
STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. LC, 2013
PL ISSN 0081-6841 s. 29–46

Anetta KUNA-MARSZAŁEK* 
Renata LISOWSKA**

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 
I BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W REGIONIE ŁÓDZKIM

1. Wstęp

Potencjał i jakość kapitału ludzkiego oraz prace B+R odgrywają nie-
zmiernie ważną rolę w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Ważne 
czynniki jej budowy stanowią: informacja, kapitał intelektualny, technolo-
gie i innowacje, a wiedza i nauka traktowane są jako elementy kształtujące 
strukturę produkcji i postęp gospodarczy na etapie zaawansowanego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. W Unii Europejskiej przyznaje się jednostkom 
naukowym i badawczo-rozwojowym wyjątkową pozycję. Podkreślona zo-
stała ona np. w strategii „Europa 2020”, w której za jeden z głównych celów 
przyjęto osiągnięcie poziomu wydatków na B+R w wysokości 3% PKB1, czy 
w dokumencie „Rola uniwersytetów w Europie opartej na wiedzy”, gdzie UE 
„musi mieć «najwyższej klasy» system szkolnictwa wyższego – z najlepszymi 
uczelniami na arenie międzynarodowej w różnych dziedzinach wiedzy”2. Poza 
tym w ramach priorytetu „Doskonała baza naukowa” w programie „Horyzont 
2020” UE zmierza do zwiększenia poziomu europejskiej bazy naukowej i za-
pewnieniu stałego dopływu światowej klasy badań w celu zagwarantowania 
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długoterminowej konkurencyjności Europy. Wspierane będą najlepsze pomy-
sły, rozwijane zasoby intelektualne, a badaczom zostanie zapewniony dostęp 
„do priorytetowej infrastruktury badawczej, a wszystko po to, aby Europa 
stała się atrakcyjnym miejscem dla najlepszych na świecie naukowców”3 zaś 
sektor B+R działał zgodnie z potrzebami biznesu.

W tym kontekście podejmowane są różne działania podkreślające rolę 
jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w procesie komercjalizacji 
wiedzy, transferu technologii i innowacji z nauki do biznesu. Liczba podmiotów 
związanych z sektorem B+R wzrasta, powstają np. centra transferu technolo-
gii, klastry, inkubatory przedsiębiorczości. Uczelnie wyższe także zaznaczają 
swoją obecność na wielu etapach współpracy biznes–nauka, poczynając od 
produkcji wiedzy – poprzez jej rozpowszechnianie np. w procesie edukacji, 
a kończąc na tworzeniu patentów czy komercyjnych wdrożeniach. Obecnie 
coraz więcej krajów na świecie opracowuje i wdraża systemy różnych zachęt 
dla stworzenia warunków, które wydają się niezbędne do prowadzenia i roz-
wijania działalności B+R. Do najczęściej podejmowanych działań można 
zaliczyć m.in.: tworzenie baz klientów i  naukowców w celu nawiązywania 
współpracy; rozwój instrumentów ochrony praw własności intelektualnej; 
zapewnianie dostępu do infrastruktury B+R oraz informatycznej. W wielu 
krajach wspomniane zachęty są częścią strategii rozwoju opartej na budowaniu 
innowacyjnej gospodarki4.

Celem artykułu jest analiza i ocena działalności badawczo-rozwojowej 
prowadzonej w województwie łódzkim, ukazanie jej obecnego potencjału 
oraz uwarunkowań rozwoju w odniesieniu do poszczególnych województw 
i całego kraju. Analiza dotyczy jednostek naukowych i badawczo-rozwojo-
wych, nakładów na działalność B+R oraz zasobów ludzkich zaangażowanych 
w działalność badawczo-rozwojową.

3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie 
badań naukowych i innowacji, Bruksela, 30.11.2011, COM (2011) 808 final, s. 4–5.

4 Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r., Deloitte, kwiecień 2013.
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2. Działalność B+R a rozwój gospodarczy

W dobie gospodarki opartej na wiedzy rozwój regionów oraz podmiotów 
gospodarczych wymaga ciągłej wymiany myśli badawczej i technicznej, 
dostępu do nowoczesnych technologii i laboratoriów. Z badań wielu ekono-
mistów, jak np. T. Kodama, F. Khalozadeh i inni oraz K.H. Mok, wynika, że 
właśnie działalność B+R, a także łączenie nauki i biznesu jest siłą napędową 
innowacji oraz nowoczesnej konkurencji i staje się koniecznością w wyniku 
postępujących procesów globalizacji5. Priorytetem wielu krajów jest promocja 
i wsparcie dla podmiotów angażujących się w prace B+R, a współpraca nauki 
z przemysłem, komercjalizacja wyników badań naukowych są niezbędne, aby 
rozwój ekonomiczny był dynamiczny. 

Wzrost gospodarczy i społeczny jest w dużej mierze uzależniony od pozio-
mu i rozwoju działalności badawczo-naukowej, jak również od wykorzystywa-
nia jej wyników jako siły napędzającej gospodarkę. Transfer wiedzy i przede 
wszystkim jej komercjalizacja przynoszą społeczeństwu wiele korzyści. Stąd 
wielokrotnie pojawiające się pytania o możliwość i metody powiązań nauki 
z pozostałymi, ważnymi obszarami życia gospodarczego, np. z produkcją, han-
dlem, finansami czy nawet aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Ponadto istotny jest również problem wykorzystania efektów pracy naukowców 
oraz zamiany ich odkryć i osiągnięć w praktyczne innowacje. Akademicki cha-
rakter nauki powinien być zastąpiony nauką odpowiadającą na realne potrzeby 
rynku i gospodarki – jak zawsze oferującą teorię, ale przede wszystkim taką, 
która będzie miała praktyczne implikacje.

Sfera B+R odgrywa bardzo istotną rolę w procesie tworzenia wiedzy, 
technologii, a także w jej transferze do realnej gospodarki. Takie podejście 
widać m.in. w pracach J.W. Spencera6 czy K. Krystkowskiego. Ten ostatni, 

5 T. Kodama, The role of intermediation and absorptive capacity in facilitating University 
– industry linkages an empirical study of TAMA in Japan, Research Policy 2008/37 (8), 
s. 1224–1240; F. Khalozadeh, S.A. Kazemi, M. Movahedi, G. Jandaghi, Reengineering 
University – Industry Interactions: Knowledge-Based Technology Transfer Model, European 
Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences Issue 2011/40, s. 47–58; K.H. 
Mok, Globalization and educational restructuring: University merging and  changing gov-
ernance in China, Higher Education 2005/50, s. 57–88. 

6 J.W. Spencer, How relevant is university-based scientific research to private high-technology 
firms? A United States – Japan Comparison, Academy of Management Journal 2001/44, 
s. 433.
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powołując się na badania wielu ekonomistów, stwierdza, że poziom rozwoju 
nauki w danym kraju determinuje sukces w procesie absorbcji wiedzy przez 
firmy.7 Warto w tym kontekście zwrócić zatem uwagę na rolę państwa jako 
stymulatora nawiązywania więzi między instytucjami sektora B+R a przed-
siębiorstwami. 

K. Łącka zauważa, że tworzenie powiązań między uczestnikami procesów 
innowacyjnych zgodnie z koncepcją tzw. potrójnej helisy8 w regionie wymaga 
wsparcia przez państwo, które odgrywa rolę inspiratora, współorganizatora 
i promotora współpracy naukowców i przedsiębiorców. Jego działania powinny 
wiązać się m.in. z ponoszeniem nakładów na finansowanie podstawowych 
badań stosowanych i prac rozwojowych (w jednostkach publicznego sektora 
nauki, tj. w szkolnictwie wyższym, instytutach naukowych i badawczych), 
których wyniki są wykorzystywane w gospodarce9. Zdaniem A. Buchner-Je-
ziorskiej, powinny powstać wręcz grupy nacisku składające się z przedstawi-
cieli środowiska akademickiego i gospodarczego, które wywierałyby presję 
na elity polityczne, aby promowały one rolę nauki i szkolnictwa wyższego 
w rozwoju kraju i poszczególnych regionów10.

Wielu innych autorów, np. E.G. Mesthene oraz A. Pomykalski, również 
potwierdza rolę państwa w tworzeniu strategii rozwoju nauki i techniki oraz 
polityki innowacyjności, podkreślając, że wytyczają one kierunki rozwoju 
i są czynnikami warunkującymi innowacyjność przedsiębiorstw11. Zdaniem 
K. Szopik, polityka gospodarcza państwa tworzy odpowiednie warunki dla 

7 K. Krystkowski, Tworzenie i transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do 
gospodarki, [w:] Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i techno-
logicznych do biznesu, red. M.A. Weresa, K. Poznańska, Ofic. Wyd. SGH, Warszawa 2012, 
s. 18.

8 Triple Helix Model – po raz pierwszy zaproponowany przez H. Etzkowitza i L. Leydesdorffa 
– ukazuje dynamikę związków pomiędzy uniwersytetem, biznesem i administracją publiczną 
w interaktywnym modelu procesu innowacyjnego. Por. H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The 
triple helix – university – industry – government relations: a laboratory for knowledge-based 
economic development, EASST Review 1995/14 (1), s. 14–19.

9 I. Łącka, Wspieranie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy jako determinanta 
wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, E-wydawnictwo, 
2012, s. 271, dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/2456.

10 A. Buchner-Jeziorska, Uczelnie jako czynniki rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu, 
[w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, 
Wyd. UŁ, Łódź 2004, s. 89.

11 E.G. Mesthene, Technological change. Its impact on man and society, New York 1970; 
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa, Łódź 2001, s. 81. 



Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim 33

innowacji i transferu wiedzy, finansowania i kreowania prac B+R, co zmniejsza 
ryzyko destabilizacji i sprzyja szybkiemu wzrostowi gospodarczemu12. 

Według J. Adamskiej oraz L. Mytelka i F. Farinelli, za jeden z potencjalnych 
stymulantów rozwoju nauki i innowacji można uznać np. klastry13, które powstają 
praktycznie we wszystkich sektorach gospodarki. Zdaniem m.in. M.J. En right 
czy E. Skawińskiej i R.I. Zalewskiego, można je znaleźć np. w przemyśle 
i usługach, zarówno w sektorach wysokich technologii, jak i tradycyjnych14. Jako 
organizacje, których zaangażowanie w proces przepływu wiedzy i umiejętności 
jej zastosowania w produkcji czy usługach jest priorytetowe, podwyższają 
świadomość dotyczącą konieczności współdziałania i komunikacji wielu 
środowisk, i mogą stanowić niezwykle silne wsparcie zarówno dla instytucji 
państwowych, jakimi są uczelnie, jak i dla prywatnych przedsiębiorstw.

Z wielu badań, np. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wynika, 
że powiązanie klastrów z ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest oczywiste, 
bowiem są one lokalnymi systemami innowacji, posiadają bogate zaplecze, 
które umożliwia prace i eksperymenty naukowe, a także dysponują mecha-
nizmami dyfuzji i transferu informacji. Cechą charakterystyczną wiodących 
klastrów musi być zatem wyższa intensywność prac badawczo-rozwojowych 
i ich wykorzystywania czy przepływy pracowników i wiedzy, wspólne projekty 
B+R15. Jeśli dodatkowo wiąże się to ze wsparciem finansowym (np. dotacje) 
ze strony państwa, to szanse na powodzenie tych organizacji jest – zdaniem 
K. Skokan, E. Poledníková i M. Staníčková – duże16. 

12 K. Szopik, Klasyfikacja uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw, St. i Pr. Wydz. Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania 2008/1, s. 33.

13 J. Adamska, Rola parków technologicznych w procesie transferu technologii, Nauka i Gosp. 
2009/1, s. 38; L. Mytelka, F. Farinelli, Local clusters, innovation systems and sustained 
competitiveness, Paper prepared for the meeting on Local Productive Clusters and Innovation 
Systems in Brazil: new industrial and technological policies for their development, UNU/
INTECH Discussion Papers, Rio de Janeiro 2000, s. 8. 

14 M.J. Enright, Regional Clusters: What we know and what should we know, prezentacja 
przygotowana na konferencję w Ottawie 2004, www.tci-network.org.; E. Skawińska,  
R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkrecyjności i innowacyjności regionów. 
Świat – Europa – Polska, Pol. Wyd. Ekon., Warszawa 2009. 

15 Wizja klastrów i polityki klastrowej w Polsce do 2020, wersja II, materiał ekspercki do 
dyskusji na III spotkaniu  Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polskie klastry i polityka klastrowa”, s. 2.

16 K. Skokan, E. Poledníková, M. Staníčková, Establishment and Growth of Business Clusters 
with Public Aid, Journal of Competitiveness 2012/4, Issue 3, s. 26.
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3. Działalność B+R w Polsce

Działalność badawcza i rozwojowa są to systematycznie prowadzone prace 
twórcze, które zostały podjęte po to, aby zwiększyć zasób wiedzy, np. o człowieku, 
kulturze czy społeczeństwie, jak również aby znaleźć nowe, oryginalne zastosowa-
nia dla tej wiedzy. W Polsce działalność badawcza i rozwojowa obejmuje badania 
podstawowe (prace eksperymentalne lub teoretyczne, które są podejmowane 
przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy, bez nastawienia na konkretne 
zastosowanie czy wykorzystanie)17, przemysłowe (dawniej stosowane, czyli 
prace, w wyniku których pozyskuje się nową wiedzę oraz umiejętności w celu 
opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczą-
cych do nich ulepszeń)18 oraz rozwojowe (obejmujące nabywanie, kształtowanie 
i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności do planowania, tworzenia 
i projektowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług). 

W analizach statystycznych GUS informacje na temat działalności B+R 
obejmują:
a) jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe – tj. takie, których podstawo-

wym rodzajem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
w tym:
• placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
• jednostki badawczo-rozwojowe – tj. jednostki państwowe działające 

na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
-rozwojowych19,

17 Badania podstawowe zwłaszcza w naukach technicznych i przyrodniczych, dzieli się 
czasami na: podstawowe czyste (wolne) – prowadzone, aby zwiększyć zasób wiedzy, bez 
praktycznego ukierunkowania, oraz podstawowe ukierunkowane (skierowane) – prowa-
dzone, aby zwiększyć zasób wiedzy stanowiącej podstawę do rozwiązywania problemów, 
które są rozpoznane lub mogą pojawić się w przyszłości. W przypadku badań wolnych, ich 
cele i kierunki wynikają z wewnętrznej logiki rozwoju nauki oraz własnych zainteresowań 
badaczy. Celem zaś badań skierowanych jest dalszy rozwoju nauki i potrzeba praktyki. 
Jednocześnie w tego typu badaniach formułowany jest dość jednoznacznie ich użyteczny cel 
w perspektywie, a także cel praktyczny w okresie teraźniejszym. Por. K. Szopik, Działalność 
badawczo-rozwojowa w Polsce, ZNUS 2007/453: Ekonomiczne problemy usług, s. 286.

18 Takie badania mogą prowadzić do innowacji. Ich wyniki sprawdza się w laboratoriach lub 
np. w przedsiębiorstwie w postaci prototypów maszyn i urządzeń; wymagają one oceny 
efektywności proponowanych usprawnień. Wyniki mogą być użyteczne dla praktyki, a tym 
samym stanowią punkt wyjścia do realizacji dalszych faz cyklu badawczo-rozwojowego, 
czyli przede wszystkim prac rozwojowych. Por. ibidem. 

19 T.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.
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• inne, tj. jednostki prywatne, zaklasyfikowane według Polskiej Klasy-
fikacji Działalności 2004 do działu 73 ,,Działalność badawczo-rozwo-
jowa”;

b) jednostki obsługi nauki (np. biblioteki naukowe, archiwa naukowe, sto-
warzyszenia naukowe);

c) jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze (np. przedsiębiorstwa 
przemysłowe) posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe (labo-
ratoria, biura konstrukcyjne, zakłady rozwoju techniki itp.), prowadzące 
działalność B+R przede wszystkim o charakterze prac rozwojowych, obok 
swojej podstawowej działalności;

d) szkoły wyższe;
e) pozostałe jednostki – m.in. szpitale prowadzące prace badawczo-rozwo-

jowe, obok swojej podstawowej działalności20.
W Polsce nakłady na badania i rozwój osiągają jeden z najniższych pozio-

mów w krajach OECD21, o czym świadczy wskaźnik informujący o łącznych 
nakładach na działalność badawczo-rozwojową – Gross Domestic Expenditures 
on Research&Development (GERD) w relacji do produktu krajowego brutto. 
Wartość tego wskaźnika w Polsce zmienia się bardzo nieznacznie, co odbiega 
od standardów i kierunków zmian obserwowanych w najbardziej rozwiniętych 
gospodarkach światowych. 

Nakłady na B+R w Polsce w 2011 r. wynosiły 11,7 mld PLN i miały nie-
wielką tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 201022. Struktura tych 
wydatków wskazuje na utrzymującą się równowagę między poszczególnymi 
kategoriami badań (por. rys. 1). Uważa się, że zagrożeniem dla rozwoju dzia-
łalności innowacyjnej w perspektywie wieloletniej mogą stać się odmienne 
kierunki badań podstawowych w stosunku do prac rozwojowych, kurczy się 
bowiem etap pośredni w postaci badań stosowanych23. Nakłady na badania 
i prace rozwojowe w Polsce w 2011 r. wyniosły 8,5 mld PLN, z tego największy 
udział stanowiły nakłady na prace rozwojowe – 39,6% (3,4 PLN zł) oraz na 
badania podstawowe – 36,4% (3,1 mld PLN). Według danych Eurostat, nakłady 

20 Z wyjątkiem klinik akademii medycznych (uniwersytetów) i Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowego ujętych w kategorii ,,szkoły wyższe” oraz szpitali posiadających status 
instytutów naukowo-badawczych ujętych w kategorii ,,jednostki badawczo-rozwojowe’’.

21 Knowledge – Innovation – Territory, ESPON, EU 2012, http://www.espon.eu/export/sites/
default/Documents/Projects/AppliedResearch/KIT/FinalReport/KIT_Final-Report_final.pdf

22 Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 49.
23 A. Śniadek, Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa 2011, s. 113.
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wewnętrzne na badania naukowe i prace rozwojowe (B+R) w Polsce w 2010 r. 
stanowiły 1,06% nakładów wszystkich państw UE, zaś w roku 2011 – 1,10%. 
W roku 2010 Polska zajmowała 20. pozycję wśród krajów UE pod względem 
wielkości wskaźnika intensywności prac B+R24. 

RYSUNEK 1:  Struktura nakładów B+R w Polsce w latach 2007–2011 w (%)

37,8% 38,2% 38,4% 39,8% 36,5%

23,9% 22,4% 18,9% 20,5% 23,9%

38,3% 39,4% 42,7% 39,7% 39,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Prace rozwojowe

Badania stosowane

Badania podstawowe 

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie danych zawartych w: Nauka i technika w 2011, GUS, 
Warszawa 2012.

Pomimo wciąż relatywnie umiarkowanej intensywności nakładów na B+R, 
na uwagę zasługuje fakt, iż pod względem tempa przyrostu udziału wydat-
ków na B+R w PKB ogółem, Polska znajduje się znacząco powyżej średniej 
dla całej UE, co wskazuje na rozwój tego sektora25. Głównym źródłem jego 
finansowania jest pomoc krajowa w postaci programu rządowego i wsparcie 
w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych 26. W programie przyjętym przez 
Radę Ministrów w 2011 r. „Program wspierania inwestycji o istotnym znacze-
niu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2020” przewidziano m.in. wspieranie 

24 Nauka i technika w 2011 r., s. 49.
25 Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, War-

szawa, październik 2011, s. 13.
26 Rynek B+R w Polsce. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, War-

szawa, październik 2012, s. 22.
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przedsiębiorstw inwestujących w Polsce w działalność badawczo-rozwojową, 
gdy wiąże się ona z wysokim stopniem zaangażowania wykwalifikowanej ka-
dry oraz wysokim stopniem zaawansowania realizowanych zadań i procesów, 
co jest korzystne dla rozwoju polskiej gospodarki. Poza tym pomoc publicz-
ną można nadal uzyskać zarówno ze środków Unii Europejskiej, środków 
krajowych, programów Komisji Europejskiej, prywatnych programów jak 
i w ramach programów dwustronnej współpracy badawczej. 

Jednostkami prowadzącymi prace B+R w Polsce, zgodnie z metodologią 
przyjętą przez kraje OECD27 są: przedsiębiorstwa, instytucje i szkoły wyższe, 
które zostały podzielone na cztery sektory: sektor przedsiębiorstw (BES), sektor 
rządowy (GOV), sektor szkolnictwa wyższego (HES) oraz sektor prywatnych 
instytucji niekomercyjnych (PNP). W Polsce nakłady wewnętrzne na B+R 
w poszczególnych sektorach kształtowały się następująco: największe nakłady 
w sektorze szkolnictwa wyższego – 35,1%, następnie w sektorze rządowym – 
34,6%, sektorze przedsiębiorstw – 30,1% oraz w sektorze prywatnych instytucji 
niekomercyjnych 0,2%. Analizując nakłady na B+R według dziedzin nauki, 
największe przypadły na: nauki inżynieryjne i  techniczne – 5,5 mld PLN, nauki 
przyrodnicze  – 3,0 mld PLN, medyczne i nauki o zdrowiu – 1,3 mld PLN. 
Na pozostałe grupy nauk (rolnicze, społeczne i humanistyczne) przeznaczono 
1,9 mld PLN28. Działalność badawczo-rozwojowa w 2011 r. była finansowana 
głównie ze środków sektora rządowego (6,5 mld PLN), z których sfinansowa-
no 55,8% nakładów wszystkich podmiotów; największą część tych środków 
przeznaczono na badania i prace rozwojowe prowadzone przez sektor rządowy 
47,6% oraz szkolnictwo wyższe – 45,6%, stanowiące duży potencjał w zakresie 
rozwoju sfery B+R ogółu środków. 

W roku 2011 w działalności badawczej i rozwojowej zatrudnionych było 
134,5 tys. osób, w tym 54,6 tys. kobiet, co oznacza wzrost w stosunku do roku 
2010 odpowiednio o 3,7% i 1,7%. Analizując strukturę zatrudnionych w B+R, 
należy stwierdzić, że w 2011 r. największy był udział pracowników nauko-
wo-badawczych i wynosił 74,8%; udział ten jednak systematycznie maleje 
ze względu na jego wzrost w sektorach rządowym i szkolnictwa wyższego.  
Liczba zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych w działalności 

27 Froscati manual. Proposed standard practice for surveys on research and experimental de--
velopment. OECD 2002. http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/
Frascati.pdf (dostęp 9.04.2013 r.).

28 Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 53.
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badawczej i rozwojowej wzrosła w 2011 r. w stosunku do roku poprzedniego 
– odpowiednio o 0,3% i 3,3%29.

W roku 2011 w zakresie praw związanych z ochroną intelektualną w Pol-
sce, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej przez osoby 
mieszkające w kraju wynosiła 3878 (z czego udzielono 1989 patentów), 
liczba wzorów użytkowych zgłoszonych do ochrony – 940 (z czego udzie-
lono 498 praw ochronnych), liczba wzorów przemysłowych zgłoszonych do 
ochrony – 1548 (z czego udzielono 1294 praw rejestracji wzorów przemysło-
wych), liczba zgłoszonych znaków towarowych – 14 252 (z czego udzielono 
8795 praw ochronnych)30.

Zaprezentowane dane charakteryzują potencjał dla rozwoju działalności 
badawczej i rozwojowej w Polsce, który jest zróżnicowany w układzie regio-
nalnym. W dalszej części opracowania zostanie scharakteryzowana działalność 
badawcza i rozwojowa w  regionie łódzkim.

4. Działalność B+R w regionie łódzkim

Do podstawowych wskaźników charakteryzujących działalność badawczą 
i rozwojową regionu łódzkiego należą m.in.: nakłady na działalność B+R, 
zatrudnienie w działalności B+R oraz liczba jednostek prowadzących dzia-
łalność B+R. 

Województwo łódzkie plasuje się na 6. miejscu pod względem liczby jed-
nostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz na 7. miejscu pod 
względem wielkości zatrudnienia w tych jednostkach (por. tab. 1). Natomiast 
największa liczba tych jednostek funkcjonuje na terenie pięciu województw: 
mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz wielkopol-
skiego, co stanowi około 66% ogółu wszystkich jednostek prowadzących 
działalność badawczą i rozwojową w Polsce.

29 Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2011 r. GUS, US w Szczecinie, Szczecin 
2012.

30 Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 143–150.
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TABELA 1: Jednostki i zatrudnieni w działalności badawczej i rozwojowej w 2011 r. według 
województw

Województwa
Jednostki Zatrudnieni

liczba % liczba %
Dolnośląskie 207 9,3 6 597 7,7
Kujawsko-pomorskie 88 4,0 2 787 3,3
Lubelskie 87 3,9 3 446 4,0
Lubuskie 31 1,4 803 0,9
Łódzkie 131 5,9 4 712 5,5
Małopolskie 208 9,4 10 338 12,1
Mazowieckie 552 24,9 26 485 31,1
Opolskie 45 2,0 974 1,1
Podkarpackie 83 3,7 2 851 3,3
Podlaskie 41 1,8 1 764 2,1
Pomorskie 128 5,8 5 091 6,0
Śląskie 286 12,9 7 758 9,1
Świętokrzyskie 35 1,6 1 064 1,2
Warmińsko-mazurskie 42 1,9 1 531 1,8
Wielkopolskie 203 9,1 7 097 8,3
Zachodniopomorskie 53 2,4 1 922 2,3
Ogółem 2 220 100,0 85 220 100,0

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 
2012, s. 494.

W regionie łódzkim w 2011 r. działało 131 jednostek prowadzących 
działalność B+R; liczba tych jednostek w latach 2009–2011 miała tendencję 
rosnącą (por. tab. 2). W analizowanej grupie jednostek najliczniej reprezen-
towane były jednostki rozwojowe, czyli podmioty gospodarcze zajmujące się 
działalnością badawczo-rozwojową, oprócz swojej podstawowej działalności 
(najczęściej przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze B+R), oraz jednostki 
naukowo-badawcze31.

31 Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2012, US w Łodzi, Łódź 2012, s. 255.
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TABELA 2: Liczba jednostek prowadzących działalność badawczą i rozwojową w regionie łódzkim  
w latach 2009–2011

Wyszczególnienie
2009 2010 2011

liczba % liczba % liczba %
Ogółem 84 100,0 106 100,0 131 100,0
Jednostki naukowe  
i badawczo-rozwojowe 17 20,2 24 22,6 24 19,0

Jednostki rozwojowe 53 63,1 70 66,0 96 73,2
Szkoły wyższe 14 16,7 12 11,4 11 7,8

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Nauka. Technika. Innowacyjność w województwie łódz-
kim w latach 2007–2009, US w Łodzi, Łódź 2011, s. 24; Rocznik statystyczny województwa 
Łódzkiego 2012, US w Łodzi, Łódź 2012, s. 255.

W analizowanym okresie udział jednostek naukowych i badawczo-rozwo-
jowych zmniejszył się z 20,2% w 2009 r., osiągając na koniec 2011 r. 19,0% 
w ogólnej liczbie jednostek prowadzących działalność B+R. Również w przy-
padku uczelni wyższych odnotowano spadek liczby tych jednostek w latach 
2009–2011 – z 14 na 11. Natomiast w przypadku jednostek rozwojowych 
obserwuje się badanym okresie wzrost ich liczby – z 53 na 96. Rosnąca liczba 
jednostek naukowo-badawczych świadczy o dość dużym zainteresowaniu tym 
obszarem działalności, a zarazem stanowi duży potencjał badawczo-rozwo-
jowy regionu.

W jednostkach tych 2011 r. było zatrudnionych 4712 osób, w tym głównie 
byli to pracownicy naukowo-badawczy – 3623 osób – głównie ze stopniem 
naukowym doktora i doktora habilitowanego i tytułem naukowym profesora, 
oraz technicy i pracownicy równorzędni – 680 osób; najmniejszą grupę sta-
nowił pozostały personel – 409 osób. Najwięcej osób zatrudnionych w dzia-
łalności badawczej i rozwojowej w 2011 r. pracowało w uczelniach wyższych 
(2791 osób) i jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych (1158 osób).  
Zatrudniony personel stanowi potencjał regionu dla rozwoju działalności 
badawczo-rozwojowej.

W roku 2011 nakłady wewnętrzne na działalność B+R w Polsce wynio-
sły ogółem 11 686,7 mln PLN, z dużym zróżnicowaniem na poszczególne 
województwa. W województwie łódzkim w 2011 r. wynosiły 578,5 mln PLN 
i wzrosły o 17,5% w stosunku do roku 2009. Region łódzki w 2011 r. jest na 
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7. miejscu pod względem wysokości nakładów wewnętrznych na B+R w Pol-
sce, z udziałem ok. 5% w ogóle tych nakładów (por. rys. 2).

RYSUNEK 2: Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według województw w 2011 r. (w mln 
PLN)
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Bank danych lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/
bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Najwyższe nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przeliczeniu 
na mieszkańca w 2011 r. odnotowano w województwach: mazowieckim – 
886,5 PLN, małopolskim – 362,3 PLN, pomorskim 274,4 PLN oraz wielko-
polskim 263,8 PLN. Region łódzki z wartością 228,0 PLN zajmował – jak 
wspomniano – 7. miejsce w tym rankingu.

Największe nakłady wewnętrzne na działalność B+R w 2011 r. w regio-
nie łódzkim były poniesione w szkołach wyższych – 324,6 mln PLN oraz 
jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych – 158,3 mln PLN. Anali-
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zując strukturę tych nakładów według rodzajów badań, należy stwierdzić, iż 
w 2011 r. największe nakłady zostały przeznaczone na badania podstawowe 
– 179,3 mln PLN, co stanowiło ok. 40% ogółu nakładów, oraz na prace roz-
wojowe – 163,6 mln PLN, to ok. 37% ogółu nakładów. Wysoki udział badań 
podstawowych w strukturze nakładów na badania charakteryzuje w UE regiony 
słabiej rozwinięte, gdyż nie wszystkie prace muszą mieć bezpośredni związek 
z potrzebami rynku. Z kolei badania podstawowe mogą przynieść efekty dla 
danego regionu w dalszej perspektywie czasowej, co może oznaczać zbyt 
długie oczekiwanie na wymierne korzyści wykonywanych badań.

Struktura finansowania nakładów wewnętrznych na działalność B+R 
w 2011 r. w regionie łódzkim była zbieżna ze strukturą finansowania dla całej 
Polski. Dominowały środki pochodzące z budżetu państwa – stanowiące nieco 
ponad 60% ogółu nakładów; na kolejnym miejscu były nakłady pochodzące 
z przedsiębiorstw – 17%, oraz organizacji międzynarodowych i instytucji 
zagranicznych – 14,5%.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące region łódzki pod względem ak-
tywności w obszarach działalności badawczo-rozwojowej w latach 2009–2011 
są optymistyczne (por. tab. 3), mimo spowolnienia gospodarczego, jakie miało 
miejsce w badanym okresie.

TABELA 3: Podstawowe wskaźniki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w regionie 
łódzkim w latach 2009–2011

Wyszczególnienie 2009 2010 2011

Nakłady ogółem na działalność B+R (w mln PLN)
Relacja do PKB (w %)
Na mieszkańca (w PLN)
Na zatrudnionego w działach B+R (w tys. PLN)

492,90
0,54

193,90
65,00

553,20
0,64

217,20
72,80

578,50
0,77

228,00
73,60

Zatrudnienie w działalności B+R
Na 1000 mieszkańców aktywnych zawodowo 3,20 3,20 3,70

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie: Nauka. Technika. Innowacyjność w województwie łódzkim 
w latach 2007–2009, US w Łodzi, Łódź 2011 s. 23; Bank Danych Lokalnych, http://www.stat.
gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

Poziom nakładów kierowanych na działalność badawczo-rozwojową 
w ostatnich trzech latach istotnie rósł, w szczególności na koniec 2011 r., 
kiedy osiągnął tym wartość 578,5 mln PLN. Nakłady na działalność B+R 
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w 2011 r. były wyższe o 17,4% w porównaniu do roku 2009. Wielkość na-
kładów ponoszonych na działalność B+R istotnie wpływa na efekty osiągane 
prze jednostki badawczo-rozwojowe. Relacja nakładów na działalność B+R do 
PKB w latach 2009–2011 miała również tendencję wzrostową i kształtowała 
się na poziomie powyżej 0,5%. 

W badanym okresie w województwie łódzkim odnotowano wyraźny wzrost 
wskaźników obrazujących relacje nakładów na działalność B+R w przeliczeniu 
na mieszkańca i w przeliczeniu na jednego zatrudnionego w obszarze B+R. 
Wartość nakładów na mieszkańca była wyższa o 17,6% w 2011 r. w porównaniu 
do roku 2009, natomiast wartość nakładów na jednego zatrudnionego wzrosła 
o 13,2% osiągając na koniec 2011 r. poziom 73,2 tys. PLN. 

Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka działalności badawczo-
-rozwojowej realizowanej w regionie łódzkim, może świadczyć o dość dużym 
potencjale  regionu w tym obszarze. Cieszyć może duża liczba jednostek 
badawczo-rozwojowych działających na terenie województwa łódzkiego, 
w tym 11 uczelni wyższych. Ponadto nakłady na działalność B+R ponoszone 
przez jednostki rozwojowe w ostatnich latach systematycznie rosły, pomimo 
kryzysu na rynku finansowym i spowolnienia gospodarczego.

Potencjał naukowo-badawczy regionu łódzkiego, mimo niskich nakładów 
na B+R, jest w skali kraju znaczący. Województwo łódzkie – jak już wcześniej 
wspomniano – jest dużym ośrodkiem akademickim z silnym zapleczem nauko-
wo-badawczym. Potencjał ten nie jest w pełni wykorzystany, o czym świadczy 
m.in. struktura wydatków na B+R według typów badań w regionie, w której 
przeważają badania podstawowe, które często nie mają kontynuacji w postaci 
badań stosowanych i prac rozwojowych. Przyczyną tego stanu rzeczy może 
być niewielki zakres współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, konieczne 
jest zatem uruchomienie mechanizmów sprzyjających takiej współpracy, 
która zapewniłaby pełniejsze wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego 
regionu łódzkiego.

6. Zakończenie

Unia Europejska wyraźnie akcentuje potrzebę konwersji europejskiej 
wiedzy na rynkowe produkty i usługi, poprzez wykorzystanie sektora B+R 
w pobudzaniu jej transferu oraz usuwaniu przeszkód w komercjalizacji nowych 
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pomysłów. Jednostki naukowo-badawcze coraz bardziej otwierają się na biznes 
i dostosowują swoją ofertę do konkretnych potrzeb firm. Przykładem udanej 
współpracy nauki i biznesu są funkcjonujące klastry, inkubatory przedsiębior-
czości, centra transferu technologii, których działalność pozytywnie wpływa na 
rozwój regionów. Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone są przede 
wszystkim przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa. 
Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i sama komercjalizacja wiedzy mogą 
liczyć na wsparcie finansowe udzielane przez rząd, z funduszy UE czy różne 
instytucje naukowe, a Komisja Europejska w wielu dokumentach, raportach czy 
wytycznych podkreśla konieczność budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Na tle państw europejskich sektor B+R w Polsce wypada niekorzystnie, 
zwłaszcza jeśli chodzi o nakłady na B+R czy proces komercjalizacji nauki. 
Nieskuteczna jest również współpraca uczelni wyższych z przedsiębiorstwami. 
Do głównych barier utrudniających kooperację obu środowisk można zaliczyć: 
brak odpowiedniego systemu zachęt (np. podatkowych) ze strony państwa, brak 
konkretnych ofert ze strony środowisk naukowych oraz niewielkie zaintereso-
wanie ze strony firm, które nie dostrzegają korzyści płynących ze współpracy. 

Podobna sytuacja jest widoczna w regionie łódzkim, w którym potencjał 
naukowo-badawczy nie jest w pełni wykorzystywany, choć oceniany jako 
znaczący w skali kraju. W regionie łódzkim konieczny jest zatem rozwój prze-
mysłu opartego na wysokich technologiach, co pozwoliłoby zmienić strukturę 
nakładów wewnętrznych na B+R za pośrednictwem nakładów poniesionych 
przez ten przemysł na badania stosowane i rozwojowe. Ważne jest również 
tworzenie baz klientów i naukowców celem nawiązywania  współpracy, 
rozwój instrumentów wsparcia działalności B+R, ochrona praw własności 
intelektualnej oraz zapewnianie dostępu do infrastruktury informatycznej. 
Wspominane rozwiązania mogą ułatwić współpracę różnych uczestników 
związanych bezpośrednio ze sferą B+R i powinny stać się  częścią strategii 
rozwoju opartej na budowaniu innowacyjności regionu. 
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RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF SCIENTIFIC UNITS  
AND R&D INSTITUTIONS IN THE LODZ REGION

( S u m m a r y )

The European Union clearly emphasises the need to convert the European knowledge into 
market products and services with the aid of the R&D sector through stimulating transfer of 
knowledge and the removal of barriers to the commercialisation of new ideas. R&D activity 
has a positive impact on the development of regions and it might be the example illustrating 
successful cooperation between science and business. Scientific units and R&D institutions are 
becoming increasingly more open to the business sector and more often adapt their offer to the 
specific needs of companies. 

The paper aims at presenting research and development activity carried out in Lodz region, 
showing its current potential and determinants of its development. Particular attention will be 
paid to higher education institutions whose role and importance in the research and develop-
ment sphere is growing.




