanty rozwojowe oddziałują na różne obszary regionalnego ekosystemu 
gospodarczego, w tym także na IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). W 
przypadku analizowanej branży być może kwestia środowiska naturalnego i przyrodniczego 

                                         
46

 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/strategia-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2030/aktualnosci/ 
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wydaje się nieistotna, ale tak jak w przypadku każdej branży jej specyfika powoduje, że jej 
rozwój podlega oddziaływaniu specyficznych czynników, będących często specjalistycznym 
wycinkiem szerzej ujmowanych wcześniej czynników rozwojowych. Trzeba jednak podkreślić, 
że nie są one całkowicie niezależne od czynników wpływających na pozostałe RIS. Ich 
wspólnym mianownikiem jest bowiem rozwój opierający się na szeroko rozumianym dążeniu 
do podnoszenia innowacyjności w różnych obszarach działalności podmiotów 
gospodarczych.  Dodatkowo wydaje się, że interdyscyplinarność branży, rozumiana jako 
zdolność do absorpcji efektów jej pracy praktycznie we wszystkich branżach i dziedzinach 
życia społecznego powoduje, że z jednej strony jest ona zależna od ogólnego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, ale także może być tego rozwoju istotnym czynnikiem.  

Zagadnienia te zostały podjęte w ramach prac diagnostycznych prowadzących do wyłonienia 
inteligentnej specjalizacji Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Określono 
wówczas w odniesieniu do branży mocne i słabe strony, które możemy uznać 
determinantami rozwoju branży, jako że próba oddziaływania na nie w ramach różnego 
rodzaju interwencji publicznej może w istotny sposób stymulować potencjał rozwojowy 
branży. Do atutów branży należy zatem wspomniana wyżej interdyscyplinarność, co zresztą 
potwierdzają wywiady przeprowadzone chociażby z przedstawicielami jednostek badawczo-
rozwojowych. Bez wątpienia najistotniejszy jednak jest szeroko rozumiany potencjał 
akademicki regionu (w szczególności Wrocławia), jak również dostępność instytucji i 
infrastruktury badawczo-naukowej. Jeśli nałożymy na to silny ogólny potencjał gospodarczy 
regionu będący podstawą wpływająca na zdolność firm do absorpcji rozwiązań ICT (w 
dowolnej postaci, czy to sprzętowej, czy softwarowej), wówczas możemy stwierdzić, że 
mamy do czynienia z niezwykle korzystnymi uwarunkowaniami rozwoju branży ICT.  

Na dzień dzisiejszy jest to jedna z kluczowych specjalności, ze względu 
właśnie na ten rynek firm i rynek pracy. To wydaje mi się, że jest to 
jedna, tak jak surowce są drugim, tym kluczowym. (…) my bardzo 
mocno w obszarze medycyny staramy się wchodzić właśnie w ten 
obszar ICT. (...) Również techniki sensorowe dość mocno [staramy się 
rozwijać – red.], był taki realizowany projekt „Czujniki sensorowe do 
monitorowania zagrożeń w środowisku” i na bazie tego, no powstał 
pewien potencjał. (…) Bo powiem tak, jak żeśmy tworzyli tutaj tą 
regionalną specjalność IT, (…), to ten był takim powiedzmy 
przekrojowym, bo ICT dzisiaj mamy wszędzie, w każdej dziedzinie. I w 
przemyśle, i w ochronie środowiska, etc.(…) to stanowi nakładkę na 
wszystkie praktycznie inteligentne specjalności, które się rozwijają na 
Dolnym Śląsku, co też stanowi pewien problem dla nas, no bo ciężko 
wyszczególnić, że dany projekt jest dedykowany czy dane 
przedsięwzięcie tylko obszarowi ICT. 

Jednostka badawczo-naukowa 
 
Ochrona środowiska, medycyna, surowce, energetyka, to są te 
obszary, czy górnictwo, czy środowisko chociażby, no tutaj cały ten 
obszar związany właśnie z uzdrowiskami etc., to są te obszary, które 
moim zdaniem Dolny Śląsk powinien mocno wspierać tym własnym 
ICT po to, żeby rozwinąć to, w czym mamy konkurencyjność i 
przewagę nie tylko w Polsce, ale i w Europie wydaje mi się. ICT to 
powinno być tym elementem wspierającym te wszystkie pozostałe 
inteligentne specjalizacje 

Jednostka badawczo-naukowa 
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Oczywiście nierównomierne rozmieszczenie branży (dominacja Wrocławia) należy traktować 
jako jej słabą stronę i niewiele się pod tym względem zmieniło od czasu diagnozy 
dokonywanej na potrzeby opracowania RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020. Na 
pewno jednak rozwojowi branży sprzyja zwiększenie dostępności źródeł finansowania (np. w 
ramach RPO WD czy PO IR), aktywność uczelni w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz 
współpracy z biznesem czy wreszcie postępujące z coraz większym natężeniem zmiany 
(społeczne, kulturowe, gospodarcze) polegające na wykorzystywaniu narzędzi ICT w coraz to 
nowych obszarach życia i coraz nowych formach. 

Co ważne przeprowadzona analiza ujawniła, zwłaszcza w zestawieniu z innymi branżami, że 
dolnośląską IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) można traktować jako branżę 
nastawioną na innowacyjny rozwój. Można te cechę baraży uznać jako podstawową 
determinantę rozwojową badanej specjalizacji. 

Tabela 26. Determinanty rozwoju IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w kontekście 
wyników badania 

Determinanta rozwojowa Uzasadnienie 

Proinnowacyjne nastawianie firm 
tworzących dolnośląską IS 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

Przeprowadzone badanie ujawniło, że firmy wchodzące w 
skład branży cechują się wysokim poziomem 
innowacyjności, wyższym niż w innych RIS. Innowacje są 
niejako podstawą modelu biznesowego podmiotów 
tworzących branżę, co może wynikać z krótkiego cyklu 
życia technologii teleinformatycznych oraz wynikającej z 
tego dużej dynamiki zmian. 

Interdyscyplinarny charakter branży Branża ICT cechuje się wysoka interdyscyplinarnością, 
rozumianą jako zdolność do absorpcji efektów jej 
pracy praktycznie we wszystkich branżach i 
dziedzinach życia społecznego. Jeśli nałożymy na to 
wspomniane wcześniej tendencje polegające na 
wykorzystywaniu narzędzi ICT w coraz to nowych 
obszarach życia i coraz nowych formach, wówczas 
okaże się, że jest to dziedzina gospodarowania, która 
będzie pełnić coraz istotniejszą rolę w ekosystemie 
społeczno-ekonomicznym. 

Zaplecze badawczo-naukowe 
regionu 

Ten czynnik bez wątpienia należy uznać za atut, zwłaszcza 
w kontekście rozwoju inteligentnych specjalizacji, gdzie 
innowacyjny rozwój oparty na wykorzystaniu nowinek 
technicznych i naukowych (komercjalizacji wiedzy) jest 
kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej. Należy 
jednak podkreślić, że podobnie jak w przypadku innych RIS 
kwestią kluczową oprócz samej fizycznej dostępności 
instytucji i infrastruktury jest sama potrzeba korzystania z 
tego rodzaju oferty, jak również wiedza o niej. 

Duży potencjał gospodarczy regionu 
Dolny Śląsk należy do czołowych pod względem rozwoju 
gospodarczego regionów Polski (np. 4 miejsce w 2018 
roku pod względem wielkości regionalnego PKB czy 4 
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Determinanta rozwojowa Uzasadnienie 

miejsce w 2017 roku pod względem wartości produkcji 
sprzedanej przemysłu47). Stwarza to korzystne warunki do 
rozwoju działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, 
również w kontekście absorpcji wytworów działalności 
branży ICT. 

Koncentracja działalności naukowej i 
rozwojowej (kształcenie kadr, 
projekty badawczo-rozwojowe) 

Oddziaływanie tego czynnika należy rozpatrywać w dwóch 
kontekstach Z jednej strony patrząc na region jako całość 
istotnie stanowi on szczególnie ważny czynnik wspierający 
rozwój innowacyjności przedsiębiorstw i całej branży, 
z drugiej jednak koncentracje tego rodzaju działalności we 
Wrocławiu i okolicach jest do pewnego stopnia 
ograniczeniem w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw 
działających w pozostałych częściach Dolnego Śląska 
(firmy z Wrocławia relatywnie częściej niż z innych 
subregionów prowadzą prace badawczo-rozwojowe). Bez 
wątpienia jednak potencjał regionu polegający na 
zapewnianiu dostępu do wiedzy oraz wykwalifikowanych 
kadr należy uznać za istotna determinantę rozwojową 
branży . 

Dostępność źródeł finansowania 
innowacji ze środków publicznych 

Ten aspekt wymaga dodatkowej uwagi, choć większość 
firm (zwłaszcza małych) bazuje na kapitale własnym. 
Warto podkreślić, że w przypadku analizowanej branży 
relatywnie wysoka aktywność w zakresie pozyskiwania 
zewnętrznego wsparcia występuje w każdym z 
subregionów, choć to we Wrocławiu i subregionie 
wrocławskim mamy do czynienia z największą 
różnorodnością źródeł finansowania przez 
przedsiębiorstwa działalności B+R. Dostępność źródeł 
finansowania z przeznaczeniem na wspieranie innowacji 
ma znaczenie także dla innych sektorów, które swój 
rozwój mogą opierać na potencjale podmiotów 
tworzących branżę ICT(patrz: Interdyscyplinarny charakter 
branży). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Ram strategicznych…..” oraz wyników badania CATI na próbie 
przedsiębiorstw 
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V. Prognozy rozwojowe dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT)  
5.1. Trendy i nisze rozwojowe  

Jednym z istotnych aspektów badania jest zidentyfikowania takich obszarów i kierunków 
rozwoju, w których mogą uczestniczyć firmy tworzące dolnośląską IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT). Kwestie trendów i nisz rozwojowych są podejmowane 
łącznie głównie z uwagi na przeznaczenie tego rodzaju obserwacji i diagnoz. Finalnie bowiem 
pożądanym kontinuum w działalności firm tworzących inteligentną specjalizację jest 
podążenie w określonym kierunku rozwoju wykorzystującym potencjał rynkowy. Sukces jest 
pochodna zdolności przedsiębiorstw do wpisania się w dominujące nurty gospodarcze 
(rynkowe), przy jednoczesnym znalezieniu dla siebie miejsca na rynku, które generuje 
potencjalny bądź rzeczywisty popyt na określone produkty czy usługi. Mając to na uwadze 
pożądanym wydaje się rozpatrywanie trendów i nisz nierozdzielnie. Dodatkowo także należy 
zwrócić uwagę na fakt, że kwestia delimitacji może być zagadnieniem wtórnym w stosunku 
do właściwości rynku. Można bowiem z łatwością wyobrazić sobie sytuację, w której 
powszechnie występujący trend rynkowy w jednym regionie (kraju) będzie w innym 
traktowany jako nowość czy wręcz nisza rynkowa, np. w sytuacji niewielkiego czyli 
niszowego popytu na określone usługi czy produkty. 

Podejmując zagadnienie trendów i nisz rozwojowych należy także zaznaczyć, że kwestia ta 
może być odniesiona do trzech aspektów funkcjonowania analizowanej branży: 

- aspekt otoczenia – sposób funkcjonowania firm i ich aktywność rynkowa jest w dużej 
mierze uzależniona od społecznych oraz rynkowych trendów, nie zawsze przy tym 
bezpośrednio powiązanych z analizowaną branżą.  

- aspekt przedmiotowy – chodzi o zakres działalności przedsiębiorstw wchodzących w skład 
branży, jak również ich specjalizację w zakresie wytwórczości czy świadczonych usług; 

- aspekt organizacyjny – w tym kontekście należy mieć na uwadze, że efektywność 
funkcjonowania branży zależy od sposobu zorganizowania powiązań pomiędzy podmiotami 
tworzącymi branżę.  

W przypadku IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) nacisk będzie przy tym 
położony na dwa pierwsze aspekty. Jakkolwiek możliwe jest podjęcie próby rozdzielnego 
przedstawienia różnych trendów i nisz rozwojowych biorąc pod uwagę wymienione wyżej 
aspekty, to jednak trzeba mieć na uwadze, że wszystkie one będą się przenikać w obrębie 
przedstawionych poniżej propozycji. Mając na uwadze powyższe proponuje się 
uwzględnienie w koncepcji rozwojowej branży szeregu aspektów, które pojawiły się zarówno 
w efekcie prowadzonej analizy danych zastanych, jak również zostały zaproponowane w 
trakcie dyskusji toczonych w ramach panelu eksperckiego. Trzeba przy tym zastrzec, że nie 
wszystkie z nich są bezpośrednio związane z sektorem, tym niemniej szeroki kontekst i 
oddziaływanie przytaczanych trendów implikuje ich rozważenie także w kontekście 
analizowanej branży. 
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Tabela 27. Trendy (prognozy) i nisze rozwojowe rekomendowane do uwzględnienia w ramach 
dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w kontekście wyników badania 

Trend / nisza rozwojowa 
Powiązanie z podobszarami IS 

Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) 

Rosnące zapotrzebowanie na korzystanie z narzędzi 
teleinformatycznych / usług ICT. Chodzi zarówno o rozwój koncepcji 
Przemysłu 4.0, ale także wkraczające do wszystkich praktycznie 
dziedzin życia i gospodarowania stosowanie narzędzi ICT. Procesy te 
mają miejsce równolegle z postępującą cyfryzacją i rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego, co wywołuje efekty w postaci 
zwiększonego popytu na szeroko rozumiane e-usługi. Wskazany trend 
jest powiązany z przywoływaną wyżej interdyscyplinarnością IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). 

Zagadnienie jest powiązane z 
wszystkimi wydzielonymi 

podobszarami specjalizacji 

Wzmożone procesy korzystania z narzędzi teleinformatycznych 
wywołują konieczność podjęcia zagadnień związanych z 
cyberbezpieczeństwem. Nasilające się tendencje do przenoszenia 
różnego rodzaju aktywności do sieci teleinformatycznych (sektor e-
commerce, bankowość internetowa, media społecznościowe etc.) 
wywołują konieczność coraz lepszego zapewnienie bezpieczeństwa 
informacji przekazywanych przez użytkowników internetu i 
przechowywanych na serwerach usługodawców. 

- systemy bezpieczeństwa 
cyfrowego 

- systemy e-commerce; 

- aplikacje mobilne  

- inteligentne systemy 
informatyczne dla branży 

finansowej i ubezpieczeniowej; 

Data science czyli zarządzanie zbiorami danych, często dużymi, 
nieuporządkowanymi i zmieniającymi się w czasie. Przeniesienie do 
sieci wielu aktywności biznesowych i społecznych wykreowało sytuacje 
istnienia szeregu zbiorów danych, które odpowiednio analizowane 
pozwalają na wykrywanie i rozwiązywanie istotnych kwestii 
biznesowych. 

- metody predykcyjne dla wielkich, 
heterogenicznych zbiorów danych: 

- akwizycja, analiza i raportowanie; 

- przetwarzanie, modelowanie i 
analiza danych obrazowych i 

multimedialnych; 

Cloud computing jest kolejnym trendem, który w coraz szerszym 
zakresie wkracza zarówno  do  aktywności biznesowej, jak i społecznej. 
Coraz więcej usług i aktywności oferowanych jest właśnie w modelu 
rozproszonym, poprzez rozwiązania chmurowe.

48
 

- systemy wspomagania decyzji 
menadżerskich (Business Process 

Management); 

- tworzenie gier komputerowych 

- aplikacje mobilne 

Źródło: opracowanie własne  

                                         
48

 Przykładem na nowego zastosowanie działań w chmurze może być tzw. cloud gaming, czyli umożliwianie 
użytkownikom korzystania z gier udostępnianych na zewnętrznych serwerach.  
[Źródło: https://www.statista.com/chart/17501/cloud-gaming/?fbclid=IwAR2YqLLAGYt6xOPIuyCCy5ZOyVxX 
NVbG oWc3 0N rHdn5 -_2ucAd0K8wKBUyg, data publikacji: 27 marca 2019 r.] 
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5.2. Szanse i zagrożenia rozwoju innowacyjności branży 

Wstępem do analizy szans i zagrożeń rozwoju innowacyjności branży będzie analiza 
czynników mikro i makrootoczenia, które wg przedstawicieli przedsiębiorstw szczególnie 
oddziałują na ich działalność. Odpowiedzi udzielane przez przedsiębiorców uczestniczących 
w badaniu wskazują, że największą barierą rozwojową są dla nich (zbyt wysokie) koszty pracy 
oraz dostępność na rynku wykwalifikowanych pracowników. Wskazania te są pochodną 
znaczenia kapitału ludzkiego dla działalności firm z branży ICT. Biorąc przy tym pod uwagę, że 
branża ICT w małym stopniu bazuje na surowcach, ich ceny nie są istotnym czynnikiem 
oddziałującym na działalność firm. Generalnie wskazuje się na czynniki ‘miękkie’. Dodatkowo 
także, wzorem innych branże, wskazuje się na konkurencje innych firm, zarówno z Polski, jak 
i z zagranicy. W przypadku branży ICT może to być o tyle odczuwalne, że produkty 
oferowane przez firmy z sektora często mają niematerialny charakter. Znacząco ułatwia to 
nawiązywanie kontaktów biznesowych bez patrzenia na ograniczenia lokalizacyjne, które w 
przypadku innych branż mogą wpływać na decyzje biznesowe wpływając np. na możliwości 
transportu zamówionych produktów. Bez wątpienia jednak brak bariery wejścia na rynek w 
tym zakresie może sprawiać, że konkurencja na nim jest większa niżby to wynikało z 
potencjału branży w regionie.  

Wykres 43. Czynniki mikro i makrootoczenia oddziałujące na działalność przedsiębiorstw 
z dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Poza opisanymi wyżej czynnikami otoczenia firm, jak również scharakteryzowanymi 
wcześniej determinantami rozwoju gospodarczego, w kontekście rozwoju dolnośląskiej IS 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) trzeba uwzględnić oddziaływanie potencjalnych 
szans i zagrożeń rozwojowych. Oczywiście pozostają one w ścisłym związku z atutami i 
słabymi stronami wewnętrznego potencjału rozwojowego, czasem odnosząc się do niego, ale 
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regionalnym rynku pracy

bariery formalno-prawne (działalność regulatorów rynku)

ograniczenie w dostępie do finansowania innowacji
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dostępność usług badawczo-rozwojowych w regionie
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w kontekście pożądanego (zmiany istniejącego) stanu w przyszłości. Czasem natomiast 
ulokowane są w szeroko rozumianym otoczeniu regionu lub samej branży w jego obrębie i w 
tym kontekście rozpatrujemy je jako czynniki o charakterze zewnętrznym. Celem pełnego 
potraktowania zestawu szans i zagrożeń zastosowano podejście mix-mode, polegające na 
uwzględnieniu zarówno oddziaływania procesów zachodzących w otoczeniu (i będących 
przez to niejako poza zasięgiem oddziaływania branży), jak i możliwych stanów przyszłych i 
konsekwencji stanów teraźniejszych procesów zachodzących w obrębie branży. 

Przedsiębiorcy biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie szans i zagrożeń 
rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT). Zestaw szans i zagrożeń wynikający z wypowiedzi przedsiębiorców 
został uproszczony oraz usystematyzowany do postaci poniższego wykazu: 

 dostępność źródeł finansowania rozwoju oraz innowacji – można na ten kontekst 
patrzeć przez kontekst skuteczności w korzystaniu z dostępnych możliwości finansowania 
inwestycji w innowację. Ten aspekt należy rozpatrywać w kategorii zarówno szans, jak 
i zagrożeń, ponieważ z jednej strony w obecnej perspektywie finansowej kluczowa jest 
skuteczność pozyskania finansowania pomysłów wdrożeniowych, z kolei po 2020 roku 
przedsiębiorstwa i samorząd terytorialny staną zapewne wobec problemu zastąpienia tego 
źródła pieniędzy innym; 

 brak dostępu do wykwalifikowanego personelu – problem ten zarówno wynika 
wprost z odpowiedzi udzielanych przez przedsiębiorców pytanych o dostęp do 
wykwalifikowanej kadry, jak również należy go uznać za oczywisty w pewnym sensie dla 
rozwoju każdej branży czynnik.  

Wykres 44. Główne bariery (zagrożenia) rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 
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Wykres 45. Główne szanse dla rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=160 

Oczywiście w zestawieniu zwrócono uwagę na dwie najistotniejsze kwestie. Wynikają one 
zarówno z odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania, jak i wcześniej 
przeprowadzonych diagnoz. Pozostałe wskazania również mogą mieć znaczenie, choć ich 
oddziaływanie nie wydaje się kluczowe z punktu widzenia rozwoju branży. 

  

52,2% 

39,0% 

14,5% 

9,4% 

2,5% 

1,9% 

silny potencjał naukowo-badawczy regionu (istnienie
uczelni i wyspecjalizowanych ośrodków badawczych)

dostępność źródeł zewnętrznego finansowania

nie dostrzegam żadnych

nie wiem / trudno powiedzieć

ograniczenie formalnych barier prowadzenia działalności
gospodarczej

dostęp do wykwalifikowanych kadr / poprawa jakości
kształcenie



 

104 

5.3. Krzyżowa analiza wpływów 

Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym jednym z celów prowadzonej analizy było 
opracowanie scenariuszy rozwoju IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) na 
Dolnym Śląsku. Punktem wyjścia do ich stworzenia było dokonanie analizy krzyżowej, która 
obejmuje trzy etapy: 

1. inwentaryzację istotnych czynników mających wpływ na rozwój branży, 

2. stwierdzenie występowania zależności pomiędzy wytypowanymi czynnikami oraz opis 
występujących zależności, 

3. identyfikację czynników kluczowych dla ewolucji analizowanego układu. 

Pierwszy z zaplanowanych etapów został przeprowadzony pod postacią analizy determinant 
rozwojowych oraz szans i zagrożeń dla rozwoju innowacyjności IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT)na Dolnym Śląsku. Na podstawie analiz przeprowadzonych na potrzeby 
przedmiotowego badania oraz konsultacji eksperckich można wyłonić zestaw czynników, 
które w różnych postaciach pojawiają się w obydwu zestawieniach.  

1. Możliwość finansowania innowacji: 

- zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania środków finansowych na finansowanie 
innowacji; 

UZASADNIENIE 

Badanie wykazało duże uzależnienie aktywności badawczo-rozwojowej 
firm od dostępności finasowania. Brak środków finansowych na 
sfinansowanie działań badawczo-rozwojowych został zdiagnozowany jako 
jedna z barier rozwoju innowacyjności w firmach. 

2. Potencjał innowacyjny i badawczo-rozwojowy branży: 

- efektywność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji,  

- dostępność jednostek badawczo-rozwojowych, 

- aktywność firm w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, 

- skłonność firm do korzystania z oferty jednostek badawczo-rozwojowych; 

UZASADNIENIE 

Rozwój branży oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw jest 
w dużej mierze zależny od ich zdolności do wdrażania innowacyjnych 
produktów i usług. Aktywność firm w zakresie wdrażania innowacji jest 
przy tym determinowana szeregiem czynników, wśród których oprócz 
dostępności źródeł finansowania istotna jest także możliwość korzystania 
z usług wyspecjalizowanych jednostek badawczo-rozwojowych. 

3. Poziom sieciowych powiązań w obrębie branży: 

- skłonność firm do współpracy z partnerami z branży (poza kontaktami czysto 
kontraktowymi) i spoza branży; 



 

105 

UZASADNIENIE 

Przeprowadzone badanie ujawniło niski poziom zainteresowania 
przedsiębiorstw współpracą z innymi podmiotami z branży i spoza niej 
(z wykluczeniem kontaktów czysto biznesowych). Tego rodzaju kontakty 
są natomiast znakomitym narzędziem wymiany informacji i doświadczeń 
(dyspersji innowacji), dodatkowo prowadzącym do konsolidacji branży 
np. wobec konkurencji z zewnątrz. 

4. Internacjonalizacja firm: 

- aktywność sprzedażowa firm na rynkach zagranicznych; 

UZASADNIENIE 

Dywersyfikacja sprzedaży produktów i usług na szeregu rynków jest 
jednym z elementów budowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. 

5. Dostępność wykwalifikowanej kadry: 

- równomierny (bez większych dysproporcji przestrzennych) dostęp do kadry specjalistów. 

UZASADNIENIE 

Dostępność firm do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników jest 
warunkiem podstawowym ich rynkowego sukcesu. Inżynierowie, 
technicy, ale też odpowiednio wykształcona kadra zarządzająca w istotny 
sposób wpływają na poszczególne aspekty funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w tym rozwój ich innowacyjności oraz wytyczania wizji 
rozwojowych   

Pomiędzy poszczególnymi z wytypowanych czynników zachodzą określone relacje. Każdy 
z czynników oddziałuje na pozostałe na różne sposoby, jak również z różną siłą. Stąd też 
ranga relacji wskazanych pomiędzy poszczególnymi z wytypowanych czynników ma różną 
wagę. Celem uporządkowania analizy wszystkie wymienione wyżej kluczowe czynniki zostały 
umieszczone w prezentowanej dalej matrycy. Na przecięciu się wierszy i kolumn 
reprezentujących różne czynniki podjęto próbę określenia czy zachodzi między nimi 
jakakolwiek relacja oraz jaki jest jej charakter: 

X  – brak zależności 

1 – słaba zależność, 

2 – średnia zależność, 

3 – silna zależność. 

W efekcie przeprowadzonych ocen powstała matryca pokazująca zakres zależności 
występujących w obrębie czynników uznanych za kluczowe w kontekście rozwoju 
innowacyjności IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)  Dolnego Śląska. 
Przyjrzyjmy się układowi zależności biorąc za punkt wyjścia czynniki wypisane w wierszach 
matrycy. Warto podkreślić, że celem analizy jest ukazanie uniwersalnych zależności, jakie 
zachodzą lub będą zachodzić pomiędzy poszczególnymi czynnikami. 
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Tabela 28. Szanse i zagrożenia rozwoju dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w kontekście wyników badania 

Zależności 
pomiędzy 

czynnikami 
wpływającymi na 

rozwój branży 

Fundusze umożliwiające 
finansowanie innowacji 

Potencjał innowacyjny i badawczo rozwojowy 
Poziom sieciowych 

powiązań w obrębie 
branży 

Internacjonalizacja 
Dostępność 

wykwalifikowanej kadry 

Zdolność 
przedsiębiorstw do 

pozyskiwania środków 
finansowych na 

finansowanie innowacji 

Efektywność 
przedsiębiorstw 

w zakresie 
wdrażania 
innowacji 

Dostępność 
jednostek 
badawczo-

rozwojowych 

Aktywność firm 
w zakresie 

prowadzenia 
prac badawczo-

rozwojowych 

Skłonność firm 
do korzystania z 
oferty jednostek 

B+R 

Skłonność firm do 
współpracy z partnerami z 

branży i spoza branży 
(poza kontaktami czysto 

kontraktowymi) 

Aktywność 
sprzedażowa firm 

na rynkach 
zagranicznych 

Równomierny (bez 
większych dysproporcji 
przestrzennych) dostęp 
do kadry specjalistów 

Zdolność 
przedsiębiorstw do 
pozyskiwania 
środków 
finansowych na 
finansowanie 
innowacji 

 3 1 1 2 3 1 1 

Efektywność 
przedsiębiorstw w 
zakresie wdrażania 
innowacji 

3  2 3 1 2 2 3 

Dostępność 
jednostek 
badawczo-
rozwojowych 

1 2  2 2 1 X 2 

Aktywność firm w 
zakresie 
prowadzenia 
badań 

1 3 2  3 2 1 2 

Skłonność firm do 
korzystania z oferty 
jednostek B+R 

2 1 2 3  3 1 2 

Skłonność firm do 
współpracy z 
partnerami z 
branży i spoza 
branży (poza 
kontaktami czysto 
kontraktowymi) 

3 2 1 2 3  2 2 

Aktywność 
sprzedażowa firm 
na rynkach 
zagranicznych 

1 2 X 1 1 2  3 
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Zależności 
pomiędzy 

czynnikami 
wpływającymi na 

rozwój branży 

Fundusze umożliwiające 
finansowanie innowacji 

Potencjał innowacyjny i badawczo rozwojowy 
Poziom sieciowych 

powiązań w obrębie 
branży 

Internacjonalizacja 
Dostępność 

wykwalifikowanej kadry 

Równomierny (bez 
większych 
dysproporcji 
przestrzennych) 
dostęp do kadry 
specjalistów 

1 3 2 2 2 2 3  

Źródło: opracowanie własne 
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1. Fundusze umożliwiające finansowanie innowacji: 

- zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania środków finansowych na finansowanie innowacji 
– zidentyfikowana została silna zależność z efektywnością przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania innowacji oraz ich skłonnością do współpracy z partnerami z branży (poza 
kontaktami czysto kontraktowymi). Z kolei w pozostałych przypadkach (dostępność funduszy 
na finansowanie innowacji, aktywność firm w zakresie prowadzenia badań, skłonność firm 
do korzystania z oferty jednostek badawczo-rozwojowych, działalność klastrów i grup 
producenckich) zdiagnozowana została w większości średnia zależność z uwagi na fakt 
oddziaływania na te relacje innych czynników poza zdolnością firm do pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

2. Potencjał innowacyjny oraz badawczo-rozwojowy branży: 

- efektywność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji – ten czynnik należy do grupy, 
gdzie częstość występowania silnych zależności z innymi jest największa. W tym przypadku 
taka zależność pojawia się trzykrotnie (przy zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania 
środków finansowych na finansowanie innowacji, ich aktywności w zakresie prowadzenia 
badań oraz skłonności do korzystania z oferty jednostek badawczo-rozwojowych). Większa 
efektywność prowadząca do korzystania z różnych proinnowacyjnych programów albo 
wynika bezpośrednio ze wskazanych właściwości firm, albo je bezpośrednio powoduje. W 
pozostałych przypadkach został określony wpływ średni. Uznano bowiem, że w pozostałych 
relacjach mamy do czynienia z istotnym oddziaływaniem innych jeszcze czynników. W 
przypadku tego czynnika w żadnym przypadku nie wskazano zależności słabej, co plasuje ten 
czynnik w obrębie najsilniej oddziałujących. 

- dostępność jednostek badawczo-rozwojowych – w tym przypadku sam fakt dostępności 
jednostek badawczo-rozwojowych, jakkolwiek istotny z punktu widzenia wdrażania 
innowacji, nie buduje sam z siebie silnych zależności z innymi czynnikami. Najsłabsza 
zależność została zdiagnozowana w odniesieniu do efektywność przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania innowacji oraz ich gotowości do współpracy z partnerami z branży (poza 
kontaktami czysto kontraktowymi). W pozostałych przypadkach określona została średnia 
zależność, jako że czynniki te pozostają pod istotnym wpływem szeregu innych 
uwarunkowań leżących zarówno po stronie firm, jak i ich otoczenia. 

- aktywność firm w zakresie prowadzenia badań – uznano, że czynnik ten wchodzi w silną 
relację zależności z połową z pozostałych (zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania 
środków finansowych na finansowanie innowacji, efektywność przedsiębiorstw w zakresie 
wdrażania innowacji, skłonność firm do korzystania z oferty jednostek badawczo-
rozwojowych, równomierny dostęp do kadry specjalistów). Wspomniana aktywność 
przedsiębiorstw powoduje bowiem szeregu efektów po stronie firm i ich otoczenia, ale też 
jest silnie zależna, przynajmniej obecnie, od kilku czynników uznanych jako kluczowe z 
punktu widzenia rozwoju innowacyjności w branży produkcji maszyn i urządzeń. W 
pozostałych przypadkach określono zależności na poziomie średnim. 

- skłonność firm do korzystania z oferty jednostek badawczo-rozwojowych – w większości 
przypadków mamy do czynienia ze zdefiniowaniem silnej zależności (dostępność funduszy na 
finansowanie innowacji, zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania środków finansowych na 
finansowanie innowacji, efektywność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji, 
aktywność firm w zakresie prowadzenia badań, skłonność firm do współpracy z partnerami 
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z branży). Zachodzą one w przypadku czynników wiążących się z szeroko rozumianą 
aktywnością firm bazującą na ich wewnętrznym potencjale. 

3. Poziom sieciowych powiązań w obrębie branży: 

- skłonność firm do współpracy z partnerami z branży (poza kontaktami czysto 
kontraktowymi) – w tym przypadku mamy do czynienia z dwiema relacjami o silnym 
charakterze (skłonność firm do korzystania z oferty jednostek badawczo-rozwojowych oraz 
działalność klastrów i grup producenckich). W przypadku pozostałych czynników mamy 
przyjęte zależności o średnim charakterze bądź brak występowania jakiejkolwiek zależności 
bezpośredniej. 

4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw: 

- aktywność sprzedażowa firm na rynkach zagranicznych – w tym przypadku najsilniejszą 
zależność wykazano z dostępnością wykwalifikowanej kadry. To specjaliści, również od 
zarządzania, są bowiem podstawową determinantą skuteczności firm w zakresie wkraczania 
na rynki zagraniczne. Istotne jest również wdrażanie innowacji, ponieważ innowacyjny 
produkt jest podstawą prowadzonej działalności marketingowej mającej konkurencyjny 
potencjał. Najsłabsze zależności występują w przypadku dostępności funduszy na innowacje, 
choć można przyjąć, że odpowiednio wykwalifikowani specjaliści mają wiedze na temat 
możliwości zdobywania dofinansowania czy grandów badawczych z różnych źródeł, jak 
również mają potencjał do tego, aby skutecznie przygotowywać aplikacje. 

5. Dostępność wykwalifikowanej kadry: 

- równomierny (bez większych dysproporcji przestrzennych) dostęp do kadry specjalistów – 
jest to czynnik, który w silnym stopniu wpływa na szeroko rozumianą aktywność firm 
w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażania innowacji 
(zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania środków finansowych na finansowanie innowacji, 
efektywność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania innowacji, aktywność firm w zakresie 
prowadzenia badań). W pozostałych przypadkach zależności są słabe bądź w ogóle nie 
występują. 

5.3.1. Scenariusze rozwoju 

W efekcie zdiagnozowanych czynników wpływu można przeprowadzić ostatnią 
z zamierzonych czynności badawczych, czyli wskazać możliwe scenariusze rozwoju 
innowacyjności w obrębie IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) Dolnego Śląska. 
Propozycje opierają się na możliwych zmianach w poziomie oddziaływania czynników 
uznanych za kluczowe z punktu widzenia innowacyjnego rozwoju branży. 

Tabela 29. Zmiany w obrębie czynników wpływu w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju 

 Scenariusz 
pesymistyczny 

Scenariusz 
bazowy 

Scenariusz 
optymistyczny 

Zdolność przedsiębiorstw do pozyskiwania środków 
finansowych na finansowanie innowacji 

↓ / ↔ ↔ ↔ / ↑ 

Efektywność przedsiębiorstw w zakresie wdrażania 
innowacji 

↓ ↔ ↔ / ↑ 

Dostępność jednostek badawczo-rozwojowych ↓/↔ ↔ ↑ 

Aktywność firm w zakresie prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych 

↓ ↔ ↑ 

Skłonność firm do korzystania z oferty jednostek 
badawczo-rozwojowych 

↓ ↔ ↑ 
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 Scenariusz 
pesymistyczny 

Scenariusz 
bazowy 

Scenariusz 
optymistyczny 

Skłonność firm do współpracy z partnerami z branży i 
spoza branży (poza kontaktami czysto kontraktowymi) 

↓ / ↔ ↔ ↑ 

Aktywność sprzedażowa firm na rynkach 
zagranicznych 

↓ / ↔ ↔ ↑ 

Równomierny (bez większych dysproporcji 
przestrzennych) dostęp do kadry specjalistów 

↓ ↔ ↑ 

Źródło: opracowanie własne 

↓ 
Niekorzystna zmiana w 

obrębie czynnika wpływu 

↔ 
Brak zmian/niewielkie zmiany 
w obrębie czynnika wpływu 

↑ 
Korzystna zmiana w 

obrębie czynnika wpływu 

W wariancie pesymistycznym mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji w obrębie 
większości z wymienionych czynników. Kluczowe wydaje się zmniejszenie dostępności 
funduszy wspierających rozwój innowacyjności przedsiębiorstw po 2020 roku. W sytuacji 
niezastąpienia ich inną formą wsparcia możemy mieć w przypadku przedsiębiorstw z branży 
ICT do czynienia z nieznacznym zahamowaniem działań proinnowacyjnych. Nieznaczne 
oddziaływanie ma związek z generalnie dość silnym proinnowacyjnym nastawieniem firm z 
branży ICT bazującym w dużej mierze na kapitale własnym firm z branży. Biorąc jednak pod 
uwagę jej horyzontalny charakter należy jednakże brać pod uwagę kwestie rozwojowe 
innych sektorów gospodarki (np. pozostałych inteligentnych specjalizacji), które w większym 
stopniu niż branża ICT wiążą swoje działania proinnowacyjne z dostępnością finansowania. 
Może to wpłynąć na ograniczenie procesów zmierzających np. do wdrożenia założeń 
Przemysłu 4.0, w przypadku którego branża ICT jest kluczowym ogniwem. Dodatkowo w 
przyszłej perspektywie finansowej wsparcie w ramach programów regionalnych jest w 
dalszym ciągu kierowane głównie do sektora MŚP, co powoduje, że potencjał dużych firm z 
różnych branż w zakresie stymulowania rozwoju sektora (np. poprzez finansowanie dużych 
projektów realizowanych w kooperacji z małymi firmami) będzie wykorzystywany w 
niewystarczającym stopniu. Dodatkowo zmniejszone finansowanie może również osłabić 
popyt również mniejszych firm na wdrażanie rozwiązań opartych na narzędziach ICT. 

Szczególnie istotnym zagrożeniem wydaje się przy tym możliwe ograniczenie dostępności 
wyspecjalizowanej kadry trafiającej na regionalny rynek pracy. Zmniejszenie w najbliższych 
latach liczby absolwentów publicznych uczelni w efekcie wdrożenia założeń nowej ustawy o 
szkolnictwie wyższym bez zastąpienia kształcenia np. w ramach uczelni niepublicznych może 
wpłynąć z jednej strony na zmniejszenie zainteresowania regionem ze strony dużych 
inwestorów, ale także pogłębić problemy małych przedsiębiorstw w kontekście dostępu do 
kadry oraz pogłębić dysproporcje pomiędzy poszczególnymi podregionami.   

W wariancie pesymistycznym utrzymane jest także rozdrobnienie obszarowe branży ICT oraz 
utrzymanie jej charaktery równoważnego dla pozostałych specjalizacji, co powoduje, że nie 
będzie w stanie wyłonić się kluczowa specjalizacja regionu oparta na wybranym z 
megatrendów rynkowych. Masa krytyczna w tym wariancie zmniejszy się w każdym z 
parametrów (liczby firm, liczby pracowników, wysokości przychodów netto ze sprzedaży) 
poniżej obecnych poziomów powodując zmniejszenie roli regionu jako obszaru o 
wyodrębnionej specjalizacji regionalnej w obszarze ICT. 

W wariancie bazowym mamy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie wskaźniki 
utrzymują się na obecnym poziomie, jak również nie dochodzi do znaczących zmian w 
obrębie opisywanych kluczowych czynników oddziaływania na rozwój branży. Utrzymane 
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zostanie na podobnym poziomie i w podobnej formule finansowanie działań 
proinnowacyjnych.  

W kontekście dostępności kadry należy podkreślić, że jakkolwiek uczelnie publiczne dążąc do 
wypełnienia złożeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym ograniczą rekrutację, to jednak 
ograniczony rozwój kształcenia kadry dla branży ICT w systemie komercyjnym (np. w 
uczelniach niepublicznych) przyczyni się do utrzymania obecnego poziomu nasycenia rynku 
pracy absolwentami kierunków informatycznych.  

W wariancie bazowym ograniczona zostanie liczba podobszarów specjalizacji, jednak w 
dalszym ciągu nie zostanie wyłoniona kluczowa specjalizacja regionalna wytyczająca kierunek 
rozwoju branży. Masa krytyczna w tym wariancie utrzyma się w każdym z parametrów (liczby 
firm, liczby pracowników, wysokości przychodów netto ze sprzedaży) na poziomie obecnych 
wartości umożliwiając co prawda utrzymanie specjalizacji regionalnej w zakresie ICT, jednak 
bez perspektyw na jej wzmocnienie.  

Można jednak dopuścić sytuację, w której możliwość korzystania z funduszy wsparcia 
pochodzących z UE zostanie podtrzymana bądź nawet zwiększona w obszarze odziaływania 
na podnoszenie innowacyjności firm, jak również środki regionalnych programów 
operacyjnych będą również kierowane do dużych firm. Mówimy wówczas o scenariuszu w 
wariancie optymistycznym. Może to chociażby wynikać nie tylko z utrzymania 
dotychczasowego poziomu czy formuły finansowania ze środków UE, ale także 
wprowadzenia regionalnych bądź krajowych funduszy wsparcia. Wparcie finansowe w 
większym niż dotąd zakresie trafiające do dużych firm na realizację znaczących projektów 
zmierzających np. do wdrażania założeń Przemysłu 4.0 przyczynia się do stymulowania 
rozwoju mniejszych przedsiębiorstw. 

W wariancie optymistycznym poza ograniczeniem liczby podobszarów specjalizacji do kilku 
bazujących na kluczowych megatrendach wyłoniona zostanie kluczowa specjalizacja 
stanowiąca istotny czynnik przewagi konkurencyjnej Dolnego Śląska.  W tym wariancie 
zmiany w szkolnictwie wyższym spowodują rozwój kształcenia kadry dla branży ICT w 
systemie komercyjnym (np. w uczelniach niepublicznych). W efekcie podaż absolwentów 
szeroko rozumianych kierunków informatycznych ulegnie zwiększeniu w odniesieniu do 
dzisiejszych poziomów przyczyniając się do dalszego rozwoju Dolnego Śląska jako regionu o 
specjalizacji ICT. Masa krytyczna branży w tym wariancie zwiększa się w każdym z 
parametrów (liczby firm, liczby pracowników, wysokości przychodów netto ze sprzedaży) 
powyżej obecnych poziomów powodując zwiększenie roli regionu jako obszaru o 
wyodrębnionej specjalizacji regionalnej w obszarze ICT. 
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VI. Wnioski i rekomendacje   
Podstawowym celem przeprowadzonej analizy było dokonanie diagnozy dolnośląskiej IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) pod kątem innowacyjnego rozwoju branży. W 
efekcie przeprowadzonej analizy dążono do odpowiedzi na zasadnicze pytanie, na ile obecna 
formuła wydzielania przedmiotowej RIS jest adekwatna do potrzeb rynku, w tym także na ile 
możliwe jest skuteczne zarządzanie jej dalszym rozwojem.  

Wnioski odnośnie poziomu innowacyjnego rozwoju branży są szczególnie cenne w 
kontekście rozwoju innych branż. Uzyskane wyniki badania pokazały bowiem, że IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest specjalizacją, która w zestawieniu w 
innymi dolnośląskimi RIS cechuje się proinnowacyjnym nastawieniem. Za tego rodzaju 
stwierdzeniem przemawia szereg obserwacji dokonanych w trakcie badania: 

 Wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje wdrażanie innowacji, 
jak również, w większym nawet stopniu, wskazuje na plany w tym zakresie. Dodatkowo 
średnia liczba poszczególnych rodzajów innowacji (tj. produktowych procesowych, 
organizacyjnych lub marketingowych) jest wyższa niż w innych branżach. Oznacza to, że 
firmy z tej branży mają świadomość dynamiki zmian, jakie zachodzą w tym sektorze 

 Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność 
badawczo-rozwojowa są dyktowane przede wszystkim koniecznością sprostania 
oczekiwaniom rynku, w tym podniesieniem zdolności konkurencyjnych firm. 

 Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy 
z partnerami biznesowymi. Ponad połowa firm angażuje w działania badawczo-
rozwojowe więcej niż 20% swoich wydatków, a niemal jedna piąta ponad połowę 
wydatków.  

Wskazane wyżej cechy działalności przedsiębiorstw ukazują je jako firmy, dla których rozwój 
oparty na innowacyjności jest rynkową codziennością. Utrzymanie inteligentnej specjalizacji 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) jest również pożądane z dwóch innych 
powodów. Otóż w różnej postaci jest ona traktowana jako rozwojowa w całej Europie w 
ramach programowania rozwoju opartego na inteligentnych specjalizacjach. Dodatkowo 
warte podkreślenia jest jej znaczenie dla współczesnego rozwoju innych branż. 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych stało się bowiem powszechne w 
każdej branży, zarówno tych opartych na usługach, jak i produkcyjnych, gdzie następuje 
przechodzenie w kierunku Przemysłu 4.0. Z tego powodu wydaje się pożądane 
potraktowanie przedmiotowej specjalizacji jako przekrojowej dla całej konstrukcji 
dolnośląskich RIS. Wiązałoby się to w konsekwencji przynajmniej z częściowym powiązaniem 
celów rozwojowych z celami wykazywanym dla pozostałych specjalizacji. W efekcie IS 
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) stałaby się specjalizacją horyzontalną wobec 
całej wyodrębnionej struktury dolnośląskich RIS.  
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Tabela 30. Tabela wniosków i rekomendacji rozwojowych w odniesieniu doi dolnośląskiej IS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
Wniosek Rekomendacja Pożądane efekty Odbiorcy rekomendacji 

Interdyscyplinarność branży – branża 
ICT znaczenie dla współczesnego 
rozwoju innych branż. Wykorzystanie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych stało się bowiem 
powszechne w każdej branży, zarówno 
tych opartych na usługach, jak i 
produkcyjnych. 

Pożądane jest nadanie IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 
charakteru horyzontalnego 
(przekrojowego) w stosunku do 
pozostałych dolnośląskich 
inteligentnych specjalizacji 

Nadanie dolnośląskiej branży ICT 
horyzontalnego charakteru wobec 
pozostałych inteligentnych specjalizacji 
połączone z opracowaniem programu 
rozwoju pozwoliłby na pełniejsze 
wykorzystanie zarówno potencjału 
samej branży ICT, jak również 
pozostałych specjalizacji. Zarówno to, 
jak i inne badania poświęcone 
dolnośląskim  specjalizacjom ujawniły, 
że co do zasady podlegają one 
podobnym uwarunkowaniom, jak 
również cechują się zachodzeniem 
podobnych procesów wewnątrz branży. 
Dolnośląska branża ICT do mogłaby 
zostać zatem wykorzystana do nadania 
impulsu rozwojowego pozostałym 
specjalizacji, co ma o tyle duże 
znaczenie, że konkurencja w jej obrębie 
ma charakter globalny 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

Instytucje otoczenia biznesu 

Dalszy rozwój branży implikuje 
konieczność opracowania strategii 
rozwojowych. 

Aktualizacja dokumentów 
programujących rozwój regionalny pod 
kątem szerszego uwzględnienia 
zarówno roli inteligentnych specjalizacji, 
jak i w szczególności branży ICT jako . 
Dodatkowo pożądane jest Opracowanie 
strategii rozwoju IS Technologie 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla 
województwa dolnośląskiego wraz ze 
szczegółowym planem działań o 
charakterze operacyjnym. 

Wydzielenie kilkunastu podobszarów 
jest nieskuteczne, bowiem utrudnia 
efektywne planowanie rozwoju branży.  

Zlikwidowanie podziału na podobszary 
powinno towarzyszyć uczynieniu IS 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT) specjalizacją o 
charakterze horyzontalnym. Jednocze 
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Wniosek Rekomendacja Pożądane efekty Odbiorcy rekomendacji 

Istnienie w Polsce i Europie konkurencji 
innych obszarów traktujących ICT 
(wprost bądź pośrednio w postaci 
podobszaru lub węższej specjalizacji) 
jako dziedzinę rozwoju regionalnego 
wymaga podjęcia działań na rzecz 
skuteczniejszego zaprezentowania 
oferty regionu w dziedzinie technologii  
informacyjno-komunikacyjnych. 

Przygotowanie kompleksowej oferty 
biznesowej województwa 
dolnośląskiego w zakresie oferty 
przedsiębiorstw działających w obrębie 
IS Technologie informacyjno-
komunikacyjne (ICT). Przygotowanie jej 
powinno także wiązać się z obecnością 
przedstawicieli regonu na kluczowych 
zagranicznych wydarzeniach 
branżowych, które są okazją do 
nawiązywania kontaktów biznesowych. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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