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Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu publikację „Nauka, technika i innowacyjność 
w województwie łódzkim w latach 2017-2019”. 

Pierwsza część publikacji obejmuje zagadnienia dotyczące nakładów na działalność badawczą 
i rozwojową, wyposażenia w aparaturę naukowo-badawczą, a także personelu zaangażowanego 
w działalność B+R. Drugi rozdział zawiera wybrane dane statystyczne dotyczące działalności 
innowacyjnej, w tym podstawową charakterystykę innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych 
i usługowych. Opracowanie uzupełniają informacje dotyczące zasobów ludzkich dla nauki i techniki, 
a także ochrony własności intelektualnej.

Zamieszczone w publikacji informacje opatrzone zostały komentarzem analitycznym oraz ilustracją 
grafi czną w postaci wykresów. Wyrażamy nadzieję, że opracowane w ten sposób dane okażą się 
użyteczne dla osób zainteresowanych tematyką nauki, techniki i innowacji na terenie województwa 
łódzkiego. 

Przedmowa

D yrektor
Urzędu Statystycznego

w Łodzi

dr Piotr Ryszard Cmela

Łódź, marzec 2021 r.



4

Preface

The Statistical Offi  ce in Łódź presents the publication „Science, technology and innovation in Łódzkie 
Voivodship in the years 2017-2019”.  

The fi rst part of the publication includes the following issues: expenditures on research and development 
activity, research equipment, personnel involved in R&D. The second chapter contains selected 
information on innovation activities of enterprises, including basic characteristics of innovative industrial 
and service enterprises. The publication has been complemented with information concerning human 
resources in science and technology as well as protection of intellectual property.

The information contained in the study, have been provided with analytical commentary and graphic 
illustration in the form of charts. We hope that data prepared this way, will be valuable source 
of information for all interested in science, technology and innovation in Łódzkie Voivodship.

Direc tor
of the Statistical Offi  ce

in Łódź

Piotr Ryszard Cmela, Ph.D.

Łódź, March 2021
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Objaśnienia znaków umownych
Symbols

Symbol
Symbol

Opis
Description

Kreska (–) zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

Zero: (0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5
magnitude not zero, but less than 0.5 of a unit

(0,0) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05
magnitude not zero, but less than 0.05 of a unit

Kropka (.) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie 
pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible or 
purposeless

Znak  oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji; pełne nazwy 
podano w uwagach metodologicznych na str. 55
categories of applied classification presented in an abbreviated form; full names are given in 
the methodological notes on page 64

„W tym”
“Of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given

Comma (,) used in figures represents the decimal point
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Ważniejsze skróty
Main abbreviations

Skrót
Abbreviations

Znaczenie
Meaning

tys. tysiąc
mln milion
zł
PLN

złoty
zloty

szt.
pcs

sztuka
pieces

wol.
vol.

wolumin
volume

kg kilogram
kilogram

dt decytona
deciton

t tona
tonne

m metr
metre

km kilometr
kilometre

m2 metr kwadratowy
square metre

ha hektar
hectare

km2 kilometr kwadratowy
square kilometre

m3 metr sześcienny
cubic metre

dam3 dekametr sześcienny
cubic decametre

hm3 hektometr sześcienny
cubic hectometre

r. rok
t/r
t/y

ton rocznie
tonnes per year

dok.
cont.

dokończenie
continued

Skrót
Abbreviations

Znaczenie
Meaning

nr (Nr)
No.

numer
number

pkt punkt
p.proc. punkt procentowy

percentage point
poz. pozycja
tabl. tablica

table
ust. ustęp
i in. i inni

itp.
etc.

i tym podobne
and the like

m.in.
i.a.

między innymi
among others

np.
e.g.

na przykład
for example

tj.
i.e.

to jest
that is

tzn.
i.e.

to znaczy
that is

tzw. tak zwany

ww. wyżej wymieniony

EKG
ECE

Europejska Komisja Gospodarcza
Economic Commission for Europe

GUS Główny Urząd Statystyczny
Statistics Poland

Eurostat Urząd Statystyczny Unii Europejskiej
Statistical Office of the European Union

UE
EU

Unia Europejska
European Union
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Synteza

W 2019 r. w województwie łódzkim w  działalność badawczą i rozwojową zaangażowanych było 299 
podmiotów, co oznacza wzrost ich liczby o 3 jednostki w porównaniu z rokiem poprzednim i o 21 w sto-
sunku do 2017 r. Nakłady wewnętrzne na badania naukowe i prace rozwojowe (GERD) wyniosły (w cenach 
bieżących) 1360,0 mln zł i zwiększyły się w skali roku o 13,4%, natomiast w porównaniu z 2017 r. – o 58,4%. 
Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD/PKB) w 2018 r. wyniósł 0,94% i był wyższy o 0,22 p. proc. niż 
w 2017 r. W strukturze nakładów wewnętrznych na działalność B+R dominowały nakłady bieżące – 86,2%, 
natomiast nakłady inwestycyjne stanowiły 13,8%.

W województwie łódzkim nakłady wewnętrzne na prace badawcze i rozwojowe fi nansowane były głównie 
ze środków sektora rządowego oraz przedsiębiorstw. Środki tych sektorów stanowiły odpowiednio 41,7% 
i 32,8% nakładów wewnętrznych na działalność B+R.

W strukturze nakładów wewnętrznych na projekty B+R przeważały badania podstawowe – 
794,6 mln zł, stanowiące 58,4% ogółu. Na prace rozwojowe przeznaczono środki w wysokości 
428,0 mln zł, a na badania stosowane – 137,4 mln zł.

W 2019 r. podobnie, jak w latach wcześniejszych, największa część nakładów poniesionych na prowadze-
nie działalności badawczej i rozwojowej związana była z naukami inżynieryjnymi i technicznymi (34,1%), 
naukami medycznymi i naukami o zdrowiu (26,7%) oraz naukami przyrodniczymi (14,5%). Udziały pozo-
stałych dziedzin B+R w nakładach wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową wyniosły 24,7%. 

Personel zaangażowany w działalność badawczą i rozwojową w 2019 r. liczył 13,9 tys. osób, tj. o 10,1% 
więcej niż w roku poprzednim i o 5,2% więcej w porównaniu z 2017 r. Rzeczywiste zaangażowanie per-
sonelu B+R w badania naukowe i prace wyniosło w 2019 r. 7,2 tys. ekwiwalentów pełnego czasu pra-
cy. Osoby pełniące funkcję badaczy stanowiły  74,2% personelu wewnętrznego mierzonego w EPC 
(w 2018 r. – 72,4%, a w 2017 r. – 80,4%). 

Ponad ¼ osób należących do personelu wewnętrznego B+R posiadała co najmniej tytuł naukowy dokto-
ra, natomiast w strukturze personelu przeważały osoby z tytułem magistra, licencjata lub równorzędnym 
(w 2019 r. – 41,0%).

Działalność badawcza i rozwojowa

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
W latach 2017–2019 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowi-
ły odpowiednio 21,2% oraz 12,3% ogólnej liczby tych podmiotów w województwie łódzkim. Najwięk-
szy odsetek podmiotów aktywnych innowacyjnie występował wśród jednostek o liczbie pracujących 
250 osób i więcej. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 19,2%, a usługowych 
– 10,4%. 

W analizowanym okresie w przemyśle relatywnie najwięcej przedsiębiorstw innowacyjnych było w dzia-
le produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 51,4% oraz produkcja pozostałego sprzę-
tu transportowego – 44,4%, natomiast najmniej – w dziale produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy 
i wikliny – 2,0%. Wśród przedsiębiorstw usługowych udział przedsiębiorstw innowacyjnych najwyższy 
był w dziale badania naukowe i prace rozwojowe (46,2%), a najniższy – w dziale transport lądowy ruro-
ciągowy (1,9%).

Wyniki badania działalności innowacyjnej wskazują, że w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz usłu-
gowych wyższy był udział podmiotów, które w latach 2017–2019 wprowadziły innowacje produktowe 
(nowe lub ulepszone produkty) niż innowacje procesów biznesowych (nowe lub ulepszone procesy biz-
nesowe). 
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Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek 
w latach 2017–2019, w przychodach ze sprzedaży ogółem, w 2019 r. wyniósł dla przedsiębiorstw przemy-
słowych 9,1%, a dla podmiotów usługowych – 2,8%. W 2019 r. największy udział przychodów ze sprzedaży 
produktów nowych lub ulepszonych w przychodach ogółem osiągnęły podmioty, w których pracowało 
250 osób i więcej, zarówno w grupie przedsiębiorstw przemysłowych (11,7%), jak i usługowych (4,9%).

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki

W 2019 r. liczba studentów w województwie łódzkim wyniosła 6,9 tys., co oznacza spadek ich liczby 
o 1,9% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 10,3% w stosunku do 2017 r. Spadek odnotowano również 
w przypadku absolwentów, odpowiednio o 7,4% i 17,9%.

Ochrona własności intelektualnej
W 2019 r. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej odnotowano 239 zgłoszeń wynalazków pod-
miotów z województwa łódzkiego, tj. o 2,6% więcej w stosunku do roku poprzedniego, ale o 14,6% mniej 
w odniesieniu do 2017 r. Liczba udzielonych patentów wyniosła 200 i była wyższa odpowiednio o 7,5% 
i 0,5%.
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Executive summary

R&D

In 2019 in łódzkie voivodship, 299 entities were involved in R&D, what means an increase in their number 
by 3 entities compared to the previous year and by 7.6% in relation to 2017. Intramural expenditures on 
research and development (GERD) amounted to 1360.0 million PLN (in current prices) and increased by 
13.4% annually, and by 58.4% compared to 2017. R&D intensity indicator (GERD/GDP) in 2018 amounted 
to 0.94% and was higher by 0.22 pp than in 2017. Current expenditures dominated in the structure of 
intramural R&D expenditures – 86.2%, while capital expenditures accounted for 13.8%.

In łódzkie voivodship, intramural expenditures on R&D were fi nanced mainly from the funds of govern-
ment sectors and business enterprise. The resource of these sectors accounted for respectively 41.7% and 
32.8% intramural expenditures on R&D.

The structure of intramural expenditures on R&D projects was dominated by basic research – 794.6 mil-
lion PLN, accounting for 58.4% of the total. Funds in the amount of 428.0 million PLN were allocated for 
experimental development, and 137.4 million PLN for applied research.

In 2019, as in previous years, the largest expenditures on research and development activities was related 
to engineering and technology (34.1%), medical and health sciences (26.7%) and natural sciences (14.5%).
The shares of other R&D fi elds in intramural expenditures on research and development amounted to 
24.7%.

The personnel involved in in research and development in 2019 amounted to 13.9 thousand persons, 
i. e. 10.1% more than in the previous year and 5.2% more than in 2017. The actual involvement of R&D 
personnel in scientifi c research and experimental development was in 2019 7.2 thousand in full-time 
equivalents. Researchers accounted for 74.2% of R&D internal personnel measured in full-time equiva-
lents (in 2018 - 72.4%, and in 2017 – 80.4%).

More than one fourth of R&D internal personnel had at least scientifi c degree of doctor (PhD), while the 
personnel structure was dominated by persons with a master’ s, bachelor’ s degree or equivalent (in 
2019 – 41.0%).

Innovation activities  of enterprises

In the years 2017–2019 innovation active industrial and service enterprises constituted 21.2% and 12.3%, 
respectively, of the total number of such kind of entities. The highest percentage of the innovation active 
enterprises was again found among the largest entities. A share of innovative industrial and service en-
terprises amounted to 19.2% and 10.4%, respectively. 

In industry, during the analysed period, relatively the largest number of innovative enterprises was in the 
section Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers – 51,4 and Production of other transport 
equipment – 44.4%, while the least – in the Manufacture of wood and products of wood, cork, straw and 
wicker – 2.0%. Among service enterprises, the highest share of innovative enterprises was in the Scientifi c 
research and development (46.2%), the lowest was in the section Land and pipeline transport (1.9%).

The results of an innovation survey show that among industrial and service enterprises prevailed the 
ones which introduced product innovations (new or improved products) in the period 2017–2019, rather 
than. business process innovations (new or improved business processes)

A share of net revenues from sales of new or improved products introduced to the market in the years 
2017–2019, in total revenues from sales in 2019, amounted to 9.1% for industrial enterprises and to 2.8% 
for service enterprises. In 2019 the largest share of revenues from sales of new or signifi cantly improved 
products in total revenues from sales was revealed by entities hiring 250 or more persons, both industrial 
(11.7%) and service (4.9%) ones.
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Human resources in science and technology (HRST)

In 2019 the number of students in łódzkie voivodship amounted to 6,9 thousand, what means an increase 
by 1,9% compared to the previous year and by 10,3% in relation to 2017.A decrease was also recorded in 
the case of gradutes, respectlively by 7,4% and 17,9%.

Protection of intellectual property

In 2019, 239 resident patent applications were submitted to the Patent Offi  ce of the Republic of Poland 
from łódzkie voivodship, i. e. by 2,6% more than in previous year, while by 14,6% less compared to 2017.
The number of patents granted amounted to 200 and increased respectively by 7,5% i 0,5%.
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Rozdział 1
Chapter 1

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)
Research and development (R&D)

Działalność badawczo-rozwojowa jest traktowana jako podstawowe źródło wiedzy o procesach inno-
wacyjnych. Współczesne przedsiębiorstwa, aby zwiększyć swoją konkurencyjność i atrakcyjność na ryn-
ku, powinny być organizacjami innowacyjnymi. Zgodnie z defi nicją działalności badawczej i rozwojowej 
warunkiem bycia innowacyjnym jest systematyczne prowadzenie prac twórczych, realizowanych w celu 
zwiększenia zasobów wiedzy, a także znalezienia nowych możliwości zastosowania odkrytej wiedzy. 
W związku z dynamicznym rozwojem społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, statystyka działal-
ności B+R nabiera z każdym rokiem coraz większego znaczenia, zwłaszcza w krajach OECD i Unii Europej-
skiej, stając się jednym z najistotniejszych elementów statystyki gospodarczej.

Podstawowe  wskaźniki  charakteryzujące  działalność   badawczą   i   rozwojową   w   latach   2017-2019 
w województwie łódzkim świadczą o tendencji wzrostowej w tej sferze działań. Nakłady wewnętrzne na 
badania i prace rozwojowe w 2019 roku wyniosły 1360,0 mln zł  i zwiększyły się w skali roku o 13,4%, na-
tomiast w porównaniu z 2017 r. o 58,4%. Udział tych nakładów w relacji do PKB, określany jako wskaźnik 
jego poziomu intensywności prac B+R, ukształtował się w 2018 r. na poziomie 0,94%, co oznacza wzrost 
o 0,22 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wartość   wskaźnika   dla   Polski   w  omawianym   okre-
sie   była   nieco   wyższa   i   wyniosła:   w 2018 r.  – 1,21%, a w 2017  r.  – 1,03%. Nakłady wewnętrzne na B+R 
na 1 mieszkańca w 2019 r. ukształtowały się w województwie łódzkim na poziomie 553 zł, podczas gdy 
wartość ogólnokrajowa wyniosła 789 zł. Zarówno dla województwa, jak i dla kraju odnotowano wzrost 
omawianego wskaźnika w porównaniu z rokiem poprzednim odpowiednio o: 13,9% i 18,2%, a w odnie-
sieniu do 2017 r. – o 59,6% i 47,3%.

Tabela 1.       Wskaźniki nakładów wewnętrznych na działalność badawczą i rozwojową
    Table 1.       Indicators on expenditures on research and experimental development

1.1. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
1.1.  Intramural expenditures on R&D

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

Nakłady wewnętrzne na badania naukowe i prace rozwojowe 
(GERD) w mln zł (ceny bieżące)
Gross domestic expenditure on research and experimental 
development (GERD) in mln PLN (current prices) 858,7 1198,8 1360,0

Relacja nakładów wewnętrznych na B+R do PKB w % 
Ratio of GERD to GDP in % 0,72 0,94 .

Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca w zł
GERD per capita in PLN 346 485 553
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Wykres 1.        Nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe (GERD) (ceny bieżące)    
     Chart 1.        Gross domestic expenditure on research and experimental development (GERD) (current prices)

Wyszczególnienie 
Specifi cation

2017 2018 2019

OGÓŁEM
TOTAL 278 296 299

w tym podmioty wyspecjalizowane badawczo
of which R&D dedicated entities 37 42 42

instytuty 
institutes 10 10 10
uczelnie
higher education institutions 8 9 8
pozostałe
others 19 23 24

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fi shing . . .
Przemysł
Industry 167 173 158

w tym przetwórstwo przemysłowe
of which manufacturing 161 167 151

Budownictwo
Construction . . .
Usługi a 

Services a 108 120 136

Liczba   jednostek   prowadzących    działalność    badawczo-rozwojową    w    województwie    łódzkim  
w  2019 r.,  w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zwiększyła się nieznacznie, 
bo o 1,0% (o 3 podmioty), natomiast w stosunku do 2017 r. wzrosła o 7,6%. Jednostki wyspecjalizowane 
badawczo w latach 2018-2019 stanowiły 14,1% ogółu, a w 2017 r. – 13,3%. Ponad połowa podmiotów 
aktywnych badawczo skupiona była w przemyśle, a około 40% w usługach.

Tabela 2.       Liczba podmiotów aktywnych badawczo
    Table 2.       The number of entities research and development active 

a Sekcje G-U.
a Sections G-U.



ROZDZIAŁ 1. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA (B+R)

17

W 2019 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w województwie łódzkim fi nanso-
wane były głównie z sektora rządowego. Wartość nakładów na B+R pochodzących z tego sektora wynio-
sła 567,4 mln zł, co stanowiło 41,7% ogółu (w 2018 r. – 38,0%, a w 2017 r. – 46,2%). Udział sektora przedsię-
biorstw ukształtował się na poziomie 32,8%  (wobec 37,6%  i 40,5%). Środki fi nansowe pochodzące z obu 
tych sektorów na działalność B+R w latach 2018-2019 stanowiły 3/4 nakładów wewnętrznych ogółem, ale 
ich udział w odniesieniu do 2017 r. zmniejszył się o ponad 10 p. proc. 

Nakłady wewnętrzne przeznaczone na działalność badawczą i rozwojową w województwie łódzkim 
w 2019 r. stanowiły 4,5% nakładów krajowych.

Tabela 3.       Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według sektorów fi nansujących  
    Table 3.       Intramural expenditures on R&D by funding sectors 

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

w mln zł   in million PLN

OGÓŁEM
TOTAL 858,7 1198,8 1360,0

sektor:
sector:

Rządowy
Government 396,5 455,4 567,4
Przedsiębiorstw
Business enterprise 347,4 450,4 446,3
Szkolnictwa wyższego
Higher education institutions 63,7 . .
Prywatnych instytucji niekomercyjnych
Private non-profi t 2,0 . .
Zagranica
Abroad 49,0 91,1 .

Wykres 2.        Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według sektorów fi nansujących    
     Chart 2.        Intramural expenditures on R&D by funding sectors
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Rozpatrując nakłady wewnętrzne według rodzaju kosztów, odnotowano wzrost nakładów bieżących 
o 25,8% w stosunku do 2018 r. i o 83,1% w porównaniu z 2017 r. Bieżące nakłady osobowe wzrosły, 
w analizowanym okresie, odpowiednio o 20,0% i ponad dwukrotnie. Znaczący spadek dotyczył nakła-
dów inwestycyjnych w relacji do 2018 r. – o 29,8%, a w stosunku do 2017 r. – o 14,2%, w tym nakłady 
inwestycyjne na maszyny i wyposażenie (kategoria ta obejmuje maszyny, urządzenia techniczne, środki 
transportu oraz pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)  w badanych latach uległy 
zmniejszeniu odpowiednio o 38,2% i 11,1%.

Tabela 4.       Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według rodzajów kosztów 
    Table 4.       Intramural expenditures on R&D by types of costs

a Dotyczy maszyn i urządzeń technicznych,  narzędzi, przyrządów, ruchomości, wyposażenia oraz środków transportu (grupy                            
3-8 KŚT). 
a Concerns machinery and technical equipment, tools, instruments, movable properties, equipment not elsewhere classifi ed and 
means of transport  (groups 3-8 according to Classifi cation of Fixed Assets). 

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

w mln zł   in million PLN

OGÓŁEM
TOTAL 858,7 1198,8 1360,0
Bieżące
Current 640,2 931,9 1172,5

w tym osobowe
of which labour costs 303,1 562,7 675,4

Inwestycyjne
Capital expenditures 218,5 266,9 187,5

  w tym maszyny i wyposażeniea

  of which machinery, and equipmenta 139,5 200,9 124,1

W strukturze nakładów według rodzaju ich  kosztów obserwujemy systematyczny wzrost udziału na-
kładów bieżących, które w 2019 r. stanowiły 86,2% nakładów wewnętrznych ogółem. Nakłady osobo-
we wzrosły na przestrzeni analizowanych trzech lat o 10,3 p. proc. pochłaniając w 2019  r. ponad po-
łowę (57,6%) nakładów bieżących. Nakłady inwestycyjne uległy, w analizowanym okresie, zmniejszeniu 
o 11, 6 p. proc. do poziomu 13,8%, ale nakłady na maszyny i wyposażenie wzrastały stanowiąc ponad 60% 
nakładów inwestycyjnych ogółem (najwięcej w 2018 r. – 75,2%).

Wykres 3.     Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według rodzajów kosztów    
     Chart 3.     Intramural  expenditures on R&D by types of costs

a Dotyczy maszyn i urządzeń technicznych,  narzędzi, przyrządów, ruchomości, wyposażenia oraz środków transportu (grupy                            
3-8 KŚT). 
a Concerns machinery and technical equipment, tools, instruments, movable properties, equipment not elsewhere classifi ed and 
means of transport  (groups 3-8 according to Classifi cation of Fixed Assets). 
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Tabela 5.       Nakłady wewnętrzne bieżące na B+R według rodzajów badań 
    Table 5.       Intramural current expenditures on R&D by types of R&D 

Zgodnie z rekomendacjami OECD, informacje dotyczące nakładów wewnętrznych na prace badawcze  
i rozwojowe przyporządkowane zostały do sześciu dziedzin nauki i techniki, w ramach których wyodręb-
niono 42 dziedziny szczegółowe.

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

w mln zł   in million PLN

OGÓŁEM
TOTAL 858,7 1198,8 1360,0
Nakłady przeznaczone na:
Expenditures on:

Badania podstawowe     
Basic research 353,6 524,5 794,6
Badania stosowane a

Applied research a 149,0 138,0 137,4
Prace rozwojowe
Experimental development 356,2 536,2 428,0

a  W 2017 r. łącznie z nakładami na badania przemysłowe.
a In 2017 including expenditures on industrial research.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności B+R, największa część nakładów wewnętrznych (58,4% ogółu) 
w 2019 r. w województwie łódzkim przeznaczona była na badania podstawowe. Ich wartość wyniosła 
794,6 mln zł i wzrosła o ponad połowę w stosunku do 2018 r. oraz ponad dwukrotnie w porównaniu 
z 2017 r. Udział nakładów przeznaczonych na prace rozwojowe ukształtował się na poziomie 31,5%, 
co oznacza spadek odsetka w stosunku do roku poprzedniego o 13,2 p. proc., a w relacji do 2017 r. – 
o 10,0 p. proc. Najmniejsza część środków skierowana była na badania stosowane. Ich udział w 2019 r. 
wyniósł 10,1% i był niższy odpowiednio o: 1,4 p. proc., i 7,3 p. proc.

Wykres 4.     Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową według rodzajów działalności B+R
     Chart 4 .    Intramural expenditures on research and development by types of R&D
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Tabela 6.       Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową według dziedzin B+R 
    Table 6.        Intramural expenditures on research and development by fi elds of R&D 

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

w mln zł  in million PLN

OGÓŁEM
TOTAL 858,7 1198,8 1360,0

w dziedzinie:
iIn the fi eld of:

Nauk  przyrodniczych
Natural sciences . 144,4 197,0

Nauk inżynieryjnych i technicznych
Engineering and technology 323,7 462,2 463,2

Nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Medical and health sciences . 310,3 362,5

Nauk rolniczych i weterynaryjnych
Agricultural and veterinary sciences 64,4 . .

Nauk społecznych
Social sciences 91,5 . .

Nauk humanistycznych i sztuki
Humanities and the arts 54,2 . 80,6

W  2019   r.   największe  nakłady  wewnętrzne  na  działalność  B+R  skierowane były  na  nauki  inżynieryjne  
i techniczne – 34,1% ogółu, nauki medyczne i nauki o zdrowiu – 26,7% oraz nauki przyrodnicze – 14,5%. 
Pozostałe dziedziny nauk pochłaniały 337,2 mln zł, tj. 24,7%. W porównaniu z 2018 r.  największy wzrost 
nakładów odnotowano w dziedzinie nauk przyrodniczych – o 36,4%, nauk medycznych i nauk o zdrowiu – 
o 16,8% oraz w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych – o 0,2%. W odniesieniu do 2017 r. 
znaczący wzrost dotyczył nauk humanistycznych i sztuki (o 48,9%) oraz nauk inżynieryjnych 
i technicznych (o 43,1%).

Tabela 7.       Nakłady wewnętrzne na działalność  B+R według pochodzenia środków
    Table 7.       Intramural expenditures on R&D by origin of funds

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

w mln zł  in million PLN

OGÓŁEM
TOTAL 858,7 1198,8 1360,0

Nakłady fi nansowane ze srodków:
Expenditures fi nanced by:

wewnętrznych     
internal funds 388,6 623,1 670,4

zewnętrznych
external funds 470,1 575,7 689,6

w tym od instytucji rządowych i samorządowych
of which from general goverment 390,3 449,4 559,6

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW
ENTERPRISE SECTOR 439,7 611,6 579,6

Nakłady fi nansowane ze srodków:
Expenditures fi nanced by:

wewnętrznych     
internal funds 317,6 419,1 411,2

zewnętrznych
external funds 122,0 192,5 168,4

w tym od instytucji rządowych i samorządowych
of which from general goverment . 118,8 98,4
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Analiza nakładów wewnętrznych na działalność B+R według pochodzenia środków wskazuje, iż 
w 2019 r.  w województwie łódzkim większość prac badawczo-rozwojowych fi nansowana była ze 
źródeł zewnętrznych (50,7% ogółu), w tym 81,2% pochodziło od instytucji rządowych i samorzą-
dowych. Nakłady fi nansowane ze środków zewnętrznych wzrosły w porównaniu z 2018 r. o 19,8%, 
a w odniesieniu do 2017 r. – o 46,7%. Środki wewnętrzne, czyli kontrolowane i przeznaczane na pra-
ce B+R według uznania danej jednostki, dominowały natomiast w strukturze fi nansowania nakła-
dów sektora przedsiębiorstw, w którym ze środków tych w 2019 r.  pokryto 70,9% nakładów po-
niesionych na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Nakłady z środków wewnętrznych 
w tym sektorze zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego – o 1,9%, ale wzrosły w porównaniu 
z 2017 r. – o 29,5%.

Wykres 5.     Nakłady wewnętrzne na działalność B+R według pochodzenia środków
     Chart 5.     Intramural expenditures on R&D by origin of funds

1.2. Wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą
1.2.  Research equipment

W 2019  r.  posiadanie aparatury naukowo-badawczej w województwie łódzkim zadeklarowała ponad 
1/3 podmiotów zaangażowanych w działalność B+R (100  jednostek). W porównaniu z 2018 r. liczba pod-
miotów posiadających tego rodzaju urządzenia zmniejszyła się jednak o 6,5%, a w stosunku do 2017 r. 
o 18,0%. Wartość brutto aparatury na koniec 2019 r. wyniosła 1046,7 mln zł i była wyższa zarówno 
w odniesieniu do roku poprzedniego, jak i w porównaniu z  2017 r. odpowiednio o  6,0% i 20,0%.

Jednostki sfery B+R cechował wysoki stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej, będący stosun-
kiem procentowym wartości zużycia do wartości brutto środków trwałych. W województwie łódz-
kim wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 85,7% i wzrósł w stosunku do 2018  r.  o 0,7 p. proc., 
a w porównaniu z 2017 r. – o 1,8 p. proc. Wśród podmiotów wyspecjalizowanych badawczo wyraźnie 
niższe wartości, w porównaniu z pozostałymi grupami jednostek, wskaźnik ten przyjmował dla aparatury 
naukowo-badawczej jednostek pozostałych.

W Polsce omawiany wskaźnik ukształtował się na nieco niższym poziomie i w 2019 r. wyniósł 81,0%.
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   Tabela 8.       Stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej w działalności B+R
                        Stan w dniu 31 grudnia
       Table 8.       Degree of consumption of research equipment in R&D
                            As of 31 December

Wyszczególnienie 
Specifi cation

2017 2018 2019

w %       in %

OGÓŁEM
TOTAL 83,9 85,0 85,7

w tym podmioty wyspecjalizowane badawczo
of which R&D dedicated entities 88,1 90,7 91,2

instytuty
institutes . 91,2 89,4
uczelnie
higher education institutions 93,4 95,2 95,5
pozostałe
others 50,5 50,9 60,2

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fi shing . . .
Przemysł
Industry 54,8 53,3 50,1

w tym przetwórstwo przemysłowe
of which manufacturing 55,1 54,0 50,9

Budownictwo
Construction . . .
Usługi a 

Services a 86,9 88,3 89,8

a Sekcje G-U.
a Sections G-U.

1.3. Personel B+R
1.3.  R&D personnel

Ważnych informacji charakteryzujących sferę B+R dostarczają dane dotyczące zatrudnienia. W 2019  r.   
w województwie łódzkim w działalność badawczą i  rozwojową zaangażowanych było 13,9  tys. osób, co 
oznacza wzrost tej grupy w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,1%, a w stosunku do 2017 r. - o 5,2%. 
Zdecydowaną większość zaangażowanych osób stanowił personel wewnętrzny (10,6 tys. tj., 76,3% ogó-
łu), personel zewnętrzny liczył 3,3 tys. osób (23,7%).

Najliczniejszą grupą pracujących w działalności B+R były osoby pełniące funkcję badaczy (71,8% per-
sonelu wewnętrznego i zewnętrznego). Kobiety stanowiły 46,0% ogółu, a ponad ¾ z nich należało do 
personelu wewnętrznego.

Osoby zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową (personel wewnętrzny + personel zewnętrz-
ny) w województwie łódzkim w 2019 r. to 5,1% pracujących w B+R w skali kraju.
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Wykres 6.     Pracujący (personel wewnętrzny)a w działalności B+R według płci
     Chart 6.     Internal personnela  in R&D by sex

a Uwzględniono wszystkie osoby, które w danym roku przeznaczyły na działalność B+R minimum 10% całkowitego czasu pracy lub 
ich wkład w działalność B+R był bardzo istotny.
a Taking into account all persons who in a given year allocated a minimum 10% of their total working time to R&D or their contribution 
to the R&D was very signifi cant.

Podstawowe wskaźniki dotyczące personelu B+R liczone w ekwiwalentach pełnego czasu pracy świad-
czą o systematycznej poprawie w tej sferze działań.

Tabela 9.       Wskaźniki dotyczące personelu B+R
    Table 9.       R&D personnel indicators

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

Pracujący a w B+R na 1000 aktywnych zawodowo b

Persons employeda in R&D a per 1000 active population b 4,9 5,5 6,4

Pracujący a w B+R na 1000 pracujących c

Persons employeda in R&D a per 1000 persons employed c 5,2 5,7 6,6

Pracownicy naukowo-badawczy a na 1000 aktywnych zawodowo b

Researchers a per 1000 active population b 4,0 4,0 4,7

Pracownicy naukowo-badawczy a na 1000 pracujących c

Researchers a per 1000 persons employed c 4,2 4,1 4,9

a W ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC), bez personelu zewnętrznego. b Aktywni zawodowo (wszystkie osoby pracujące oraz 
uznane za bezrobotne) – na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności – dane średnio-roczne. c Pracujący – na podsta-
wie badania aktywności ekonomicznej ludności - dane średnioroczne.
a In full-time equivalents (FTE), excluding external personnel. b Active population (all persons employed and considered as unem-
ployed) – based on the labour force survey (LFS) – average annual data. c Personns employed - based on the labour force survey 
(LFS)– average annual data.

W 2019 r. rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w badania naukowe i prace rozwojowe w woje-
wództwie łódzkim wyniosło 7,2 tys. EPC i było wyższe zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim 
(o 12,4%), jak i w stosunku do 2017 r. (o 23,9%) . Pracownicy naukowo-badawczy stanowili 74,2% per-
sonelu wewnętrznego wyrażonego w EPC (w 2018 r. – 72,4%, a w 2017 r. – 80,4%). Udział pracujących 
w podmiotach wyspecjalizowanych badawczo ukształtował się na poziomie 66,9% ogółu i był nieznacz-
nie (o 0,3 p. proc.) wyższy w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w odniesieniu do  2017 r. odno-
towano jego spadek o 3,1 p. proc. Sektor usług skupiał w analizowanym okresie ponad 3/4 pracujących 
w B+R (personelu wewnętrznego).

Udział kobiet zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową w województwie łódzkim liczony   
w EPC należał do najwyższych w kraju. W 2019 r. kobiety stanowiły 47,3% personelu wewnętrznego 
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(w 2018 r. – 47,6%, a w 2017 r. – 48,6%). Wskaźnik ten dla Polski wyniósł 35,3%. Wśród podmiotów wyspe-
cjalizowanych badawczo odsetek kobiet (w 2019 r.) ukształtował się na poziomie 57,0%, w szkolnictwie 
wyższym – 53,6%, w tym wśród pracowników naukowo-badawczych – 51,4%.

Tabela 10.       Pracującya w działalności B+R według funkcji 
     Table 10.      Internal personnela in R&D by functions

Wyszczególnienie
Specifi cation

2017 2018 2019

Ogółem
Total

pracownicy 
naukowo-
badawczy

researchers

technicy 
i pracownicy 
równorzędni
technicians 

and equivalent 
staff 

pozostały 
personel

other suppor-
ting staff 

w EPC  in FTE

OGÓŁEM
TOTAL 5802 6399 7190 5336 1223 632

w tym podmioty wyspecjalizo-
wane badawczo
of which R&D dedicated entities 4059 4264 4811 3849 539 422

instytuty
institutes 987 1064 864 567 200 97

uczelnie
higher education institutions 2878 2833 3482 3080 . .

pozostałe
others 194 366 465 203 . .

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo
Agriculture, forestry and fi shing . . . . . .

Przemysł
Industry 1188 1480 1491 987 388 116

w tym przetwórstwo przemy-
słowe
of which manufacturing 1170 1457 1471 982 386 103

Budownictwo
Construction . . . . . .

Usługi b 

Services b 4553 4866 5613 4293 828 492

a Personel wewnętrzny. b Sekcje G-U.
a Internal personnel. b Sections G-U.

Wykres 7.     Struktura pracującycha w działalności B+R według funkcji (w EPC)
     Chart 7.     Structure of persons employeda in R&D by R&D functions (in FTE)

a Personel wewnętrzny. 
a Internal personnel. 
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W 2019 r. udział osób z wykształceniem wyższym w ogólnej liczbie pracujących (personel wewnętrzny) 
w B+R ukształtował się na poziomie 86,6% (w  2018  r.  – 85,7%,  a w 2017  r.  – 86,4%). Wśród nich osoby 
z tytułem naukowym profesora stanowiły 6,7% ogółu pracujących, doktora habilitowanego – 12,9%, 
doktora – 26,1%, a pozostałe osoby posiadające wykształcenie wyższe to – 41,0%.

Najwięcej pracujących w B+R posiadających wykształcenie wyższe skupiał sektor usług – 82,8%  ogółu,  
w tym z tytułem profesora – 99,3%.

Tabela 11.       Pracującya w działalności B+R według poziomu wykształcenia
                       Stan w dniu 31 grudnia
    Table 11.       Internal personnel a in R&D by educational level
                            As of 31 December

Wyszczególnienie
Specifi cation

Ogółem
Total

Z wykształceniem   Education

wyższym  higher

pozos-
tałym
others

z tytułem
naukowym 
profesora

with title of 
professsor

ze stopniem naukowym
with scientifi c degree of

innym
others

doktora
habilito-
-wanego

habilitated 
doctorb

doktora
doctor 
(PhD)

w osobach    in persons

OGÓŁEM                                          2017 9942 736 1264 2987 3606 1349

TOTAL                                                2018 10634 715 1331 2953 4115 1520

                                                               2019 10626 708 1368 2769 4360 1421
w tym podmioty wyspecjalizo-
wane badawczo
of which R&D dedicated entities 7152 693 1359 2625 1972 503

instytuty
institutes 1139 66 99 311 446 217

uczelnie
higher education institutions 5509 620 1253 2253 1166 217

pozostałe
others 504 7 7 61 360 69

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo
Agriculture, forestry and 
fi shing . - - . . .

Przemysł
Industry 2164 5 . 80 . 646

w tym przetwórstwo przemy-
słowe
of which manufacturing 2117 . . . 1389 643

Budownictwo
Construction . - - - . .

Usługi c 

Services c 8361 703 . . 2867 741

a Uwzględniono wszystkie osoby, które w danym roku przeznaczyły na działalność B+R minimum 10% całkowitego czasu pracy lub 
ich wkład w działalność B+R był bardzo istotny. c Sekcje G-U.
a Taking into account all persons who in a given year allocated a minimum 10% of their total working time to R&D or their contribution 
to the R&D was very signifi cant. b The habilitated doctor’s degree (HD), which is higher than a doctorate (second doctorate), is peculiar 
to Poland. The degree is awarded on the basis of an appropriate dissertation and is necessary for obtaining the title of professor and 
a professorial post in scientifi c institutions. c Sections G-U.
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Rozdział 2
Chapter 2

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
Innovation activities of enterprises

Aktywność innowacyjna dotyczy prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności innowacyjnej, która 
generuje nakłady bez względu na końcowy rezultat. Oznacza to, że wykazywane są nie tylko sfi nalizo-
wane aktywności, ale również te, które zostały zaniechane i niezakończone w badanym okresie, bądź na-
stąpiło przerwanie prac nad innowacjami. Ponadto, do aktywności innowacyjnej zalicza się działalność 
badawczo-rozwojową, defi niowaną jako prace twórcze, które podejmowane są w sposób metodyczny, 
w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.

W latach 2017-2019 aktywność innowacyjną wykazało 21,2% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,3% 
przedsiębiorstw usługowych, prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego. W badaniu 
realizowanym w poprzednim okresie badawczym, wprowadzenie innowacji lub realizowanie przerwane-
go, bądź jeszcze nieukończonego projektu innowacyjnego zadeklarowało 21,8% jednostek przemysło-
wych, a także 11,4% podmiotów z sektora usług. 

Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw, największy odsetek przedsiębiorstw aktywnych innowa-
cyjnie w przemyśle w latach 2017-2019, podobnie jak w poprzednich latach, wystąpił wśród jednostek 
o liczbie pracujących 250 osób i więcej (59,8% wobec 63,2% w latach 2016-2018), natomiast najniższy 
udział – wśród przedsiębiorstw liczących 10-49 osób (odpowiednio 13,9% wobec 14,7%). W przypad-
ku podmiotów z sektora usług, w badaniu za lata 2017-2019 relatywnie najwięcej przedsiębiorstw ak-
tywnych innowacyjnie odnotowano wśród przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 249 osób (46,7%). 
Natomiast w poprzednim okresie badawczym największym odsetkiem tego wskaźnika charakteryzowa-
ła się grupa podmiotów, w których pracowało 50-249 osób (31,2%).

2.1. Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie 
2.1.  Innovation active enterprises 

Zgodnie z defi nicją zaprezentowaną w Podręczniku Oslo 20181, termin innowacja oznacza nowy albo 
ulepszony produkt lub proces (bądź ich połączenie). Innowacja taka musi znacząco różnić się od po-
przednich wyrobów, usług czy funkcji biznesowych danej jednostki. Jeśli dotyczy ona produktu, to po-
winna zostać udostępniona potencjalnym użytkownikom, zaś w przypadku procesu – wprowadzona do 
użytku przez jednostkę.

Mówiąc o działalności innowacyjnej, brane są pod uwagę wszelkie działania rozwojowe, fi nansowe 
i komercyjne podejmowane przez przedsiębiorstwo, które mają na celu doprowadzenie do powstania 
innowacji dla przedsiębiorstwa. Cechą charakterystyczną przedsiębiorstwa aktywnego innowacyjnie 
jest zaangażowane, w określonym momencie w trakcie okresu obserwacji, w jedno lub więcej działań. 
Aktywności takie mają określony cel, tzn. zmierzają do opracowania lub wdrożenia bądź nowego bądź 
ulepszonego – produktu albo procesu biznesowego. Warto zauważyć, iż zarówno innowacyjne, jak i nie-
innowacyjne przedsiębiorstwa, mogą być aktywne innowacyjnie w okresie obserwacji.

1 „Zalecenia dotyczące pozyskiwania, prezentowania i wykorzystywania danych z zakresu innowacji”, 
wydanie 4, Warszawa, Szczecin 2020.
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Wykres 8.        Przedsiębiorstwa aktywne innowacyjnie w latach 2017-2019 według liczby pracujących    
     Chart 8.       Innovation active enterprises in the years 2017-2019 by number of persons employed 

Spośród analizowanych działów PKD, w latach 2017-2019, udział przedsiębiorstw przemysłowych 
aktywnych innowacyjnie był najwyższy wśród podmiotów, których głównym rodzajem działalności była 
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – 51,4% (33,3% w poprzednim okresie badaw-
czym). Natomiast w edycji badania za lata 2016-2018, relatywnie najwięcej podmiotów aktywnych inno-
wacyjnie odnotowano w dziale produkcja skór i wyrobów skórzanych (64,3%). Najniższa wartość wskaź-
nika, zarówno w sprawozdaniu za lata 2017-2019, jak i 2016-2018, wystąpiła w dziale produkcja wyrobów 
z drewna, korka, słomy i wikliny (odpowiednio 2,0% oraz 0,7%).

Wśród przedsiębiorstw usługowych aktywnych innowacyjnie, największy udział w obydwu okresach 
badawczych odnotowano w dziale badania naukowe i prace rozwojowe (100,0% podmiotów biorących 
udział w badaniu). Najmniejszą aktywność innowacyjną w usługach wykazały przedsiębiorstwa zaklasy-
fi kowane do działu transport lądowy i rurociągowy  (odpowiednio 1,9% oraz 2,0%).
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Wykres 9.        Przedsiębiorstwa przemysłowe aktywne innowacyjnie w latach 2017-2019 według wybranych 
                działów PKD    
     Chart 9.       Innovation active industrial enterprises in the years 2017-2019 by selected NACE divisions  
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Wykres 10.     Przedsiębiorstwa usługowe aktywne innowacyjnie w latach 2017-2019 według wybranych  
   działów PKD    
     Chart 10.   Innovation active service enterprises in the years 2017-2019 by selected NACE divisions 

2.2. Przedsiębiorstwa innowacyjnie  
2.2.  Innovative enterprises  

Spośród ogólnej liczby przedsiębiorstw przemysłowych, które złożyły sprawozdanie za lata 2017-2019, 
19,2% stanowiły podmioty innowacyjne (czyli takie, których projekty zakończyły się całkowitym sukce-
sem, polegającym na wprowadzeniu innowacji na rynek). Udział ten zmniejszył się o 1,4 p. proc. w sto-
sunku do poprzedniej edycji badania. Wśród jednostek z sektora usług, które uczestniczyły w badaniu 
dotyczącym lat 2017-2019, innowacje wdrożyło 10,4% przedsiębiorstw, tj. o  0,7 p. proc. mniej w porów-
naniu z wynikami za lata 2016-2018.
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Podobnie jak w przypadku wskaźników odnoszących się do aktywności innowacyjnej w przemyśle, nowe 
bądź ulepszone produkty czy procesy biznesowe były najczęściej wprowadzane przez jednostki o liczbie 
pracujących 250 osób i więcej (54,9% wobec 60,4% w latach 2016-2018). Przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 50 do 249 osób relatywnie rzadziej wprowadzały na rynek innowacje produktowe i procesowe (35,9% 
wobec 38,3%). Najniższe udziały podmiotów innowacyjnych odnotowano w grupie przedsiębiorstw 
o liczbie pracujących 10-49 (12,4% wobec 13,9%). 

Analiza działalności prowadzonej przez innowacyjne przedsiębiorstwa usługowe pokazuje, iż w latach 
2017-2019 innowacje produktowe oraz innowacje procesów biznesowych były wprowadzane relatyw-
nie najczęściej wśród podmiotów zatrudniających powyżej 249 osób (37,8%). Natomiast spośród ogólnej 
liczby jednostek usługowych, które złożyły sprawozdanie za lata 2016-2018, innowacje produktowe lub 
procesowe wprowadzały najczęściej przedsiębiorstwa, w których pracowało 50-249 osób (31,2%).

Wykres 11.     Przedsiębiorstwa innowacyjnie w latach 2017-2019 według liczby pracujących    
     Chart 11.   Innovative enterprises in the years 2017-2019 by number of persons employed  

W latach 2017-2019 udział przedsiębiorstw przemysłowych innowacyjnych był najwyższy w dziale pro-
dukcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (51,4%), a także w dziale produkcja pozostałego 
sprzętu transportowego (44,4%). W poprzednim okresie badawczym najwyższe wartości tego wskaźnika 
odnotowano w dziale produkcja skór i wyrobów skórzanych (64,3%) oraz produkcja wyrobów farma-
ceutycznych (46,7%). Najmniejszy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, zarówno 
w latach 2017-2019, jak i 2016-2018, wystąpił w dziale produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 
(odpowiednio 2,0% oraz 0,7%).

Największy odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych w analizowanych okresach badaw-
czych odnotowano w dziale badania naukowe i prace rozwojowe (46,2% podmiotów biorących udział 
w badaniu za lata 2017-2019 oraz 100% - za lata 2016-2018). Najmniejszym udziałem innowacyjnych 
przedsiębiorstw w sektorze usług charakteryzowały się podmioty zaklasyfi kowane do działu transport 
lądowy i rurociągowy  (odpowiednio 1,9% oraz 2,0%).
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Wykres 12.  Przedsiębiorstwa przemysłowe innowacyjnie w latach 2017-2019 według wybranych 
  działów PKD    
     Chart 12.     Industrial innovative enterprises in the years 2017-2019 by selected NACE divisions   
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Wykres 13.     Przedsiębiorstwa usługowe innowacyjne w latach 2017-2019 według wybranych działów PKD    
     Chart 13.   Service innovative enterprises in the years 2017-2019 by selected NACE divisions 

Zgodnie z metodologią wdrożoną do badania innowacji od 2018 r., ograniczony został stopień złożoności 
dotychczasowej defi nicji, która opierała się na czterech typach innowacji, tj. produktowych, proceso-
wych, organizacyjnych i marketingowych. Obecnie sprawozdanie uwzględnia dwa główne rodzaje. Do 
istniejącej kategorii innowacji produktowych (nowe lub ulepszone wyroby bądź usługi), dodana została 
nowa - innowacja procesów biznesowych. Oznacza ona wprowadzenie nowych lub ulepszonych proce-
sów biznesowych w przedsiębiorstwie, w ramach jednej lub wielu funkcji biznesowych, które znacząco 
zmieniają dotychczas stosowane procesy biznesowe.

Pojęcie nowy produkt określa wyrób lub usługę, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przezna-
czeniem, od produktów dotychczas wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. Ulepszenia wyrobów pole-
gają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych własności, które zapewniają lepsze działanie 
tych produktów. Natomiast do innowacji produktowych w zakresie usług zalicza się udoskonalenia za-
stosowane w zakresie świadczenia usług, dodanie nowych funkcji lub cech, bądź wprowadzenie całko-
wicie nowych usług.
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Do innowacji procesów biznesowych zalicza się zarówno metody produkcji (technologie, urządzenia 
i oprogramowanie wykorzystywane do wytwarzania wyrobów i usług), jak i metody z zakresu logistyki, 
dostaw czy dystrybucji (techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do nabywania środków 
produkcji, alokowania zasobów w ramach przedsiębiorstwa lub dostarczania produktów fi nalnych). 

Innowacje procesów biznesowych obejmują też nowe lub ulepszone metody świadczenia usług (zmiany 
w zakresie sprzętu i oprogramowania lub w zakresie procedur i technik wykorzystywanych do świad-
czenia usług), a także techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane w działalności pomocni-
czej (księgowość, obsługa informatyczna, zaopatrzenie lub prace konserwacyjne). Ponadto, do innowacji 
procesów biznesowych zalicza się nowe metody organizacyjne, tj. zasady działania, podziału zadań czy 
uprawnień decyzyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz metody marketingowe.

Na podstawie wyników badań o innowacjach, oprócz informacji o liczbie podmiotów, które wprowadziły 
nowe lub ulepszone produkty oraz tych, które wdrożyły procesy biznesowe, uzyskujemy wiedzę, ile jedno-
stek wprowadziło obydwa rodzaje innowacji. Wśród przedsiębiorstw przemysłowych objętych sprawoz-
daniem w 2019 r., w odróżnieniu od wyników poprzedniej edycji badania, wyższy był udział podmiotów, 
które wdrożyły innowacje produktowe – 14,8% niż podmiotów wyprowadzających innowacje procesów 
biznesowych  – 14,1%. Jednak w ostatnim okresie badawczym, w porównaniu z edycją 2016-2018, zarów-
no odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wdrożyły na rynek nowy lub ulepszony produkt, a tak-
że tych które wprowadziły innowacyjny proces biznesowy, obniżyły się – odpowiednio o 0,9 p. proc. oraz 
o 2,6 p. proc.

W przypadku sektora usług wyższy był udział jednostek, które wprowadziły innowacje procesów bizne-
sowych (8,4% w latach 2017-2019 wobec 10,7% w latach 2016-2018). Natomiast odsetek przedsiębiorstw 
usługowych, które wdrożyły innowacje produktowe wzrósł z 3,6% do 5,9%.

Wykres 14.     Przedsiębiorstwa innowacyjne w latach 2017-2019 według rodzajów innowacji   
     Chart 14.   Innovative enterprises in the years 2017-2019 by innovation types

Innowacje procesów biznesowych zastosowane przez przedsiębiorstwa przemysłowe w latach 
2017-2019, najczęściej dotyczyły nowych lub ulepszonych metod marketingowych w zakresie opakowań, 
kształtowania cen produktów, technik promocji, lokowania produktów lub usług posprzedażowych. 
Wdrożyło je 8,0% przedsiębiorstw prowadzących działalność zaliczoną do działów tworzących przemysł. 
W poprzedniej edycji badania przeważały natomiast metody wytwarzania (produkcji) wyrobów i usług, 
które zostały wprowadzone przez 10,1%. Badane podmioty w obydwu okresach badawczych najrzadziej 
wdrażały innowacyjne metody z zakresu logistyki lub metody dostarczania i dystrybucji zaopatrzenia, 
wyrobów i usług. Dodatkowo udział ten obniżył się z 5,6% w latach 2016-2018 do 3,0% w latach 2017-2019.

Analiza informacji na temat wdrożenia nowych lub ulepszonych procesów biznesowych wśród przedsię-
biorstw usługowych dostarcza odmiennych wniosków. Zarówno w latach 2017-2019, jak i w poprzednim 
okresie badawczym, podmioty z sektora usług najczęściej wprowadzały nowe lub ulepszone metody 
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podziału zadań, uprawnień decyzyjnych lub zarządzania zasobami ludzkimi. Spośród przedsiębiorstw, 
które złożyły sprawozdanie w 2019 r., udział ten wyniósł 5,3% (wobec 5,8%  w 2018 r.). Najniższą wartością 
wskaźnika charakteryzowały się podmioty usługowe, które zastosowały nowe lub ulepszone metody 
księgowania lub inne czynności administracyjne. Odsetek ten obniżył się z 3,6% w latach 2016-2018 do 
2,6% w latach 2017-2019.

Tabela 12. Przedsiębiorstwa innowacyjne w latach 2017-2019 według rodzajów innowacji 
    Table 12.    Innovative enterprises in the years 2017-2019 by innovation types

Wyszczególnienie
Specifi cation

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe

Industrial enter-
prises

Przedsiębiorstwa 
usługowe

Service enter-
prises

w %       in %

Przedsiębiorstwa które wprowadziły innowacje
Enterprises, which introduced innovation 19,2 10,4

nowe lub ulepszone produkty
new or improved products 14,8 5,9
nowe lub ulepszone procesy biznesowe
new or improved business processes 14,1 8,4

w tym:
of which:

metody wytwarzania (produkcji) wyrobów lub świadczenia usług (w tym 
rozwoju wyrobów lub usług)
methods for producing goods or providing services (including methods 
for developing goods or services) 7,1 4,6
metody z zakresu logistyki, dostaw lub dystrybucji
logistics, delivery or distribution methods 3,0 2,8
metody przetwarzania informacji lub komunikacji
methods for information processing or communication 4,2 3,8
metody księgowania lub inne czynności administracyjne
methods for accounting or other administrative operations 6,7 2,6
zasady działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem
business practices for organising procedures or external relations 4,7 4,9
metody podziału zadań, uprawnień decyzyjnych lub zarządzania zasobami 
ludzkimi
methods of organising work responsibility, decision making or human 
resource management 6,1 5,3
metody marketingowe w zakresie opakowań, kształtowania cen produk-
tów, technik promocji, lokowania produktów lub usług posprzedażowych
marketing methods for promotion, packaging, pricing, product placement 
or after sales services 8,0 4,4
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Wykres 15a.       Przedsiębiorstwa przemysłowe innowacyjne w latach 2017-2019 według rodzajów innowacji 
      i wybranych działów PKD
      Chart 15a.       Industrial innovative enterprises in the years 2017-2019 by innovation types and selected NACE 
      divisions  
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Wykres 15b.       Przedsiębiorstwa przemysłowe innowacyjne w latach 2017-2019 według rodzajów innowacji 
      i wybranych działów PKD (dok.)
      Chart 15b.      Industrial innovative enterprises in the years 2017-2019 by innovation types and selected NACE 
                                divisions (cont.) 
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Wykres 16.     Przedsiębiorstwa usługowe innowacyjne w latach 2017-2019 według rodzajów innowacji 
  i wybranych działów PKD     
     Chart 16.   Service  innovative enterprises in the years 2017-2019 by innovation types and selected NACE divisions  
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2.3. Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych 
2.3.  Revenues from sales of new or improved products  

Przychody netto ze sprzedaży produktów są to kwoty należne z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych 
w podmiotach wytwarzających te wyroby, a także ze sprzedaży usług – w podmiotach prowadzących 
działalność usługową. W strukturze przychodów ze sprzedaży, zarówno w przedsiębiorstwach przemy-
słowych, jak i usługowych, większy udział miały wpływy ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszo-
nych tylko dla przedsiębiorstwa (odpowiednio 77,0% i 75,0%).

Wykres 17.     Struktura przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub  ulepszonych w 2019 r.   
     Chart 17.   Structure of revenues from sales of new or improved products in 2019

Wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa jest 
udział w badanym roku przychodów ze sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych produktów, wpro-
wadzonych na rynek w ciągu ostatnich trzech lat, w wartości sprzedaży ogółem. W 2019 r. wartość tego 
wskaźnika dla przedsiębiorstw przemysłowych wyniosła 9,1%, natomiast udział przychodów w 2019 r. 
ze sprzedaży tych produktów wprowadzonych w latach 2017-2019 w sektorze usług ukształtował się na 
poziomie 2,8%.

Wykres 18.     Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach 
  ze sprzedaży ogółem w 2019 r.   
     Chart 18.   Revenues from sales of new or improved products as the share of total revenues from sales in 2019
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Wykres 19.     Udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach 
  ze sprzedaży ogółem według liczby pracujących w 2019 r.
     Chart 19.   Revenues from sales of new or improved products as the share of total revenues from  sales by number  
  of persons employed in 2019

W 2019 r.,  największy udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ze 
sprzedaży ogółem, zarówno w grupie przedsiębiorstw przemysłowych, jak i usługowych, miały jednost-
ki o liczbie pracujących 250 osób i więcej (11,7% oraz 4,9%). Najniższą wartość wskaźnika oceniającego 
rezultat wprowadzenia innowacji produktowych zanotowano wśród przedsiębiorstw zatrudniających od 
10 do 40 pracowników – 1,6% wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz 1,4% w sektorze usług.

Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, w 2019 r. największy udział przychodów ze sprze-
daży produktów nowych lub ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem, w grupie przedsię-
biorstw przemysłowych odnotowano w dziale produkcja urządzeń elektrycznych – 72,4%. Wśród 
przedsiębiorstw usługowych najwyższa wartość wskaźnika wystąpiła w dziale działalność związana 
z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki – 23,1%. 
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Wykres 20.     Udział przychodów przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży produktów nowych 
  lub ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem według wybranych działów PKD w 2019 r.     
     Chart 20.   Revenues of industrial enterprises from sales of new or improved products as the share of total revenues  
  from sales in selected NACE divisions in 2019
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Wykres 21.     Udział przychodów przedsiębiorstw usługowych ze sprzedaży produktów nowych 
  lub ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem według wybranych działów PKD w 2019 r.    
     Chart 21.   Revenues of service enterprises from sales of new or improved products as the share of total revenues  
  from sales in selected NACE divisions in 2019
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Rozdział 3
Chapter 3

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki
Human resources in science and technology (HRST)

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (Human Resources in Science and Technology – HRST) tworzą osoby 
aktualnie zajmujące się lub potencjalnie mogące zająć się pracami związanymi z tworzeniem, rozwojem, 
rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo – technicznej. Statystyki dotyczące zasobów 
ludzkich dla nauki i techniki są jedną z głównych miar rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

Do zasobów ludzkich dla nauki i techniki zalicza się osoby, które spełniają przynajmniej jeden z dwóch 
warunków:

•  posiadają formalne kwalifi kacje, czyli wykształcenie wyższe w dziedzinach nauki i techniki (N+T);

•   nie posiadają formalnego wykształcenia, ale pracują w zawodach nauki i techniki, gdzie takie wy-
kształcenie jest zazwyczaj wymagane.

Główny strumień zasilający zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) stanowią osoby, które z sukcesem 
ukończyły edukację na poziomach 5-8 według Międzynarodowej Standardowej Klasyfi kacji Edukacji 
ISCED 2011. Zanim jednak ukończą one edukację na poziomie wyższym, muszą uzyskać status studenta 
lub słuchacza kolegium. 

W 2019 r. liczba szkół wyższych w województwie łódzkim wyniosła 21, co oznacza spadek ich liczby 
o 2 jednostki w odniesieniu do roku poprzedniego i 4 w porównaniu z 2017 r. Liczba studentów w analizo-
wanym okresie była niższa odpowiednio o 1,9% i 10,3%, a absolwentów o 7,4% i 17,9%. W latach 2017-2019 
obserwowany był również systematyczny spadek liczby studentów w przeliczeniu na 10 tys. ludności. 
W 2019 r. wskaźnik ten dla województwa łódzkiego przyjął wartość 283 i był w całym analizowanym 
okresie nieco niższy niż dla Polski.

Tabela 13.      Uczelniea

    Table 13.      Higher education institutionsa

Wyszczególnienie 
Specifi cation

2017 2018 2019

Szkoły
Schools 25 23 21
Studenci
Students 77378 70764 69428

w tym kobiety
of which females 46224 42528 41228

Absolwencib

Graduatesb 20929 18540 17176
w tym kobiety
of which females 13962 12463 11563

Studenci szkół wyższych na 10 tys. ludności
Students of higher education institutions per 10 thous. 
population 313 287 283

a Stan w dniu 30 listopada; według faktycznej lokalizacji uczelni. b Z poprzedniego roku akademickiego.
a As of 30 November; according to the seats of higher institutions. b From the previous academic year.
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Grupy dziedzin nauki i sztuki
Groups of academic disciplines in the arts and 

sciences

Uczestnicy studiów 
doktoranckich

Students of doctoral studies

Liczba wszczętych przewodów 
dokorskich

Number of opened Ph. D. cources

2017 2018 2019 2017 2018 2019

OGÓŁEM
       TOTAL

Ogółem
Total 2627 2553 1891 344 381 471
Nauki przyrodnicze
Natural sciences 412 396 301 61 66 46
Nauki inżynieryjne I techniczne
Engineering and technology 579 524 395 63 92 61
Nauki medyczne I nauki o zdrowiu
Medical and Health sciences 653 730 488 88 93 173

Nauki rolnicze
Agricultural sciences - - - - - -
Nauki społeczne
Socjal sciences 511 458 357 71 52 109
Nauki humanistyczne
Humanities 472 411 336 61 78 82
Studia bez przyporządkowanej dyscypliny oraz 
międzywydziałowe
Studies without discipline and inter-fi eld - 34 14 - - -

w tym kobiety        of which females

Ogółem
Total 1527 1490 1104 203 223 272
Nauki przyrodnicze
Natural sciences 263 256 195 37 45 29
Nauki inżynieryjne I techniczne
Engineering and technology 258 225 166 29 46 18
Nauki medyczne I nauki o zdrowiu
Medical and Health sciences 442 482 330 68 62 113
Nauki rolnicze
Agricultural sciences - - - - - -
Nauki społeczne
Socjal sciences 293 255 203 35 27 61
Nauki humanistyczne
Humanities 271 247 201 34 43 51
Studia bez przyporządkowanej dyscypliny oraz 
międzywydziałowe
Studies without discipline and inter-fi eld - 25 9 - - -

Wśród studentów zwraca uwagę wysoki udział kobiet. W latach 2017- 2019 odsetek studiujących kobiet 
w województwie łódzkim kształtował się na poziomie około 60%. Udział kobiet wśród absolwentów 
wyższych uczelni zwiększył się w tym samym czasie o 0,6 p. proc. do poziomu 67,3%. Województwo łódz-
kie pod względem odsetka kobiet wśród ogółu absolwentów lokowało się w 2019 r. na 3 miejscu w kraju.

Tabela 14.   Studia doktoranckiea

  Stan w dniu 31 grudnia
    Table 14.  Doctoral studiesa 
 As of 31 December

a Łącznie z cudzoziemcami. 
a Including foreginers. 
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W 2019 r. w studiach doktoranckich w województwie łódzkim uczestniczyło 1,9 tys. osób, tj. o 25,9% 
mniej niż rok wcześniej i o 28,0% mniej w porównaniu z 2017 r. Udział kobiet w tej grupie w całym anali-
zowanym okresie kształtował się powyżej 58%. Najwięcej osób uczestniczyło w studiach  doktoranckich 
w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu (około ¼ wszystkich uczestników) oraz nauk inżynie-
ryjnych i technicznych (powyżej 20%).

Liczba otwartych w 2019 r. przewodów doktorskich była wyższa zarówno w porównaniu z rokiem po-
przednim (o 23,6%), jak i w odniesieniu do 2017 r. (o 36,9%). Największy wzrost odnotowano w dziedzinie 
nauk społecznych (w relacji do 2018 r. -  ponad dwukrotny, a w stosunku do 2017 r. -  o 53,5%) oraz nauk 
medycznych i o zdrowiu  (odpowiednio o 86,0% i 96,6%). Spadek dotyczył nauk inżynieryjnych i tech-
nicznych (w porównaniu z rokiem wcześniejszym o 33,7%, a  w odniesieniu do 2017 r. – o 3,2%) oraz nauk 
przyrodniczych (odpowiednio o 30,3% i 24,6%). Udział kobiet wśród osób mających otwarte przewody 
doktorskie zmalał w analizowanym okresie o 1,3 p. proc. do poziomu 57,7%.

Tabela 15.     Stopnie naukowe nadane na uczelniach 
    Table 15. Scientifi c degreed awarded in higher education institutions

Wyszczególnienie
Specifi cation

Stopnie doktora 
habilitowanego

Degrees of doctor habilitated

Stopnie doktora
Degrees of doctor

ogółem
total

w tym 
kobiety

of which 
females

ogółem
total

w tym 
kobiety

of which 
females

POLSKA
POLAND

2017 1497 672 5183 2764

2018 1743 859 5464 2912

2019 3182 1542 7100 3805
Województwo łódzkie
Łódzkie voivodship

2017 90 46 354 193

2018 126 76 387 217

2019 182 97 478 281

Do stopni naukowych zalicza się stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki 
lub dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny naukowej bądź artystycznej. Stopnie naukowe nadawa-
ne są w jednostkach organizacyjnych, które posiadają uprawnienia do ich nadawania.

W 2019 r. co piętnasty zwieńczony sukcesem doktorat lub habilitacja w Polsce był udziałem  uczelni 
z województwa łódzkiego. Liczba osób, którym szkoły wyższe z terenu województwa łódzkiego nada-
ły w latach 2017-2019 stopień naukowy doktora habilitowanego wzrosła ponad dwukrotnie, a stopień 
naukowy doktora – o 35,0%. Udział kobiet z nadanym w województwie łódzkim stopniem naukowym 
doktora wzrósł w analizowanym okresie o 4,3 p. proc. do poziomu 58,8%.

Rozpatrując zasoby ludzkie jako potencjalne kadry dla działalności badawczej i rozwojowej nie należy 
pomijać analizy sytuacji osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy. Przeprowadzane cyklicznie 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazuje, że stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wy-
kształceniem, w ciągu analizowanych trzech lat, wykazywała tendencję wzrostową, odwrotnie niż wśród 
ogółu mieszkańców województwa, osiągając jednak niższe od ogółem wartości. Stopa bezrobocia wśród 
osób z wykształceniem wyższym ukształtowała się w 2019 r. na poziomie 2,8% i była wyższa zarówno 
w ujęciu rocznym (o 0,4 p. proc.), jak i w stosunku do 2017 r. (o 0,9 p. proc.).
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Wykres 22.       Stopa bezrobocia wg BAEL   
     Chart 22.       Unemployment rate by LFS
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Rozdział 4
Chapter 4

Ochrona własności intelektualnej
Protection of intellectual property

W Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. podmioty z województwa łódzkiego do-
konały 239 zgłoszeń wynalazków, tj o 2,6% więcej w stosunku do roku poprzedniego, ale o 14,6% mniej 
w porównaniu z 2017 r. Liczba udzielonych patentów wzrosła w analizowanym okresie odpowiednio 
o 7,5% i 0,5%. 

Wskaźnik liczby zgłoszeń wynalazków na 1 milion mieszkańców w 2019 r. wyniósł 97,1 i był nieco niższy 
niż wartość ogólnokrajowa (101,3 – dla Polski). Wskaźnik udzielonych patentów na 1 mln mieszkańców 
ukształtował się natomiast na poziomie 81,3 (76,8 w skali kraju).

Tabela 16.     Wynalazki i wzory użytkowe krajowea

    Table 16.       Resident inventions and utility modelsa

Wyszczególnienie 
Specifi cation

2017 2018 2019

Wynalazki:
Inventions:

zgłoszone
patent applications 280 233 239
udzielone patenty
patents granted 199 186 200

Wzory użytkowe:
Utility models

zgłoszone
itility model applications 56 49 54
udzielone prawa ochronne
rights of protection granted 44 35 48

Zgłoszenia wynalazków na 1 mln mieszkańców
Patent applications per 1 million inhabitants 112,9 94,3 97,1
Udzielone patenty na 1 mln mieszkańców
Patents granted per 1 million inhabitants 80,2 75,3 81,3

a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ź r ó d ł o: dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
a Filed at the Patent Offi  ce of the Republic of Poland.
S o u r c e: data of the Patent Offi  ce of the Republic of Poland.
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Wykres 23.       Wynalazki i wzory użytkowe krajowea    
     Chart 23.       Domestic inventions and utility modelsa

a Zgłoszone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ź r ó d ł o : dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
a Filed at the Patent Offi  ce of the Republic of Poland. 
S o u r c e : data of the Patent Offi  ce of the Republic of Poland.

Dane dotyczące aktywności w zakresie ochrony własności przemysłowej uzyskiwane są w ramach badań 
innowacji w przemyśle i w sektorze usług (obejmujących okresy trzyletnie) oraz w ramach badań działal-
ności badawczej i rozwojowej.

W latach 2017– 2019 więcej przedsiębiorstw usługowych (9,1% ogółu objętych badaniem), niż przemy-
słowych (3,6%) zakupiło bądź uzyskało patenty, licencje lub inne prawa własności intelektualnej. War-
tości te dla Polski wyniosły odpowiednio 9,0% i 5,0%. Również wśród podmiotów, które sprzedały lub 
udostępniały innym jednostkom własne prawa własności intelektualnej na zasadzie licencji przeważały 
przedsiębiorstwa z sektora usług (2,5% ogółu z tego sektora, wobec 0,4% z sektora przemysłu). Wartości 
ogólnokrajowe ukształtowały się na poziomie 3,9% i 0,8%.

W latach 2017-2019 wśród przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, które zgłosiły do ochrony w Urzę-
dzie Patentowym RP własność przemysłową, najwyższy odsetek zgłoszeń dotyczył znaków towarowych 
(4,0% przedsiębiorstw w przemyśle i 2,9% - w badanych działach sektora usług). Zgłoszenia związane ze 
znakiem towarowym przyjmowały również w skali Polski najwyższe wskaźniki i wyniosły odpowiednio 
3,7% i 3,5%.

Najwyższy odsetek zgłoszeń znaków towarowych skutkował najwyższym ich udziałem, w liczbie pod-
miotów ogółem, w zakresie uzyskanych patentów, który wyniósł dla jednostek z sektora przemysłu 3,9%, 
a dla podmiotów z sektora usług – 4,4%. Wartości ogólnokrajowe ukształtowały się na poziomie odpo-
wiednio 3,6% i 3,2%. 

W zagranicznych urzędach patentowych zgłoszeń do ochrony patentowej dokonało 0,9% przedsię-
biorstw przemysłowych z województwa łódzkiego (w skali kraju 1,2%) oraz 0,1% jednostek z sektora 
usług (w kraju – 0,4%). Tyle samo jednostek z województwa uzyskało ochronę patentową (w skali Polski 
było to odpowiednio 0,7% i 0,2%). 
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Tabela 17.     Ochrona własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w latach 2017-2019
    Table 17. Protection of industrial property in enterprises in the years 2017-2019

Wyszczególnienie 
Specifi cation

Przedsiębiorstwa przemysłowe
Industrial enterprises

Przedsiębiorstwa usługowe
Service enterprises

w % przedsiębiorstw ogółem
in % of total enterprises

Przedsiębiorstwa, które dokonały zgłoszeń 
w Urzędzie Patentowym RP
Enterprises which fi led patent applications in the 
Patent Offi  ce of the RP

znaków towarowych
trademarks 4,0 2,9
wzorów przemysłowych
industrial designs 0,7 0,3
wzorów użytkowych
utility models 1,2 2,9
wynalazków
patents 3,7 1,1

Przedsiebiorstwa, które uzyskały ochronę patentową 
w Urzędzie Patentowym RP
Enterprises which were granted patent  protection 
by the Patent Offi  ce of the RP

znaków towarowych
trademarks 3,9 4,4
wzorów przemysłowych
industrial designs 0,5 -
wzorów użytkowych
utility models 1,0 0,5
wynalazków
patents 2,5 0,5

Przedsiębiorstwa, które dokonały zgłoszeń wynalaz-
ków w zagranicznych urzędach patentowycha

Enterprises which fi lled patent applications
at foreign patent offi  cesa 0,9 0,1
Przedsiębiorstwa, które uzyskały ochronę  patentową 
w zagranicznych urzędach patentowycha

Enterprises which were granted patent protection by 
foreign patent offi  cesa 0,9 0,1

a Narodowe urzędy innych państw, Europejski Urząd Patentowy (EPO) lub międzynarodowe organizacje patentowe.
a National patent offi  ces of other coutries, European Patent Offi  ce (EPO) or international patent organisations.
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Działalność badawcza i rozwojowa (B+R) to ogół działań polegających na prowadzeniu i wspieraniu ba-
dań naukowych i prac rozwojowych. Jest to praca twórcza, prowadzona w sposób metodyczny, podej-
mowana w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie oraz 
w celu tworzenia nowych zastosowań dla wiedzy już istniejącej. Działalność taka musi być:

a. nowatorska — ukierunkowana na nowe odkrycia,

b. twórcza — opierająca się na oryginalnych, nieoczywistych koncepcjach i hipotezach,

c. nieprzewidywalna — niepewna co do ostatecznego wyniku oraz kosztu, w tym poświęconego 
           czasu,

d. metodyczna — prowadzona w sposób zaplanowany (z określonym celem projektu B+R oraz 
           źródłem  fi nansowania),

e. możliwa do przeniesienia lub odtworzenia — prowadząca do wyników, które mogą być 
           odtwarzane.

Działalność ta  obejmuje:

• badania podstawowe, tj. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmo-
wane  przede  wszystkim  w celu  zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowal-
nych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

• badania stosowane (aplikacyjne), tj. prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. 

• prace rozwojowe, tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie 
wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy 
i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub 
ulepszonych produktów, procesów i usług.

Dane z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R) prezentuje się zgodnie z metodyką stosowaną 
przez Eurostat w układzie Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD 2007) oraz w układzie sektorów instytu-
cjonalnych.

Prezentowane informacje dotyczące działalności B+R obejmują:

1. Podmioty wyspecjalizowane badawczo, tj. podmioty, których głównym (statutowym) celem działal-
ności jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych bądź ich bezpośrednie wsparcie.

Należą do nich:

•  instytuty, do których zalicza się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, działające na podstawie 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz.1183, z późn. zm.), in-
stytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383) oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
działającej na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 
534, z późn. zm.),

Uwagi metodologiczne

Działalność badawcza i rozwojowa (B+R)
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•  uczelnie, działające zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); w prezentowanych statystykach termin „uczelnie” obejmu-
je wszystkie uniwersytety, uczelnie techniczne itp., ale nie obejmuje innych instytucji szkolnictwa 
wyższego, uniwersyteckich instytutów lub ośrodków badawczych, szpitali i klinik uniwersyteckich 
oraz organizacji badawczych, których działalność B+R jest kontrolowana przez sektor szkolnictwa 
wyższego,

•  pozostałe, tj. pozostałe podmioty zaklasyfi kowane według PKD 2007 do działu 72 „badania naukowe 
i prace rozwojowe” oraz inne powiązane z nimi instytucjonalnie jednostki pomocnicze lub nadzo-
rujące, zaklasyfi kowane bądź niezaklasyfi kowane według PKD 2007 do działu 72 „badania naukowe 
i prace rozwojowe”;

2. Podmioty gospodarcze, które obok swojej podstawowej działalności prowadzą prace badawczo—
rozwojowe lub fi nansują prowadzenie takich prac przez inny podmiot.

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową obejmują nakłady wewnętrzne, tj. wartość prac badaw-
czych i rozwojowych danej jednostki wykonanych przez własne zaplecze badawcze, niezależnie od źró-
deł ich fi nansowania.

Nakłady inwestycyjne na działalność B+R obejmują nakłady poniesione na środki trwałe, łącznie z koszta-
mi zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych prac 
B+R, spełniającej kryteria zaliczania do środków trwałych, lecz do czasu zakończenia tych prac nieujętej 
w ewidencji środków trwałych.

Dane o nakładach na działalność badawczą i rozwojową prezentuje się w układzie sektorów instytucjo-
nalnych według kryteriów zasadniczo zbieżnych ze stosowanymi w systemie rachunków narodowych. 
Dodatkowo wyodrębniono sektor szkolnictwa wyższego. Sektory instytucjonalne występują zarówno 
jako sektory wykonawcze, obejmujące krajowe grupy podmiotów prowadzące B+R i wydatkujące środki 
na tę działalność, jak i jako sektory fi nansujące, z których środki te pochodzą. Wyróżnia się następujące 
sektory instytucjonalne: 

•  sektor rządowy — podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych w systemie rachun-
ków narodowych, z wyłączeniem publicznych instytucji wchodzących w skład sektora szkolnictwa 
wyższego; 

•  sektor przedsiębiorstw — krajowe podmioty gospodarcze, klasyfi kowane w systemie rachunków 
narodowych do sektorów przedsiębiorstw niefi nansowych, instytucji fi nansowych oraz gospo-
darstw domowych, z wyłączeniem prywatnych instytucji wchodzących w skład sektora szkolnic-
twa wyższego; 

•  sektor szkolnictwa wyższego — krajowe uczelnie (publiczne i prywatne, w tym organizacji wyzna-
niowych) oraz podległe im instytuty, centra badawcze i kliniki; od 2016 r. do tego sektora zaliczane 
są również instytuty prowadzące studia doktoranckie; 

•  sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych — krajowe podmioty klasyfi kowane w systemie ra-
chunków narodowych do sektora instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw 
domowych, z wyłączeniem tych, które w statystyce B+R są zaliczane do sektora szkolnictwa wyż-
szego (np. uczelni organizacji wyznaniowych); 

•  zagranica — występuje wyłącznie wśród sektorów fi nansujących; obejmuje jednostki będące nie-
rezydentami, które dokonują transakcji z jednostkami instytucjonalnymi będącymi rezydentami 
lub mającymi inne powiązania gospodarcze z rezydentami; włączone są tu instytucje i organy Unii 
Europejskiej oraz organizacje międzynarodowe i ponadnarodowe. 

Obok klasyfi kacji nakładów wewnętrznych na działalność B+R według sektorów fi nansujących stosuje 
się klasyfi kację pochodzenia środków uwzględniającą środki wewnętrzne oraz środki zewnętrzne. Środki 
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wewnętrzne wydatkowane na działalność B+R są to środki kontrolowane przez jednostkę sprawozdaw-
czą i wykorzystywane na działalność B+R według jej uznania. Wyjątek stanowi subwencja otrzymana 
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku której mimo, że ministerstwo nie określa 
jaka dokładnie jej część ma zostać wykorzystana przez jednostkę na fi nansowanie działalności B+R, 
jest zawsze traktowana jako środki zewnętrzne pochodzące z sektora rządowego. Wewnętrzne środki 
na działalność B+R nie obejmują środków otrzymywanych od innych jednostek statystycznych z wyraź-
nym przeznaczeniem na wewnętrzną działalność B+R. W kategorii tej należy uwzględnić m. in. środki 
własne, środki pozyskane z kredytów bankowych oraz otrzymane z tytułu ulg podatkowych. Natomiast 
środki zewnętrzne wydatkowane na działalność B+R są to środki, które są poza kontrolą jednostki spra-
wozdawczej. Środki zewnętrzne powinny być klasyfi kowane zgodnie z ich pierwotnym pochodzeniem. 
W tej kategorii uwzględniane są wszystkie środki otrzymywane od innych jednostek z wyraźnym prze-
znaczeniem na wewnętrzną działalność B+R, wyjątek stanowi subwencja otrzymana z Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego, która zawsze powinna być traktowana jako środki zewnętrzne pochodzące 
z sektora rządowego.

W tablicach działu wyodrębniono, zgodnie z klasyfi kacją badań naukowych i prac rozwojowych OECD, 
sześć podstawowych dziedzin B+R: nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne 
i o zdrowiu, nauki rolnicze i weterynaryjne, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne i sztuka. 

Do pracujących w działalności B+R zaliczono:

•  badaczy, tj. osoby prowadzące badania naukowe oraz ulepszające lub rozwijające koncepcje, teo-
rie, modele, techniki, oprzyrządowanie, oprogramowanie lub metody operacyjne;

•  techników i pracowników równorzędnych, tj. pracowników, którzy uczestniczą w działalności B+R 
wykonując zadania naukowe i techniczne związane z zastosowaniem pojęć i metod operacyjnych 
oraz wykorzystaniem sprzętu badawczego, zazwyczaj pod kierunkiem badaczy;

•  pozostały personel pomocniczy, do którego należą wykwalifi kowani i niewykwalifi kowani pracow-
nicy na stanowiskach robotniczych oraz pracownicy administracji, sekretariatów i biur, zaangażo-
wani w projekty B+R lub bezpośrednio związani z takimi projektami.

Dane o personelu B+R dotyczą osób bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R.

Dane o pracujących w działalności B+R — personelu wewnętrznym — obejmują zatrudnionych w da-
nej jednostce na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego (tj. umowy o pracę, powołania, 
wyboru lub mianowania) oraz pracodawców i pracujących na własny rachunek, agentów pracujących 
na podstawie umów agencyjnych, osoby wykonujące pracę nakładczą i członków spółdzielni produkcji 
rolniczej. 

Ekwiwalenty pełnego czasu pracy (EPC) są to jednostki przeliczeniowe służące do ustalenia liczby osób 
faktycznie zaangażowanych w działalność B+R. Jeden EPC oznacza jeden osoborok poświęcony wyłącz-
nie na działalność B+R.

Osoby niezaliczone do pracujących w danej jednostce, a zaangażowane w jej projekty B+R zaliczane są 
do personelu zewnętrznego.

Szczegółowe uwagi metodyczne na temat działalności badawczej i rozwojowej zamieszczone są 
w publikacji „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 r.”
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Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Innowacje to wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu biznesowego 
w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach  z otoczeniem. Nowy lub ulepszony 
produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy biznesowe zostają wdrożone, 
kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstwa.

Produkty oraz procesy biznesowe nie muszą być nowością dla rynku na którym działa przedsiębiorstwo, 
ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Nie muszą być opracowane przez 
samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o in-
nym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą itp.).

Działalność innowacyjna obejmuje wszystkie działania o charakterze rozwojowym, fi nansowym 
i komercyjnym podejmowane przez przedsiębiorstwo, których zamierzonym celem jest innowacja. 
Niektóre z tych działań mają charakter innowacyjny, natomiast inne nie są nowością, lecz są konieczne do 
wdrażania innowacji. Działalność innowacyjna obejmuje także działalność badawczą i rozwojową (B+R), 
która nie jest bezpośrednio związana z tworzeniem konkretnej innowacji.

 Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa może być:

• pomyślnie zakończona wdrożeniem innowacji (przy czym niekoniecznie musi się ona wiązać 
  z sukcesem komercyjnym),

• bieżąca w trakcie realizacji, która nie doprowadziła dotychczas do wdrożenia innowacji,

• zaniechana przed wdrożeniem innowacji.

Przedmiotem badania nad działalnością innowacyjną są przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe. Do-
boru jednostek do badania dokonano przy zastosowaniu Polskiej Klasyfi kacji Działalności (PKD) 2007, 
zgodnie ze Statystyczną Klasyfi kacją Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej (NACE Rev. 2). 

Badaniem PNT-02 – Innowacje w przemyśle – objęte zostały przedsiębiorstwa przemysłowe, prowadzą-
ce działalność zaliczoną do wymienionych poniżej sekcji PKD.

Przedsiębiorstwa przemysłowe:

Sekcja B  Górnictwo i wydobywanie

Dział 05 wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

Dział 06 górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

Dział 07 górnictwo rud metali

Dział 08 pozostałe górnictwo i wydobywanie

Dział 09 działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie 

Sekcja C  Przetwórstwo przemysłowe

Dział 10 produkcja artykułów spożywczych

Dział 11 produkcja napojów

Dział 12 produkcja wyrobów tytoniowych

Dział 13 produkcja wyrobów tekstylnych

Dział 14 produkcja odzieży
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Dział 15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Dział 16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów 
 ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dział 17 produkcja papieru i wyrobów z papieru

Dział 18 poligrafi a i reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dział 19 wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafi nacji ropynaftowej

Dział 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

Dział 21 produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków 
 i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dział 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

Dział 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

Dział 24 produkcja metali

Dział 25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

Dział 26 produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

Dział 27 produkcja urządzeń elektrycznych

Dział 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfi kowana

Dział 29 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

Dział 30 produkcja pozostałego sprzętu transportowego

Dział 31 produkcja mebli

Dział 32 pozostała produkcja wyrobów

Dział 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Sekcja D  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
  i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Dział 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
 i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Sekcja E  Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
  z rekultywacją

Dział 36 pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

Dział 37 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Dział 38 działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; 
 odzysk surowców

Dział 39 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 
 z gospodarką odpadami

Badaniem innowacji realizowanym przy użyciu formularza PNT-02 objęte były przedsiębiorstwa, 
w których pracowało więcej niż 9 osób.  

Badaniem PNT-02/u – Innowacje w sektorze usług – objęte zostały podmioty z tak zwanego sektora 
usług, czyli przedsiębiorstwa usługowe. Zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu, usługi obejmują 
wymienione poniżej działy PKD.
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Przedsiębiorstwa z sektora usług:

Sekcja G  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
  motocykle

Dział 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

Sekcja H  Transport i gospodarka magazynowa

Dział 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy

Dział 50 transport wodny

Dział 51 transport lotniczy

Dział 52 magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

Dział 53 działalność pocztowa i kurierska 

Sekcja J   Informacja i komunikacja

Dział 58 działalność wydawnicza

Dział 59 działalność związana z produkcją fi lmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, 
 nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dział 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych

Dział 61 telekomunikacja

Dział 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
 działalność powiązana

Dział 63 działalność usługowa w zakresie informacji 

Sekcja K  Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa

Dział 64 fi nansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
 emerytalnych

Dział 65 ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 
 ubezpieczenia społecznego

Dział 66 działalność wspomagająca usługi fi nansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 
 emerytalne

Sekcja M  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Dział 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

Dział 72 badania naukowe i prace rozwojowe

Dział 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej

Badaniem działalności innowacyjnej realizowanym przy użyciu formularza PNT-02/u objęte były 
przedsiębiorstwa, w których prowadzono działalność o wymaganym profi lu oraz w których pracowało 
więcej niż 9 osób. 
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Zestawienie pełnych i skróconych nazw niektórych poziomów PKD 2007

Polska Klasyfi kacja Działalnosci – PKD 2007

Skrót Pełna nazwa

SEKCJE

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpada-
mi; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

DZIAŁY

Produkcja skór i wyrobów skórzanych Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem 
mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używa- 
nych do wyplatania

Produkcja koksu i produktów rafi nacji ropy naftowej Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafi nacji 
ropy naftowej

Produkcja wyrobów farmaceutycznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Produkcja wyrobów z metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłącze- 
niem maszyn i urządzeń

Produkcja maszyn i urządzeń Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasy-
fi kowana

Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, 
z wyłączeniem motocykli

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych

Gospodarka odpadami; odzysk surowców Działalność związana ze zbieraniem, przetwa-
rzaniem  i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk 
surowców

Rekultywacja Działalność związana z rekultywacją i pozostała działal- 
ność usługowa związana z gospodarką odpadami

Handel hurtowy Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami 
samochodowymi

Transport lądowy i rurociągowy Transport lądowy oraz transport rurociągowy

Produkcja fi lmów, programów telewizyjnych i nagrań Działalność związana z produkcją fi lmów, nagrań wideo, 
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych
i muzycznych

Działalność związana z oprogramowaniem i doradz-
two w zakresie informatyki

Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem 
w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Finansowa działalność usługowa Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpie- 
czeń i funduszów emerytalnych

Ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emery- 
talne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia 
społecznego

Szczegółowe uwagi metodyczne na temat działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zamiesz-
czone są w publikacji „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2017–2019”.
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Zasoby ludzkie dla nauki i techniki  tworzą osoby aktualnie zajmujące się lub potencjalnie mogące zająć 
się pracą związaną z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo- 
technicznej. Do zasobów ludzkich dla nauki i techniki zalicza się osoby, które spełniają przynajmniej je-
den z dwóch warunków:

•  posiadają formalne kwalifi kacje, czyli wykształcenie wyższe w dziedzinach nauki i techniki (N+T); 
W statystykach międzynarodowych, w tym przygotowanych i zalecanych przez Eurostat, zbioro-
wość osób spełniających ten warunek rozszerza się na wszystkie osoby posiadające wykształcenie 
wyższe.

•  nie posiadają formalnego wykształcenia, ale pracują w zawodach nauki i techniki, gdzie takie wy-
kształcenie jest zazwyczaj wymagane.

Międzynarodowe zalecenia metodyczne dotyczące pomiaru zasobów ludzkich dla nauki i techniki oraz 
metod analizy struktury i zmian w niej zachodzących zostały ujęte w „Podręczniku Canberra”.

Pomiar i analiza zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) prowadzona jest według trzech międzyna- 
rodowych klasyfi kacji:

•  Międzynarodowej Standardowej Klasyfi kacji  Edukacji (International Standard Classifi cation of Edu-
cation – ISCED), która określa formalny poziom edukacji;

•  Międzynarodowej Standardowej Klasyfi kacji Kierunków Kształcenia (International Standard Clas-
sifi cation of Education – ISCED-F 2013), która określa grupy kierunków kształcenia na podstawie 
programów edukacyjnych i powiązanych z nimi kwalifi kacjami;

•  Międzynarodowego Standardu Klasyfi kacji Zawodów (International Standard Classifi cation of Oc-
cupation –ISCO), który określa grupy zawodów.

Zasoby ludzkie są trudne do oszacowania gdyż liczba osób, które tworzą zasób zmienia się bardzo inten-
sywnie w ciągu roku. Na zmiany stanu zasobów ludzkich dla nauki i techniki wpływa napływ i odpływ 
tychże zasobów.

Głównym źródłem danych o zasobach dla nauki i techniki, zarówno dla GUS jak i dla Eurostatu, są Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (Labour Force Survey – LFS). Pełniejszy i bardziej wiarygod-
ny obraz ludności, jak i zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) dają Narodowe Spisy Powszechne. 
Uwzględniane są również badania statystyczne GUS dotyczące szkolnictwa wyższego i edukacji narodo-
wej. 

Informacje o nadanych stopniach naukowych udostępniane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Szczegółowe uwagi metodyczne na temat zasobów ludzkich dla nauki i techniki zamieszczone są 
w publikacji „Nauka i technika w 2018 r.”

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki
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Całokształt zagadnień z zakresu ochrony własności przemysłowej reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 
2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2021 r., poz. 324).

Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografi e układów scalonych i projekty racjonaliza-
torskie określane są ogólnym mianem projektów wynalazczych.

W celu ochrony wynalazku przyznawane jest prawo wyłączne, jakim jest patent.

Dane dotyczące wynalazków zgłoszonych prezentowane według działów Międzynarodowej Klasyfi kacji 
Patentowej podlegają procedurze wstępnego klasyfi kowania; Urząd Patentowy RP w ciągu 18 miesięcy 
od daty zgłoszenia wynalazku ma obowiązek ostatecznego jego zaklasyfi kowania do odpowiedniego 
działu techniki, a w przypadku gdy wynalazek nie spełnia wymogów formalnych, ujmowany jest w po-
zycji „Niesklasyfi kowane”.

Wynalazek podlegający opatentowaniu 
• rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się 

do przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu tech-
niki. Uznaje się, iż wynalazek posiada poziom wynalazczy, gdy nie wynika on dla znawcy, w sposób 
oczywisty, ze stanu techniki. Za nadający się do przemysłowego stosowania uznaje się wynalazek, 
według którego może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicz-
nym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. 

Wzór użytkowy
• nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zesta-

wienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono 
na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyro-
bów.

Na wzory użytkowe udzielane są prawa ochronne poprzez wydanie świadectwa ochronnego. O  dzie-
leniu prawa ochronnego na wzór użytkowy dokonuje się wpisu do rejestru praw ochronnych. Zakres 
przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru 
użytkowego. Prawo ochronne trwa dziesięć lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Paten-
towym.

Wzór przemysłowy
• nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczegól-

ności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez 
jego ornamentację. Prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy 
lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia prawo z rejestracji.

Znak towarowy
• każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób grafi czny (w szczególności wyraz, rysunek, 

ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, 
a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia 
w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przez znak 
towarowy rozumie się również znak usługowy.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w spo-
sób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W zgłoszeniu znaku towaro-
wego należy określić znak towarowy oraz wskazać towary, dla których znak ten jest przeznaczony – dzię-
ki tym informacjom można zidentyfi kować zakres ochrony znaku towarowego.

Szczegółowe uwagi metodyczne na temat ochrony własności intelektualnej zamieszczone są 
w publikacjach „Nauka i technika w 2018 r.” oraz „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 
w latach 2017-2019”.

Ochrona własności intelektualnej
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Research and experimental development (R&D) comprise all activities consisting in conducting and sup-
porting scientifi c research and experimental development. It is a creative work, conducted in metho-
dological manner, undertaken to increase the stock of knowledge, including knowledge of humankind, 
culture and society, and to devise new applications of available knowledge. The R&D activity must be:

a. novel — aimed at new fi ndings,

b. creative — based on original, not obvious, concepts and hypotheses,

c. uncertain — uncertain about the fi nal outcome,

d. systematic — planned and budgeted (the aim of the R&D project and the sources of funds must 
           be defi ned),

e. transferable and/or reproducible — leading to results that could be possibly reproduced.

It includes: 

•  basic research, i.e. original experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new 
knowledge of the underlying foundation of phenomena and observable facts, without any direct 
commercial application or use in view; 

•  applied research, i.e. research undertaken in order to acquire new knowledge, directed primarily 
towards application or use in practice; 

•  experimental development, i.e. acquiring, combining, shaping and using existing scientifi c, techno-
logical, business and other relevant knowledge and skills for the purpose of producing plans and 
arrangements or designs for new, altered or improved products, processes and services. 

Data on R&D are presented in accordance with methodology applied by Eurostat, in a breakdown by Sta-
tistical Classifi cation of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2) and by institutional 
sectors. 

Presented information regarding R&D covers: 

1. Dedicated research entities, entities whose main (statutory) aim is conducting scientifi c research and  
experimental development or its direct support; they include: 

•  institutes, including scientifi c institutes of the Polish Academy of Sciences, operating on the basis 
of the Law on the Polish Academy of Sciences, dated 30 April 2010 (Journal of Laws 2019 item 1183, 
with later amendments), research institutes, operating on the basis of the Law on the Research 
Institutes, dated 30 April 2010 (Journal of Laws 2020 item 1383) and institutes operating within the 
Łukasiewicz Research Network, operating on the basis of the Law on the Łukasiewicz Research Ne-
twork, dated 21 February 2019 (Journal of Laws item 534, with later amendments); 

•  higher education institutions, operating under the Law on Higher Education and Science (Journal 
of Laws 2020 item 85, with later amendments); in presented R&D statistics the term ”higher edu-
cation institutions” comprises all universities, higher schools of technology, etc., but it does not 
include other tertiary level education institutions, university research institutes or centres, univer-
sity hospitals or clinics and research organisations, the R&D of which is controlled by the higher 
education sector; 

Methodological notes

Research and experimental (R&D)
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•  others, i.e. other entities classifi ed into NACE Rev. 2 division 72 ”Scientifi c research and develop-
ment” or other institutionally linked auxiliary or supervising units, classifi ed or unclassifi ed into 
NACE Rev. 2 division 72 ”Scientifi c research and development”; 

2. Economic entities which apart from their main activity perform or fund research and development.

Expenditures on research and development include intramural expenditures, i. e. the value of research 
and development works of a given entity carried out by their own research facilities, regardless of their 
sources of fi nancing.

Capital R&D expenditures include expenditures on fi xed assets, together with costs of purchasing or ma-
nufacturing research equipment necessary for performing particular R&D projects, meeting the criteria 
for inclusion in fi xed assets, but not included in records of fi xed assets until completion of the project.

Data on expenditures on research and development are presented in a breakdown by institutional sec-
tors on the basis of criteria coinciding with the ones used in the system of national accounts. Additionally, 
the higher education sector was distinguished. Institutional sectors are distinguished as performance 
sectors, covering domestic groups of entities conducting R&D and spending funds on this activity, and 
also as fi nancing sectors which provide outlays on R&D. The following institutional sectors are distin-
guished: 

•  government sector — entities of general government sector in the system of national accounts, 
excluding public institutions included in the higher education sector; 

•  business enterprise sector — domestic economic entities classifi ed in the system of national acco-
unts into non-fi nancial corporations, fi nancial corporations or households sectors; excluding priva-
te institutions included in the higher education sector; 

•  higher education sector — domestic universities and other institutions providing formal tertiary 
education programmes (public and private, including the ones of religious organisations) as well 
as institutes, research centres or clinics supervised by them; since 2016 this sector has included also 
institutes running doctoral studies; 

•  private non-profi t sector — domestic entities classifi ed in the system of national accounts into the 
non-profi t institutions serving households sector, excluding those classifi ed in R&D statistics into 
the higher education sector (e.g. higher education institutions of religious organisations); 

•  rest of the world — occurs only among fi nancing sectors; covers non-resident units carrying out 
transactions with resident institutional units or units which have other economic connections with 
residents; also European Union institutions and bodies as well as international and transnational 
organisations are included in this sector.

Apart from the classifi cation of intramural expenditures on R&D by funding sectors, the classifi cation of 
origin of funds including internal and external funds is used. Internal funds spent on R&D are funds con-
trolled by the reporting unit and used for R&D at its discretion. The exception is the subsidy received from 
the Ministry of Science and Higher Education, in the case of which, although the ministry does not specify 
exactly what part of it should be used by the unit for fi nancing R&D, it is always treated as external funds 
from the government sector. Internal R&D funds do not include R&D funds received from other statistical 
units explicitly for intramural R&D. This category including own funds, funds obtained from bank loans 
and received from tax relief. On the other hand, external funds spent on R&D are funds that are beyond 
the control of the reporting unit. External funds should be classifi ed according to their primary origin. 
This category includes all funds received from other units with a clear allocation to intramural R&D acti-
vities, with the exception of a subsidy received from the Ministry of Science and Higher Education, which 
should always be treated as external funds from the government sector.
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In the chapter tables, according to the classifi cation of fi elds of research and development by OECD, six 
main fi elds of R&D were listed: natural sciences, engineering and technology, medical and health scien-
ces, agricultural and veterinary sciences, social sciences as well as humanities and the arts. 

Employed persons in R&D include: 

•  researchers (RSE), i.e. persons conducting research and improving or developing concepts, theo-
ries, models, techniques, instrumentation, software or operational methods; 

•  technicians and equivalent staff , i.e. persons who participate in R&D by performing scientifi c and 
technical tasks involving the application of concepts and operational methods and the use of rese-
arch equipment, normally under the supervision of researchers; 

•  other supporting staff , including skilled and unskilled craftsmen, as well as administrative, secreta-
rial and clerical staff , participating in R&D projects or directly associated with such projects. 

Data on R&D personnel cover personnel directly engaged in R&D. 

Data on employed persons in R&D — internal personnel — cover persons employed in a given entity 
under employment relationship (i.e. under a contract of employment, election or appointment) as well as 
employers and self-employed, agents employed under agency contracts, home workers (outwork) and 
members of agricultural production cooperatives. 

Full-time equivalent (FTE) is a conversion unit used to determine the number of persons actually enga-
ged in research and development. One FTE equals one person-year spent exclusively on R&D. 

Persons not employed in a given entity but engaged in its R&D projects are included in external person-
nel.

Detailed methodological notes on research and development (R&D) are included in the publica-
tion “Research and experimental development in Poland in 2019”.
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Innovation activities of enterprises 

An innovation is the implementation of a new or improved product (good or service), or business pro-
cess method in business practices, workplace organisation or external relations. A new or improved prod-
uct is implemented when it is introduced on the market. New business processes are implemented when 
they are brought into actual use in the fi rm’s operations.

Products, business processes do not have to be new to the market on which a fi rm operates but have to 
be new to a fi rm itself. They don’t have to be developed by a fi rm but can be developed by a diff erent 
fi rm or an entity of diff erent kind (e.g. science and research institutes, R&D centres, higher education 
institutions, etc.).

Innovation activities include all developmental, fi nancial and commercial activities undertaken by a 
fi rm that are intended to result in an innovation for the fi rm. Some innovation activities are innovative in 
their own right, others are not novel but are necessary for the implementation of innovations. Innovation 
activities also include R&D that is not directly related to the development of a specifi c innovation.

A fi rm’s innovation activities may be:

•  successful in having resulted in the implementation of an innovation (though not necessarily com-
mercially successful),

•  ongoing, work in progress which has not yet resulted in the implementation of an innovation,

•  abandoned before the implementation of an innovation.

Industrial and service enterprises are subjects of an innovation activities survey. Enterprises are selected 
with the use of the Polish Classifi cation of Activities (PKD) 2007 which is consistent with Statistical Classi-
fi cation of Economic Activities in the European Community (NACE Rev. 2).

Survey PNT-02 – Innovations in industry – covers industrial enterprises conducting activities classifi ed 
into the following divisions of NACE.

Industrial enterprises:

Section B  Mining and quarrying

Division 05  Mining of coal and lignite

Division 06  Extraction of crude petroleum and natural gas

Division 07  Mining of metal ores

Division 08  Other mining and quarrying

Division 09  Mining support service activities

Section C  Manufacturing

Division 10  Manufacture of food products

Division 11  Manufacture of beverages

Division 12  Manufacture of tobacco products

Division 13  Manufacture of textiles

Division 14  Manufacture of wearing apparel

Division 15  Manufacture of leather and related products
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Division 16  Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 
                           manufacture of articles of straw and plaiting materials

Division 17  Manufacture of paper and paper products

Division 18  Printing and reproduction of recorded media

Division 19  Manufacture of coke and refi ned petroleum products

Division 20  Manufacture of chemicals and chemical products

Division 21  Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

Division 22  Manufacture of rubber and plastic products

Division 23  Manufacture of other non-metallic mineral products

Division 24  Manufacture of basic metals

Division 25  Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

Division 26  Manufacture of computer, electronic and optical products

Division 27  Manufacture of electrical equipment

Division 28  Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

Division 29  Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

Division 30  Manufacture of other transport equipment

Division 31  Manufacture of furniture

Division 32  Other manufacturing

Division 33  Repair and installation of machinery and equipment

Section D  Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Division 35  Electricity, gas, steam and air conditioning supply

Section E  Water supply; sewerage, waste management and remediation activities

Division 36  Water collection, treatment and supply

Division 37  Sewerage

Division 38  Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery

Division 39  Remediation activities and other waste management services

An innovation survey conducted with the use of a questionnaire PNT-02 covered enterprises hiring more 
than 9 persons.

Survey PNT-02/u – Innovations in services – covered service enterprises. According to the methodolo-
gy and directives of Eurostat, services include following NACE divisions.

Service enterprises:

Section G  Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Division 46  Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

Section H  Transportation and storage

Division 49  Land transport and transport via pipelines

Division 50  Water transport
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Division 51  Air transport

Division 52  Warehousing and support activities for transportation

Division 53  Postal and courier activities

Section J  Information and communication

Division 58  Publishing activities

Division 59  Motion picture, video and television programme production, sound

 recording and music publishing activities

Division 60  Programming and broadcasting activities

Division 61  Telecommunications

Division 62  Computer programming, consultancy and related activities

Division 63  Information service activities

Section K  Financial and insurance activities

Division 64  Financial service activities, except insurance and pension funding

Division 65  Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social

 security

Division 66  Activities auxiliary to fi nancial services and insurance activities

Section M  Professional, scientifi c and technical activities

Division 71  Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Division 72  Scientifi c research and development

Division 73  Advertising and market research

A survey of innovation activities conducted with the use of a questionnaire PNT-02/u covered enterprises 
which conducted activities of a required profi le and hiring more than 9 persons.
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Statement of full and abbreviated names of some NACE Rev. 2 levels

Statistical Classifi cation of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2

Abbreviation Full name

DIVISIONS

Manufacture of products of wood, cork, straw and 
wicker

Manufacture of wood and of products of wood and 
cork, except furniture; manufacture of articles of straw 
and plaiting materials

Manufacture of pharmaceutical products Manufacture of basic pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations

Manufacture of metal products Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment

Remediation activities Remediation activities and other waste management 
services

Wholesale trade Wholesale trade, except of motor vehicles and motor-
cycles

Land and pipeline transport Land transport and transport via pipelines

Motion, sound and music publishing activities Motion picture, video and television programme
production, sound recording and music publishing
activities

Computer programming and consultancy activities Computer programming, consultancy and related 
activities

Financial service activities Financial service activities, except insurance and 
pension funding

Insurance, reinsurance and pension funding Insurance, reinsurance and pension funding, except 
compulsory social security

Detailed methodological notes on innovation activities are included in the publication “Innova-
tion activities of enterprises in the years 2017–2019”.
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Human resources in science and technology are composed of persons who currently or potentially could 
engage in creating, developing, disseminating and applying scientifi c and technical knowledge. HRST 
include persons who fulfi l at least one of the following conditions:

• completed third-level education in fi elds of science and technology (S&T). In international statistics, 
including the ones prepared and recommended by Eurostat, a population of persons fulfi lling this 
condition is extended to all persons with tertiary education. 

• not formally qualifi ed, but employed in an S&T occupation where such education is normally. 

International methodological guidelines for the measurement of human resources in science and tech-
nology, and methods of analysing its structure and occurring changes are included in Canberra Manual. 

The measurement and analysis of human resources in science and technology are carried out according 
to three international classifi cations: 

• the International Standard Classifi cation of Education – ISCED which defi nes formal levels of edu-
cation,

• the International Classifi cation of Fields of Education and Training – ISCED-F 2013 which defi nes 
groups of fi elds of education on the basis of education programmes and qualifi cations related to 
them, 

• the International Standard Classifi cation of Occupation – ISCO which defi nes groups of occupa-
tions.

Human resources are diffi  cult to estimate because the number of people who create the resource varies 
very intensively throughout the year. Changes in the state of human resources for science and technolo-
gy are infl uenced by the infl ow and outfl ow of these.

Labour Force Survey – LFS constitutes the main source of data on human resources in science and tech-
nology for Statistics Poland and Eurostat. National Censuses give more accurate and reliable picture of 
population and human resources in science and technology. Statistical surveys on higher education and 
national education conducted by Statistics Poland are also taken into account.

Data on awarded academic degrees are made accessible by the Ministry of Science and Higher Education. 

Detailed methodological notes on human resources in science and technology are included in the 
publication “Science and technology in 2018”.

Human resources in science and technology (HRST)
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The whole issue regarding the industrial property protection is regulated by the Industrial Property Law 
of 30 June 2000 (uniform text from 2021, item 324). 

Inventions, utility models, industrial models, integrated circuits and proposals for improvements are de-
fi ned as patentable inventions. 

In order to protect an invention an exclusive right is granted, that is a patent. 

Data concerning patent applications are presented by sections of the International Patent Classifi cation 
are subject to a procedure of initial classifi cation; the Patent Offi  ce of the Republic of Poland is obliged 
to fi nally classify it to appropriate section of technology within 18 months from the date of submitting 
an application and if an invention does not meet formal requirements, it is included under an item „Non-
-classifi ed.”

Patentable invention 
• a technical solution which is new, involves an inventive step and industrial applicability. An inven-

tion is to be considered as new if it does not constitute a part of the state of the art. An invention is 
considered as involving an inventive step if, with regard to the state of the art, it is not obvious to 
an expert. An invention has industrial applicability if by means of that invention a product may be 
produced or a process may be applied, in a technical sense, in any industry.

Utility model
• any new and useful solution of a technical nature concerning shape, construction or durable as-

semblage of an object. A utility model is considered a useful solution if by means of that solution 
a practical eff ect  is attainable in the process of production or exploitation of the product.

Rights of protection are granted for utility models. Granting of a right of protection is evidenced by 
issuing a certifi cate of protection. After a right of protection for a utility model is granted, it is entered into 
the register of the rights of protection. A subject matter scope of a right of protection is determined with 
protection claims which are included in a protective description of a utility model. The term of a right of 
protection is 10 years since the date of fi ling a utility model application with the Patent Offi  ce.

Industrial model
• new and having individual character appearance of the whole or a part of a product resulting from, 

in particular, the lines, colours, shapes, texture or materials of the product and its ornamentation. 
A right in registration grants an exclusive right to use an industrial model for economic or professio-
nal purposes on the territory of the Republic of Poland.

Trademark
• any sign capable of being represented graphically (in particular, words, designs, ornaments, com-

binations of colours, three-dimensional shape of goods or of their packaging, melodies or other 
acoustic signals) if such signs are capable of distinguishing goods of one entity from goods of the 
others. A trademark is also understood as a servicemark.

Acquiring protection right means acquiring an exclusive right to use a trademark for economic or pro-
fessional gains on the whole territory of the Republic of Poland. A trademark and products for which it 
is intended should be determined in a trademark application – this information allows identifying the 
scope of a trademark protection.

Detailed methodological notes on protection of intellectual property are included in the publi-
cations “Science and technology in 2018” and “Innovation activities of enterprises in the years 
2017–2019”.

Protection of intellectual property
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