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Streszczenie 
Diagnoza IS Mobilność przestrzenna 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 Mobilność przestrzenna w latach 2007-2017 oraz wskazaniem 
kierunków rozwoju innowacyjności w branży w perspektywie do 2030 roku.  

IS Mobilność przestrzenna jest jedynym z kluczowych obszarów  rozwojowych województwa 
dolnośląskiego wskazanych w 2015 r.. Mobilność przestrzenna jest przy tym pojęciem bardzo 
szerokim i obejmuje swoim zakresem zarówno usługi – ukierunkowane na przemieszczanie 
się ludzi oraz przewóz towarów, jak również produkcję przemysłową wytwarzającą 
urządzenia i podzespoły dla środków transportu. Na Dolnym Śląsku funkcjonuje wiele firm, 
które wpisują się w zakres analizowanej RIS „Mobilność przestrzenna”, jest to szeroki 
wachlarz przedsiębiorstw o różnorodnej specjalizacji, klasie wielkości i rodzaju kapitału. Z 
jednej strony na terenie województwa powstaje i rozwija się wiele międzynarodowych 
koncernów z branży motoryzacyjnej, z drugiej strony funkcjonuje rodzimy sektor 
motoryzacyjny w postaci małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Znaczną część 
podmiotów wpisujących się w RIS „Mobilność przestrzenna” stanowią przedsiębiorcy 
oferujący usługi transportowe (osobowe bądź towarowe). Coraz prężniej rozwija się także 
przemysł kosmiczny.  

IS Mobilność przestrzenna cechuje się dużą konkurencyjnością na rynku międzynarodowym, 
zwłaszcza w zakresie sektora automotive, który jest uwzględniony jako inteligentna 
specjalizacja głównie w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, które charakteryzują się 
wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i na terenie których funkcjonują potentaci 
branży motoryzacyjnej (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania). Może to być nie tylko 
zagrożenie konkurencyjne dla IS Mobilność przestrzenna, ale również szansa rozwoju. 
Lokalizacja daje szansę MŚP z Dolnego Śląska na wyspecjalizowanie się jako podwykonawcy i 
dostawcy części i komponentów dla zagranicznych kontrahentów. Region może z nimi 
konkurować dzięki kosztom pracy, które w Polsce są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. 
Na terenie kraju nie funkcjonuje żadna RIS tożsama z dolnośląską IS Mobilność przestrzenna, 
jednak w 7 województwach rozwój gospodarczy w ramach inteligentnych specjalizacji 
ukierunkowany jest  na sektory, które również w IS Mobilność przestrzenną się wpisują.   

Szans rozwojowych IS Mobilność przestrzenna można upatrywać przede wszystkim w 
rozwoju takich gałęzi branży, jak sektor motoryzacyjny, również w zakresie 
elektromobilności, a także sektor lotniczy i kosmiczny. Sektor kosmiczny cechuje się wysoką 
innowacyjnością i prężnie się rozwija, także dzięki funduszom pochodzącym z Europejskiej 
Agencji Kosmicznej. Z kolei ukierunkowanie się branży motoryzacyjnej w nowe, alternatywne 
źródła napędu i zasilania, głównie w elektromobilność daje duże szanse rozwoju, gdyż 
wpisuje się w globalne trendy. Szansą dla rozwoju tej gałęzi przemysłu jest także 
wprowadzona w Polsce Ustawa o elektromobilności. Kluczowym krokiem dla rozwoju IS 
Mobilność przestrzenna jest współpraca poszczególnych sektorów i przekładanie ich 
pomysłów i rozwiązań na inne, tj. współpraca sektora kosmicznego z lotniczym, ale także 
motoryzacyjnym czy logistycznym.  
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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 55% firm prowadzą one 
działania, które można określić mianem wdrażania innowacji. Niemal tyle samo firm (58%) 
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, 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, oparte w dużej mierze na wykorzystaniu narzędzi ICT, jak również możliwość 
korzystania ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu (np. parków technologicznych) 
sprawiają, że innowacje są w równym stopniu możliwe do generowania zarówno w 
mniejszych firmach, jak dużych podmiotach. 

Przyczynami niepodejmowania działań innowacyjnych jest brak potrzeby czy pomysłów. 
Zakres udzielanych odpowiedzi pokazuje, że podobnie jak w przypadku innych IS Dolnego 
Śląska firmy z analizowanej branży wymagają wsparcia w zakresie kreowania pomysłów 
rozwojowych, w tym w zakresie wdrażania innowacji. Wskazuje się co prawda na 
ograniczenia finansowe (zwłaszcza w kontekście planów), jednak należy wziąć pod uwagę że 
większość innowacji jest finansowana ze środków własnych wzbogacanych funduszami UE, 
jak również dostępnymi na rynku instrumentami zwrotnymi. 

Powiązana z powyższym jest kwestia możliwych do zastosowania schematów wsparcia z UE, 
jakie mogłoby być kierowane do przedsiębiorców zaliczanych do inteligentnej specjalizacji 
Mobilność przestrzenna. Na podstawie prezentowanych poniżej danych można uznać, że co 
do idei odpowiadają one wskazaniom przedsiębiorców z ogólnego pytania o wsparcie, gdzie 
mieliśmy do czynienia z trzema grupami działań: finansowe, merytoryczne oraz systemowe. 
W przypadku wsparcia z UE również się one pojawiają, zwłaszcza pierwsze dwa:  

- 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 Mobilność przestrzenna mamy do czynienia z niewielkim 
ciążeniem przedsiębiorstw w kierunku niewymuszonej kooperacji. Rynek, zapewne tak jak 
wiele innych w Polsce, cechuje się dużym poziomem nieufności, co powoduje, że dominują 
wymuszone kontaktami biznesowymi relacje z innymi przedsiębiorstwami w rodzaju 
dostawców czy dystrybutorów. 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 ich 
działalność eksportowa koncentruje się na współpracy z krajami sąsiadującymi. Głównym 
partnerem handlowym, podobnie zresztą jak dla całej polskiej gospodarki pozostają Niemcy, 
choć niemal co piąta firma utrzymuje kontakty handlowe z Czechami. Generalnie dominują 



 

6 

kraje europejskie (głównie z obszaru UE lub wschodni sąsiedzi), co powoduje że trzeba nieco 
skorygować dokonane na podstawie deklaracji przedsiębiorców wnioskowanie o aktywności 
eksportowej obejmującej cały świat traktując je jako swego rodzaju uproszczenie. Nie 
zmienia to jednak faktu, że patrząc chociażby na udział eksportu sprzedaży przedsiębiorstw 
(ponad połowa firm uzyskuje z aktywności eksportowej co najmniej 50% przychodów), 
działalność eksportowa stanowi ważny aspekt aktywności handlowej firm. 

W efekcie przeprowadzonych wywiadów stwierdzono, że jedynie co piąta z nich 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 94,7% czyli 
ponad 9 na 10 firm) prowadzi ją samodzielnie tj. na bazie własnych zasobów kadrowych lub 
infrastrukturalnych, a jedynie po 10-15% wchodzi w konsorcja z podmiotami zewnętrznymi 
lub zleca usługi o centrum badawczo-rozwojowego. Oczywiście możliwe jest stosowanie 
przez jedną firmę różnych modeli realizacji prac badawczo-rozwojowych. Co ciekawe drugi z 
modeli, czyli konsorcja z podmiotami zewnętrznymi, to głównie sposób postępowania 
preferowany przez większe firmy. Może to wynikać z poziomu skomplikowania i 
innowacyjności prowadzonych prac oraz wyzwań badawczych, jakie podejmują te firmy, co 
może wymagać zaangażowania osób na co dzień zajmujących się prowadzeniem badań np. w 
uczelniach. Jeśli chodzi natomiast o zależności regionalne, to względnie najchętniej z usług 
zewnętrznych podmiotów (w jakiejkolwiek formie, czy w postaci jakiejkolwiek formy zlecania 
usług, czy to wchodzenia w konsorcja) korzystają firmy z Wrocławia i subregionu 
jeleniogórskiego, co może mieć przyczynę w dostępności tego rodzaju jednostek oferujących 
usługi B+R.  

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, co 
jednak może zostać choć częściowo zniwelowane odpowiednio przygotowaną ofertą 
wsparcia finansowego, czy to w postaci refinansowania kosztów, czy to instrumentów 
finansowych umożliwiających przeprowadzenie danej inwestycji. 

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 Mobilność przestrzenna relatywnie niewiele firm (nieco ponad jedna czwarta) 
podejmuje współpracę z instytucjami otoczenia biznesu. Najmniej aktywne są pod tym 
względem firmy z regionu wałbrzyskiego. W pozostałych subregionach udział firm 
deklarujących tego rodzaju współprace jest kilkakrotnie większy. 

Z przeprowadzonego badania wynika, że potrzeby przedsiębiorstw koncentrują się w tym 
kontekście w następujących obszarach: 

- szkolenia i doradztwo, 

- finansowanie inwestycji w rozwój innowacji, 

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



 

7 

Można zatem przyjąć, że na wskazanych wyżej zagadnieniach powinny się w przyszłości 
głównie skupiać działania instytucji otoczenia biznesu kierujących swoją ofertę do 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna. 

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 40% firm planuje tego rodzaju współpracę. 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 110 pracowników. Dodatkowo 5% 
firm zatrudnia pracowników posiadających co najmniej tytuł doktora – w każdej z nich 
pracuje około 5-6 takich osób. Jeśli chodzi o subregiony, to największe zatrudnienie wskazują 
firmy z regionu legnicko-głogowskiego, z kolei w Jeleniej Górze mamy do czynienia z firmami 
małymi. Dodatkowo w subregionie wrocławskim mamy do czynienia z relatywnie 
największym poziomem zatrudnienia osób posiadających stopień naukowy co najmniej 
doktora – zatrudnia je około 10% firm z tego subregionu uczestniczących w badaniu. Może to 
świadczyć po pierwsze o wysokim poziomie innowacyjności wrocławskich przedsiębiorstw, 
ale również o ich akademickim rodowodzie (spółki spin-off/spin-out). Biorąc z kolei jako 
punkt odniesienia sektory działalności, to największą średnią liczbą zatrudnionych mogą się 
pochwalić przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją źródeł napędu i zasilania. 

Biorąc pod uwagę pozytywne trendy zachodzące na rynku pracy szczególnie istotną kwestią 
wydaje się dostępność odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Przedsiębiorstwa z 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna uczestniczące w badaniu rekrutują swoich 
pracowników głównie z uczelni i szkół z Dolnego Śląska. Generalnie jednak rzecz biorąc 
ocena kompetencji absolwentów dolnośląskich szkół wyższych kształcących na potrzeby 
branży jest dość krytyczna. Poza tym że ponad jedna trzecia respondentów uchyliła się od 
jednoznacznej oceny, to jedynie 14% przedsiębiorstw uznało je za całkowicie wystarczające, 
a jedna trzecia (34%) wskazała na fakt, że generalnie absolwenci uczelni mają obecnie braki 
kompetencyjne. Dotykamy tu zatem szerszego problemu, który dotyczy analizowanej branży 
tak samo jak pozostałych. Należy przy tym podkreślić, że to właśnie dostępność 
wykwalifikowanych kadr jest w odbiorze przedsiębiorstw jednym z podstawowych 
czynników determinujących funkcjonowanie branży. Wśród innych stwierdzono: 

 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; 
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 niski zakres współpracy sieciowej –wyniki badań ujawniły, że poziom kooperacji pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi w interesującym nas sektorze jest w dalszym ciągu 
niewystarczający (występująca współpraca ma niejako charakter wymuszony warunkami 
rynkowymi i jest to np.  współpraca z dostawcami); 

 ograniczony dostęp do informacji – problem ten należy traktować wielowątkowo, bo brak 
informacji, jakkolwiek na powyższym wykresie podawany w kontekście nowości 
technicznych, może dotyczyć również wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia (np. 
finansowego) czy skorzystania z usług instytucji otoczenia biznesu; 

 brak wizji rozwojowych po stronie przedsiębiorstw (brak potrzeby prowadzenia działań 
proinnowacyjnych) – jest to czynnik, na który trudno jest oddziaływać z poziomu władz 
regionalnych, ale rzeczywiście może mieć on wpływ na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie 
rozwoju innowacyjnego swojej oferty kierowanej do rynku.  

Rozwój branży, poza uwzględnieniem wymienionych wyżej determinant wymaga także 
uchwycenia szerszego kontekstu rynkowego. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
stwierdzono, że rozwój IS Mobilność przestrzenna bazuje na podstawowych megatrendach, 
które generalnie w istotny sposób wpływają na współczesną gospodarkę. Na uwagę 
zasługuje z pewnością zyskująca na popularności idea samochodów elektrycznych. 
Jakkolwiek koncepcja ta wkroczyła również do strategicznych planów rozwojowych na 
poziomie kraju (por. koncepcja polskiego samochodu elektrycznego) to jednak w 
perspektywie najbliższych lat ten segment rynku będzie podlegał wzrostowi co może 
stworzyć szanse rozwojowe szeregu przedsiębiorstwo działającym w tym segmencie rynku. 
W istotny sposób wpłynie to na zdolność konsumentów do zastępowania nimi samochodów 
napędzanych konwencjonalnie, Dodatkowo nasycenie rynku będzie jednak wywoływać 
popyt na części zamienne, usługi serwisowe etc. 

Rosnąca popularność samochodów elektrycznych to również efekt rozwijających się postaw 
proekologicznych, obecnych zarówno w postawach konsumentów, jak i w coraz szerszym 
zakresie oddziałujących na polityki państw, regionów czy nawet miast. To właśnie miasta są 
obszarem, gdzie szeroko rozumiany transporty zrównoważony ma największe szanse 
rozwoju. Dotyczy to nie tylko samochodów elektrycznych, ale ogólnie rzecz biorąc systemów 
transportowych, które mogą w istotny sposób rozładować problemy komunikacyjne 
związane z wzrastającą liczbą ludności miast oraz zwiększającą się liczbą samochodów. Jeśli 
nałożymy na to wrastające społeczne zainteresowanie ekologicznymi środkami transportu 
(miejskie systemy rowerowe, hulajnogi elektryczne etc.), wówczas potencjał rozwoju rynku 
w tym zakresie znacząco wzrasta. Zresztą idea rozwoju zrównoważonego transportu, 
opartego zarówno na jego odpowiedniej organizacji, jak i infrastrukturze jest stosowana nie 
tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych ośrodkach miejskich. 

Rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i unowocześniania produktów rodzi za sobą także 
inne skutki, które także należy brać pod uwagę planując strategiczny rozwój branży. Jest nimi 
chociażby dążenie do miniaturyzacji komponentów (np. w przypadku samochodów 
elektrycznych ich masa może mieć znaczenie dla uzyskiwanych osiągów).  

Wskazane trendy rodzą możliwości rozwoju dla branży, zwłaszcza jeśli zestawimy ją 
z możliwościami, jakie niesie za sobą wykorzystanie potencjału innej z dolnośląskich 
specjalizacji, czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Dodatkowo należy brać pod 
uwagę rolę dużych firm, które mogą być (podobnie zresztą jak w innych branżach) 
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katalizatorem rozwoju dla mniejszych podmiotów dysponując większym potencjałem 
organizacyjnym i finansowym do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć.  

Za utrzymaniem inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna w obecnym kształcie 
przemawiają wyniki diagnozy, która ujawniła, że branża cechuje się dość dużym potencjałem 
rozwojowym obrazowanym następującymi właściwościami: 

 Relatywnie wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje 
wdrażanie innowacji, choć skłonność do tego jest jak podkreślono właściwa w dużym 
stopniu dla małych firm. Trzeba jednakże podkreślić, że po pierwsze innowacje te w 
dużej mierze odbywają się na poziomie firm, ale jednocześnie znaczna część z nich 
ma wymiar międzynarodowy. 

 Wysoki poziom internacjonalizacji – firmy z branży Mobilność przestrzenna są 
aktywne na rynkach zagranicznych – aż trzy czwarte z nich sprzedaje swoje produkty 
za granicą. Dodatkowo, co warto podkreślić, dla ponad połowy firm aktywnych na 
rynkach zagranicznych przychody z eksportu stanowią co najmniej 50% wartości 
sprzedaży. 

 Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność 
badawczo-rozwojowa są dyktowane koniecznością sprostania oczekiwaniom rynku. 

 Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy 
z partnerami biznesowymi. Ponad dwie trzecie firm realizujących działania 
badawczo-rozwojowe angażuje w nie co najmniej 10% swoich wydatków, a jedna 
piąta nawet ponad 50%. Co warte podkreślenia szczególną aktywność podejmują 
mikro i małe firmy. 

Dodatkową przesłanką na rzecz utrzymania inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna 
jest również to, że w różnej postaci jest ona traktowana jako rozwojowa w całej Europie 
w ramach programowania rozwoju opartego na inteligentnych specjalizacjach, a 
jednocześnie nie ma wyraźnej konkurencji w Polsce. Przynajmniej jeśli chodzi o dokładne 
odwzorowanie branży w postaci RIS. Proces ten powinien się jednak wiązać z próbą 
dostosowania jej zakresu do potrzeb nowoczesnej gospodarki i być może wytyczenia 
(podkreślenia) pożądanego kierunku rozwoju poprzez wskazanie przeznaczenia produkcji 
(np. samochody elektryczne). Dodatkowo biorąc pod uwagę zachodzące we współczesnym 
świecie trendy związane z ekologią otwiera się szerokie pole do zagospodarowania np. w 
kontekście produkcji samochodów elektrycznych czy wytwarzania napędów do różnego 
rodzaju urządzeń, jak chociażby turbiny wiatrowe. Oczywiście wchodzimy tu w powiazania z 
inną IS Dolnego śląska, związaną z produkcją maszyn i urządzeń, ale tego rodzaju powiązania 
idą w parze z postulatem inicjowania powiazań kooperacyjnych nie tylko w obrębie branży, 
ale także poza nią. 
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I. Kontekst badania1 
Jak podkreślają inicjatorzy przeprowadzenia niniejszego badania przemysł motoryzacyjny, 
a w szczególności produkcja części i akcesoriów do pojazdów odgrywa znaczącą rolę 
w dolnośląskiej gospodarce. Zjawisko to jest widoczne zarówno w przychodach, 
zatrudnieniu, jak i w koncentracji firm, w szczególności globalnych producentów 
zlokalizowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Produkty tych firm należą 
do najistotniejszych w strukturze regionalnego eksportu. Potencjał sektora motoryzacyjnego 
budowany jest przede wszystkim przez dużych, zagranicznych producentów samochodowych 
i ich poddostawców. Spore znaczenie w regionie ma także przemysł lotniczy i dorobek 
badawczo-rozwojowy w tym zakresie. W różnych miejscach województwa zlokalizowane są 
zakłady produkcyjne związane z wytwarzaniem komponentów, materiałów i części dla 
przemysłu lotniczego.  

Branża Mobilność przestrzenna uznana została w 2015r. za jeden z sześciu kluczowych 
obszarów rozwojowych województwa dolnośląskiego, zidentyfikowanych jako dolnośląskie 
inteligentne specjalizacje. Branża Mobilność przestrzenna obejmuje następujące podobszary: 
urządzenia i podzespoły dla środków transportu, obiekty bezzałogowe, w tym 
autonomiczne, źródła napędu i zasilania, elektromobilność, poprawa bezpieczeństwa 
transportu, systemy i podzespoły dla branży kosmicznej oraz systemy zwiększające 
efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym). 

Mobilność przestrzenna jest zagadnieniem niezwykle pojemnym i mającym swoje inklinacje 
dla procesów rozwojowych w różnej skali. Patrząc na te kwestie z różnych perspektyw 
można dostrzec wpływ uwarunkowań związanych z mobilnością przestrzenną na rozwój 
społeczny czy gospodarczy, przy czym w drugim ujęciu należy temat potraktować bardzo 
szeroko. Możliwości kreowania mobilności przestrzennej są bowiem istotne z punktu 
widzenia branży logistycznej, turystyki czy każdej innej, gdzie istotna prowadzonej 
działalności gospodarczej jest przemieszczanie osób lub towarów. W kontekście aspektów 
społecznych z kolei należy pamiętać o kreowaniu warunków do rozwoju szeroko 
rozumianych przemysłów czasu wolnego. Przedstawione inklinacje mają oczywiście 
charakter podsumowujący, tym niemniej należy mieć na uwadze, że potencjalnych korzyści z 
rozwoju inteligentnej specjalizacji w zakresie zdefiniowanym powyżej nie należy rozpatrywać 
w kontekście bezpośrednich wyników ekonomicznych branży (kreowanie zatrudnienia, 
zwiększanie wartości produkcji sprzedanej przemysłu etc.), ale także szerzej, jako stwarzanie 
możliwości do rozwoju innych obszarów i dziedzin. 

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 specjalizacji „Mobilność 
przestrzenna” 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. 

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

specjalizacji Dolnego Śląska” 
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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. 
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II. Cele i zakresy badania  
Głównym celem badania jest 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 Mobilność przestrzenna 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 Mobilność przestrzenna w latach 2007-
2017 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 – Mobilność 
przestrzenna  

1. Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji - branży Mobilność przestrzenna  

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 Liczba i jakość funkcjonujących klastrów w obszarze specjalizacji; 

1.6 Analiza potencjału instytucji badawczo-rozwojowych oraz potencjału naukowego 
specjalizacji Mobilność przestrzenna (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); 

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   
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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. Identyfikacja możliwych do zastosowania schematów wsparcia podmiotów dolnośląskiej 
inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna w celu zwiększenia ich konkurencyjności 
i innowacyjności;  

4. Analiza występowania masy krytycznej specjalizacji Mobilność przestrzenna w 
poszczególnych podregionach Dolnego Śląska.2 

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

z powstaniem tzw. masy krytycznej
2
. 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 „Mobilność przestrzenna” zostanie sprawdzone poprzez analizę współczynnika lokalizacji 
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II. Obszar badawczy: Trendy i nisze rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji 
Mobilność przestrzenna. 

1. Analiza prognoz i trendów rozwojowych w podobszarach specjalizacji Mobilność 
przestrzenna 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.  

                                                                                                                               
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 „Mobilność przestrzenna” 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, Eurostat 
etc.; 

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

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

f) panel zewnętrznych ekspertów branżowych; 

g) krzyżowa analiza wpływów (cross-impact); 

h) 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 Mobilność przestrzenna 

1. Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji - 
branży Mobilność przestrzenna 

Analiza danych wtórych 
IDI przedsiębiorcy 
IDI jednostki B+R 
Panel ekspercki 

2. Ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw 
reprezentujących specjalizację   

IDI przedsiębiorcy 
IDI jednostki B+R 
Panel ekspercki 

3. Identyfikacja możliwych do zastosowania schematów 
wsparcia podmiotów dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji 
Mobilność przestrzenna w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności i innowacyjności 

Analiza danych wtórych 
CATI przedsiębiorcy 

4. Analiza występowania masy krytycznej specjalizacji 
Mobilność przestrzenna 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 
Mobilność przestrzenna w zakresie inteligentnej 
specjalizacji jako narzędzia regionalnej polityki 
innowacyjności.  

CATI przedsiębiorcy 
IDI przedsiębiorcy 
 

II. Trendy i nisze rozwojowe dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna 

1. Analiza prognoz i trendów rozwojowych w podobszarach 
specjalizacji „Mobilność przestrzenna" w Polsce i Europie 

Analiza na podstawie wszystkich z 
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 
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Zagadnienie badawcze 
Technika badawcza przewidziana do 

pozyskania informacji 

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 Mobilność przestrzenna 

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 Mobilność przestrzenna; 

- 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 „Mobilność przestrzenna”; 

 Liczba pracujących w ramach specjalizacji „Mobilność przestrzenna”. 

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 
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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 Mobilność przestrzenna 
DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 

SEKCJA C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

26  
PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I 
OPTYCZNYCH 

 26.3   Produkcja sprzętu 

 26.30 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

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

 26.51 26.51.Z 
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych 

27  PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 27.2   Produkcja baterii i akumulatorów 

 27.20 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów 

 27.3 
  Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu 

instalacyjnego 

 27.32 27.32.Z 
Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych 
przewodów i kabli 

28  
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANA 

 28.1   Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 

 28.12 28.12. Z 
Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i 
pneumatycznego 

 28.15 28.15.Z 
Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i 
elementów napędowych 

29  
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I 
NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 

 29.1 29.10  
Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

  29.10.A 
Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z 
wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych 

  29.10.B Produkcja samochodów osobowych 

  29.10.C Produkcja autobusów 
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DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA 

  29.10.D 
Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do 
przewozu towarów 

  29.10.E 
Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 

 29.2 29.20 29.20.Z 
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja 
przyczep i naczep 

 29.3   Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

 29.31 29.31.Z 
Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do 
pojazdów silnikowych 

 29.32 29.32.Z 
Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów 
silnikowych, z wyłączeniem motocykli 

30  PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 

 30.1   Produkcja statków i łodzi 

 30.11 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających 

  30.12 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 

 30.2 30.20 30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 

 30.3 30.30 30.30.Z 
Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  
i podobnych maszyn 

 30.4 30.40 30.40.Z Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 

 30.9   
Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

 30.91 30.91.Z Produkcja motocykli 

 30.92 30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 

 30.99 30.99.Z 
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

SEKCJA H TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

49  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 

 49.1 49.10 49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy 

 49.2 49.20 49.20.Z Transport kolejowy towarów 

 49.3   Pozostały transport lądowy pasażerski  

 49.31 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  

 49.32 49.32.Z Działalność taksówek osobowych  

 49.39 49.39.Z 
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

 49.4   
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa 
związana z przeprowadzkami 

 49.41 49.41.Z Transport drogowy towarów 

 49.42 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 

 49.5 49.50  Transport rurociągowy 

  49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych 

  49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów 

50  TRANSPORT WODNY 

 50.1 50.10 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski  

 50.2 50.20 50.20.Z Transport morski i przybrzeżny towarów 

 50.3 50.30 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski 

 50.4 50.40 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów 

51  TRANSPORT WODNY 

 51.1 51.10 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski 

 51.2     Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny 

   51.21 51.21.Z Transport lotniczy towarów 

   51.22 51.22.Z Transport kosmiczny 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
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Wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami przedsiębiorstw  
Badanie CATI zostało przeprowadzone wśród przedstawicieli przedsiębiorstw na próbie 
n=100 podmiotów. Dobór próby uwzględniał następujące cechy przedsiębiorstw: 

 Wielkość wg klas zatrudnienia – w ramach prowadzonych badań uwzględnione 
zostały zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa; 

 Podział sektorowy – urządzenia i podzespoły dla środków transportu, obiekty 
bezzałogowe, w tym autonomiczne, źródła napędu i zasilania, elektromobilność, 
poprawa bezpieczeństwa transportu, systemy i podzespoły dla branży kosmicznej 
oraz systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu 
proekologicznym); 

 Lokalizacja działalności – subregion jeleniogórski, subregion legnicko-głogowski, 
subregion wałbrzyski oraz subregion wrocławski i miasta Wrocławia (subregion 
wrocławski i miasto Wrocław były traktowane łącznie). 

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) 45,0% 45 

Mała (10-49 pracowników) 29,0% 29 

Średnia (50-249 pracowników) 15,0% 15 

Duża (250 pracowników i więcej) 11,0% 11 

Ogółem 100,0% 100 

Podregion Jeleniogórski 15,0% 15 

Legnicko-głogowski 15,0% 15 

Wałbrzyski 28,0% 28 

Wrocławski i miasta Wrocławia 42,0% 42 

Ogółem 100,0% 100 

Sektor 
działalności 

Urządzenia i podzespoły dla środków transportu 31,0% 31 

Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne 1,0% 1 

Źródła napędu i zasilania 3,0% 3 

Elektromobilność 0,0% 0 

Poprawa bezpieczeństwa transportu 21,0% 21 

Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej 3,0% 3 

Systemy zwiększające efektywność transportu 41,0% 41 

Ogółem 100,0% 100 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz jednostek 
badawczo-rozwojowych 

Przyjęta metodologia badania przewidywała realizację w sumie 16 wywiadów pogłębionych 
z respondentami reprezentującymi dwie grupy podmiotów: przedsiębiorstwa (14 wywiadów) 
oraz jednostki badawczo-rozwojowe (2 wywiady). 

Panel ekspercki 



 

20 

W ramach badania przewidziano realizację panelu eksperckiego, w którym udział wzięło 4 
zewnętrznych ekspertów branżowych, w tych dwóch członków Grupy Roboczej.  

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.3 

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. 

  

                                         
3
 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 Mobilność 
przestrzenna  
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 zaimplikowany 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.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza inteligentnej specjalizacji „Mobilność 
przestrzenna”. Specjalizacja ta wydaje się być jedną z kluczowych w rozwoju regionu, gdyż 
jak wskazują dane branże w nią wchodzące stanowią kluczową część gospodarki Dolnego 
Śląska. Przetwórstwo przemysłowe w branży pojazdów samochodowych i sprzętu 
transportowego w 2015 r. było wiodącą branżą dolnośląskiego przemysłu, stanowiąc 26,91% 
całkowitej produkcji sprzedanej w Dolnym Śląsku. Dane z 2016r. potwierdzają dominującą 
pozycję produkcji samochodów, przyczep i naczep w dolnośląskiej strukturze produkcji 
sprzedanej przemysłu – stanowiła 22,1% całkowitej Główne branże przemysłowe 
województwa dolnośląskiego to motoryzacja, elektrotechnika i elektromechanika, oraz 
tworzywa sztuczne i produkcja wyrobów z metali . Oznacza to, że dziedziny gospodarki 
wchodzące w skład IS „Mobilność przestrzenna” stanowią fundamenty krajobrazu 
gospodarczego Dolnego Śląska.  
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4.1 Ogólna charakterystyka inteligentnej specjalizacji  

Zgodnie z charakterystyką dokonaną w ramach analiz prowadzonych na etapie 
strategicznego planowania rozwoju inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska4 uznaje się, że 
przedmiotowa specjalizacja obejmuje szereg podobszarów dotyczących rozwoju systemów 
transportowych różnego przeznaczenia: 

1. Urządzenia i podzespoły dla środków transportu, 

2. Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne, 

3. Źródła napędu i zasilania, 

4. Elektromobilność, 

5. Poprawa bezpieczeństwa transportu, 

6. Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej, 

7. Systemy zwiększające efektywność transportu (również w ujęciu proekologicznym). 

Branża Mobilność przestrzenna uznana została w 2015 r. za jeden z sześciu kluczowych 
obszarów rozwojowych województwa dolnośląskiego, zidentyfikowanych jako dolnośląskie 
inteligentne specjalizacje. Warto przy tym podkreślić, że mobilność przestrzenna jest 
pojęciem bardzo szerokim i obejmuje swoim zakresem zarówno usługi – ukierunkowane na 
przemieszczanie się ludzi oraz przewóz towarów, jak również produkcję przemysłową 
wytwarzającą urządzenia i podzespoły dla środków transportu. Różnorodność tej RIS 
sprawia, że jest ona trudna do uchwycenia w ramach ogólnodostępnych statystyk. Głównymi 
branżami, które obejmuje swoim zakresem „Mobilność przestrzenna” są: szeroko ujęta 
branża motoryzacyjna, branża transportowa. Należy również wyróżnić spośród nich 
rozwijającą się branżę kosmiczną.   

IS „Mobilność przestrzenna” obejmuje swoim zasięgiem wiele z największych 
przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie dolnośląskim. Wśród 30 największych firm 
wskazuje się na te, których działalność wpisuje się w założenia inteligentnej specjalizacji: 
Volkswagen Motor Polska, Volvo Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland, Feurecia 
Wałbrzych, Sitech, Ronal Polska, GKN Driveline Polska, Autoliv Poland. Wśród pozostałych 
przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego warto wymienić jeszcze Zakłady Samochodowe 
Jelcz. Spośród firm branży transportowej warto wskazać na Bombardier Transportation i 
Wagony Świdnica. 

Polski oddział Toyota Motor Europe produkuje z kolei samochody z napędem hybrydowymi 
wpisując się w ideę elektromobilności. Jest to innowacyjna gałąź branży motoryzacyjnej, 
odpowiadająca na problemy i potrzeby współczesnego świata, ukierunkowany na rozwój 
nowych źródeł napędu i zasilania. Nadzieje na rozwój elektromobilności wzbudza zwłaszcza 
Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego 2018 
r. A elektryfikacja sektora transportu drogowego jest jednym z priorytetów gospodarczych 
polskiego rządu . 

Branżą o dużych inklinacjach rozwojowych, nie tylko dla inteligentnej specjalizacji, ale także 
całego regionu, jest branża kosmiczna. Rozwija się ona głównie w subregionie wrocławskim. 

                                         
4
 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Załącznik do RSI dla Województwa 

Dolnośląskiego 2011-2020, Wrocław 2015, str. 57-58 
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Firma Thorium Space zajmuje się projektowaniem i budową innowacyjnych pojazdów 
kosmicznych (nanosatelitów i małych satelitów oraz modułów satelitarnych). Firma Sat 
Revolution wyprodukowała m.in. Światowid, czyli pierwszego polskiego satelitę 
obserwacyjnego Ziemi z ogólnodostępnymi danymi dla radioamatorów. Firmy branży 
kosmicznej to głównie małe i mikroprzedsiębiorstwa bądź start-up’y. Są to jednak 
przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi o wysokim stopniu innowacyjności, otwarte na 
współpracę z sektorem badawczo-rozwojowym, a często zatrudniające naukowców w swoich 
szeregach. Współpracują z uczelniami wyższymi i jednostkami naukowymi zarówno poprzez 
tworzenie wspólnych zespołów badawczych, wsparcie dla studentów uczestniczących 
w różnych programach i konkursach, tworzenie i obecność na organizowanych na uczelniach 
wydarzeniach naukowych ukierunkowanych na promocję branży kosmicznej. Same również 
realizują projekty badawcze. Przykładem takich działań jest m.in. obecność firmy Scanway na 
Space Day we Wrocławiu. 

Najliczniejszą grupę przedsiębiorstw wchodzących w zakres IS „Mobilność Przestrzenna” 
stanowią firmy oferujące usługi transportowe, zarówno towarowe, jak i osobowe. Usługi 
transportowe w niewielkim stopniu podlegają innowacjom, o ile w międzynarodowych 
firmach spedycyjnych, logistycznych pojawiają się innowacyjne systemy zarządzania 
transportem, o tyle w małych firmach zajmujących się przewozem osób lub towarów 
(międzynarodowym, międzymiastowym) trudno doszukiwać się działań i rozwiązań 
innowacyjnych. W oparciu o bazę przedsiębiorstw działających w IS „Mobilność 
przestrzenna” opartą o kodyfikację PKD należy założyć, że nieco ponad 70% firm wpisujących 
się w tę specjalizację działa w usługach transportowych (uwzględniając zarówno transport 
towarowy, jak i osobowy). Spośród nich ponad 80% to małe i mikroprzedsiębiorstwa.  

Inteligentną specjalizację „Mobilność przestrzenna” tworzą głównie MŚP, mimo obecności 
kilku międzynarodowych koncernów, to rodzime małe przedsiębiorstwa stanowią 
dominującą grupę firm. Odnosząc się do branży produkcyjnej, w której małe i średnie 
przedsiębiorstwa prowadzą wyspecjalizowaną produkcję, poprzez zwiększenie jej 
innowacyjności mogą stać się kluczowymi dostawcami części i podzespołów dla kluczowych 
graczy, a małe firmy usługowe mogą być podwykonawcami dużych firm.   

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

Branża motoryzacyjna jest drugą największą gałęzią polskiego przemysłu, dając wiele miejsc 
pracy i odpowiadając za ok. 13% całkowitego eksportu5. W roku 2017 powstało kilka dużych 
przedsiębiorstw produkujących podzespoły i części dla branży motoryzacyjnej na terenie 
województwa dolnośląskiego. Wśród nich powstała fabryka Borgers produkująca części dla 
dużych międzynarodowych potentatów w branży motoryzacyjnej takich, jak Daimler, BMW, 
Volco. W fabryce zlokalizowanej w Złotoryi produkowane są elementy dla firmy Scania. 
Otwarto także fabrykę Carcoustics wytwarzającą produkty głównie dla takich firm jak 
Daimler, Porsche oraz Volkswagen. Ruszyła także produkcja w zakładzie firmy BIW 
Isolierstoffe GmbH. Ich produkty mają zastosowanie w samochodach, ale także i w 

                                         
5
 M. Hołubowicz, Branża motoryzacyjna kwitnie na Dolnym Śląsku. Powstają kolejne fabryki, 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22277455,branza-motoryzacyjna-kwitnie-na-dolnym-slasku-
powstaja-kolejne.html [14-03-2019] 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22277455,branza-motoryzacyjna-kwitnie-na-dolnym-slasku-powstaja-kolejne.html
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22277455,branza-motoryzacyjna-kwitnie-na-dolnym-slasku-powstaja-kolejne.html
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samolotach czy pociągach. W branży mówi się o tym, że także inni inwestorzy planują 
rozpoczęcie produkcji na Dolnym Śląsku6.  

W istniejących już zakładach rozpoczęto produkcję nowych podzespołów, jak w przypadku 
Toyoty, która rozpoczęła produkcję nowoczesnych przekładni do napędów hybrydowych. 
W zakładzie w Jelczu Laskowicach również rozszerzono produkcję o nowe silniki benzynowe. 
Także firma LG Chem rozwija działalność w zakresie elektromobilności produkując baterie 
litowo-jonowe służące zasilaniu pojazdów elektrycznych. Na podstawie tych przełomowych 
technologii LG Chem stał się liderem globalnego rynku w dostawie baterii do pojazdów 
elektrycznych dla światowych producentów samochodów 7, m.in. Daimlera, Porsche, Volvo, 
Audi, Renault i Jaguara8. Planowana jest budowa drugiej fabryki LG Chem na Dolnym Śląsku, 
w związku z dużym zainteresowaniem produktem.  

Z kolei w zakresie obiektów bezzałogowych na terenie Dolnego Śląska w Wojskowych 
Zakładach Łączności powstawać mają drony dla polskiej armii, które powstają przy 
współpracy z firmą Sky Tronic. Działania te wpisują się w priorytetowy program modernizacji 
technicznej polskiej armii.  

Wśród prowadzonego od 2016r. rankingu TOP 30 polskiej branży automotive9 realizowanego 
przez Polską Izbę Motoryzacji, Bank Zachodni WZK i Bisnode znajdują się także dolnośląskie 
firmy.  Wśród 30 największych firm z branży w 2016r. 7 reprezentowało województwo 
wielkopolskie, 6 śląskie oraz 4 mazowieckie. Trzy firmy działają w Małopolsce, po dwie 
w Łódzkim, na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, a po jednej w województwach kujawsko-
pomorskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim10. W 2017 r. najwięcej firm z zestawienia 

                                         
6
 Za: M. Hołubowicz, Branża motoryzacyjna kwitnie na Dolnym Śląsku. Powstają kolejne fabryki, 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22277455,branza-motoryzacyjna-kwitnie-na-dolnym-slasku-
powstaja-kolejne.html [14-03-2019] 
7
 http://www.lgchem.com/pl/vehicle-battery/car-batteries [2-04-2019] 

8
 https://investmap.pl/dolny-slask-bedzie-kolejna-fabryka-lg-chem-energy-pod-wroclawiem-tym-razem-za-325-

mln-euro.a145053 [2-04-2019] 
9
 Przy przygotowaniu listy uwzględniono: 1)  firmy wyselekcjonowane wg. PKD 29 produkujące: pojazdy 

samochodowe, silniki do tych pojazdów, jak również nadwozia do pojazdów silnikowych, przyczepy i naczepy a 
także części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli). 2) firmy wyselekcjonowane z 
innych działów PKD (w których najczęściej występują firmy produkujące wyroby dla przemysłu 
motoryzacyjnego np. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, produkcja akumulatorów, itp.). Część z tych 
firm prowadzi produkcję także dla innych branż niż motoryzacyjna. 3)przeprowadzono dodatkową weryfikację 
w oparciu o wiedzę posiadaną przez Polską Izbę Motoryzacji oraz Bisnode Polska. Bisnode Polska 
przeprowadziła analizę i pozyskała informacje o przychodach ze sprzedaży tych firm oraz ich udziałowcach. 
Informacje użyte w zestawieniu są danymi publicznymi, pochodzącymi z legalnych i ogólnodostępnych źródeł: 
sądów gospodarczych, prasy rządowej, monitora gospodarczego, gromadzonymi w bazach danych przez 
Bisnode Polska. W przypadku firm, które zdecydowały się wypełnić rozesłaną przez BZWBK i PIM ankietę i 
wyraziły zgodę na upublicznienie podanych w niej informacji, dane o przychodach ze sprzedaży i 
większościowych właścicielach mogą pochodzić z takiej ankiety. Lista nie zawiera firm, które nie udostępniają 
swoich informacji finansowych (tj. gdy nie ma ich w bazie Bisnode Polska) lub nie zgodziły się na upublicznienie 
informacji podanych w ankiecie j.w. lub zażądały usunięcia z Listy TOP 30 W oparciu o ww. informacje od 
Bisnode Polska, ogólną wiedzę oraz informacje ze stron internetowych, z zestawienia zostały wyeliminowane 
firmy, które mają dominujący kapitał zagraniczny. Miejsce na liście przydzielono według wielkości rocznych 
przychodów ze sprzedaży za ostatni okres dostępny w bazie Bisnode Polska lub raportach rocznych spółek 
publicznych lub informacji z wypełnionych ankiet. Dla firm z listy dodano podstawowe informacje o 
wytwarzanych przez nie produktach w oparciu o rodzaj prowadzonej przez nie działalności (PKD) i informacje ze 
stron internetowych tych firm. 
10

 https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/top30-najwiekszych-polskich-firm-
motoryzacyjnych/e367qwe [14-03-2019] 

http://www.lgchem.com/pl/vehicle-battery/car-batteries
https://investmap.pl/dolny-slask-bedzie-kolejna-fabryka-lg-chem-energy-pod-wroclawiem-tym-razem-za-325-mln-euro.a145053
https://investmap.pl/dolny-slask-bedzie-kolejna-fabryka-lg-chem-energy-pod-wroclawiem-tym-razem-za-325-mln-euro.a145053
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/top30-najwiekszych-polskich-firm-motoryzacyjnych/e367qwe
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/top30-najwiekszych-polskich-firm-motoryzacyjnych/e367qwe
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TOP30 zlokalizowanych jest na terenie województwa śląskiego (8), w wielkopolskim (6), 
podkarpackim (5) oraz mazowieckim (4). Dwie firmy działają na Dolnym Śląsku, a po jednej 
w województwach łódzkim, podlaskim, małopolskim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. 
Dla porównania w przypadku firm z kapitałem zagranicznym zdecydowanie dominują 
2 województwa: śląskie (11 na 30) i dolnośląskie (8 na 30)11. Z kolei w 2018 r. w TOP30 
znalazło się 7 śląskich firm, 5 firm z Wielkopolski i Podkarpacia, 3 przedsiębiorstwa z 
Małopolski, 2 z województwa mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także po 1 firmie 
z Podlasia, województwa świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego12.   

Województwo dolnośląskie w tym rankingu nie jest silnie reprezentowane, lecz należy 
uwzględnić fakt, że odnosi się on do firm o polskim kapitale, a na terenie Dolnego  Śląska 
rozwija się branża automotive oparta o kapitał zagraniczny. Jednak napływ zagranicznych 
firm nie tylko sprzyja tworzeniu miejsc pracy, ale także rozwojowi rodzimych 
przedsiębiorstw, które mają szansę stać się podwykonawcami i producenci komponentów 
dla dużych przedsiębiorstw.  

Branża kosmiczna 

Polski sektor kosmiczny to wszystkie podmioty zaangażowane w systematyczną aplikację 
dziedzin inżynieryjnych i naukowych w celu eksploracji i wykorzystania przestrzeni 
kosmicznej13. W Polsce 66% podmiotów branży kosmicznej stanowią podmioty 
przemysłowe, 30% jednostki naukowe, a pozostałe 4% to fundacje, stowarzyszenia i organy 
administracyjne, które stanowią tzw. Otoczenie sektora14. Branża kosmiczna działa głównie 
w następujących obszarach technologicznych: łączność i nawigacja, inżynieria materiałowa, 
mechanika, automatyka, robotyka i systemy sterowania, oprogramowanie naziemnie i 
kosmiczne, elektronika, wykorzystanie danych satelitarnych i baz danych, optyka i 
optoelektryka oraz nauka, edukacja i promocja15. Zakres działalności polskiej branży 
kosmicznej jest więc bardzo szeroki i przynależności do niej należy dopatrywać się raczej w 
celu podejmowanych przez podmioty gospodarcze działań i produkcji, niż w jej rodzaju.  

Katalizatorem  rozwoju  polskiego  sektora  kosmicznego  stała  się  współpraca  z  Europejską  
Agencją  Kosmiczną  (ESA),  a jej istotnym punktem było podpisanie przez Polskę w 2007 r. 
Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym (PECS). Przedstawiciele polskiego 
przemysłu oraz nauki uzyskali w ten sposób możliwość udziału w pierwszych między-
narodowych projektach kosmicznych. Pełnoprawnym członkiem ESA Polska stała się w 2012 
r. Od tego momentu polskie podmioty  regularnie  biorą  udział  w  konkursach  tej  
organizacji,  zarówno  w  programie  dedykowanym  wyłącznie  polskim podmiotom (Polish 
Industry Incentive Scheme – PLIIS), jak i programach opcjonalnych oraz obowiązkowych. 
Wraz z udziałem w kolejnych projektach kosmicznych, doświadczenie polskich podmiotów 
w wytwarzaniu zaawansowanych rozwiązań  technologicznych,  zweryfikowanych  w  
przestrzeni  kosmicznej  (space  heritage)  stale  wzrasta.  Od  moment-tu  akcesji  do  ESA  
liczba  polskich  podmiotów  zarejestrowanych  na  portalu  przetargowym  ESA  EMITS  

                                         
11

 http://www.egospodarka.pl/142723,30-najlepszych-firm-polskiego-automotive,1,56,1.html [14-03-2019] 
12

 Opracowano w oparciu o https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/lista-top-30-polskiej-branzy-
automotive/ [14-03-2019]  
13

 Analiza polskiego sektora kosmicznego – rekomendacje na rzecz Krajowego Programu Komicznego, Polska 
Agencja Kosmiczna, s.24  
14

 Tamże, s.9 
15

 Tamże, s.33 

http://www.egospodarka.pl/142723,30-najlepszych-firm-polskiego-automotive,1,56,1.html
https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/lista-top-30-polskiej-branzy-automotive/
https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/lista-top-30-polskiej-branzy-automotive/
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wzrosła  ponad  ośmiokrotnie (420 podmiotów na początku 2018 r. w porównaniu do 48 w 
2012 r.). W ciągu sześciu lat członkostwa Polski w ESA rodzime podmioty uzyskały pond 330 
kontraktów na łączną kwotę prawie 100 mln euro. Obecnie sektor kosmiczny w Polsce 
tworzy kilkadziesiąt najbardziej aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw (w tym 
oddziały europejskich firm kosmicznych), kilka dużych przedsiębiorstw działających w branży 
ICT, obronnej i lotniczej, instytuty badawcze oraz renomowane uczelnie techniczne. W 2012 
r. powstał Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego  (ZPSK),  zrzeszający  obecnie  ponad  
60  podmiotów16.  

Uruchomienie Krajowego Programu Kosmicznego ma zapewnić że do 2030 r. obroty 
rodzimych firm z tego sektora mają wynosić co najmniej 3% ogólnych obrotów całej branży 
w Europie. Mimo dynamicznego rozwoju tej dziedziny gospodarki, Polska wciąż przeznacza 
na nią bardzo niewiele – 0,01% PKB. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych i Rosji jest to 
około 0,25%17.  

Rodzime firmy specjalizują się w analizie zdjęć satelitarnych, robotyce, optoelektronice, 
rakietach suborbitalnych oraz systemach mikrosatelitarnych i integracji małych satelitów. 
Zaczynają także powstawać zakłady przemysłowe, produkujące na potrzeby sektora 
kosmicznego. Codziennie pojawiają się nowe autorskie rozwiązania techniczne, a firmy 
intensywnie inwestują w swoje know-how18. 

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje jedna z większych firm z branży kosmicznej Thorium 
Space, polski producent satelitów i anten instalowanych w przestrzeni kosmicznej. Poza nią 
w regionie znajdują się m.in. producenci komponentów, spółki tworzące rozwiązania z 
zakresu technologii kosmicznych, opracowujące specjalistyczne systemy pomiarowe czy też 
projektujące rozwiązania pozwalające na eksplorowanie kosmosu19. 

Wrocław jest miejscem, gdzie firmy zajmujące się technologiami kosmicznymi mają szanse 
rozwijać się z dużym rozmachem. Mogą tu liczyć nie tylko na odpowiednie zaplecze 
naukowo-techniczne, ale również na dobrze wykształconą młodą kadrę, co jest niezwykle 
istotne w tego rodzaju działalności20. Na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są badania 
w zakresie domen technologicznych ESA finansowanych ze środków na działalność statutową 
(dane na 2017r.) na następujących Wydziałach: Budownictwa Lądowego i Wodnego, 
Chemicznym, Elektroniki, Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Inżynierii Środowiska, 
Matematyki, Mechaniczno-Energetycznym, Mechanicznym, Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki. A także na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziałach: Chemii, Fizyki i 
Astronomii oraz Matematyki i Informatyki21. 

Jednak, jak wskazują dane z 2017r. Polskiej Agencji Kosmicznej Dolny Śląsk jest jednym z 10 
polskich województw, w których zarejestrowano siedziby podmiotów sektora kosmicznego, 
jednak nie zajmuje ono żadnego z kluczowych pozycji. W regionie Dolnego Śląska 
zarejestrowano 1 taką firmę, czyli tyle ile w województwach: podkarpackim, śląskim, 

                                         
16

 Polski sektor kosmiczny. Katalog wybranych podmiotów 2018, Polska Agencja Kosmiczna, s. 7 
17

 Polska strategia kosmiczna, s.4  
18

 P. Rymaszewski, Wrocław jak Dolina Krzemowa, https://mamstartup.pl/wroclaw-jak-dolina-krzemowa [19-
03-2019] 
19

 Tamże 
20

 Tamże  
21

 Ocena rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce 2017, Polska Agencja Kosmiczna, s. 49-
51 

https://mamstartup.pl/wroclaw-jak-dolina-krzemowa
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lubuskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim. Dwie firmy zostały zarejestrowane 
w województwie wielkopolskim, 3 w  małopolskim, 5 w pomorskim i 23 w mazowieckim22. 
Jednak w ostatnich latach wzrasta liczba małych przedsiębiorstw branży kosmicznej, które 
powstają zwłaszcza w formie start-up’ów i Dolny Śląsk zaznacza się na mapie polskiej branży 
kosmicznej.  

Branża lotnicza 

Kolejną branżą, jaka wchodzi w zakres RIS „Mobilność przestrzenna” jest lotnictwo. Tradycje 
branży lotniczej na Dolnym Śląsku mają związek z funkcjonowaniem we Wrocławiu 
Państwowych Zakładów Lotniczych „Hydral” oraz Lotniczych Zakładów Naukowych. 
Aktualnie po przejęciu zakładów Hydral przez amerykański koncern lotniczy UTC Aerospace 
Systems (część korporacji United Technologies) powstało dodatkowo Centrum Inżynieryjne 
tej firmy. Są tu opracowywane, testowane i wdrażane do produkcji zespoły hydrauliczne i 
paliwowe. Jednocześnie, w różnych miejscach województwa zlokalizowane są zakłady 
produkcyjne związane z wytwarzaniem komponentów, materiałów i części dla przemysłu 
lotniczego (np. Ostheimer-Akok w Nowej Rudzie – drzwi do Airbusa, 3M – powłoki na 
kadłuby, Becker we Wrocławiu – elektroniczne urządzenia lotnicze, Unison Engine 
Components w Dzierżoniowie – podzespoły do podwozi samolotów)23.  

Na Dolnym Śląsku działa od 2016r. firma XEOS, która jest jednym z większych graczy na rynku 
lotniczym. We Wrocławiu funkcjonuje specjalistyczne Centrum Szkoleniowe, gdzie kształcą 
się mechanicy silników lotniczych, zaś w Środzie Śląskiej powstaje zakład, do którego 
planowo w 2019r. trafią do przeglądu i naprawy najnowocześniejsze i największe silniki 
lotnicze produkcji GE Aviation24. 

Na terenie Dolnego Śląska od 2017r. funkcjonuje także firma Wrocław Aircraft Maintenance 
Services (WAMS), która przeprowadza gruntowne przeglądy samolotów Ryanair. Ze względu 
na stały deficyt specjalistów z doświadczeniem technicznym w branży lotniczej w Polsce, 
Ryanair zdecydował się utworzyć we Wrocławiu specjalną klasę sprofilowaną na kształcenie 
przyszłych mechaników lotniczych. Absolwenci tej klasy znajdą pracę w bazie we 
Wrocławiu25. Idea klasy jest bardzo mocno promowana na fanpage’u firmy na Facebooku.  

Rozwojowi branży służy funkcjonowanie Dolnośląskiego Klastra Lotniczego powołanego pod 
patronatem Ministerstwa Gospodarki we 2014 r., który skupia w swoich szeregach firmy 
i instytucje chcące współpracować na rzecz rozwoju branży lotniczej w regionie.  

Przemysł lotniczy w Polsce rozwija się, o czym świadczy chociażby fakt, że w ostatnich 
kilkudziesięciu latach 5 największych producentów silników lotniczych ulokowało swoje 
zakłady produkujące silniki lub ich komponenty w Polsce. Większość z nich znajduje się 
w Polsce południowo-wschodniej i należy do tzw. Doliny Lotniczej. Jednak przemysł lotniczy 
w Polsce nie skupia się wyłącznie na produkcji. Wiele firm ulokowało tu również swoje 
centra badawczo-rozwojowe. Łącznie w Polsce ulokowało się  ponad 140 firm z sektora 
lotniczego oraz branży kosmicznej o rocznej wartości sprzedaży sięgającej 6,8 mld. PLN i 

                                         
22

 Polski sektor kosmiczny. Struktura podmiotowa - Możliwość rozwoju – Pozyskiwanie środków, Polska Agencja 
Kosmiczna, s. 50  
23

 Razem dla lotnictwa, Dolnośląski Klaster Lotniczy, s. 4  
24

 J. Ratajczak, Branża lotnicza na Dolnym Śląsku rośnie w siłę. XEOS dołączył do DKL, 
https://www.wroclaw.pl/biznes/dolnoslaski-klaster-lotniczy-z-xeos [19-03-2019] 
25

 https://investmap.pl/wroclaw-ryanair-powiekszy-centrum-serwisowe-swoich-samolotow-beda-nowe-
miejsca-pracy.a140482 [2-04-2019] 

https://www.wroclaw.pl/biznes/dolnoslaski-klaster-lotniczy-z-xeos
https://investmap.pl/wroclaw-ryanair-powiekszy-centrum-serwisowe-swoich-samolotow-beda-nowe-miejsca-pracy.a140482
https://investmap.pl/wroclaw-ryanair-powiekszy-centrum-serwisowe-swoich-samolotow-beda-nowe-miejsca-pracy.a140482
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tworzących ponad 15 tys. miejsc pracy. W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MSP) i firmy z udziałem kapitału zagranicznego oraz nieliczne już przedsiębiorstwa z 
mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Około 80% zakładów zlokalizowanych jest w 
południowo-wschodniej części naszego kraju w jednym z trzech istniejących klastrów. 
Działające zakłady specjalizują się w produkcji samolotów (rolnicze, szkoleniowe, 
treningowe, dyspozycyjne), helikopterów, szybowców oraz podzespołów (aluminium, 
kompozyty, GRFP) i akcesoriów. Wartość eksportu produkcji lotniczej osiągnęła 1 mld EUR w 
2016 r. Główne rynki eksportowe to : USA, Ukraina, Rosja, Włochy, Islandia, Arabia 
Saudyjska, Kanada, Francja 26. 

W Polsce w żadnym z pozostałych 15 województw nie utworzono tożsamej RIS do 
„Mobilności przestrzennej”, jednakże funkcjonują inteligentne specjalizacje, które wpisują 
się częściowo w zakres analizowanej w niniejszym opracowaniu IS Mobilność przestrzenna. 
Jak wynika z zamieszczonej dalej tabeli tylko w województwie podkarpackim wyodrębniona 
została kluczowa RIS Lotnictwo i Kosmonautyka, ukierunkowana na zwiększenie nakładów na 
badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) funkcjonujących w branży. Stanowi ona 
jedną z trzech kluczowych regionalnych inteligentnych specjalizacji tego regionu. 
W pozostałych województwach w ramach RIS zakresy wpisujące się w dolnośląską IS 
Mobilność przestrzenną stanowią podkategorie w ramach tamtejszych IS. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że o ile Mobilność przestrzenna zdefiniowana tak, jak w Dolnym Śląsku nie 
stanowi trzonu rozwoju innowacyjności w innych regionach kraju, to jednak jej komponenty 
są wspierane w innych regionach, co sprawia, że nie jest ona zupełnie odrębna w skali kraju. 

Tabela 4. Specjalizacje powiązane z dolnośląską IS Mobilność przestrzenna występujące w polskich 
regionach 

Województwo 
RIS nawiązująca do 

Mobilności przestrzennej 
Zakres zbieżności z „Mobilnością przestrzenną”
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kujawsko-pomorskie Motoryzacja, urządzenia 
transportowe i automatyka 
przemysłowa 

Motoryzacja, urządzenia transportowe 

Transport, logistyka, 
handel – szlaki wodne i 
lądowe 

Transport, logistyka 

podkarpackie Lotnictwo i kosmonautyka  Lotnictwo i kosmonautyka  

wielkopolskie  Produkcja i naprawa 
maszyn  

Podobszar: Ekoinnowacyjne  środki  transportu  
samochodowego  i  powietrznego 
Podobszar: Nowe technologie i materiały dla maszyn i 
środków transportu, w tym nanotechnologie oraz 
materiały nano-i mezoskopowe 

Branża logistyczna Podobszar: innowacyjne  materiały  dla  transportu  i  
logistyki  (takie  jak  polimery  i  kompozyty  do 
zabudowy przestrzeni ładunkowej) 
Podobszar: narzędzia optymalizacji i wspomagania 
decyzji i procesów logistycznych, w tym sensory i 
geolokalizacja, platformy wymiany danych 
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 Opis sektora aeronautycznego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, 
https://www.paih.gov.pl/sektory/aeronautyczny# [19-03-2019]  
27

 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 „Mobilność przestrzenna”, nawet jeśli nie są 
dosłownie wskazane, a wynikają z podobszarów inteligentnej specjalizacji  

https://www.paih.gov.pl/sektory/aeronautyczny
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Województwo 
RIS nawiązująca do 

Mobilności przestrzennej 
Zakres zbieżności z „Mobilnością przestrzenną”

27
 

logistycznych 

zachodniopomorskie  Przemysł metalowo-
maszynowy 

Obejmuje  działy  PKD:  odlewnictwo  metali,  obróbka  
metali,  różnego  rodzaju  produkcja narzędzi i 
urządzeń, produkcja statków, łodzi, lokomotyw oraz 
naprawa i konserwacja maszyn, statków i łodzi. 

lubuskie  Innowacyjny (nowoczesny) 
przemysł tradycyjny 

Specjalizacja ta obejmuje rozwój w obszarze 
innowacyjnych (nowoczesnych) przemysłów 
tradycyjnych generowany na bazie, m.in. przemysłu 
motoryzacyjnego –zidentyfikowanego jako obecna 
kluczowa branża dla województwa lubuskiego. 

małopolskie  Technologie informacyjne i 
komunikacyjne 

Podobszar: Rozwiązania transportowe przyjazne 
środowisku 

 Technologie informatyczne i 
telekomunikacyjne dla Innowacyjnych 
środków transportu. 

- Oprogramowanie zapewniające 
optymalizację kosztów projektowania, 
wytwarzania i eksploatacji środków 
transportu przy zachowaniu ich 
funkcjonalności oraz optymalizacje ich 
oddziaływania na środowisko np. przez 
zmniejszenie energochłonności, emisji 
zanieczyszczeń i hałasu.  
- Infrastruktura informatyczna i 
telekomunikacyjna wspomagająca 
eksploatację innowacyjnych środków 
transportu.  
- Oprogramowanie dla autonomicznych, 
zdalnie sterowanych i nadzorowanych 
środków transportu. 

 Systemy zarządzania transportem: 
- Inteligentne systemy zarządzania 
bezpieczeństwem ruchu w transporcie. 

pomorskie  Technologie interaktywne 
w środowisku nasyconym 
informacyjnie 

Wspierana jest inżynieria kosmiczna i satelitarna. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów wojewódzkich dotyczących RIS  

W kontekście europejskim inteligentne specjalizacje konkurencyjne (tj. wpisujące się w 
zakres IS) dla dolnośląskiej Mobilności przestrzennej funkcjonują w wielu krajach i regionach 
europejskich. W analizie uwzględniono specjalizacje z zakresu automotive, ale również z 
zakresu branży kosmicznej, lotniczej, gdyż wpisują się one w podobszary analizowanej 
dolnośląskiej RIS oraz transport i logistykę, które również wpisują się w Mobilność 
przestrzenną, ponadto struktura podmiotów gospodarczych Dolnego Śląska wskazuje, że 
firmy z tej branży stanowią dominującą część firm wchodzących w zakres analizowanej IS.  

Odnosząc się do zaprezentowanego niże zestawienia należy zwrócić uwagę na fakt, że branża 
automotive jest wskazywana jako inteligentna specjalizacja zwłaszcza w krajach Europy 
Zachodniej, które charakteryzują się wysokim poziomem rozwoju gospodarczego i na terenie 
których funkcjonują potentaci branży motoryzacyjnej (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania). 
Bliska odległość od regionów, które również stawiają na rozwój innowacji w sektorze 
automotive jest szansą dla Dolnego Śląska. Lokalizacja daje szansę MŚP z regionu na 
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wyspecjalizowanie się jako podwykonawcy i dostawcy części i komponentów dla 
zagranicznych kontrahentów. Dolny Śląsk może z nimi konkurować dzięki kosztom pracy, 
które w Polsce są niższe niż w krajach Europy Zachodniej.  

Analizując inteligentne specjalizacje innych państw i ich regionów, które skupiają się wokół 
branży automotive dostrzegalne jest dążenie do wprowadzania nowych innowacyjnych 
rozwiązań w sektorze. Duże znaczenie ma również zrównoważony transport, inteligentny 
transport (smart mobility) oraz ukierunkowanie na alternatywne źródła napędu. Zauważalny 
jest również trend ekologiczny w zakresie transportu, a także powiązanie kilku branż jak 
automotive i IT, automotive i sektora kosmicznego  

Tabela 5. Specjalizacje powiązane z IS Mobilność przestrzenna występujące w wybranych krajach i 
regionach europejskich 

Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Austria Styria Mobility. Automotive sector, autonomous driving, 
Rail Systems and Aerospace, Smart Production 

Górna Austria Mobility and logistics 

Belgia Walonia Aeronautics & space 

Cypr  Transport, logistics and shipping 

Czechy  Transport means for the 21st century. 
Automotive, aircraft and spacecraft industry, 
railway and rail vehicles 

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

Niemcy  Intelligent mobility 

Nadrenia Północna-Westfalia Mobility and Logistics 

Nadrenia-Palatynat Automotives and commercial vehicles industry 

Saara Automotives, mechatronics and automatisation 

Saksonia-Anhalt Mobility and Logistics 

Turyngia Sustainable and smart mobility and Logistics 

Berlin  Transport, mobility and Logistics 

Brandenburg Transport, mobility and Logistics 

Brema Aeronautics and space 

Automobile industry 

Hamburg Aviation 

Hessen Innovative mobility and logistics concepts and e-
Mobility 

Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 

Mobility 

 Dolna Saksonia Mobility economy 

Dania Północna Jutlandia Intelligent transport 

Grecja  Transport and Logistics 

Hiszpania Kantabria Machinery and automotive equipment. 

Rioja Metal mechanical sector, automotive industry 
and advanced manufacturing 

Aragonia Transport and Logistics 

Madryt  Transport (including aeronautics) 

Kastylia i Leon Transport (in particular automotive and 
aeronautics) 

Kastylia La Mancha Aeronautics 
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Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Katalonia Industries based on Sustainable. mobility 
(Management systems for mobility, public 
transport and infrastructure. automobile industry 
and related activities. electrochemistry, 
nanomaterials, Internet, mobile telephony) 

Walencja ICT and automotive 

Andaluzja Advanced Transport Systems and advance 
manufacturing 

Transport and Logistics 

Murcja Logistics and transport 

Wyspy Kanaryjskie Astronomy and astrophysics instrumentation 

Finlandia Karelia Południowa Electric or hybrid electric drive train technologies 

Francja  Intelligent transport without CO2 

Pikardia Energy, Mobility, Urbanicity 

Intelligent Vehicles and Systemic Mobility 

Górna Normandia New Energy Technologies and Vehicle Propulsion 
Systems for Automotive and Aerospace 

Burgundia Innovative technologies for transport and 
mobility 

Nord-Pas-de-Calais Transport and Ecomobility.  

Alzacja Sustainable transportation and mobility services 

Franche-Comté Communicating vehicles, automated 
driving,mobility services 

Poitou-Charentes Eco mobility 

Advanced materials and reduction of 
environemental impact in transport systems 

 Akwitania Intelligent Transport Systems - Sustainable 
transport 

Środkowe Pireneje Advanced materials and new processes in the 
aereonautical sector 

Rodan-Alpy Smart mobility systems 

Prowansja Smart and sustainable mobility 

Chorwacja  Transport and Mobility 

Węgry  Advanced technologies in the vehicle and other 
machine industries 

Włochy Piemont New technologies and solutions for the 
automotive industry 

New technologies and solutions for the 
aerospace industry 

Lombardia Sustainable mobility 

Aeronautics and Space 

Abruzja New technologies and solutions for the 
aerospace industry 

Automotive 4.0 

Kampania New technologies and process management for 
the aerospace industry 

New technologies and materials for efficient and 
sustainable logistics and mobility 

Basilicata Sustainable and innovative automotive 

Leading edge technologies for aerospace and 
related application fields 

Kalabria Technologies for logistics 
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Kraj Region Inteligentna specjalizacja 

Sardynia New technologies and materials for the 
aerospace industry 

Lazio New technologies and solutions for the 
aerospace industry 

Litwa  Transport, logistics and ICT 

Portugalia  Transport, Mobility and Logistics 

Automotive, aeronautics and space 

Północna Portugalia Mobility and Environmental Industries 

Madera Energy, mobility and climate change 

Rumunia Centralny Aeronautics industry 

Automotive and mechatronics 

Południowo-zachodnia Oltenia Industrial Engineering and Transportation 

Zachodni Automotive 

Szwecja  Innovair - aeronautics 

Hrabstwo Blekinge Intelligent transport systems 

Västernorrland Logistics and transportation 

Słowenia  Smart Mobility 

Słowacja  Cars for the 21st century 

Anglia Northamptonshire Automotives 

 Automotive 

Aerospace 

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

Jak widać z powyższego zestawienia Dolny Śląsk ze specjalizacją Mobilność przestrzenna 
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. Ten z kolei, do pewnego 
stopnia oczywiście, jest pochodną struktury wielkościowej firm. Zgodnie z danymi 
pochodzącymi z bazy REGON na Dolnym Śląsku w ramach IS Mobilność przestrzenna jest 
zarejestrowanych około 690 firm. Większość z tych firm to przedsiębiorstwa mikro, 
zatrudniające nie więcej nią 9 osób (78% populacji firm), z kolei firmy zatrudniające 50 i 
więcej pracowników mają w analizowanej strukturze 7% udziału.  

Uzupełnieniem informacji dotyczących roli analizowanego sektora w gospodarce krajowej 
jest analiza poziomu masy krytycznej.28 Do jej określenia wzięte zostały pod uwagę trzy 

                                         
28

 Uzyskanie rzeczywistego efektu z inwestycji (w analizowanym kontekście rozumianej jako rozwój IS 
Mobilność przestrzenna) 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 Mobilność przestrzenna 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 specjalizacji Mobilność 
przestrzenna 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. 
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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 większe niż ma to miejsce w przypadku całego 
kraju.29 Na szczególną uwagę zasługuje przy tym udział przychodów, jakie generują podmioty 
z analizowanej branży. Wskazuje to na silna pozycję rynkową przedsiębiorstw z dolnośląskiej 
IS Mobilność przestrzenna. 

Tabela 6. Poziom masy krytycznej dla dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna (dane za 2018 rok) 
Kraj Wartość współczynnika lokalizacji 

Liczb przedsiębiorstw 1,02 

Liczba pracujących 1,12 

Wysokość przychodów netto ze sprzedaży 1,81 

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. Na pewno znaczenie ma kontekst 
makro polegający na oddziaływaniu krajowych czy globalnych procesów społeczno-
ekonomicznych, tym niemniej aby ułatwić funkcjonowanie regionu czy danej branży w tym 
ponadregionalnym kontekście konieczne jest podejmowanie działań stymulujących i 
wspierających rozwój, w interesującym nas przypadku branży „Mobilność przestrzenna”, 
choć jako takie skierowane były do różnych branż. Były to projekty finansowane w ramach 
różnych programów UE: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG), Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Programy Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 
oraz Regionalny Program operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO WD).30 

W poprzednim okresie programowania, w ramach RPO WD 2007-2013 zrealizowano mi.in. 
projekt umożliwiający firmie Becker Avionics Polska sp. z o.o. (BAP) z Wrocławia 
modernizację w swojej siedzibie działu badawczo-rozwojowego. Wartość projektu wyniosła 
ponad 180 tys. PLN, z czego 70 tys. PLN firma pozyskała z UE za pośrednictwem RPO WD. 
Firma projektuje urządzenia radiokomunikacyjne i nawigacyjne dla lotnictwa, prowadzi prace 
rozwojowe i projektowe lotniczych urządzeń komunikacyjnych i nawigacyjnych. Są to przede 
wszystkim lotnicze radiostacje, nadajniki, odbiorniki, transpondery, panele i sterowniki do 
zarządzania urządzeniami w kokpicie samolotu31.  

Z kolei w ramach RPO WD na lata 2014-2020 zaplanowano Działanie 1.2 Innowacyjne 
przedsiębiorstwa, w którym realizowane są projekty ukierunkowane na rozwój 
innowacyjności w dolnośląskich przedsiębiorstwach. Celem Działania jest zwiększona 

                                                                                                                               
Wskaźnik LQ większy niż 1,25 jest zazwyczaj uznawany za świadczący o regionalnej specjalizacji w danym 
sektorze”. 
29

 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. 
30

 m.in. za: Plan Wykonawczy na lata 2012-2014 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2011-2020”, Wrocław, 2011 
31

 http://rpo.dolnyslask.pl/becker-avionics-polska-sp-z-o-o/ [3-04-2019] 

http://rpo.dolnyslask.pl/becker-avionics-polska-sp-z-o-o/
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aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. W ramach tego Działania na dzień 31.12-
2018 r. zrealizowano bądź realizowano 113 projektów, z tego32: 

 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.33: 

 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. 

                                         
32

 Opracowanie własne na podstawie Listy beneficjentów RPO WD 2014-2020  http://rpo.dolnyslask.pl/o-
projekcie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow/ 
33

Uzupełniono. Chodzi o zestawienie z innego roku, z 2017 r. W oparciu o Listę beneficjentów RPO WD 2014-
2020 
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 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. 

 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 dla rozwoju innowacyjności regionu pierwszorzędne znaczenie miały 
projekty różnych instytucji dolnośląskich, 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: 

 Projekty finansowane w ramach POIG:   

- Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym:  

- Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej 
Gospodarki.34  

- Wspieranie ośrodków innowacyjności:  

- Wrocławski Park Technologiczny oraz kompleks badawczo-laboratoryjny Innopolis 
Wrocław35.  

 Projekty realizowane na Politechnice Wrocławskiej: 

- na Wydziale Mechanicznym PWr36:  

 Projekt Kompetentny Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Wrocławskiej – celem głównym projektu jest kompleksowe podniesienie 
kompetencji 470 studentów studiów dziennych Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Wrocławskiej, niezbędnych na rynku pracy w obszarze kompetencji 
kluczowych dla rozwoju gospodarki i kraju;  

 Zawodowy Dolny Śląsk – Głównym celem projektu będzie poprawa jakości 
kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów 
deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo laboratoryjne przygotowane dla 
uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla 
uczennic i uczniów u pracodawcy;  

 Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb 
rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej – projekt dotyczy badań w zakresie 

                                         
34

 http://www.inwestycjeunijne.pwr.wroc.pl/693290,1011.dhtml 
35

 http://www.wroclaw.pl/otwarcie-innopolis-wroclaw 
36

 http://wm.pwr.edu.pl/badania/projekty 
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Technologii Przyrostowej, ostatnio najbardziej przełomowej spośród technik 
wytwarzania od czasu pojawienia się obrabiarek sterowanych numerycznie. 
Badania dotyczą takich aplikacji jak: zastąpienie odkuwek i odlewów, konsolidacja 
skomplikowanych złożeń wielokomponentowych za pomocą nowoczesnych metod 
projektowania oraz rekonstrukcja i naprawa. Zebrane wyniki z badań: właściwości 
materiałów i parametry analizowanych procesów AM służą do opracowania 
wytycznych i umożliwią inżynierom pełne wykorzystanie potencjału technologii 
przyrostowych w przyszłości.   

- na Wydziale Elektrycznym37: 

 Adaptacyjne neuronowe sterowanie napędem elektrycznym z połączeniem 
sprężystym (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki), 

 Adaptacyjne sterowanie rozmyte złożonego układu napędowego o zmiennych 
parametrach (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki), 

 Algorytmy marszrutyzacji pojazdów (dotacja na działalność związaną z 
rozwojem młodych naukowców), 

 Mikroprocesorowo-webowy system sterowania, telemetrii, diagnostyki i 
geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnikami turbinowymi 
(projekty realizowane na zlecenie podmiotów gospodarczych) 

- na Wydziale Mechanicznym: 

 Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla 
potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej (Projekt współfinansowany 
jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 

- na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym: 

 Naziemny i pokładowy, zintegrowany system umożliwiający bezpieczny start i 
lądowanie samolotów (współfinansowane z Unii Europejskiej), 

 Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami 
kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi 
aparatami latającymi (projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju), 

 Autonomiczny, zintegrowany system rozpoznania wykorzystujący 
automatyczne platformy latające klasy mikro (projekty z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego), 

 Budowa samolotów bezzałogowych klasy Mikro i Regular oraz udział w 
międzynarodowym uczelnianym konkursie SAE Aero DisignEast (projekty z 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), 

 Budowa aparatury naukowo-badawczej w ramach konkursu Europejskiej 
Agencji Kosmicznej - program REXUS/BEXUS (projekty z Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego), 
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 Budowa samolotów bezzałogowych klasy Micro i Advance oraz udział w 
międzynarodowym uczelnianym konkursie SAE AeroDesign East (projekty z 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 

- we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN  

 Mobilność nieholonomicznych robotów kosmicznych w obecności 
przestrzennie rozległych przeszkód posiadających moment pędu (Projekt 
naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) 

(5) Projekty realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy: 

- finansowane ze środków Unii Europejskiej (EFS) 

 Innowacyjny Program Kształcenia dla branży motoryzacyjnej, 

- konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań 

 Kadra jako kluczowy element rozwoju branży motoryzacyjnej 

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 Mobilność przestrzenna na terenie Dolnego Śląska funkcjonują dwa klastry, 
które skupiają firmy z tej specjalizacji” Dolnośląski Klaster Lotniczy oraz Klaster 
Motoryzacyjny.  

Dolnośląski Klaster Lotniczy został utworzony pod patronatem Ministra Gospodarki w 2014 r. 
w związku z rosnącą rolą sektora lotniczego w Polsce południowo-zachodniej skupiając w 
swoich szeregach firmy i instytucje chcące współpracować na rzecz rozwoju branży lotniczej 
w regionie.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez38: 

 wzajemną współpracę wszystkich członków Stowarzyszenia opartą o wymianę wiedzy 
i doświadczeń,  

 wspieranie działalności przemysłowej, aktywności ekonomicznej swoich członków z 
uwzględnieniem ich charakteru i specjalizacji, 

 wspieranie transferu wiedzy i wymiany doświadczeń między członkami,  

 tworzenie, aktualizowanie i udostępnianie swoim członkom informacji technicznych i 
handlowych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej i w granicach 
dozwolonych przepisami prawa oraz z uwzględnieniem ochrony informacji 
niejawnych członków, a także ich wymogów wewnętrznych,  
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 wymianę ̨ doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (know-how) na 
preferencyjnych warunkach (przy zachowaniu zasady swobody kontraktowej oraz z 
uwzględnieniem ochrony informacji niejawnych członków),  

 wspieranie współpracy między podmiotami z branży lotniczej oraz branż pokrewnych 
poprzez inicjowanie wzajemnych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami 
naukowymi  oraz instytucjami publicznymi.  

 organizowanie i prowadzenie na rzecz członków Stowarzyszenia badań 
marketingowych,  

 pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry, prowadzenie badań rynku w celu 
określenia dostępności wykwalifikowanych pracowników na rzecz przemysłu 
lotniczego,  

 organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i sympozjów poświęconych tematyce 
lotniczej,  

 nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami lotniczymi i 
uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach lotniczych,  

 udzielanie szerokiego wsparcia pracownikom naukowym oraz studentom szkół 
wyższych na kierunkach związanych z przemysłem lotniczym; ułatwienie studentom 
możliwości odbywania praktyk i prowadzenia prac naukowo-badawczych, na 
zasadach określonych umową stron; fundowanie stypendiów i nagród dla osób 
wyróżniających się bardzo dobrymi osiągnięciami w nauce i pracy badawczej,  

 inicjowanie, opiniowanie i wdrażanie projektów mających na celu rozwój 
Stowarzyszenia oraz jego projektów badawczo – rozwojowych,  

 prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia w kręgach politycznych i organizacjach 
gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących przemysłu lotniczego,  

 podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa w uzgodnieniach dotyczących 
przemysłu lotniczego na poziomie prac Rady Ministrów, ministerstw, komisji 
sejmowych,  

 reprezentowanie Stowarzyszenia na targach i imprezach handlowych, seminariach, 
konferencjach, sympozjach w kraju i zagranicą. 

Obecnie Klaster skupia 35 podmiotów, wśród których znajdują się firmy reprezentujące 
przemysł lotniczy, instytucje publiczne i instytucje otoczenia biznesu, firmy i instytucje 
działające na rzecz branży lotniczej oraz jednostki naukowe. Na uwagę zasługuje fakt, że do 
klastra należy również szkoła zawodowa – Zespół Szkół Salezjańskich DON BOSCO in 
Wrocław, która przy współpracy z LSSE podpisała porozumienie z firmami przemysłu 
lotniczego otwierając Salezjańskie Technikum we Wrocławiu kształcące w kierunkach technik 
mechanik oraz technik elektronik39. Współpraca w tym zakresie umożliwia kształcenie 
młodzieży posiadającej odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy 
w branży lotniczej, jednocześnie zwiększając możliwość pewności zatrudnienia dla 
wyróżniających się uczniów.  
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Członkami Klastra są m.in. takie przedsiębiorstwa jak: Metal-Master, UTC Aerospace Systems 
Wrocław, UNISON Engine Components Poland, Becker Avionics Polska, Radiotechnika 
Marketing, Paradigm Precision Poland, Bergman Engineering, Brightone, Nobo Solutions, 
Nicrometal, Pattonair Poland, Fin, Atlas Copco, PHU Lechpod, Etteplan Poland, Mecamen 
Polska, KFB Acoustics40.  

Największą konkurencją dla Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest Dolina Lotnicza, 
największy i najlepiej rozwinięty klaster w Polsce zlokalizowany w południowo-wschodniej 
Polsce, czyli regionie o najwyższej koncentracji firm z branży lotniczej.   

Ponadto na terenie Dolnego Śląska funkcjonuje Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego 
głównym celem jest zwiększenie potencjału, zapewnienie wspólnego dostępu do 
nowoczesnych technologii, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy i 
technologii41. Obecnie skupia on 34 podmioty z branży w tym przedsiębiorstwa, instytucje 
otoczenia biznesu, jednostkę samorządu terytorialnego oraz jednostkę badawczo 
rozwojową. 82% przedsiębiorstw jest z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 14% 
Partnerów klastra działa w ramach WSSE INWEST PARK Sp. z o.o. 4% firm pochodzi z poza 
stref. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny został powołany na podstawie umowy konsorcjum 
zawartej dnia 18 grudnia 2014 r. w Legnicy. Liderem Konsorcjum jest Legnicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, a liderem wspierającym Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
INWEST-PARK Sp. z o.o.42 Idei klastra patronuje Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Politechnika Wrocławska. 

Członkami Klastra są m.in. takie przedsiębiorstwa jak: Aircom Automotive, BASF Polska, 
Centrum Intermodal Ritex Transport Spedycja Logistyka, Faist ChemTec, Faurecia, Fiuka 
Polska, Gates Polska, GOTEC Polska, Hester, HMT Heldener MetallTechnik, Pittsburgh Glass 
Works, Plasticons Durex Polska, Pneumat System, Sanden Manufacturing Poland, Schurholz 
Polska, Sitech, Viessmann Technika Grzewcza, Voestalpine Rotec, Volkswagen Motor Polska, 
Vorwerk Dichtungssysteme Polska i Wezi-tec43.  
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41

 http://lsse.eu/klastry/dolnoslaski-klaster-motoryzacyjny/o-nas/ [21-03-2019] 
42

 Klaster Motoryzacyjny LSSE - dlaczego warto do nas dołączyć?, https://gazetawroclawska.pl/klaster-
motoryzacyjny-lsse-dlaczego-warto-do-nas-dolaczyc/ar/11517852 [21-03-2019] 
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 http://lsse.eu/klastry/dolnoslaski-klaster-motoryzacyjny/partnerzy/# [2-04-2019] 
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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 Mobilność przestrzenna na Dolnym Śląsku w ciągu ostatnich 10 lat 
poprzedzających badanie w niewielkim zakresie (15% 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. 
Nie istnieje zależność pomiędzy wielkością firm, a ich aktywnością w analizowanym zakresie. 
Średnie i duże przedsiębiorstwa równie często jak firmy mikro podejmowały tego rodzaju 
starania. Może to oznaczać, że świadomość znaczenia prawnej ochrony jest dość 
powszechna, co skłania nawet najmniejsze podmioty do ponoszenia kosztów związanych z 
jej uzyskaniem. 

Wykres 1. Uzyskiwanie w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna praw własności intelektualnej wg wielkości i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, (n=100) 
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Wykres 2. Uzyskiwanie w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna praw własności intelektualnej wg sektorów działalności  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, (n=100) 

Jeśli weźmiemy pod uwagę strukturę populacji przedsiębiorstw wg subregionów oraz 
sektorów działalności (wykresy 1 i 2), wówczas okazuje się, że wyraźnie odstają pod tym 
względem firmy z subregionu jeleniogórskiego. Największe zaangażowanie wykazują 
natomiast firmy z Wrocławia i okolic. W tym przypadku jakkolwiek odsetek firm, która 
uzyskały ochronę prawną jest najmniejszy, to jednak znaczny odsetek firm oczekują na 
stosowne decyzje w tym zakresie. W kontekście podobszarów badanej IS na uwagę pod tym 
względem zasługuje sektor wytwarzania urządzeń i podzespołów dla środków transportu, jak 
również systemów i podzespołów dla branży kosmicznej. Średnia liczba uzyskanych praw 
własności intelektualnej jest przy tym kilkakrotnie większa niż złożonych wniosków (tabela 
11), co oznacza, że aktywność podmiotów z analizowanej branży spadła. 

Przyglądając się strukturze praw własności intelektualnej (wykres 3) możemy stwierdzić, że 
dominuje ochrona wzorów użytkowych oraz ochrona patentowa, które są udziałem połowy 
firm deklarujących posiadanie praw własności intelektualnej, a dodatkowo 28,6% firm 
deklaruje złożone wnioski.  Z pozostałych form ochrony najrzadziej stosowane są znaki 
towarowe oraz prawa autorskie. Ich niski udział jest pochodną specyfiki branży, gdzie 
innowacje mają z reguły postać materialnych pomysłów (jeśli czerpie się z innych pomysłów 
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zbyt dużą popularnością. Patrząc na rozkład danych dotyczących tego aspektu należy jednak 
mieć na uwadze niewielka liczebność wycinka próby przedsiębiorstw, które podejmują tego 
rodzaju działania. 
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Wykres 3. Rodzaje praw własności intelektualnej uzyskane w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm (dane liczbowe) 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=15 

Tabela 7. Rodzaje praw własności intelektualnej uzyskane w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg subregionów i sektorów działalności 
(dane liczbowe) 
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Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=15 
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branż natomiast wyróżnia się pod tym względem sektor wytwórców urządzeń i podzespołów 
dla środków transportu.  

Rozwinięciem zagadnienia jest analiza danych dotyczących deklarowanego przez firmy 
poziomu wdrażania innowacji.  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że wg 55% 
firm prowadzą one działania, które można określić mianem wdrażania innowacji. 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, albo barierę stanowi proces jej uzyskiwania (czas i 
koszty). Tym razem 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 4). Najmniej innowacyjne są natomiast firmy z branży zajmującej 
się poprawa bezpieczeństwa transportu oraz wytwarzające systemy zwiększające 
efektywność transportu (wykres 5). 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, co potwierdzałoby obserwacje 
wynikające ze wskazań dotyczących ochrony prawnej własności intelektualnej. Występujące 
różnice mogą wynikać ze wspomnianego już braku zaufania do ochrony prawnej, ale też być 
powiązane z nieumiejętnością obiektywnej oceny potencjału wdrażanych rozwiązań. 

Wykres 4. Wprowadzanie w ostatnich 10 latach innowacji przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 5. Wprowadzanie w ostatnich 10 latach innowacji przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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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. Dodatkowo przedsiębiorcy 
wskazują na usługowy charakter oferty (to wszak nie wyklucza innowacyjności, np. 
procesowej czy marketingowej) czy zestandaryzowany charakter oferty. Zakres udzielanych 
odpowiedzi pokazuje, że podobnie jak w przypadku innych IS Dolnego Śląska firmy z 
analizowanej branży wymagają wsparcia w zakresie kreowania pomysłów rozwojowych, w 
tym w zakresie wdrażania innowacji. 

Wykres 6. Przyczyny braku wprowadzania innowacji przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=45 

Wykres 7. Rodzaje innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 
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Pozytywnych obserwacji w opisywanym zakresie dostarcza także analiza struktury 
wdrażanych innowacji. Są to w większości wdrożenia bazujące na nowych opracowaniach 
technologicznych produktów (por. wykres 7 i tabela 8). W wyraźnie mniejszym stopniu 
mamy do czynienia z innowacjami relatywnie najprostszymi i niewymagającymi chociażby 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jakimi są innowacje marketingowe. Analizując 
uzyskane wyniki należałoby uwzględnić specyfikę branży i relacji, jakie nawiązują firmy. Są to 
głównie relacje B2B, gdzie większe znaczenie mają obiektywne użyteczności i efektywność 
wykorzystania projektowanych lub sprzedawanych urządzeń czy systemów niż otoczka 
promocyjna (choć oczywiści nie należy o niej zapominać). Dodatkowo istotne jest 
subiektywne podejście przedsiębiorców w zakresie rozumienia poszczególnych typów 
innowacji (podobnie zresztą jak samego identyfikowania innowacji). Jeśli chodzi natomiast o 
subregiony, to najmniejsze zróżnicowanie występuje w przypadku okolic Jeleniej Góry. 

Wykres 8. Rodzaje innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Tabela 8. Średnia liczba innowacji przypadająca na przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna  
 Rodzaje innowacji Średnia liczba innowacji 

produktowe 7,51 

procesowe 3,31 

marketingowe 0,60 

organizacyjne 1,67 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Korzystny wymiar mają z kolei wynikające z badania dane dotyczące zakresu innowacji, które 
w znacznej mierze mają charakter międzynarodowy (47,3% - por. wykres 9), choć większość 
to jednak innowacje na poziomie poszczególnych firm. Co prawda należy pamiętać o tym, że 
bazujemy na nieweryfikowanych deklaracjach respondentów, tym niemniej prezentowany 
rozkład danych może świadczyć o nie do końca określonym potencjale innowacyjnym firm, 
a to z kolei może mieć istotne znaczenie wobec tendencji zachodzących na globalnym rynku. 
Specyfika branży powoduje bowiem, że szansę na rynkowy sukces będą miały przede 
wszystkim firmy/branże zdolne do konkurowania innowacyjnością swoich produktów. 
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Wykres 9. Poziom innowacyjności rozwiązań wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Wykres 10. Poziom innowacyjności rozwiązań wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 
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Największy zakres innowacyjności wskazują przy tym firmy z subregionu legnicko-
głogowskiego oraz wrocławskiego i miasta Wrocławia. Z kolei na przeciwstawnym biegunie 
znajdziemy subregion jeleniogórski, gdzie wyraźnie dominują innowacje na poziomie firmy 
(wykres 9). Patrząc na sektory działalności zauważamy natomiast, że na ponadlokalny 
(krajowy lub międzynarodowy) poziom innowacji najczęściej wykazują firmy zajmujące się 
wytwarzaniem systemów i podzespołów dla branży kosmicznej oraz systemów i 
podzespołów dla środków transportu (wykres 10). 

Wspomniane zagadnienia są wstępem do kolejnego wątku, dużo mówiącego o potencjale 
innowacyjnym firm, jakim jest źródło ich inspiracji innowacyjnych.  Z przeprowadzonego 
badania wynika, że większość firm (81,8%) wdrażających innowacje swoje potrzeby w 
zakresie wdrażania innowacji opiera na własnych pomysłach i zasobach (wykres 11). 
Świadczy to niezwykle korzystnie o potencjale rozwojowym firm, ale też z drugiej strony 
może wynikać z braku świadomości istnienia jednostek wspierających działania badawczo-
rozwojowe bądź niekorzystania z tego rodzaju oferty chociażby z powodów finansowych 
(wysokie z punktu widzenia firm ceny usług – por. podrozdział 4.3.3 Aktywność badawczo-
rozwojowa przedsiębiorstw). Wśród innych pomysłów na czerpanie inspiracji rozwojowych w 
zakresie innowacji relatywnie często pojawia się kopiowanie rozwiązań rynkowych (zapewne 
z modyfikacjami) czy współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami (np. uczelniami).   

Wykres 11. Sposoby pozyskiwania pomysłów na nowe produkty, procesy, zmiany organizacyjne 
i marketingowe w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Dużo informacji o potencjale badanej populacji firm w kontekście rozwoju innowacyjności 
daje również analiza danych odnoszących się do przyczyn wdrażania innowacji (wykres 12). 
Wynika z nich, że przedsiębiorcy mają dużą świadomość odnośnie wymagań rynku, bo to 
właśnie jego wymogami, jak również chęcią rozwoju firmy czy zwiększenia jej 
konkurencyjności były głównie motywowane działania proinnowacyjne. Część wskazań 
odnosi się także do poprawy szeroko rozumianej efektywności działania firm, zwiększenia ich 
wydajności czy obniżenia kosztów działalności. Te aspekty również prowadzą do poprawy 
konkurencyjności firmy, ale ważne jest to, że innowacje nie są celem samym w sobie, ale 
mają procesowy charakter usprawniający funkcjonowania całych przedsiębiorstw. 
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Wykres 12. Przyczyny wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Zagadnienia ochrony własności intelektualnej oraz rozwoju innowacyjności, jakkolwiek są 
z sobą w pewnym stopniu powiązane, to jednocześnie zwraca uwagę kwestia stosunkowo 
dużej deklarowanej aktywności innowacyjnej przy niskim zaangażowaniu w pozyskiwanie 
ochrony prawnej. Nie wydaje się przy tym, aby to wielkość firm (większy potencjał 
organizacyjny czy finansowy) była determinantą w tym zakresie. Wysoki poziom 
zaawansowania technologicznego rozwiązań wytwarzanych przez przedsiębiorstwa 
w branży, oparte w dużej mierze na wykorzystaniu narzędzi ICT, jak również możliwość 
korzystania ze wsparcia instytucji otoczenia biznesu (np. parków technologicznych) 
sprawiają, że innowacje są w równym stopniu możliwe do generowania w mniejszych 
firmach, jak dużych podmiotach.  
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4.2.2. Plany przedsiębiorstw odnośnie rozwoju innowacji 

Kontynuacją analizy działań innowacyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw z IS Mobilność 
przestrzenna jest diagnoza ich planów w zakresie wdrażania innowacji w perspektywie 
najbliższych kilku lat.  

Wykres 13. Plany w zakresie rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach w przedsiębiorstwach z 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 14. Plany w zakresie rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach w przedsiębiorstwach z 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Jak się okazuje takie plany deklaruje niemal tyle samo firm (58%), ile wskazało na 
doświadczenia w zakresie wdrażania innowacji w ciągu ostatnich 10 lat (55% - por. wykres 4). 
W tym przypadku wielkość firm wydaje się mieć niewielki wpływ, ponieważ w przypadku 
mikrofirm mamy wyraźnie niższy poziom tego rodzaju deklaracji i (42,2%). Z kolei jednak 
małe firmy wskazywały na zamierzenia innowacyjne częściej niż podmioty średniej wielkości, 
stąd też można powiedzieć, że wielkość firm nie odgrywa tu kluczowej roli. Ponownie jednak 
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konieczne jest zastrzeżenie dotyczące sposobu rozumienia przez firmy pojęcia ‘innowacja’, 
gdzie, jak pokazały dotychczasowe analizy, mamy do czynienia z pewną dowolnością w 
interpretacji. Najwyraźniejsza prawidłowość występuje w obrębie sektorów działalności, 
gdzie firmy zajmujące się wytwarzaniem systemów zwiększających efektywność transportu 
czy poprawiających bezpieczeństwo transportu w najmniejszym stopniu planują rozwój 
innowacji (ponad połowa z nich deklaruje brak takich planów, jak również w najmniejszym 
stopniu wskazywały na wdrażanie innowacji w przeszłości). 

Wykres 15. Przyczyny braku planów w zakresie rozwoju innowacji w najbliższych 3 latach w 
przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=42 

Pośród przyczyn braku zamierzeń odnośnie rozwoju innowacji wymienia się w pierwszej 
kolejności brak środków finansowych, co może wynikać chociażby z przeprowadzonych już 
wcześniej inwestycji w rozwój. Część respondentów nie potrafiła podać jednoznacznej 
przyczyny. 

Wykres 16. Rodzaje innowacji będących w planach przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=58 
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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 16-17). Porównując te 
wskazania z odpowiedziami odnośnie doświadczeń możemy uznać, że mamy do czynienia ze 
spójnością odpowiedzi respondentów w tym zakresie.  

Wykres 17. Rodzaje innowacji będących w planach przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=58 

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. 
Wtedy bowiem zwiększa się szanse na duże zaangażowanie potencjalnych beneficjentów w 
uzyskanie danej pomocy publicznej. Patrząc na prezentowane dalej dane (tabele 9 i 10) 
możemy stwierdzić, że dominuje 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. Nie można jednak wykluczyć faktu, że gotowość do korzystania z 
instrumentów zwrotnych ma związek z chęcią lub wymogiem zapewnienia finansowania 
wkładu własnego w ramach starania o dofinansowanie ze środków UE. Drugą, równie istotną 
grupą działań, jakich oczekiwaliby przedsiębiorcy, jest szeroko pojęte wsparcie 
merytoryczne. Mogłoby ono przyjąć postać doradztwa, udostępniania specjalistycznej 
wiedzy czy szkoleń. Trzecia grupa wreszcie, choć najrzadziej reprezentowana, to szeroko 
rozumiane działania ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak tworzenie klastrów czy 
stref dających preferencyjne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Tabela 9. Wsparcie, jakiego oczekują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna dla rozwoju działalności innowacyjnej wg wielkości firm 
i subregionów 
 

ogółem mikro mała średnia duża jeleniogórski 
legnicko-
głogowski 

wałbrzyski 
wrocławski 

i miasta Wrocławia 

bezzwrotnego dofinansowanie 45 49 52 23 45 29 58 44 46 

szkolenia 25 18 17 46 32 29 23 22 27 

preferencyjna pożyczka/kredyt 19 18 20 23 13 7 23 18 22 

doradztwo 15 12 15 17 19 15 23 11 15 

dostęp do wiedzy specjalistycznej (raporty, ekspertyzy) 13 6 20 17 6 15 0 15 17 

udzielenie poręczeń 7 3 9 12 6  6 15 5 

tworzenie klastrów/ grup producenckich 6 3 9 6 6 7 6 7 5 

tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, stref aktywności 
gospodarczej itp. 

4 3 6 6    7 5 

trudno powiedzieć 4  3 6 13 0 6  7 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=58 

Tabela 10. Wsparcie, jakiego oczekują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna dla rozwoju działalności innowacyjnej wg subregionów 
i sektorów działalności 
 urządzenia i 

podzespoły dla 
środków 

transportu 

obiekty 
bezzałogowe, w 

tym 
autonomiczne 

źródła 
napędu i 
zasilania 

poprawa 
bezpieczeństwa 

transportu 

systemy i 
podzespoły 
dla branży 
kosmicznej 

systemy 
zwiększające 
efektywność 
transportu 

bezzwrotnego dofinansowanie 44 58 58  41 58 

szkolenia 31    23 39 

preferencyjna pożyczka/kredyt 22 58   17 39 

doradztwo 17    12 39 

dostęp do wiedzy specjalistycznej (raporty, ekspertyzy) 19    6 39 

udzielenie poręczeń 10     39 

tworzenie klastrów/ grup producenckich 5    6 39 

tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, stref aktywności 
gospodarczej itp. 

2    6 39 

trudno powiedzieć 5     19 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=58 
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Biorąc pod uwagę wpływ takich zmiennych jak wielkość firmy, lokalizacja (tabela 7) czy 
sektor działalności (tabela 8) widzimy, że działania w postaci różnego rodzaju wsparcia 
finansowego w największym stopniu są oczekiwane przez mniejsze firmy. I to właśnie 
wielkość firm wydaje się tu być największą determinantą. Subregion czy sektor działalności 
nie wpływają w wyraźny sposób na kształtowanie się określonych preferencji w tym zakresie. 

Powiązana z powyższym jest kwestia możliwych do zastosowania schematów wsparcia z 
UE, jakie mogłoby być kierowane do przedsiębiorców zaliczanych do inteligentnej 
specjalizacji Mobilność przestrzenna. Na podstawie prezentowanych poniżej danych 
można uznać, że co do idei odpowiadają one wskazaniom przedsiębiorców z ogólnego 
pytania o wsparcie, gdzie mieliśmy do czynienia z trzema grupami działań: finansowe, 
merytoryczne oraz systemowe. W przypadku wsparcia z UE również się one pojawiają, 
zwłaszcza pierwsze dwa:  

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

- usługi doradcze, szkolenia – wsparcie merytoryczne (por. wykres 18). 

Wykres 18. Forma lub przeznaczenie wsparcia z UE, jakiego oczekują przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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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. Współpraca ta może mieć postać kontraktacyjną i polegać na dostarczaniu 
półproduktów czy surowców, ale też może mieć głębszy charakter, który zresztą, choć w 
niewielkim stopniu, zarysował się już wcześniej przy wskazywaniu źródeł pomysłów na 
innowacje. Pewna część inspiracji rozwojowych jest właśnie efektem współpracy z innymi 
przedsiębiorstwami z branży, a taką deklaruje niemal jedna trzecia firm uczestniczących 
w badaniu (wykres 19).  

Wykres 19. Współpraca przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z partnerami 
biznesowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Można przyjąć, że małe firmy są najbardziej otwarte na tego rodzaju kooperację, choć 
rozkład danych nie wskazuje na szczególnie istotne znaczenie wielkości firm. Nie ma 
natomiast wyraźnej prawidłowości w powiązaniu z lokalizacją czy sektorem prowadzonej 
działalności. Występują oczywiście różnice we wskazaniach, jednak nie dają one podstaw do 
orzekania w zakresie występujących w tym zakresie prawidłowości. 

Wykres 20. Współpraca przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z partnerami 

biznesowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Wykres 21. Z jakimi partnerami biznesowymi współpracują przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=32 

Analiza struktury podmiotów, z jakimi kooperują respondenci badania ujawnia (wykres 21), 
że są to przede wszystkim szeroko rozumiane podmioty z branży (przedsiębiorstwa, 
dostawcy, dystrybutorzy), pomiędzy którymi zachodzą najprawdopodobniej głównie relacje 
biznesowe. Jest też jednak dość duża grupa instytucji wspierających biznes, w tym jednostki 
badawczo-naukowe, co przy wdrażaniu innowacji wydaje się mieć kluczowe znaczenie. Jak 
zatem widać spektrum typów podmiotów, jak również relacji pomiędzy podmiotami jest 
dość szerokie. Zwraca jednak uwagę 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 22. Przedmiot współpracy z partnerami biznesowymi przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=32 
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Z prezentowanych danych wynika, że mamy do czynienia z dużym brakiem zaufania do 
partnerów biznesowych i niechęci do kooperacji w szerszych inicjatywach, jak klastry czy 
grupy producenckie. O znaczeniu współpracy dla rozwoju innowacji w branży świadczy 
zakres (przedmiot) współpracy z podmiotami z branży, jaki deklarowali uczestniczący w 
badaniu respondenci. Jak widać dalej (por. wykres 22) mamy tu do czynienia z pełnym 
spektrum form współpracy wspierających wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Najczęściej 
występujące to, szeroko pojęta wymiana wiedzy i doświadczeń, wspólne projekty B+R oraz 
zlecanie ekspertyz. Pozostałe jednak działania, choć występują relatywnie rzadziej, składają 
się na dość interesujący potencjał kooperacyjny sektora. 

Wykres 23. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
z partnerami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=68 

Przyczyny niepodejmowania takiej współpracy wynikają z deklarowanego braku potrzeb 
w tym zakresie – wskazało na nią 69,1% firm, które nie podejmuje współpracy z partnerami 
biznesowymi (wykres 23). Wynika z tego, że nie dostrzega się znaczenia networkingu i 
koopetycji jako narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorstw. Wydaje się zatem, że 
stworzenie przestrzeni do networkingu branżowego, połączone ze stymulowaniem procesów 
kooperacji mogłoby wydatnie przyczynić się do zwiększenia poziomu współpracy w obrębie 
przedmiotowej inteligentnej specjalizacji, choćby przez sam fakt ujawniania w przestrzeni 
społeczno-biznesowej podmiotów tworzących strukturę danej branży czy sektora.  

Generalna konkluzja wynikająca z analizy wyników dotyczących skłonności kooperacyjnej 
pokazuje, że mamy do czynienia z niewielkim ciążeniem przedsiębiorstw w kierunku 
niewymuszonej kooperacji. Rynek, zapewne tak jak wiele innych w Polsce, cechuje się 
dużym poziomem nieufności, co powoduje, że dominują wymuszone kontaktami 
biznesowymi relacje z innymi przedsiębiorstwami w rodzaju dostawców czy 
dystrybutorów. 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.  
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4.2.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw w branży 

Przejawem pośrednio wskazującym na potencjał innowacyjny przedsiębiorstw i ich zdolność 
konkurencyjną jest posiadanie odbiorców swoich produktów za granicą. 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 zagraniczne to nie 
tylko nowe rynki zbytu, ale również możliwość podpatrywania nowych rozwiązań. 

W przypadku przedsiębiorstw analizowanej branży mamy do czynienia z dość wysokim 
poziomem internacjonalizacji określonej poprzez fakt sprzedaży produktów na rynkach 
zagranicznych. Ogółem robi tak trzy czwarte firm, przy czym większość ogranicza swoje 
działania handlowe do terenu UE. Wielkość firm nie jest istotnym czynnikiem 
determinującym poziom tego rodzaju aktywności. Wpływa co najwyżej na jej zakres 
przestrzenny. W gronie większych firm odsetek ten jest dużo wyższy, zwłaszcza jeśli chodzi o 
aktywność poza UE, co może mieć związek chociażby ze stażem rynkowym, który generuje 
zakres podejmowanej kooperacji rynkowej. Większość małych firm aktywnych na rynkach 
zagranicznych kieruje z kolei swoje kroki eksportowe na rynki UE, gdzie bariery wejścia 
(swobodny przepływ ludzi, towarów i kapitału) są dużo mniejsze niż na innych rynkach.  
(wykres 24).  

Wykres 24. Sprzedaż produktów za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Wykres 25. Sprzedaż produktów za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Parząc na rozkład terytorialny uzyskanych odpowiedzi na pewno zwraca uwagę niski poziom 
aktywności na rynkach zagranicznych firm z Wrocławia i subregionu wrocławskiego oraz 
subregionu wałbrzyskiego (por. wykres 24). Z kolei rozkład danych uwzględniający sektory 
działalności (wykres 25) pokazuje, że najbardziej aktywne sprzedażowo na rynkach 
zagranicznych poza UE są firmy produkujące urządzenia i podzespoły dla środków transportu 
oraz źródła napędu i zasilania, bowiem nawet 71% z ich sprzedaje produkty za granicę. W 
pozostałych podobszarach działalności aktywność sprzedażowa koncentruje się na rynku 
wspólnotowym.  

Wykres 26. Kraje, do których eksportują swoje produkty przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=75 
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Analiza struktury sprzedaży pozwala sądzić, że rynki zagraniczne stanowią istotną rolę 
w kształtowaniu przychodów przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna. Dla 
ponad połowy firm przychody z eksportu stanowią co najmniej 50% wartości sprzedaży 
(wykres 27). 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 legnicko-głogowskiego, dla których sprzedaż 
za granicę w niemal trzech czwartych przypadków stanowi ponad 50% przychodów (por. 
tabela 11). Z kolei w ujęciu sektorowym (tabela 12) zwracają uwagę firmy specjalizujące się 
produkcji źródeł napędu i zasilania, gdzie we wszystkich przypadkach udział sprzedaży na 
rynkach zagranicznych stanowi ponad 50% ogółu. 

Wykres 27. Udział eksportu w sprzedaży za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna 

  
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=75 
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Tabela 11. Udział eksportu w sprzedaży za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 
 mikro mała średnia duża jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski i miasta Wrocławia 

poniżej 5% 6 11 0 6 0 17 0 8 

od 5% do 10% 10 9 10 17 0 17 14 4 

od 11% do 20% 2 5 0 0 0 0 0 0 

od 21% do 30% 8 9 10 6 0 6 7 8 

od 31% do 40% 4 0 10 6 0 6 0 8 

od 41% do 50% 5 7 0 12 0 0 0 8 

powyżej 50% 40 34 44 29 75 29 55 41 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=75 
 

Tabela 12. Udział eksportu w sprzedaży za granicę przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 
 

urządzenia i 
podzespoły dla 

środków transportu 

źródła napędu i 
zasilania 

poprawa 
bezpieczeństwa 

transportu 

systemy i 
podzespoły dla 

branży 
kosmicznej 

systemy zwiększające 
efektywność transportu 

poniżej 5% 3 0 10 0 7 

od 5% do 10% 3 0 20 38 10 

od 11% do 20% 3 0 0 0 2 

od 21% do 30% 18 0 5 0 2 

od 31% do 40% 0 0 10 0 5 

od 41% do 50% 3 0 0 0 10 

powyżej 50% 45 75 30 38 39 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=75 
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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 działalność44: 
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 regionalnego45, 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 

                                         
44

 Za: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, Rocznik opracowany przez zespół redakcyjny Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu, 2017, str. 247-248 
45

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



 

62 

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)46. 

Jak wskazują najnowsze dane zawarte w Roczniku Statystycznym Województwa 
Dolnośląskiego47, 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 13. 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 zatrudniał48 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 14. 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. 

  

                                         
46

 Za: Raport Regionalny Województwo Dolnośląskie, red. Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., Wrocław 2011, str. 60 
47

 Za: Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego, Rocznik opracowany przez zespół redakcyjny Urzędu 
Statystycznego we Wrocławiu, 2018, str. 254 
48

 Zatrudnieni w tzw. ekwiwalentach pełnego czasu pracy 
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Tabela 15. Nakłady49 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 16. Nakłady50 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 dość znaczna 
koncentracja nakładów na rozwój nauk inżynieryjnych i technicznych, co może być również 
istotne z punktu widzenia specyfiki branży będącej przedmiotem analizy. Ponad połowa 
nakładów została przeznaczona na prace wykonywane w obrębie tej szerokiej dziedziny 
nauk. 

Nakłady na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych 
obejmują51 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. 

                                         
49

 Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych 
50

 Wewnętrzne, bez amortyzacji środków trwałych 
51

 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 pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, produkcja maszyn i urządzeń, jak również produkcja urządzeń 
elektrycznych należą do branż, w których udział podmiotów wprowadzających innowacje w 
ogóle przedsiębiorstw plasuje je powyżej średniego regionalnego poziomu. 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%). 

Tabela 17. Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu 
przedsiębiorstw52 według rodzajów wprowadzonych innowacji53 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. 

  

                                         
52

 Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 
53

 W zakresie innowacji produktowych i procesowych 
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Tabela 18. Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2017 roku (w tysiącach zł)54  
 

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 #
55

 # # 171 1621 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

78470 32483 # # # # # 

Produkcja wyrobów 
farmaceutycznych 

37565 # # # # # # 

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 # # 

                                         
54

 W zakresie innowacji produktowych i procesowych; dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 49 osób  
55

 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 # # # # # 

Produkcja mebli # - # # 6276 # # 

Pozostała produkcja 
wyrobów 

# # - # # - # 

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 mobilności przestrzennej. Do jednostek 
prowadzących badania w tym zakresie zalicza się przede wszystkim Politechnika 
Wrocławska – w szczególności jej Wydział Mechaniczny, ale także Wydział Elektryczny. 
Jednostką odpowiedzialną za transfer technologii tego podmiotu jest Wrocławskie Centrum 
Transferu Technologii56, którego misją jest komercjalizacja wyników badań naukowych 
uzyskiwanychw 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-Technicznej57, które prowadzi działalność skierowaną zarówno dla przedstawicieli 
świata naukowego, jak i przedsiębiorców ułatwiając szeroko rozumiany dostęp do informacji, 
w tym poprzez ofertę badań. 

Istotne znaczenie ma również w tym zakresie potencjał rozwojowy działalności Polskiego 
Ośrodka Rozwoju Technologii (dawniej: Wrocławskie Centrum Badań EIT+), który oferuje 
usługi badawcze dla przemysłu58, w tym usługi analityczne i badawczo- rozwojowe w 
obszarze Automotive, takie jak badania fizyko-chemiczne, mechaniczne, badania 
powierzchni, termiczne, palności i reologii oraz testy starzeniowe. Z dniem 1 kwietnia 2019 
roku podmiot ten na mocy Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 r. stał 
się jednostką wchodząca w skład ogólnopolskiej sieci instytutów badawczych, której 
powołanie ma zapewnić naukowe środki do realizacji programów o strategicznym znaczeniu 
dla państwa.59 

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. 

Istotnym wskaźnikiem w zakresie oceny infrastruktury badawczo-rozwojowej na terenie 
województwa dolnośląskiego jest liczba akredytowanych laboratoriów, które są 
zlokalizowane na tym obszarze. Akredytację należy rozumieć jako formalne uznanie przez 
upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny 
zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania 
określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu. 
Zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17000:2006 akredytacja jest to "atestacja przez stronę 
trzecią, dotycząca jednostki oceniającej zgodność, służąca formalnemu wykazaniu jej 
kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności"60. 

W 2017 r. na Dolnym Śląsku funkcjonowało 358 podmiotów w działalności B+R, co stanowiło 
7,02% ogółu podmiotów tego typu w kraju i plasowało województwo na 5. pozycji w skali 
kraju61.  

                                         
56

 Za: http://www.wctt.pl/ 
57

 Za: http:// http:/www.centrum.pwr.edu.pl/ 
58

 Za: http://www.eitplus.pl 
59

 https://www.port.org.pl/pl/port-staje-sie-instytutem-w-sieci-badawczej-lukasiewicz/ 
60

 Za: Polskie Centrum Akredytacji http://www.pca.gov.pl/akredytacja/akredytacja/rola-akredytacji/ 
61

  Dane GUS za 2017 r.  
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Mając na uwadze branżę, które dotyczy niniejszy raport, podkreślić należy znaczenie pozycji 
Politechniki Wrocławskiej oraz podległych jej jednostek naukowych i licznych laboratoriów. 
Laboratoria badawcze (17562) z Politechniki Wrocławskiej działają na różnych poziomach 
struktury organizacyjnej. Są to laboratoria na poziomie Wydziałów, Instytutów oraz 
Zakładów odpowiednich do tematyki badań prowadzonych badań i zakresu akredytacji. Na 
Wydziale  Mechanicznym funkcjonuje 9 laboratoriów, w tym 2 akredytowane (w Katedrze 
Konstrukcji i Badań Maszyn oraz Laboratorium Reverse Engineering), na Wydziale Elektroniki 
jest 17 laboratoriów w tym 4 akredytowanymi, jedno laboratorium działa na Wydziale 
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, 5 na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, jedno na 
Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym63. , Na uczelni funkcjonuje także Zespół Laboratoriów 
Naukowo-Badawczych Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT), który 
realizuje badania i usługi w obszarze innowacyjnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) i technologii multimedialnych. W skład Zespołu wchodzi obecnie 14 
laboratoriów. Działania każdego z nich są zgodne z priorytetowymi kierunkami rozwoju 
biznesu i nauki w Polsce i w Europie64. Własne laboratoria badawcze posiada również sektor 
prywatny. Wskazać tu należy m.in. KGHM Cuprum sp. z o.o. – Centrum Badawczo-
Rozwojowe, które kieruje swoje usługi przede wszystkim dla przemysłu maszynowego, 
chemicznego, a także podmiotów zajmujących się produkcją instrumentów medycznych, 
precyzyjnych i optycznych. Pozostałe laboratoria stanowią aż 28,4% laboratoriów 
akredytowanych w województwie dolnośląskim.65 

Danych na temat potencjału jednostek badawczo-rozwojowych dostarcza analiza rejestru 
znajdującego się w bazie Polon. Jak wynika z analizy tego rodzaju skategoryzowanych 
podmiotów jest na Dolnym Śląsku 11, z czego jedna uzyskała najwyższą możliwą ocenę (A+ - 
poziom wiodący). 

Tabela 19. Rejestr jednostek naukowych działających na potrzeby IS Mobilność przestrzenna na 
Dolnym Śląsku wg danych bazy Polon 
 Kategoria naukowa Dyscypliny naukowe Jednostki podrzędne 

Instytut 
Automatyki 
Systemów 
Energetycznych 

B – poziom 
zadowalający 

energetyka 
Laboratorium Badawcze 

Laboratorium Wzorcujące 

"Poltegor-
Instytut" Instytut 
Górnictwa 
Odkrywkowego 

B – poziom 
zadowalający 

- biotechnologia 
- mikrobiologia 

- geologia 
- automatyka i robotyka 
- budowa i eksploatacja 

maszyn 
- energetyka 

- górnictwo i geologia 
inżynierska 

- inżynieria środowiska 
- mechanika 

- technologia chemiczna 
-transport 

- Laboratorium Diagnostyki 
Elektrycznej, Termicznej i 

Układów Hydraulicznych (DI) 
- Pracownia Geologii i 

Ochrony Środowiska (NC) 
- Pracownia Górnicza (NG) 

- Pracownia Maszyn 
Podstawowych i Urządzeń 

Transportowych (NM) 
- Pracownia Technologii i 

Eksploatacji Taśm 
Przenośnikowych (NT) 

- Pracownia Zrównoważonego 

                                         
62

 https://pwr.edu.pl/uczelnia/o-politechnice/fakty-i-liczby [3-04-2019] 
63

 http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/baza-
laboratoriow?filter%5B20_2_pl_22%5D=&filter%5B20_1_pl_22%5D=&filter%5B20_3_pl_22%5D= [3-04-2019] 
64

 http://biznes.pwr.edu.pl/laboratoria/o-nas [2-04-2019]  
65

 Ibidem, str.46 

https://pwr.edu.pl/uczelnia/o-politechnice/fakty-i-liczby
http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/baza-laboratoriow?filter%5B20_2_pl_22%5D=&filter%5B20_1_pl_22%5D=&filter%5B20_3_pl_22%5D
http://biznes.pwr.edu.pl/badania-i-rozwoj/baza-laboratoriow?filter%5B20_2_pl_22%5D=&filter%5B20_1_pl_22%5D=&filter%5B20_3_pl_22%5D
http://biznes.pwr.edu.pl/laboratoria/o-nas
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 Kategoria naukowa Dyscypliny naukowe Jednostki podrzędne 

Rozwoju i Współpracy 
Międzynarodowej (NE) 

- Wydawnictwo Górnictwa 
Odkrywkowego i Informacja 

Naukowo-Techniczna 

PORT Polski 
Ośrodek 
Rozwoju 
Technologii Sp. z 
o.o. 

B – poziom 
zadowalający 

- biochemia 
- biologia 

- biotechnologia 
- geologia 

- biochemia 
- biotechnologia 

- chemia 
- fizyka 

- elektronika 
- elektrotechnika 

- informatyka  
- inżynieria materiałowa 
- technologia chemiczna 

- telekomunikacja  

Brak jednostek 
organizacyjnych 

Wojskowy 
Instytut Techniki 
Inżynieryjnej im. 
profesora Józefa 
Kosackiego 

A – poziom bardzo 
dobry 

- ochrona środowiska 
- budowa i eksploatacja 

maszyn 
- elektronika 

- elektrotechnika  
- inżynieria chemiczna 

- inżynieria materiałowa 
- inżynieria środowiska 

- mechanika  

 

Źródło: www.polon.nauka.gov.pl 
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Tabela 20. 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 

Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – PORT Polski 
Ośrodek Rozwoju 
Technologii 

brak danych  Rozwój nowych 
technologii poprzez 

prowadzenie badań na 
potrzeby oraz we 

współpracy z 
przemysłem 

Usługi analityczne i badawczo- 
rozwojowe w obszarze: 

 żywności, 

 badań środowiskowych, 

 kosmetyków, 

 przemysłu chemicznego, 

 tworzyw sztucznych, 

 materiałów budowalnych – 
chemia budowlana, 

 farmacja, weterynaria, 
biotechnologia,  

 przemysłu elektronicznego, 
informatycznego, 

 przemysłu wydobywczego: 
metalurgicznego, 
geologicznego, 

 automotive.  

  

 51 zgłoszeń patentowych w 
Polsce 

 10 zgłoszeń patentowych w 
Europie, 38 w trybie PCT, 4 
w USA 

 16 patentów udzielonych w 
Polsce, 1 w USA 

 385 publikacji 

 416 zaangażowanych 
studentów i doktorantów do 
zadań badawczych 

 74 zrealizowane zadania 
badawcze 

 35 laboratoriów nano- i 
biotechnologicznych 

 4 budynki laboratoryjne o 
łącznej powierzchni ponad 
23,5 tys. mkw. 

 100 pracowników 
naukowych 

 14 utworzonych spółek 
opartych na unikalnym 
know-how 

 W 2018 r. 38 trwających 
projektów, 93 zakończone  

brak danych 

Instytut Technologii 
Maszyn i Automatyzacji 
(Politechnika Wrocławska) 
http://www.itma.pwr.wroc
.pl/ 

153 pracowników Badania naukowe 
realizowane w 

Instytucie są skupione 
na czterech 

podstawowych 
technologiach: 

http://www.itma.pwr.wroc.pl/dl
a_przemyslu,371.dhtml 

W Instytucie powstało szereg 
oryginalnych, nowatorskich, 

rozwiązań, które znalazły 
zastosowanie w przemyśle jako 

gotowe projekty, bądź jako 
adaptacja wyników badań. 

W Instytucie 
realizowano wiodący 

projekt celowy 
finansowany ze środków 
KBN, w wyniku którego 

opracowano, 
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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 

odlewniczej, 
spawalnictwa, obróbki 

plastycznej metali i 
polimerów, obróbki 
ubytkowej oraz na 

konstrukcji maszyn i 
systemach 

wytwórczych 
stosowanych w tych 

technologiach. Badania 
te są realizowane w 8 

zakładach naukowych i 
6 laboratoriach 

Instytutu. Są one 
opisane na stronie 

Instytutu. 

zestawiono i 
uruchomiono 

pilotażową instalację 
CIM w Laboratorium 
Centrum Systemów 

Produkcyjnych. 
- „Opracowanie i 
wdrożenie technologii 
kucia dokładnego w 
Kuźni Jawor S.A.” 
projekt nr 
POIG.01.03.01-02-
063/12 realizowany w 
ramach Programu 
Operacyjnego 
Innowacyjna 
Gospodarka  

Centrum Zaawansowanych 
Systemów Produkcyjnych 
(Politechnika Wrocławska) 
http://www.camt.pl/index.
php/pl/o- 
nas/ 

2 profesorów 
tytularnych, 26 
adiunktów, 21 
doktorantów i 23 
pracowników 
badawczo-
naukowych 
płatnych ze zleceń i 
projektów 

Obszary badawcze 
mieszczą się w 
najnowszych trendach 
rozwojowych 
technologii, systemów 
wytwórczych i 
systemów 
informatycznych 
znanych nie tylko w 
Polsce 

Trafny wybór, umiejętne 
wdrożenie i wykorzystywanie 
zintegrowanych systemów 
informatycznych w 
przedsiębiorstwach 
wytwórczych umożliwia 
skrócenia czasu realizacji 
niektórych procesów 
biznesowych od 20 do 70%. 
Poziom oszczędności, jaki 
można osiągnąć, zależy przede 
wszystkim od umiejętności 
identyfikacji potrzeb oraz 
obszarów firmy wymagających 
reengineeringu. 

brak danych brak danych 
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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 

Instytut Konstrukcji i 
Eksploatacji Maszyn 
(Politechnika Wrocławska) 
http://www.ikem.pwr.wro
c.pl/) 

Instytut powstał 
połączenia w jedną 
jednostkę 
organizacyjną pięciu 
katedr Wydziału 
Mechanicznego 
Politechniki 
Wrocławskiej: 

 Maszyn 
Dźwigowych i 
Urządzeń 
Transportowych, 

 Podstaw 
Konstrukcji 
Maszyn, 

 Maszynoznawst
wa Ogólnego i 
Teorii 
Mechanizmów, 

 Silników 
Tłokowych, 

 Nadwozi i 
Ustrojów 
Nośnych. 

 

 biomechanika, 

 mechatronika, 

 teoria maszyn i 
mechanizmów, 

 podstawy konstrukcji 
maszyn, 

 metodologia 
projektowania, 

 tribologia, 

 hydromechanika, 

 niezawodność oraz 
diagnostyka, 

 komputerowe 
wspomaganie 
projektowania i 
obliczenia 
inżynierskie, 

 logistyka i systemy 
transportowe. 

Badania podstawowe i 
stosowane 
zorientowane są na 
określone klasy 
obiektów: 

 maszyny robocze i 
pojazdy 
przemysłowe, 

 napędy hydrauliczne 
i pneumatyczne, 

 silniki spalinowe i 
pojazdy 
samochodowe, 

http://www.ikem.pwr.wroc.pl/i
ndex.php?m=osiagniecia&mm=
przemysl 
 
Instytut współpracuje z 
pokrewnymi ośrodkami 
naukowymi w kraju i za granicą i 
prowadzi szeroką współpracę z 
przemysłem, podejmując 
zadania zlecane przez firmy 
krajowe i zagraniczne. 
 

brak danych brak danych 
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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 

 statki śródlądowe, 

 roboty, 

 biomanipulatory, 
implanty, układy 
kostno-mięśniowe. 

KGHM CUPRUM sp. z o.o. 
Centrum Badawczo-
Rozwojowe 
 
http://www.cuprum.wroc.
pl/cuprum-centrum-
badawczo-rozwojowe-1 

171 pracowników  Działalność obejmuje 
szereg dziedzin 
poczynając od geologii, 
hydrogeologii i 
geofizyki, poprzez 
górnictwo, 
geoinżynierię, 
geodezję, wentylację, 
automatyzację, 
elektryfikację oraz 
mechanizację kopalń, 
aż do wzbogacania 
rudy, składowania 
odpadów 
poflotacyjnych na 
ochronie środowiska i 
obiektów dziedzictwa 
górniczego 
skończywszy. 

P prace badawcze i rozwojowe 
w dziedzinach: 

 górnictwa i 
geoinżynierii, 

 geologii i 
hydrogeologii,  

 geodezji,  

 wentylacji,  

 automatyzacji,  

 mechaniki oraz 
elektryfikacji kopalń,  

 wzbogacania rudy,  

 składowania odpadów 
flotacyjnych,  

 ochrony środowiska,  

 nowych technologii 
energetycznych. 

Usługi obejmują wszystkie fazy 
działalności badawczo-
rozwojowej od badań 
naukowych, poprzez projekt, 
ocenę jego oddziaływania na 
środowisko, analizę 
wykonalności, po nadzór nad 
jego realizacją. 
 

brak danych Uczestniczy w 
europejskich 
programach ramowych, 
biorąc udział w 
międzynarodowych 
projektach dotyczących 
branży wydobywczej. 



 

74 

Nazwa Zatrudnienie 
Obszary badań 

naukowych 
Oferta dla przedsiębiorstw 

Osiągnięcia związane z 
transferem wiedzy i technologii 

Wykorzystanie 
środków zewnętrznych 

(fundusze UE) na 
rozwój innowacji 

Instytut niskich 
Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN 

 
http://www.intibs.pl/o-
instytucie.html 

116 pracowników 
naukowych; w tym - 
33 profesorów, 26 
doktorów 
habilitowanych, 35 
doktorów. 

Prowadzenie prac 
badawczych (przede 

wszystkim badań 
podstawowych), 

kształcenie 
pracowników 

naukowych oraz 
specjalistów o 
kwalifikacjach 
związanych z 

prowadzonymi 
kierunkami badań oraz 

stosowanymi 
metodami 

badawczymi; 
współdziałanie w 

procesie dydaktycznym 
realizowanym na 

wyższych uczelniach; 
przekazywanie 
wyników prac 
naukowych do 
praktycznego 

wykorzystania; 
wspomaganie służb 

państwowych w 
zakresie prac 

metrologicznych; 
upowszechnianie 

wiedzy w zakresie prac 
prowadzonych w 
Instytucie. Rada 

Tematyka badawcza Instytutu 
obejmuje wszechstronne 
badania fizykochemiczne 
struktury ciała stałego oraz jej 
wpływu na własności fizyczne, 
chemiczne i spektroskopowe, ze 
szczególnym naciskiem 
położonym na badania w niskich 
temperaturach. Specjalnością 
Instytutu są badania 
magnetyczne układów 5f- i 4f-
elektronowych, badania 
nadprzewodników, fizyka 
przemian fazowych oraz 
spektroskopia molekularna. 
 
 

brak danych - Doświadczenie w 
wykorzystaniu środków 
w ramach: PO IG (6 
projektów w latach 
2008-2014), Program 
Operacyjny Współpracy 
Transgranicznej 
Republika Czeska - 
Rzeczpospolita Polska 
2007-2013 (2 projekty w 
latach 2010-2015) oraz 
grantów rozwojowych (1 
projekt w latach 2010-
2012). 
 
- Instytut uzyskał 
dotację projakościową 
związaną z uzyskaniem 
statusu Krajowego 
Naukowego Ośrodka 
Wiodącego. 
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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 

Naukowa Instytutu ma 
prawo nadawania 
stopni naukowych 
doktora i doktora 
habilitowanego z 
dziedziny fizyki i 

chemii. 

Instytut Automatyki i 
Systemów Energetycznych 
IASE 
 
http://www.iase.wroc.pl/ 

brak danych Laboratorium 
Badawcze i Wzorcujące 

Instytutu oferuje 
wykonanie badań 
środowiskowych 

urządzeń lub systemów 
elektrycznych/elektroni

cznych w zakresie 
oddziaływań 

elektromagnetycznych 
(EMC), klimatycznych, 

mechanicznych i 
bezpieczeństwa 
elektrycznego. 

brak danych http://www.iase.wroc.pl/pdfy/r
ealizacje.pdf 

Programy unijne 
ENERGYREGION (2012) 
Efektywny rozwój 
rozproszonej energetyki 
odnawialnej 
w połączeniu 
z konwencjonalną 
w regionach 
(Effective development 
of dispersed renewable 
energy in combination 
with conventional 
energy in Regions) 
  
Projekty zakończone 
(2008) 
CEPRIN – Centrum 
Promowania Innowacji 
w Energetyce na Terenie 
Dolnego Śląska 
ABS-Klaster – klaster dla 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
Dolnego Śląska 

http://www.energy-region.eu/
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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 

Projekty dofinansowane 
ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizacji 
projektu w ramach 
priorytetu 2 – 
Wzmocnienie Rozwoju 
Zasobów Ludzkich 
w Regionach 
Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 
2004-2006 
CEPRIN – projekt, 
którego celem było 
stworzenie centrum 
promowania innowacji 
technicznych 
i technologicznych 
w dziedzinie energetyki 
na terenie Dolnego 
Śląska 
CEPRIN 
ABS-Klaster – projekt, 
którego celem było 
utworzenie 
innowacyjnego klastra 
dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
Dolnego Śląska 
ABS-Klaster 

http://www.ceprin.wroc.pl/
http://www.abs-klaster.wroc.pl/
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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 

Wojskowy Instytut Techniki 
Inżynieryjnej im. profesora 
Józefa Kosackiego 

 Brak danych 

Wojskowy Instytut 
Techniki Inżynieryjnej 
posiada laboratorium 
badawcze działające 

zgodnie z wymaganiami 
PN-EN ISO/IEC 17025 w 

zakresie:    
wydobywania i 

uzdatniania wody, 
    amunicji i sprzętu 

saperskiego oraz 
sprzętu 

elektroenergetyki 
polowej, 
    sprzętu 

inżynieryjnego i 
przeprawowo-

mostowego oraz 
fortyfikacji, 

    maskowania i 
rozpoznania 

Brak danych 

- Zestaw narzędzi do 
rozminowania humanitarnego 

- Inżynieryjny System 
Minowania ISM  

- Filtr indywidualny do 
oczyszczania wody 

- Filtr przenośny FPW-30M 
- Farby i powłoki 

przeciwradiolokacyjne 
- Sposób wytwarzania 

termochromowego maskowania 
aktywnego 

Brak danych  

      

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

Analiza w zakresie działalności badawczo-rozwojowej obejmuje dwa wątki. Z jednej strony 
opisany został potencjał Dolnego Śląska w zakresie wyposażenia w jednostki oferujące usługi 
badawczo-rozwojowe, teraz z kolei podjęty zostanie temat aktywności przedsiębiorstw 
w zakresie prowadzenia prac badawczo rozwojowych. W efekcie przeprowadzonych 
wywiadów stwierdzono, że jedynie co piąta z nich prowadzi na swoje potrzeby prace 
badawczo-rozwojowe, z tego większość ma podobne działania również w planach (por. 
wykres 28). Pozostałe tego nie robią i tylko co dziesiąta firma (9% wskazań) ma takie plany 
(firmy, które planują niezależnie od tego czy prowadzą obecnie prace badawczo-rozwojowe, 
czy też nie). Prowadzenie prac badawczych jest relatywnie częściej stosowane przez większe 
firmy, jak również te ulokowane w subregionie wrocławskim, z których niemal połowa 
prowadzi lub planuje prowadzić taką działalność. 

Wykres 28. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Wykres 29. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

 
W grupie firm prowadzących działalność B+R większość (ogółem 94,7% czyli ponad 9 na 10 
firm) prowadzi ją samodzielnie tj. na bazie własnych zasobów kadrowych lub 
infrastrukturalnych, a jedynie po 10-15% wchodzi w konsorcja z podmiotami 
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głównie sposób postępowania preferowany przez większe firmy. Może to wynikać z 
poziomu skomplikowania i innowacyjności prowadzonych prac oraz wyzwań badawczych, 
jakie podejmują te firmy, co może wymagać zaangażowania osób na co dzień zajmujących 
się prowadzeniem badań np. w uczelniach. Jeśli chodzi natomiast o zależności regionalne, 
to względnie najchętniej z usług zewnętrznych podmiotów (w jakiejkolwiek formie, czy 
w postaci jakiejkolwiek formy zlecania usług, czy to wchodzenia w konsorcja) korzystają 
firmy z Wrocławia i subregionu jeleniogórskiego, co może mieć przyczynę w dostępności 
tego rodzaju jednostek oferujących usługi B+R. W ujęciu sektorowym z kolei do kooperacji 
w ramach konsorcjum najchętniej przystępują firmy zajmujące się wytwarzaniem 
systemów i podzespołów dla branży kosmicznej (wykres 31). 
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Wykres 30. Sposoby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=19 

Wykres 31. Sposoby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa 
z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=19 

18 

19 

19 

19 

14 

19 

19 

18 

2 

6 

5 

3 

3 

2 

6 

5 

4 

2 

6 

2 

13 

ogółem

mikro

mała

średnia

duża

jeleniogórski

legnicko-głogowski

wałbrzyski

wrocławski i miasta Wrocławia

we własnym zakresie z wykorzystaniem własnych zasobów

z wykorzystaniem usług wysoko wyspecjalizowanego centrum badawczo-rozwojowego realizującego prace B+R na
rzecz przedsiębiorstwa

z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych - w ramach konsorcjum, np. z jednostką naukową lub innym
przedsiębiorcą

17 

19 

19 

19 

19 

3 
3 

6 

3 urządzenia i podzespoły dla środków
transportu

obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne

źródła napędu i zasilania

systemy i podzespoły dla branży kosmicznej

systemy zwiększające efektywność
transportu

z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych – w ramach outsourcingu usług  

z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych - w ramach konsorcjum, np. z jednostką naukową lub innym
przedsiębiorcą
z wykorzystaniem usług wysoko wyspecjalizowanego centrum badawczo-rozwojowego realizującego prace B+R na
rzecz przedsiębiorstwa
we własnym zakresie z wykorzystaniem własnych zasobów



 

81 

W przypadku firm samodzielnie prowadzących prace badawczo-rozwojowe, podstawową 
metodą jest co ciekawe wydzielenie w ramach firmy działu B+R, co ma miejsce w przypadku 
70,6% firm. Jakkolwiek 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 najmniejszym stopniu 
domena firm z Wrocławia i subregionu wrocławskiego, co może wynikać z dostępności na 
rynku tego rodzaju podmiotów świadczących usługi B+R. Wyodrębnianie działu B+R może 
również wynikać ze specyfiki działalności. W sytuacjach bowiem, gdy do projektowania 
systemów czy urządzeń wytwarzanych przez daną firmę wystarczają zaawansowane systemy 
informatyczne czy oprogramowanie to właśnie tego rodzaju infrastruktura ICT stanowi 
warsztat badawczo-rozwojowy (wykres 32 i 33). 

Wykres 32. Forma samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=17 

Wykres 33. Forma samodzielnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=17 
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wykorzystywała uczelniane laboratoria do własnych potrzeb. Korzystano także z konsultingu 
czy zlecano szkolenia personelu. W niektórych przypadkach uczelnie zlecały firmom 
prowadzenie prac badawczych, co świadczy o wysokim potencjale badawczym działów B+R 
prowadzonych przez firmy (por. wykres 34). 

Wykres 34. Przedmiot współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z 
jednostkami realizującymi prace badawczo-rozwojowe  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=5 

Ostatnim z aspektów obrazujących poziom zaangażowania przedsiębiorstw w ich działalność 
badawczo-rozwojową jest poziom jej finansowania określany udziałem w ogólnym poziomie 
wydatków przedsiębiorstw. Wykraczając poza czysto deklaratywny charakter i zmuszając do 
próby oszacowania rzeczywistego zaangażowania finansowego firmy tego rodzaju informacja 
jest dodatkową zmienną wzbogacającą wiedzę na temat znaczenia działalności badawczo-
rozwojowej przedsiębiorstw. Jak widać na prezentowanych wykresach (wykresy 35-36) 
ponad 60% firm angażuje w działania badawczo-rozwojowe maksymalnie 20% swoich 
wydatków. Co warte podkreślenia szczególną aktywność podejmują mikro i małe firmy, bo w 
ich przypadku co trzecia firma przeznacza ponad połowę wydatków na cele badawczo-
rozwojowe. Są to zapewne w dużym stopniu przedsiębiorstwa (być może działające w 
parkach technologicznych), dla których wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na 
badaniach jest sposobem na ukształtowanie przewagi rynkowej, ale też efektem bazowania 
na środkach zewnętrznych, z którymi powiązane jest inicjowanie działalności badawczo-
rozwojowej.  

Patrząc na rozkład terytorialny widzimy bez wątpienia, że najbardziej zaangażowane 
finansowo w działania B+R są przedsiębiorstwa z Wrocławia i okolic. Znajdziemy tu firmy 
inwestujące w tego rodzaj aktywność zarówno relatywnie niewielkie udziały wydatków, jak 
i takie, dla których prowadzenie badań stanowi główne źródło obciążeń finansowych. Z kolei 
firmy z pozostałych subregionów inwestują w badania relatywnie niewielkie części swoich 
wydatków, choć wskazania dotyczą całych populacji firm pochodzących z danego 
subregionu. 
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Wykres 35. Procentowy udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w ogólnych 
wydatkach przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i 
subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=19 

Wykres 36. Procentowy udział wydatków na działalność badawczo-rozwojową w ogólnych 
wydatkach przedsiębiorstw dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=19 
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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 rodzaje efektów: możliwość wprowadzenia na rynek 
innowacyjnego rozwiązania oraz (w efekcie) wzrost konkurencyjności firmy. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania większość firm realizuje samodzielnie prace 
badawczo-rozwojowe i, co za tym idzie, nie współpracuje z jednostkami badawczo-
rozwojowymi. Można oczywiście przyjąć, że nawet w takich przypadkach współpraca z 
podmiotami zewnętrznymi jest możliwa, np. w sytuacji, gdy dana firma nie dysponuje 
odpowiednimi urządzeniami laboratoryjnymi, a można również przyjąć, że nawet w 
sytuacji prowadzenia takiej współpracy mogłaby ona w bardziej sprzyjających 
okolicznościach przybierać większą częstotliwość czy inne formy. Jak pokazały 
przeprowadzone wywiady znaczna część firm (42%) nie jest jednak zainteresowana tego 
rodzaju działaniami, a w przypadku pozostałych kluczowe dla zainicjowania współpracy z 
jednostkami badawczo-rozwojowymi wydaje się stworzenie mechanizmów finansowania 
takiej kooperacji. Dopuszcza się przy tym nie tylko formułę refundacji kosztów 
wdrożeniowych, ale także wprowadzenia rozwiązań kapitałowych, które to rozwiązanie 
wpisuje się zresztą we wcześniej pojawiające się sygnały o gotowości przedsiębiorstw do 
korzystania ze zwrotnych instrumentów finansowych, najpewniej w sytuacji konieczności 
zapewnienia wkładu własnego przy korzystaniu ze środków UE. Drugim z obszarów 
wymagających oddziaływania wydaje się być informacja na temat działalności jednostek 
badawczo-rozwojowych (poprzez np. stworzenie bazy on-line takich podmiotów) oraz 
promocja ich działalności (tabele 21-22). 
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Tabela 21. Propozycje rozwiązań, jakie mogą ułatwić lub zainicjować współpracę przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z jednostkami 
realizującymi prace badawczo-rozwojowe wg wielkości firm i subregionów 
 

ogółem mikro mała średnia duża jeleniogórski 
legnicko-
głogowski 

wałbrzyski 
wrocławski i miasta 

Wrocławia 

Żadne, prowadzimy badania we własnym 
zakresie 

42% 40% 41% 33% 70% 40% 40% 46% 41% 

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

19% 20% 28% 13% 0% 20% 20% 18% 20% 

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

19% 18% 17% 27% 20% 27% 7% 21% 20% 

Możliwość wrażania innowacyjnych 
rozwiązań 

16% 7% 24% 33% 10% 20% 20% 18% 12% 

Rozwinięcie rynku kapitałowego 
finansującego wdrożenia nowych 
technologii 

10% 7% 17% 13% 0% 7% 13% 7% 12% 

Brak potrzeby tego rodzaju działań 9% 16% 3% 7% 0% 7% 7% 14% 7% 

Budowa systemu informacji o ofercie 
jednostek sfery nauki dla przedsiębiorstw 

7% 4% 10% 13% 0% 13% 0% 4% 10% 

Trudno powiedzieć 7% 9% 3% 13% 0% 0% 13% 4% 10% 

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

3% 2% 7% 0% 0% 7% 7% 0% 2% 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Tabela 22. Propozycje rozwiązań, jakie mogą ułatwić lub zainicjować współpracę przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z jednostkami 
realizującymi prace badawczo-rozwojowe wg sektorów działalności 
 urządzenia i 

podzespoły dla 
środków transportu 

obiekty 
bezzałogowe, w 

tym autonomiczne 

źródła 
napędu i 
zasilania 

poprawa 
bezpieczeństwa 

transportu 

systemy i 
podzespoły dla 

branży kosmicznej 

systemy zwiększające 
efektywność 
transportu 

Żadne, prowadzimy badania we własnym 
zakresie 

33% 100% 67% 33% 33% 51% 

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

40% 0% 0% 14% 33% 7% 

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

27% 0% 33% 33% 0% 7% 

Możliwość wrażania innowacyjnych 
rozwiązań 

23% 0% 0% 24% 67% 5% 

Rozwinięcie rynku kapitałowego 
finansującego wdrożenia nowych 
technologii 

13% 0% 0% 0% 67% 10% 

Brak potrzeby tego rodzaju działań 
3% 0% 0% 14% 0% 12% 

Budowa systemu informacji o ofercie 
jednostek sfery nauki dla przedsiębiorstw 

7% 0% 0% 19% 0% 2% 

Trudno powiedzieć 
7% 0% 0% 5% 0% 10% 

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

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

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100  
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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 
dwie trzecie firm (61,6%) nie potrafiła jednoznacznie określić się w odniesieniu do tego 
zagadnienia. Może to być jednoznaczny sygnał, że oferta badawczo-rozwojowa nie jest 
wystarczająco upowszechniona. Problem ten dotyczy zwłaszcza mniejszych firm. Nie ma w 
kontekście dokonywanych ocen znaczenia lokalizacja firmy. Kluczowe wydają się najpewniej 
doświadczenia, jakie poszczególne podmioty mają w tym zakresie.  

Wykres 37. Adekwatność oferty jednostek realizujących prace badawczo-rozwojowe 
w województwie dolnośląskim do potrzeb przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

  
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 38. Adekwatność oferty jednostek realizujących prace badawczo-rozwojowe 
w województwie dolnośląskim do potrzeb przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Wykres 39. Przyczyny, dla których oferta jednostek realizujących prace badawczo-rozwojowe w 
województwie dolnośląskim nie jest adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=46 

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, co jednak może zostać choć częściowo zniwelowane 
odpowiednio przygotowaną ofertą wsparcia finansowego, czy to w postaci refinansowania 
kosztów, czy to instrumentów finansowych umożliwiających przeprowadzenie danej 
inwestycji. 
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4.4. Skuteczność interwencji publicznej w obszarach inteligentnych specjalizacji  

Działalność innowacyjna firm z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 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. W ich pozyskiwanie celują zwłaszcza większe firmy, których inwestycje 
mają z pewnością większy rozmiar i co za tym idzie wymagają znaczących nakładów. Nie 
można także wykluczyć, bazując chociażby na wynikach badań prowadzonych w obrębie 
inteligentnych specjalizacji innych województw, że dla mniejszych firm barierą dostępu może 
być brak umiejętności, ale i zasobów niezbędnych do właściwego przygotowania wniosku o 
dofinansowanie. Wsparcie skierowane w tym zakresie do mniejszych firm mogłoby zwiększyć 
ich partycypację w korzystaniu z dofinansowania ze środków UE.  

Wykres 40. Źródła finansowania innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 
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W kontekście źródeł finansowania trzeba zwrócić uwagę na trzecie źródło  czyli 
wykorzystanie instrumentów zwrotnych, jakimi są pożyczki i kredyty, głównie preferencyjne. 
Istnieje jak widać, póki co objawiana w niewielkim stopniu, gotowość do traktowania tego 
rodzaju instrumentów zwrotnych jako dźwigni finansowej, co zapewne wiąże się z dużym 
zaufaniem do efektywności działań innowacyjnych i traktowania ich jako inwestycji o 
wysokiej rentowności. Może jednak również, o czym zresztą już wcześniej zostało 
wspomniane, wiązać się z koniecznością zapewnienia wkładu własnego w ramach inwestycji 
finansowanej ze środków UE. 

Fundusze unijne jako źródło finansowania pojawiały się przy tym najczęściej jako wskazania 
przedsiębiorców z subregionu legnicko-głogowskiego oraz, w nieco mniejszym stopniu, 
jeleniogórskiego i Wrocławia i okolic (wykres 40). Firmy z subregionu wrocławskiego są 
generalnie bardziej aktywne w korzystaniu z różnego rodzaju możliwości pozyskania 
funduszy zewnętrznych na sfinansowanie innowacji. 

Wykres 41. Źródła finansowania innowacji wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Skłonność do korzystania z funduszy unijnych rośnie wraz ze wzrostem wielkości firm 
(wykres 42), choć trzeba przyznać, że różnice w tym zakresie pomiędzy mikro i małymi lub 
średnimi firmami są niewielkie. W wykorzystaniu funduszy przodują przy tym firmy z 
subregionu legnicko-głogowskiego. Z kolei patrząc sektorowo widzimy dominację firm 
produkujących systemy i podzespoły dla branży kosmicznej (wykres 43). 
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Wykres 42. Wykorzystanie funduszy UE jako źródła finansowania innowacji wprowadzanych w 
ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości 
firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 

Wykres 43. Wykorzystanie funduszy UE jako źródła finansowania innowacji wprowadzanych w 
ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów 
działalności 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=55 
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istniejących programów do potrzeb firm. Oczekiwane są bowiem głównie programy wsparcia 
inwestycji twardych (zakup sprzętu). Poza tym odpowiedzi respondentów koncentrowały się 
na obawach przed zbyt skomplikowanymi procedurami, które zresztą są podawane jako 
argument krytyczny przy każdej niemal ocenie wykorzystania środków UE (por. wykres 44). 
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Wykres 44. Przyczyny braku wykorzystania funduszy UE jako źródła finansowania innowacji 
wprowadzanych w ostatnich 10 latach przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=35 

Jeśli chodzi o konkretne programy, w ramach jakich aplikowano o środki (por. wykres 45), to 
był to przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego (RPO 
WD) oraz oferowany w ramach komponentu centralnego Program Operacyjny Innowacyjna 
Gospodarka (PO IG). RPO WD 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). PO IG z kolei miał na celu wspieranie szeroko 
rozumianej innowacyjności. Oferowano w ramach niego zarówno bezpośrednie wsparcie dla 
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących 
przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak również wsparcie systemowe zapewniające 
rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. Skorzystał z niego 
niemal co trzeci przedsiębiorca deklarujący 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. 

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. 
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Wykres 45. Programy, z jakich przedsiębiorcy z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna pozyskiwali 
dofinansowanie na projekty innowacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=15 

Wykres 46. Kategorie, w jakich przedsiębiorcy z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
pozyskiwali dofinansowanie na projekty innowacyjne w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 
2014-2020  

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=15 

W przedmiocie dofinansowania mamy do czynienia ze skupieniem zainteresowań na 
inwestycjach w innowacyjność oraz w badania i rozwój. Mniej popularne były działania 
prowadzące do internacjonalizacji oraz powoływania inicjatyw klastrowych (wykres 46).  

Patrząc na efekty, jakie przyniósł fakt skorzystania z dofinansowania, to można je uznać za 
skuteczne (por. wykres 47). 40% firm dzięki funduszom rozpoczęła finansowanie w swoich 
firmach prac badawczo-rozwojowych i tyle samo zwiększyło wartość eksportu. Co piąta 
firma nawiązała z kolei współpracę z partnerami z zagranicy, zaś co szósta firma (13,3%) 
złożyło zgłoszenie patentowe66. Efekty polegały zatem głównie na zwiększonej, 
przynajmniej tak wynika z deklaracji respondentów internacjonalizacji firm, ale też 
intensyfikacji działań proinnowacyjnych. Patrząc na spektrum korzyści można uznać, że 
interwencja publiczna była w przypadku dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna dość 
efektywna. 

                                         
66

 Każda firma, która zadeklarowała złożenie zgłoszeń patentowych w efekcie skorzystania ze środków UE 
dokonała średnio 3 tego rodzaju wpisy. 
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Wykres 47. Zmiany, jakie zaszły w przedsiębiorstwach dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna w 
efekcie skorzystania z funduszy unijnych 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=15 
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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.67 

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.68 

Analizy przeprowadzone w regionie wskazują, że dość znaczna część instytucji otoczenia 
biznesu na Dolnym Śląsku nie realizuje działań o charakterze proinnowacyjnym. Spośród 
funkcjonujących w regionie 114 IOB, tylko 30 świadczy usługi proinnowacyjne. Spośród tych 
30 instytucji proinnowacyjnych, 18 zlokalizowanych jest we Wrocławiu, a kolejnych 
8 rozmieszczonych jest w sąsiadujących ze sobą powiatach południowej części regionu: 
wałbrzyskim, świdnickim, dzierżoniowskim i kłodzkim. 

Oprócz instytucji proinnowacyjnych, wśród IOB należy dostrzec ważną rolę instytucji 
finansowych. Chodzi głównie o fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, które stanowią 
alternatywnie realne wsparcie przy ubieganiu się o tradycyjny kredyt bankowy, albo same 
dostarczają instrumentów finansowych w formie zwrotnej, na warunkach często 
korzystniejszych od oferowanych przez tradycyjne instytucje finansowe. Instytucje 
wspierania innowacyjności i transferu technologii stanowią istotne ogniwo w procesie 
budowania zdolności innowacyjnych. Należy jednak zwrócić większą uwagę na rozwój ich 
potencjału i wzmacnianie ich aktywności w działalności proinnowacyjnej, głównie poprzez 
rozszerzenie katalogu usług oraz zwiększanie dostępności i jakości tych usług. Zarazem 
należy rozwijać ofertę instrumentów i produktów finansowych wspierających projekty 
innowacyjne w regionie oraz doprowadzać do ich skorelowania z inicjatywami 
podejmowanymi przez niefinansowe instytucje proinnowacyjne69. 

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 23. Największe 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 

                                         
67

 Za: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, Wrocław, 2011, 
str.38 
68

 Za: j. w. 
69

 Za: http://www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/innowacje/instytucje-otoczenia-biznesu/ 
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Lp. Rodzaj IOB Nazwa instytucji 

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” 

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 
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Lp. Rodzaj IOB Nazwa instytucji 

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 

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 24. 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 
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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.  

Pod względem lokalizacyjnym widzimy, 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 48) na taką współpracę ogółem decydowały się niespełna 3 
na 10 firm uczestniczących w badaniu (27,3%).  

Wykres 48. Obecna bądź dotychczasowa współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg wielkości firm i subregionów 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Najmniej aktywne są pod tym względem firmy z regionu wałbrzyskiego. W pozostałych 
subregionach udział firm deklarujących tego rodzaju współprace jest kilkakrotnie większy. 
Najchętniej z usług IOB korzystały zajmujące się wytwarzaniem systemów i podzespołów dla 
branży kosmicznej (wykres 49). 
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Wykres 49. Obecna bądź dotychczasowa współpraca z instytucjami otoczenia biznesu 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna wg sektorów działalności 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 50. Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
z instytucjami otoczenia biznesu 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=72 

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 
50). Trudno jednoznacznie wyrokować w tym względzie, tym niemniej pokazywanie 
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 w zestawie odpowiedzi wskazujące na niedostrzeganie 
korzyści ze współpracy z IOB, jak również brak wiedzy na temat oferty jednostek (jedna 
trzecia wskazań na przyczyny niepodejmowania współpracy). Poruszamy się zatem w 
obszarze popularyzacji wiedzy na temat oferty jednostek wsparcia biznesu i pokazywania 
zastosowań usług i możliwości wsparcia, jakie oferują.  
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Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów badania (por. tabela 25 i 26) wynika, że 
potrzeby przedsiębiorstw koncentrują się w następujących obszarach: 

- szkolenia i doradztwo, 

- finansowanie inwestycji w rozwój innowacji, 

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

Można zatem przyjąć, że na wskazanych wyżej zagadnieniach powinny się w przyszłości 
głównie skupiać działania instytucji otoczenia biznesu kierujących swoją ofertę do 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna. 

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.  
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Tabela 25. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu, z jakimi współpracują bądź współpracowały przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
wg wielkości firm i subregionów 
 ogółem mikro mała średnia jeleniogórski legnicko-głogowski wałbrzyski wrocławski i miasta Wrocławia 

ośrodki szkoleniowo–doradcze 14 12 11 27 5 9 16 18 

instytucje finansowe (fundusze pożyczkowe, 
fundusze poręczeń kredytowych) 8 12 5 4 9 14 0 18 

parki technologiczne, naukowe, naukowo-
technologiczne, przemysłowo-technologiczne, 
techno-parki 6 0 16 4 9 0 5 0 

ośrodki przedsiębiorczości 3 6 5 0 0 5 0 0 

centra transferu technologii 1 3 0 0 0 0 0 0 

centra innowacji 1 0 0 0 5 0 5 0 

podmioty doradztwa podatkowego 1 0 0 0 5 0 0 9 

instytucja przygotowująca wnioski na 
dofinansowanie 1 0 0 0 5 0 5 0 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=27 

Tabela 26. Rodzaje instytucji otoczenia biznesu, z jakimi współpracują bądź współpracowały przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
wg sektorów działalności 
 urządzenia i 

podzespoły dla 
środków transportu 

poprawa 
bezpieczeństwa 

transportu 

systemy i podzespoły dla 
branży kosmicznej 

systemy zwiększające 
efektywność transportu 

ośrodki szkoleniowo–doradcze 10 16 0 18 

instytucje finansowe (fundusze pożyczkowe, 
fundusze poręczeń kredytowych) 7 11 14 7 

parki technologiczne, naukowe, naukowo-
technologiczne, przemysłowo-technologiczne, 
techno-parki 17 0 14 0 

ośrodki przedsiębiorczości 0 5 14 2 

centra transferu technologii 3 0 0 0 

centra innowacji 3 0 0 0 

podmioty doradztwa podatkowego 3 0 0 0 

instytucja przygotowująca wnioski na 
dofinansowanie 0 0 0 2 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=27  
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Wykres 51. Rodzaje usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, z jakich korzystały 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=27 

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. Nie pojawiały się niestety  
w podawanych działaniach te bezpośrednio odnoszące się do rozwoju innowacji 
produktowych czy procesowych (wykres 51). 

Wykres 52. Związek współpracy z instytucjami otoczenia biznesu z wdrażaniem innowacji przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna” wg wielkości firm i subregionów  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=27 

Niespełna połowa firm wskazujących na fakt współpracy z IOB podkreślała, że miało to 
związek z wdrażanymi przez nie innowacjami (wykres 52). 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. 
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Wykres 53. Związek współpracy z instytucjami otoczenia biznesu z wdrażaniem innowacji przez 
przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna” wg sektorów działalności  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=27 

Najczęstszy związek pomiędzy współpracą z IOB a wdrażaniem innowacji występował 
w przypadku firm z subregionu wałbrzyskiego oraz legnicko-głogowskiego, 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 54) spektrum efektów współpracy 
przedsiębiorstw z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z IOB w zakresie wdrażanych 
innowacji. Mamy tu do czynienia z pełnym zakresem korzyści, od uzyskania dofinansowania 
na działalność innowacyjną (również w ramach środków UE), przez doradztwo, podnoszenie 
kompetencji kadry, aż do wspólnych projektów o charakterze innowacyjnym. To oczywiście 
te najczęściej występujące efekty, ale niezależnie od tego widać, że firmy, które zdecydowały 
się na skorzystanie z usług proinnowacyjnych odnosiły w tym obszarze konkretne korzyści. 
Niektóre z nich bezpośrednio wiązały się z wprowadzanymi innowacjami, a inne polegały na 
stwarzaniu możliwości pod ich wdrażanie w przyszłości. 

Trzeba jednocześnie podkreślić, że aż 40% firm nie zamierza korzystać z tego rodzaju. 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.  Szczególnym zainteresowaniem cieszy się przy tym możliwość wsparcia w 
wykorzystaniu środków UE, w tym uzyskania wsparcia w pisaniu wniosków o dofinansowanie 
(wykres 55). 
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Wykres 54. Efekty współpracy przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna z 
instytucjami otoczenia biznesu 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=12 
Wykres 55. Rodzaje usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, z jakich planują 
skorzystać przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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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 110 pracowników. Dodatkowo 
5% firm zatrudnia pracowników posiadających co najmniej tytuł doktora – w każdej 
z nich pracuje około 5-6 takich osób. Jeśli chodzi o subregiony, to największe zatrudnienie 
wskazują firmy z regionu legnicko-głogowskiego, z kolei w Jeleniej Górze mamy do 
czynienia z firmami małymi. Dodatkowo w subregionie wrocławskim mamy do czynienia z 
relatywnie największym poziomem zatrudnienia osób posiadających stopień naukowy co 
najmniej doktora – zatrudnia je około 10% firm z tego subregionu uczestniczących w 
badaniu. Może to świadczyć po pierwsze o wysokim poziomie innowacyjności 
wrocławskich przedsiębiorstw, ale również o ich akademickim rodowodzie (spółki spin-
off/spin-out). Biorąc z kolei jako punkt odniesienia sektory działalności, to największą 
średnią liczbą zatrudnionych mogą się pochwalić przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją 
źródeł napędu i zasilania. 

Tabela 27. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna wg wielkości firm, subregionów oraz sektorów działalności 
 Średnia liczba 

pracowników 
Średnia liczba osób ze stopniem 
naukowym doktora lub wyższym 

Ogółem 110,4 5,5 

Mikro firmy 21,3 2,0 

Małe firmy 23,4 2,0 

Średnie firmy 157,1  

Duże firmy 640,9 9,0 

Subregion jeleniogórski 44,0   

Subregion legnicko-głogowski 159,1 15,0 

Subregion wałbrzyski 105,7  

Subregion wrocławski i miasta Wrocławia 120,0 2,3 

Urządzenia i podzespoły dla środków transportu 235,7 15,0 

Obiekty bezzałogowe, w tym autonomiczne 8,0 2,0 

Źródła napędu i zasilania 237,0 3,0 

Poprawa bezpieczeństwa transportu 21,8   

Systemy i podzespoły dla branży kosmicznej 72,0 2,0 

Systemy zwiększające efektywność transportu 57,2   

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

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 64). Są one przy tym problemem wszystkich firm, co jest 
efektem 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.70 Ewentualne braki kadrowe, 
wynikające po części z niedostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy a 

                                         
70

 Por. Bank Danych Lokalnych 
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częściowo będących efektem zjawisk migracyjnych, są w części firm wypełniane 
pracownikami pochodzącymi z innych regionów, a nawet (w ostatnich latach) z zagranicy.  

Wykres 56. Napotykanie przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
problemów z dostępem do wykwalifikowanych pracowników wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 57. Napotykanie przez przedsiębiorstwa z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
problemów z dostępem do wykwalifikowanych pracowników wg sektorów działalności 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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Największy probem z dostępem do pracowników mają firmy z subregionu legnicko-
głogowskiego (wykres 56), co może wynikać z faktu, że mamy tam relatwynie największe 
przedsiębiorstwa, u uktórych zapotrrzebowanie na kadrę jest relatywnie największe. Patrząc 
na sektory działalności (wykres 57) widzimy z kolei, że w niektórych (systemy i podzespoły 
dla branży kosmicznej czyurządzenia i podzespołu dla środków transportu) problemy z 
dostepnością kadry są nieco większe niż w innych. Problem może jednak tkwić nie tylko w 
ograniczonej dostępności kandydatów o określonym potencjale i kwalifikacjach, ale również 
w polityce zatrudnienia firm oferujących niewystarczająco atrakcyjne warunki zatrudniania 
do przyciągnięcia odpowiednich kandydatów. 

Wykres 58. Adekwatność do potrzeb przedsiębiorstw oferty kształcenia na dolnośląskich 
uczelniach w kierunkach i specjalnościach przydatnych w dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
wg wielkości firm i subregionów 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Ocenia się przy tym, a tego zdania jest ponad połowa 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 
Mobilność przestrzenna jest częściowo jedynie adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw 
(wykres 58), ponieważ 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 

33,0% 

13,3% 

31,0% 

66,7% 

72,7% 

26,7% 

33,3% 

28,6% 

38,1% 

21,0% 

24,4% 

24,1% 

6,7% 

18,2% 

13,3% 

20,0% 

21,4% 

23,8% 

20,0% 

24,4% 

27,6% 

6,7% 

20,0% 

13,3% 

10,7% 

28,6% 

26,0% 

37,8% 

17,2% 

20,0% 

9,1% 

40,0% 

33,3% 

39,3% 

9,5% 

ogółem

mikro

mała

średnia

duża

jeleniogórski

legnicko-głogowski

wałbrzyski

wrocławski i miasta Wrocławia

tak tak, choć brakuje specjalistów z niektórych dziedzin nie trudno powiedzieć



 

108 

rekrutowani są kandydaci do pracy (por. tabela 28). Pod względem sektorowym najsłabiej 
ofertę kształcenia na dolnośląskich uczelniach oceniają firmy zajmujące się wytwarzaniem 
systemów i podzespołów dla branży kosmicznej (wykres 59). 

Tabela 28. Uczelnie oraz kierunki kształcenia, z jakich rekrutowani są pracownicy do pracy w 
przedsiębiorstwach z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna  

Uczelnie Kierunki kształcenia 

Nie zwracamy uwagi na uczelnie 42% trudno powiedzieć 38% 

Politechnika Wrocławska 29% 
mechanika, elektromechanika, 
budowa maszyn 

23% 

Żadnych 9% kierowców 19% 

Szkoły średnie techniczne 8% transport, spedycja, logistyka 13% 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 7% elektryka, elektronika 12% 

nie prowadzimy rekrutacji 7% mechatronika, automatyka, robotyka 5% 

Uniwersytet Wrocławski 5% zarządzanie 4% 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 3% kierunki techniczne 3% 

Politechnika Opolska 2% informatyka 3% 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 1% operatorzy maszyn CNC, spawacze 2% 

Politechnika Zielonogórska 1% księgowość, rachunkowość 2% 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i 
Transportu 

1% filologie obce 1% 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Wałbrzychu 

1% prawo 1% 

  ekonomia 1% 

  lotnictwo 1% 

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 59. Adekwatność do potrzeb przedsiębiorstw oferty kształcenia na dolnośląskich 
uczelniach w kierunkach i specjalnościach przydatnych w dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
wg sektorów działalności  

Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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systemy i podzespoły dla branży kosmicznej

systemy zwiększające efektywność
transportu

tak tak, choć brakuje specjalistów z niektórych dziedzin nie trudno powiedzieć
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Generalnie rzecz biorąc ocena kompetencji absolwentów dolnośląskich szkół wyższych 
kształcących na potrzeby dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna jest dość krytyczna. Poza 
tym że ponad jedna trzecia respondentów uchyliła się od jednoznacznej oceny, to jedynie 
14% przedsiębiorstw uznało je za całkowicie wystarczające, a jedna trzecia (34%) wskazała 
na fakt, że generalnie absolwenci uczelni mają obecnie braki kompetencyjne. Dotykamy tu 
zatem szerszego problemu, który dotyczy analizowanej branży tak samo jak pozostałych. 

Wykres 60. Ocena kompetencji absolwentów dolnośląskich szkół wyższych kształcących na potrzeb 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

 

  

35,0% 

34,0% 

17,0% 

14,0% 

trudno powiedzieć

są wystarczające, choć
posiadają braki podobnie jak
absolwenci innych kierunków

są niedopasowane do potrzeb
branży

są całkowicie wystarczające
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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 Mobilność 
przestrzenna, 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”71 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 Mobilność przestrzenna. Jak w przypadku każdej branży jej 
specyfika powoduje, że jej rozwój podlega oddziaływaniu specyficznych czynników, będących 

                                         
71

 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/strategia-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2030/aktualnosci/ 



 

111 

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.  

Zagadnienia te zostały podjęte w ramach prac diagnostycznych prowadzących do wyłonienia 
inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna. 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. Podjęta zostanie również próba ‘zetknięcia’ 
dokonanych wówczas diagnoz z wynikami badań pierwotnych przeprowadzonych w ramach 
niniejszego badania. 

Tabela 29. Determinanty rozwoju IS Mobilność przestrzenna w kontekście wyników badania 

Determinanta rozwojowa Uzasadnienie 

Zaplecze badawczo-naukowe i oferta 
dla przemysłu 

Ten czynnik bez wątpienia należy uznać za atut. Mamy 
jednak do czynienia z koncentracją podmiotów głównie 
we Wrocławiu i subregionie wrocławskim. Sama 
koncentracja istotnych z punktu widzenia rozwoju branży 
proinnowacyjnych projektów finansowanych w ramach 
programów UE pokazuje daleko idącą dysproporcję 
przestrzenną. Należy jednak podkreślić, że kwestią 
kluczową oprócz samej fizycznej dostępności instytucji i 
infrastruktury jest sama potrzeba korzystania z tego 
rodzaju oferty, jak również wiedza o niej. 

Internacjonalizacja firm 
Branża charakteryzuje się dużym udziałem  
w eksporcie. Potwierdzają to dane dotyczące aktywności 
zagranicznej firm z branży – ogółem aż trzy czwarte z nich 
sprzedaje swoje produkty za  granicę. 

Mentalność – brak naturalnej 
skłonności do koopetycji  

Niewielki odsetek firm decyduje się na podejmowanie 
sieciowej współpracy czy podejmowanie współpracy z IOB 
mającej na celu budowanie swojej konkurencyjności. Co 
prawda współpraca z partnerami biznesowymi jest dość 
powszechnie wskazywana, ma ona jednak charakter 
w pewnym sensie obligatoryjny z punktu widzenia 
prowadzonej działalności. Badanie ujawniło generalnie 
niski poziom zaangażowania przedsiębiorstw w 
kooperację sieciową. Zdiagnozowany został niski poziom 
zaufania do innych podmiotów na rynku. Ma to również 
swoje konsekwencje w niskim zainteresowaniu 
przedsiębiorstw uczestniczących w badaniu korzystaniem 
ze wsparcia w obszarze rozwoju inicjatyw klastrowych. 

Koncentracja działalności naukowej i 
rozwojowej (publikacje, projekty, 
patenty) 

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, 
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Determinanta rozwojowa Uzasadnienie 

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) 

Aktywność podmiotów 
gospodarczych w aplikowaniu o 
środki na innowacje z RPO i 
programów krajowych 

Ten aspekt wymaga dodatkowej uwagi, bowiem 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. 

Kosztochłonne wdrażanie nowych 
produktów  

Ograniczenia kapitałowe są w rzeczy samej jednym 
z częściej wskazywanych ograniczeń działalności 
innowacyjnej. 

Niska świadomość przynależności do 
wydzielonej branży (IS) 

Brak świadomości przynależności do inteligentnej 
specjalizacji motywowany niekorzystną samooceną wielu 
małych firm może stanowić istotną bariera integracji 
branży, jak również stymulowania w jej obrębie procesów 
rozwojowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Ram strategicznych…..” oraz wyników badania CATI na próbie 
przedsiębiorstw 
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V. Prognozy rozwojowe dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna  
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 Mobilność 
przestrzenna. Kwestie trendów i nisz rozwojowych są podejmowane łącznie nie tylko z uwagi 
na fakt takiego ujęcia problemu w dokumentacji będącej podstawą realizacji niniejszego 
badania, ale 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 przy jednoczesnej 
niewielkiej podaży tychże. 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.  

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 
dolnośląskiej branży produkcji maszyn i urządzeń 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. 

Wskazane w tabeli obszary/zagadnienia rozwojowe bazują na dwóch-trzech podstawowych 
megatrendach, które w istotny sposób wpływają na współczesną gospodarkę. Na uwagę 
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zasługuje z pewnością zyskująca na popularności idea samochodów elektrycznych. 
Jakkolwiek koncepcja ta wkroczyła również do strategicznych planów rozwojowych na 
poziomie kraju (por. koncepcja polskiego samochodu elektrycznego) to jednak w 
perspektywie najbliższych lat ten segment rynku będzie podlegał wzrostowi co może 
stworzyć szanse rozwojowe szeregu przedsiębiorstwo działającym w tym segmencie rynku. 
Wiąże się to oczywiście z szeregiem ryzyk związanych chociażby z przesyceniem rynku, ale 
szacunki wskazują że już za kilka lat ich cena zrówna się z cenami samochodów 
spalinowych.72 W istotny sposób wpłynie to na zdolność konsumentów do zastępowania 
nimi samochodów napędzanych konwencjonalnie, Dodatkowo nasycenie rynku będzie 
jednak wywoływać popyt na części zamienne, usługi serwisowe etc. 

Rosnąca popularność samochodów elektrycznych to również efekt rozwijających się postaw 
proekologicznych, obecnych zarówno w postawach konsumentów, jak i w coraz szerszym 
zakresie oddziałujących na polityki państw, regionów czy nawet miast73. To właśnie miasta są 
obszarem, gdzie szeroko rozumiany transporty zrównoważony ma największe szanse 
rozwoju. Dotyczy to nie tylko samochodów elektrycznych, ale ogólnie rzecz biorąc systemów 
transportowych, które mogą w istotny sposób rozładować problemy komunikacyjne 
związane z wzrastającą liczbą ludności miast oraz zwiększającą się liczbą samochodów. Jeśli 
nałożymy na to wrastające społeczne zainteresowanie ekologicznymi środkami transportu 
(miejskie systemy rowerowe, hulajnogi elektryczne etc.), wówczas potencjał rozwoju rynku 
w tym zakresie znacząco wzrasta. Zresztą idea rozwoju zrównoważonego transportu, 
opartego zarówno na jego odpowiedniej organizacji, jak i infrastrukturze jest stosowana nie 
tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych ośrodkach miejskich.74   

Rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i unowocześniania produktów rodzi za sobą także 
inne skutki, które także należy brać pod uwagę planując strategiczny rozwój branży. Jest nimi 
chociażby dążenie do miniaturyzacji komponentów (np. w przypadku samochodów 
elektrycznych ich masa może mieć znaczenie dla uzyskiwanych osiągów).  

Wskazane trendy rodzą możliwości rozwoju dla branży, zwłaszcza jeśli zestawimy ją 
z możliwościami, jakie niesie za sobą wykorzystanie potencjału innej z dolnośląskich 
specjalizacji, czyli Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. To właśnie kontekst 
organizacyjny, o którym była mowa we wstępie do niniejszego rozdziału. Dodatkowo należy 
brać pod uwagę rolę dużych firm, które mogą być (podobnie zresztą jak w innych branżach) 
katalizatorem rozwoju dla mniejszych podmiotów dysponując większym potencjałem 
organizacyjnym i finansowym do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć.  

Tabela 30. Trendy (prognozy) i nisze rozwojowe rekomendowane do uwzględnienia w ramach 
dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna w kontekście wyników badania 

Trend / nisza rozwojowa 
Powiązanie z podobszarami IS 

Mobilność przestrzenna 

Produkcja samochodów elektrycznych bazująca na wykorzystaniu 
trendów ekologicznych. Szansą dla branży jest wykreowanie własnej 

- urządzenia i podzespoły dla 

                                         
72

 Por. https://www.wyborkierowcow.pl/raport-samochodow-elektrycznych-bedzie-za-duzo/ 
73

 Elementem takich działań są chociażby ograniczenia w zakresie poruszania samochodów z napędem Diesla w 
centrach miast (por. https://spidersweb.pl/autoblog/niemieckie-miasta-blokuja-wjazd-dla-aut-z-silnikami-
diesla/) 
74

 A. Fajczak-Kowalska, M. Kowalska, Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego – gmina 
miejska Pabianice, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, Nr 12/2017 
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Trend / nisza rozwojowa 
Powiązanie z podobszarami IS 

Mobilność przestrzenna 

marki, wypracowanie dobrej pozycji na światowym rynku i budowa 
łańcucha dostaw i całego łańcucha produkcyjnego w zgodzie 
z założeniami Przemysłu 4.0 

środków transportu 

- obiekty bezzałogowe, w tym 
autonomiczne 

- źródła napędu i zasilania 

- elektromobilność 

- poprawa bezpieczeństwa 
transportu 

- systemy zwiększające 
efektywność transportu 

Wykorzystanie trendów zwianych z rozwojem alternatywnych źródeł 
energii (np. produkcja turbin wiatrowych) 

- źródła napędu i zasilania 

Miniaturyzacja komponentów - urządzenia i podzespoły dla 
środków transportu 

- źródła napędu i zasilania 

- systemy i podzespoły dla branży 
kosmicznej 

Produkcja podzespołów dla lotnictwa sportowego - urządzenia i podzespoły dla 
środków transportu 

- źródła napędu i zasilania 

- elektromobilność 

Wykorzystanie potencjału dużych firm jako katalizatorów kooperacji 
w obrębie inteligentnej specjalizacji.  

- urządzenia i podzespoły dla 
środków transportu 

- obiekty bezzałogowe, w tym 
autonomiczne 

- źródła napędu i zasilania 

- elektromobilność 

- poprawa bezpieczeństwa 
transportu 

- systemy zwiększające 
efektywność transportu 

Źródło: opracowanie własne 
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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 konkurencja innych firm. Takie podejście przeczy idei wolnego rynku, dla którego 
konkurencja stanowi immanentną właściwość, tym niemniej można je uznać jako emanację 
wyobrażenia roli firm na rynku. Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju opinie powielają 
się w innych z badanych branż, co świadczy o tym, że jest to uniwersalny problem 
dostrzegany przez firmy. 

Istotną grupą czynników determinujących funkcjonowanie branży są kwestie wpływające na 
potencjał rozwojowy firm. Wskazuje się bowiem na dostępność (czy też brak dostępności) na 
regionalnym rynku pracy wykwalifikowanych pracowników. Przedsiębiorcy wskazywali także 
na inne niż koszty pracy czynniki bezpośrednio wpływające na koszty firm – chodzi o ceny 
surowców wykorzystywanych do produkcji czy wahania kursów walut. Czynniki te w 
większym stopniu oddziałują przy tym na większe firmy wytwarzające produkty w dużych 
ilościach. Mniejsze podmioty prawdopodobnie w większym stopniu bazują na pracy 
mniejszej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy z reguły i tak są relatywnie lepiej 
opłacani, jak również ich działalność bazuje na wytwarzaniu mniejszego wolumenu 
produkcji. 

Wykres 61. Czynniki mikro i makrootoczenia oddziałujące na działalność przedsiębiorstw 
z dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Poza opisanymi wyżej czynnikami otoczenia firm, jak również scharakteryzowanymi 
wcześniej determinantami rozwoju gospodarczego, również w kontekście rozwoju IS 
Mobilność przestrzenna trzeba uwzględnić również 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 w 
kontekście pożądanego bądź 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 
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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 również poproszeni o wskazanie szans 
i zagrożeń rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna. Jak 
widać na poniższych zestawieniach (wykresy 62-63) przedsiębiorcy w dużo większym stopniu 
byli w stanie wykazywać ograniczenia niż szanse, co jest zjawiskiem dość niekorzystnym, 
choć można uznać za typowe. Identyfikacja zagrożeń wiąże się bowiem z analizą 
doświadczeń, a szanse z reguły dotyczą obszarów, w tramach których przedsiębiorcy się nie 
poruszają. Umiejętność analizy otoczenia pod kątem istniejących szans rozwojowych jest w 
każdym razie  jednym z warunków niezbędnych dla odniesienia sukcesu rynkowego. 

Wykres 62. Główne bariery (zagrożenia) rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 

Wykres 63. Główne szanse dla rozwoju działalności innowacyjnej w dolnośląskiej IS Mobilność 
przestrzenna 

 
Źródło: badanie CATI na próbie przedsiębiorstw, n=100 
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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; 

 niski zakres współpracy sieciowej –wyniki badań ujawniły, że poziom kooperacji pomiędzy 
podmiotami gospodarczymi w interesującym nas sektorze jest w dalszym ciągu 
niewystarczający (występująca współpraca ma niejako charakter wymuszony warunkami 
rynkowymi i jest to np.  współpraca z dostawcami); 

 ograniczony dostęp do informacji – problem ten należy traktować wielowątkowo, bo brak 
informacji, jakkolwiek na powyższym wykresie podawany w kontekście nowości 
technicznych, może dotyczyć również wiedzy na temat możliwości uzyskania wsparcia (np. 
finansowego) czy skorzystania z usług instytucji otoczenia biznesu; 

 brak wizji rozwojowych po stronie przedsiębiorstw (brak potrzeby prowadzenia działań 
proinnowacyjnych) – jest to czynnik, na który trudno jest oddziaływać z poziomu władz 
regionalnych, ale rzeczywiście może mieć on wpływ na potrzeby przedsiębiorstw w zakresie 
rozwoju innowacyjnego swojej oferty kierowanej do rynku.  
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5.3. Krzyżowa analiza wpływów 

Zgodnie z przyjętym założeniem badawczym jednym z celów prowadzonej analizy było 
opracowanie scenariuszy rozwoju IS Mobilność przestrzenna 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 Mobilność przestrzenna 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. Dostępność środków finansowych na 
sfinansowanie działań badawczo-rozwojowych został zdiagnozowany jako 
jedna z determinant 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; 
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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 Mobilność przestrzenna 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 31. Szanse i zagrożenia rozwoju dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 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 Mobilność przestrzenna Dolnego Śląska. Propozycje opierają się 
na możliwych zmianach w poziomie oddziaływania czynników uznanych za kluczowe z 
punktu widzenia innowacyjnego rozwoju branży. 

Tabela 32. 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 
IS Mobilność przestrzenna do czynienia ze znacznym zahamowaniem działań 
proinnowacyjnych. Skala oddziaływania ma związek z generalnie niezbyt silnym 
proinnowacyjnym nastawieniem firm z analizowanej branży. W wariancie pesymistycznym 
Dolny Śląsk z uwagi na brak wyraźnego proinnowacyjnego nastawienia oraz bazując na 
potencjale dużych zagranicznych inwestorów nie tworzy wyraźnych i bazujących na własnym 
potencjale przewag w konkurencji z innymi regionami w Polsce i Europie w ramach 
analizowanej inteligentnej specjalizacji. Procesy te będą się pogłębiać w efekcie braku 
opracowanej strategii  rozwoju branży w kontekście rozwoju jej potencjału konkurencyjnego.  

W tym wariancie nie zachodzi proces pogłębiania związków IS Mobilność przestrzenna z IS 
Technologie-informacyjno-komunikacyjne (ICT), co jest pochodną braku nastawienia 
kooperacyjnego przedsiębiorstw z branży wynikającego  w dużej mierze z braku zaufania do 
potencjalnych partnerów biznesowych. W efekcie niewykorzystane mogą zostać szanse 
wynikające z oddziaływania megatrendów związanych z rozwojem idei szeroko rozumianego 
zrównoważonego transportu oraz postaw ekologicznych konsumentów.  

Pewnym zagrożeniem dla rozwoju IS Mobilność przestrzenna może się także okazać możliwe 
ograniczenie dostępności wyspecjalizowanej kadry trafiającej na regionalny rynek pracy, nie 
tylko w ramach analizowanej branży, ale także w kluczowym dla wykorzystania szans 
rozwojowych sektorze ICT. 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.   

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 mobilności przestrzennej. 

W wariancie neutralnym 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 przy jednoczesnym ograniczonym zakresie aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw tworzących branżę. Potencjał konkurencyjny Dolnego śląska w kontekście 
analizowanej branży pozostanie na niezmienionym poziomie. 

W tym wariancie w niewystarczającym stopniu będzie wykorzystywany potencjał tkwiący w 
wymienionych przy okazji wariantu pesymistycznego megatrendach, które mogą być 
realizowane na rynku regionalnym lub krajowym. W efekcie w dalszym ciągu duża część 
przychodów firm będzie pochodzić z rynków zagranicznych będących zbytem dla 
produkowanych na Dolnym Śląsku podzespołów, np. w branży automotive. 

Utrzymany zostanie na obecnym poziomie dopływ wykwalifikowanych kadr, jednak brak 
intensywnej kooperacji z sektorem IT ograniczy możliwości kreowania potencjału 
rozwojowego. W efekcie 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 mobilności przestrzennej, 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, które będą katalizatorami rozwoju dla 
mniejszych podmiotów. 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.  

W wariancie optymistycznym wzrośnie poziom skłonności do podejmowania kooperacji z 
innymi podmiotami, również z IS Technologie-informacyjno-komunikacyjne (ICT). W efekcie 
możliwe będzie sprawne wykorzystanie potencjału tkwiącego w megatrendach rynkowych 
przyczyniając się do wykreowania regionalnego produktu przesądzającego o wzmocnieniu 
konkurencyjności sektora nie tylko na rynku międzynarodowym, ale także krajowym. W tym 
wariancie regionalny i lokalny samorząd terytorialny jest partnerem w wypracowywaniu i 
wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu mobilności przestrzennej. 

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 mobilności przestrzennej. 
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VI. Wnioski i rekomendacje   
Podstawowym celem przeprowadzonej analizy było dokonanie diagnozy dolnośląskiej IS 
Mobilność przestrzenna pod kątem innowacyjnego rozwoju branży. Poza szczegółowymi 
celami przewidzianymi zestawem pytań badawczych dążono do uzyskania odpowiedzi na 
pytania na ile zaplanowany zakres inteligentnej specjalizacji odpowiada potrzebom branży, 
jak również na ile rokuje szanse innowacyjnego rozwoju na równi z innymi specjalizacjami 
regionalnymi.  

Przeprowadzona analiza pozwoliła na dokonanie szeregu obserwacji odnoszących się do 
innowacyjnego potencjału dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna. Całe badanie ujawniło 
dysproporcje rozwojowe zależne od chociażby subregionów, w mniejszym stopniu od  
sektorów działalności, wskazano także potencjały rozwojowe czy szanse i zagrożenia rozwoju 
innowacyjności w branży. Z przeprowadzonej analizy oprócz szczegółowych obserwacji 
wynikają również ogólne wnioski, które mogą stanowić przesłanki do wdrażania na poziomie 
władz regionalnych działań zmierzających do rozwoju inteligentnej specjalizacji. Zostały one 
zawarte w prezentowanej dalej tabeli rekomendacji. Dokonane obserwacje są przy tym 
spójne z tymi, które były efektem analiz prowadzonych w obrębie innych dolnośląskich RIS 
co oznacza, co do zasady procesy rządzące poszczególnymi branżami są co do zasady 
podobne. Wynikają oczywiście do pewnego stopnia ze specjalizacji branżowej, ale cechują 
się poza tym uniwersalnymi zasadami właściwymi dla życia gospodarczego w ogóle. 
Przykładem może być chociażby ograniczona skłonność firm do korzystania z usług instytucji 
otoczenia biznesu czy ograniczone zaufanie do konkurencji skutkujące niewielkim 
zaangażowaniem we współpracę. 

Tytułem podsumowania przeprowadzonego badania należy wskazać, że inteligentna 
specjalizacja Mobilność przestrzenna powinna zostać utrzymana. Jej innowacyjny charakter 
powiązany z nowoczesnymi trendami (między innymi zyskującymi coraz większą popularność 
systemów transportu miejskiego czy rozwojem samochodów elektrycznych)  jest silną 
przesłanką do tego, aby traktować tę specjalizację jako czynnik budowy przewagi 
konkurencyjnej Dolnego Śląska. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że działalność 
badawczo-rozwojowa jest skupiona w dużej mierze w małych firmach, w dodatku jest ona 
realizowana samodzielnie. Świadczy to o wysokiej jakości kapitału ludzkiego tworzącego 
branżę. 

Za utrzymaniem inteligentnej specjalizacji w obecnym kształcie przemawiają wyniki 
diagnozy, która ujawniła, że branża cechuje się dość dużym potencjałem rozwojowym 
obrazowanym następującymi właściwościami: 

 Relatywnie wysoki poziom innowacyjności firm – znaczna część firm deklaruje 
wdrażanie innowacji, choć skłonność do tego jest jak podkreślono właściwa w dużym 
stopniu dla małych firm. Trzeba jednakże podkreślić, że po pierwsze innowacje te w 
dużej mierze odbywają się na poziomie firm, ale jednocześnie znaczna część z nich 
ma wymiar międzynarodowy. 

 Wysoki poziom internacjonalizacji – firmy z branży Mobilność przestrzenna są 
aktywne na rynkach zagranicznych – aż trzy czwarte z nich sprzedaje swoje produkty 
za granicą. Dodatkowo, co warto podkreślić, dla ponad połowy firm aktywnych na 
rynkach zagranicznych przychody z eksportu stanowią co najmniej 50% wartości 
sprzedaży. 
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 Świadomość potrzeb rynku – wszelkie działania innowacyjne, jak również działalność 
badawczo-rozwojowa są dyktowane koniecznością sprostania oczekiwaniom rynku. 

 Otwartość na realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy 
z partnerami biznesowymi. Ponad dwie trzecie firm realizujących działania 
badawczo-rozwojowe angażuje w nie co najmniej 10% swoich wydatków, a jedna 
piąta nawet ponad 50%. Co warte podkreślenia szczególną aktywność podejmują 
mikro i małe firmy. 

Dodatkową przesłanką na rzecz utrzymania inteligentnej specjalizacji Mobilność przestrzenna 
jest również to, że w różnej postaci jest ona traktowana jako rozwojowa w całej Europie w 
ramach programowania rozwoju opartego na inteligentnych specjalizacjach, a jednocześnie 
nie ma wyraźnej konkurencji w Polsce. Przynajmniej jeśli chodzi o dokładne odwzorowanie 
branży w postaci RIS. Proces ten powinien się jednak wiązać z próbą dostosowania jej 
zakresu do potrzeb nowoczesnej gospodarki i być może wytyczenia (podkreślenia) 
pożądanego kierunku rozwoju poprzez wskazanie przeznaczenia produkcji (np. samochody 
elektryczne). Dodatkowo biorąc pod uwagę zachodzące we współczesnym świecie trendy 
związane z ekologią otwiera się szerokie pole do zagospodarowania np. w kontekście 
produkcji samochodów elektrycznych czy wytwarzania napędów do różnego rodzaju 
urządzeń, jak chociażby turbiny wiatrowe. Oczywiście wchodzimy tu w powiazania z inną IS 
Dolnego śląska, związaną z produkcją maszyn i urządzeń, ale tego rodzaju powiązania idą w 
parze z postulatem inicjowania powiazań kooperacyjnych nie tylko w obrębie branży, ale 
także poza nią.  
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Tabela 33. Tabela wniosków i rekomendacji rozwojowych w odniesieniu doi dolnośląskiej IS Mobilność przestrzenna 
Wniosek Rekomendacja Pożądane efekty Odbiorcy rekomendacji 

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 mobilności 
przestrzennej jako obszaru specjalizacji 
technologicznej. Dodatkowo pożądane 
jest Opracowanie strategii rozwoju IS 
Mobilność przestrzenna dla 
województwa dolnośląskiego wraz ze 
szczegółowym planem działań o 
charakterze operacyjnym. 

Zaplanowanie procesów 
rozwojowych na poziomie 
dokumentów strategicznych byłoby 
równoznaczne z upodmiotowień 
branży. Z kolei plan rozwoju branży 
umożliwiłby podejmowanie 
zintegrowanych działań wytyczając 
pożądane kierunki rozwoju branży w 
kontekście potrzeb regionu. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

Jednymi z istotniejszych spośród 
stwierdzonych barier rozwoju 
innowacyjności jest zbyt niski poziom 
kooperacji pomiędzy podmiotami z 
branży, ale także pomiędzy 
przedsiębiorstwami oraz instytucjami 
otoczenia biznesu i jednostkami 
badawczo-naukowymi.  

Stworzenie przestrzeni do 
nawiązywania kontaktów w postaci np. 
targów innowacyjności branży 
Mobilność przestrzenna, wydarzenia, 
instytucji, platformy internetowej lub 
innej formy prezentacji start-up’ów oraz 
pracowników naukowych 
poszukujących inwestorów mogących 
wesprzeć proces komercjalizacji ich 
produktów. 

Usieciowienie współpracy nie tylko w 
obrębie biznesu, ale także podmiotów 
szeroko rozumianego wsparcia biznesu 
(w tym przypadku uczelni i jednostek 
badawczo-naukowych) mogłoby 
usprawnić procesy kooperacyjne 
pomiędzy przedsiębiorstwami 
i podmiotami będącymi źródłem 
innowacji. Tego rodzaju działania są 
także pożądane z punktu widzenia 
potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie 
rozwoju działalności innowacyjnej – 
poza kwestiami finansowania jednym z 
częściej wskazywanych oczekiwań jest 
dostęp do specjalistycznej wiedzy. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

Instytucje otoczenia biznesu na Dolnym 
Śląsku 

Uczelnie 

Zintegrowanie rozwoju specjalizacji 
Mobilność przestrzenna z innymi 
specjalizacjami Dolnego Śląska  celem 
wykreowania nowych potencjałów 
rozwojowych w przedsiębiorstwach 
oraz zintensyfikowania poziomu 
współpracy międzysektorowej oraz 

Wykorzystanie potencjału innych 
specjalizacji Dolnego Śląska (np. 
Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka 
materiałów czy ICT) w celu pełniejszego 
wykorzystania potencjałów 
rozwojowych wynikających z trendów i 
nisz rozwojowych. 

Kreowanie regionalnych specjalności i 
podnoszenie konkurencyjności regionu 
na rynku krajowym oraz rynkach 
międzynarodowych 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

Instytucje otoczenia biznesu na Dolnym 
Śląsku 
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Wniosek Rekomendacja Pożądane efekty Odbiorcy rekomendacji 

sieciowania przedsiębiorstw. 

Ograniczenia rynku regionalnego w 
zakresie absorpcji efektów rozwoju IS 
Mobilność przestrzenna 

Ograniczona zdolność rynku 
regionalnego w zakresie absorpcji 
efektów rozwoju branży implikuje 
konieczność poszukiwania partnerów 
handlowych na rynkach zagranicznych. 
Kluczowa w tym aspekcie jest zdolność 
podmiotów wdrażających rozwiązania z 
zakresu mobilności przestrzennej do 
pozyskiwania odbiorców rozwiązań 
technologicznych (internacjonalizacja 
działalności). 

Istnienie w Polsce i Europie 
konkurencji innych obszarów 
traktujących mobilność przestrzenną 
(wprost bądź pośrednio w postaci 
podobszaru lub węższej specjalizacji) 
jako dziedzinę rozwoju regionalnego 

Przygotowanie kompleksowej oferty 
biznesowej województwa 
dolnośląskiego w zakresie oferty 
przedsiębiorstw działających w obrębie 
IS Mobilność przestrzenna. 
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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