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REGIONALNE INTELIGENTNE SPECJALIZACJE (RIS) WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  
NA LATA 2014-2020

(w nawiasach skróty RIS używane w raporcie)

1. Nauki o życiu (NoŻ)
2. Energia zrównoważona (EZ)
3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIiK)
4. Chemia (CH)
5. Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych  
 surowców niemetalicznych (PM)
6. Elektrotechnika i przemysł maszynowy (EiPM)
7. Przemysły kreatywne i czasu wolnego (PKiCW)

Skokowy rozwój jest możliwy 

Wstęp

Adresujemy tę publikację przede wszystkim do przedsiębiorców, ale też do instytucji tworzących regional-
ny system wspierania mikro-, małych i średnich firm. Jesteśmy przekonani, że obie te grupy mają wspólne 
interesy i razem są w stanie wypracować sposób na przyspieszenie gospodarczego rozwoju Małopolski.

Skoncentrowanie pomocy dla sektora MŚP w Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach to unika-
towa szansa rozwijania firm poprzez innowacje. Dziś to zresztą jedyna droga do podjęcia konkurencji 
z najnowocześniejszymi gospodarkami w Europie i na świecie. Globalizacja i rewolucja cyfrowa już 
wypierają z rynku tradycyjne przemysły i usługi. W ich miejsce powstają nowe, wymagające innych 
modeli biznesowych oraz zupełnie innego myślenia o czynnikach przewagi konkurencyjnej. Właśnie 
RIS są sposobem na oswojenie tych trendów. 

Przedstawiony tu raport powstał w ramach projektu, który ma wspomóc proces umiędzynarodowienia 
małopolskiej gospodarki, czyli stworzenia lepszych warunków rozwoju firmom planującym rozszerzenie 
swojej obecności poza region, w tym gotowych do eksportu swoich produktów czy usług. O możliwościach 
ekspansji zagranicznej więcej piszemy w osobnym raporcie dostępnym na: www.mapa-marek.pl. Zaintere-
sowanym problematyką rozwoju przedsiębiorcom i instytucjom rekomendujemy jednak przeczytanie obu 
publikacji, bo są one w wielu obszarach komplementarne. 

W raporcie dotyczącym eksportu zawarliśmy, w rozdziale V, obszerny przegląd instytucji wspierających 
rozwój MŚP zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. W zdecydowanej większości przedsta-
wione tam instytucje regionalne i krajowe udzielają pomocy w obu tych obszarach. Z tego powodu 
w niniejszej publikacji ograniczyliśmy się do omówienia wsparcia, jakiego mogą oczekiwać przedsię-
biorcy w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Ta pomoc może być przydatna zarówno 
w planowaniu ekspansji krajowej, jak i zagranicznej. 

Komplementarne są także porady, jakie w obu raportach adresujemy do przedsiębiorców i instytucji 
wsparcia. Użytecznej lektury!

Zespół ekspercki Ośrodka THINKTANK



2 3Diagnoza aktualnego stanu  
w zakresie rozwoju i ekspansji krajowej 
małopolskich małych i średnich 
przedsiębiorstw z 7 Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji

Rozdział I

Koncepcja inteligentnych specjalizacji regionów wynika ze 
strategii rozwojowej Unii Europejskiej. Polega na wyznacze-
niu dziedzin gospodarki, które zadecydują o konkurencyjności 
poszczególnych regionów każdego z krajów członkowskich. 
Uzasadnieniem dla tej koncepcji jest potrzeba bardziej efek-
tywnego finansowania innowacyjności gospodarki unijnej 
w latach 2014-2020.

Siedem Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) 
dla województwa małopolskiego wyznaczyła Regionalna 
Strategia Innowacji województwa małopolskiego na lata 
2014-2020. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby ni-
niejszego raportu, większość małopolskich przedsiębiorców 
z sektora MŚP nie wie o istnieniu RIS. Zwykle dowiadują się 
o nich, gdy sięgają po wsparcie finansowe dystrybuowane 
przez instytucje z regionu. Po przemyśleniu tej koncepcji na 
ogół uznają, że znajomość wyznaczonych specjalizacji nie 
jest warunkiem niezbędnym dla rozwoju ich firm oraz że spe-
cjalizacje te są zbyt pojemne − w zasadzie obejmują wszyst-
kie obszary działalności gospodarczej. 

W każdej współczesnej gospodarce małe i średnie przed-
siębiorstwa są specyficznymi uczestnikami rynku. Z jednej 
strony mają ograniczone możliwości oddziaływania na 
otoczenie zewnętrzne, z drugiej to ono wyznacza im więk-
szość reguł i zasad działalności. Podmioty z sektora MŚP są 

szczególnie narażone na oddziaływanie takich czynników, 
jak niestabilne prawo czy zły stan infrastruktury, zmiany 
trendów zakupowych. Niejednokrotnie jest to dla nich prze-
szkoda uniemożliwiająca dalsze prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

Bariery utrudniające rozwój małych i średnich przedsię-
biorstw w Małopolsce można podzielić na wewnętrzne, wyni-
kające z jakości zasobów firmy oraz sposobu jej organizacji, 
oraz zewnętrzne, jednakowe dla wszystkich, lecz w różnym 
stopniu na nie oddziałujące. Poniżej przedstawiamy ustale-
nia oparte na: 

• badaniu jakościowym Bariery małopolskich MŚP w roz-
woju i eksporcie, które dla potrzeb tego raportu prze-
prowadziła agencja badawcza Izmałkowa Consulting 
w sierpniu 2019 r. 

• analizie raportów opisujących sektor MŚP w Małopolsce 
i w całym kraju

• dodatkowych rozmowach indywidulanych z przedsię-
biorcami oraz przedstawicielami małopolskich instytucji 
wspierających rozwój przedsiębiorczości. 

Badanie jakościowe odbyło się techniką wywiadu telefo-
nicznego na grupie 60 przedsiębiorców zrekrutowanych 
z bazy firm współpracujących z Małopolskim Zawiązkiem 
Pracodawców Lewiatan. Rozmowy miały miejsce w dniach 
5-17 sierpnia 2019 r.

ROZKŁAD BADANYCH FIRM NA POSZCZEGÓLNE  
SPECJALIZACJE: 

BARIERY WEWNĘTRZNE 

 Mała skala zadowala
Głosy przedsiębiorców 

Jesteśmy małą firmą, zatrudniamy kilka osób i zajmujemy się 
tylko sprzedażą regionalną. Nie chcemy być wielkim zakładem 
produkcyjnym, staramy się zwiększać skalę, ale raczej stopnio-
wo. Nie planujemy produkcji masowej. (NoŻ, firma mikro)1

.................................................................................................
Reagujemy raczej na bieżąco. Pojawia się problem, to go 
rozwiązujemy. Biznes nie jest na tyle przewidywalny, by kreślić 
plan na wiele lat. Nie wiemy, jak sprzedaż będzie się kształ-
tować za miesiąc, a co dopiero za kilka lat.

(PKiCW, firma mikro) 

Założenie o lokalnym zasięgu firmy zawsze stanowi poważ-
ną barierę psychologiczną dla jej rozwoju. Nie bez powodu 
amerykańskie szkoły biznesu promują odmienne podejście. 

W polskich warunkach można je ująć następująco: już na 
starcie planuj sukces na wielką skalę; załóż spółkę z o.o., 
a nie jednoosobową działalność, bo będziesz bardziej przej-
rzysty dla przyszłego inwestora; codziennie myśl o wzroście 
własnego biznesu i z determinacją walcz, by to urzeczy-
wistnić. 

Występowanie tej bariery rozwojowej stwierdziliśmy głównie  
w firmach mikro z RIS-ów: Przemysły kreatywne i czasu wolne-
go oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne. Przedsię-
biorcy działający w tych obszarach są przekonani, że na rynku 
lokalnym jest jeszcze o co walczyć, dlatego nie są zaintere-
sowani wzrostem skali własnego biznesu. Naszym zdaniem 
bariera ta nie jest charakterystyczna tylko dla małopolskich 
MŚP –  jest wymieniana przez bardzo wielu mikroprzedsię-
biorców, nie tylko w Polsce. 

 
 Rozwój organiczny 

Głosy przedsiębiorców
Niektóre działania u nas dopiero raczkują, jak chociażby mar-
keting. Bazujemy na rozwoju organicznym. Nie jest tak, że 
my ten rynek penetrujemy, szukamy nowych rozwiązań. Nie 
działamy jeszcze w ten sposób. (PM, firma mała)
...............................................................................................
Dużo rozmawiamy z partnerami biznesowymi i klientami. 
Tak ustalamy obraz rynku. Nie tworzymy szczegółowych 
prognoz rynkowych, skupiamy się na tym, co dzieje się 
obecnie. (EZ, firma mała)

Te opinie przedsiębiorców z firm zatrudniających 10-49 osób 
mogą już niepokoić. Mają oni świadomość, że niektóre ob-
szary ich działalności nie są na najwyższym poziomie, że 

RIS Liczba  
wywiadów

Technologie informacyjne i komunikacyjne 10

Elektrotechnika i przemysł maszynowy 13

Przemysły kreatywne i czasu wolnego 13

Nauki o życiu 7

Produkcja metali 3

Energia zrównoważona 6

Chemia 8

Razem 60
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mają niedostatki w planowaniu strategicznym czy dzia-
łaniach marketingowych. Nie zamierzają jednak tego 
poprawiać, dopóki takie są branżowe standardy i nie 
zmusza ich do tego rynek. Nie próbują się wyróżnić, tyl-
ko raczej postępują tak, jak wszyscy konkurenci. Wiąże 
się to z przekonaniem, że niektóre branże „tak już mają”. 
Przedsiębiorcy nie widzą sensu w działaniach, które nie 
zostały sprawdzone w ich otoczeniu. Stwierdziliśmy, że 
takie podejście występuje w RIS-ach: Produkcja metali 
i Energia zrównoważona. 

Z kolei w RIS-ach: Nauki o Życiu, Energia zrównoważona 
i Elektrotechnika i przemysł maszynowy zetknęliśmy się 
z poglądem, że ekspansja na rynki pozalokalne, w tym za-
graniczne, wymaga najpierw przeprowadzenia modernizacji 
firm, czyli uporządkowania ich wewnętrznych procesów, bo 
w obecnym stanie nie dałyby rady sprostać rosnącej konku-
rencji. Uznajemy to za pozytywny stan świadomości części 
badanych przedsiębiorców, dający nadzieje, że firmy te po 
wzmacniającej je reorganizacji zwiększą skalę swojej dzia-
łalności. 

 Syndrom wypalenia zawodowego
Głosy przedsiębiorców 
Prowadzę firmę od 27 lat. To była ciężka praca. Co miesiąc 
odwiedzałem wszystkie zaopatrywane przez siebie sklepy, 
przez jakiś czas było ich 80 w całej Polsce. To było dużo 
jeżdżenia i przebywania poza domem. Męczące były też zma-
gania z sieciami i coraz mniej opłacalna z nimi współpraca. 
Musiałem zwolnić cześć pracowników i teraz już tylko staram 
się z niej utrzymać, dopóki nie jest na minusie. 

(CH, firma mała)

.................................................................................................
Nie mam już siły na zdobywanie certyfikatów, zgód, na całą tę 
biurokrację. Szukam ludzi, których mógłbym tego wszystkiego 
nauczyć. Nie musiałbym mieć funkcji kierowniczej. Zaintere-
sowanych jednak brak.  (PKiCW, firma mała)

Część badanych sygnalizuje brak zainteresowania rozwojem 
swojego przedsiębiorstwa. To ci, którzy zaczynali prowadzić 
biznes wiele lat temu. Całe życie poświecili pracy i zaniedby-
wali z tego powodu rodzinę. Teraz chcą przewartościować 
własne priorytety i nie zamierzają już tak dużo czasu i energii 
poświęcać kwestiom zawodowym. Niektórzy nie mają komu 
przekazać firmy, bo ich dzieci nie są tym zainteresowane. 
Pokrywa się to z problemem sukcesji sygnalizowanym 
w ostatnich latach przez ogólnopolskie stowarzyszenia firm 
rodzinnych. 

 Rywalizacja zamiast współpracy
Głos przedsiębiorcy
Wydaje mi się, że my, przedsiębiorcy, jesteśmy strasznie 
jeszcze zamknięci w porównaniu do Europy Zachodniej, już 
nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Nie widzimy, że poza 
konkurencją jest jeszcze pole do współpracy, rozwiązywania 
naszych wspólnych spraw. Dlatego jesteśmy słabi w kontak-
tach z władzą i słabi w wychodzeniu z ofertą na zewnątrz.

(EiPM, firma mała)

Przedsiębiorcy mają wrażenie, że polski rynek charakteryzuje 
się swego rodzaju wsobnością: nikt nie jest zainteresowany 
dbaniem o wspólny interes, każdy woli „grać na siebie”. Tym-
czasem bez otwartości na kooperację i łączenie rozproszo-
nych sił wielu problemów MŚP, nie tylko w Małopolsce, nie da 

się rozwiązać. Zaledwie co 20. małopolska firma należy do 
jakiejkolwiek organizacji biznesowej (Raport Banku Pekao, 
2018). Niewiele jest oddolnych inicjatyw łączenia się mniej-
szych firm w grupę zdolną opracować i przedstawić wspólną 
ofertę większym graczom. A byłaby to adekwatna, tzn. rynko-
wa, a nie administracyjna, odpowiedź na obserwowaną przez 
naszych rozmówców niechęć dużych sieci handlowych do 
współpracy z drobnymi, rozproszonymi dostawcami. 

 Niska przydatność spotkań biznesowych 
Głosy przedsiębiorców
Chodzę na wiele szkoleń, konferencji i spotkań organizowa-
nych dla przedsiębiorców, ponieważ szukam odpowiedzi na 
moje realne problemy z brakiem pracowników, ostrą konku-
rencją w branży, zmianami przepisów. Ale rzadko, naprawdę 
rzadko dowiaduję się czegoś nowego.  (PKiCW, firma mikro)
...............................................................................................
Ja potrzebuję poszerzenia wiedzy, udoskonalenia tego, co już 
w zasadzie wiem i co zdobyłem w ciągu tych prawie 20 lat. 
Ale to, na co zapraszają, specjalnie mnie jakoś nie rozwinęło. 
Nic tu nie było punktem zwrotnym.  (CH, firma mikro)

Zdaniem wielu naszych rozmówców proponowane im wyda-
rzenia szkoleniowe, informacyjne, integracyjne sporadycznie 
tylko mają istotną wartość merytoryczną. Jeśli firmy produkują 
złożone produkty, to ogólna, teoretyczna wiedza jest dla nich 
niewystarczająca. Większość spotkań, w których brali udział, 
była za mało wyspecjalizowana. 

Dlaczego więc badani w tego typu spotkaniach uczestniczą? 
Uzyskiwaliśmy w tej sprawie kilka typów odpowiedzi. Dla 
jednych udział w szkoleniach jest ważny, bo wzmacnia po-

czucie przynależności do grupy zawodowej mającej podobne 
problemy i wyzwania. Dla innych, zwłaszcza zajmujących się 
produktami lub usługami dla biznesu, jest to sposób na pro-
mowanie własnej oferty. Jeszcze inni podczas takich spotkań 
usiłują nawiązywać relacje, które mogą się przydać w przy-
szłości. Nierzadko uczestnikom przyświecają wszystkie te 
motywacje. Organizatorzy eventów biznesowych powinni 
więc znacznie lepiej rozpoznawać potrzeby adresatów, two-
rzyć ciekawsze programy i każdorazowo badać efekty, by 
kolejne wydarzenia lepiej spełniały oczekiwania. 

BARIERY ZEWNĘTRZNE

 Niestabilność regulacyjna 
Głosy przedsiębiorców
Przepisy zmieniają się w tak dramatycznie szybkim tempie, 
że nie jesteśmy w stanie za tym nadążyć. Chciałbym znać 
wszystkie wymagania i paragrafy dotyczące mojego biznesu, 
ale nie jestem w stanie… (EiPM, firma mała)
...............................................................................................
Teraz, w lipcu, była zmiana w regulacjach, następne we wrze-
śniu i listopadzie. I jeszcze kolejna będzie w maju przyszłe-
go roku. Chyba nie ma kwartału, żeby się coś nie zmieniło.  
To na pewno nie pomaga, kiedy ciągle musimy gasić pożary. 

(TIiK, firma mała)
...............................................................................................
Zamiast na badania firma musi wydawać środki na opłaty 
związane ze zmianami przepisów prawnych i podatkowych, 
na operat przeciwpożarowy i związane z nim audyty. Oba-
wiam się też, jak na naszej formie odbiją się ceny energii elek-
trycznej. To, co dzieje się na rynku, jest nie do przewidzenia. 
Rząd nie jest do końca szczery z tymi swoimi obietnicami.  
To rodzi moje obawy i frustracje. (EiPM, firma mała)

I
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...............................................................................................
Mamy same problemy ze zmianą prawa. Branża nasza jest 
pod ostrzałem, padają kolejne firmy. Powodem są zmiany 
w prawie – dziwne przepisy stawiające wyżej dłużników nad 
uczciwie płacącymi obywatelami. W Polsce brakuje nam sta-
bilizacji legislacyjnej.  (TIiK, firma mała)
...............................................................................................
Tak naprawdę, niezależnie od branży, wszyscy mamy takie 
same problemy: wysokie koszty (podatki, ZUS-y), duża papie-
rologia i ten ciągły oddech na plecach Urzędu Skarbowego. 
Czego bym oczekiwał? Przede wszystkim prostoty, łatwości 
przepisów i uprzejmości urzędników.  (PKiCW, firma mała)

Wszystkim badanym przedsiębiorcom brakuje stabilizacji legi-
slacyjnej. Są przekonani, że częste zmiany prawne generują 
dodatkowe koszty oraz podwyższają i tak wysoki dziś poziom 
niepewności w biznesie. Skarżą się, że nie mogą skupić uwagi 
i środków na rozwoju, ponieważ prawo zmienia się zbyt często. 
Z tego powodu są w ciągłym procesie dostosowywania się do 
tych zmian. Przewidywalność przepisów prawnych regulują-
cych działalność gospodarczą (ogólnie, jak i branżowo) to ich 
zdaniem warunki niezbędne dla rozwoju każdej firmy. 

Sprawdziliśmy, że w kilku przypadkach opinia o zbyt częstych 
zmianach regulacyjnych jest przesadzona. Niekiedy chodziło 
o zmiany kosmetyczne, zbyt drobne, by miały zakłócać funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa. Jednak instytucjom zaintereso-
wanym rozwojem małopolskich MŚP rekomendujemy nie tylko 
wpływanie na stabilizację prawa gospodarczego, ale też poszu-
kiwanie sposobów na zmianę świadomości przedsiębiorców  
– ich nastawienie wobec proponowanych zmian stanowi bo-
wiem barierę paraliżującą ich motywacje rozwojowe. 

Z naszego badania wynika, że opinie o niestabilnych regula-
cjach są powszechne, jednak stwierdziliśmy, ta bariera częściej 
niż w pozostałych RIS-ach pojawia się w branżach: Technologie 
informacyjne i komunikacyjne oraz Elektrotechnika i przemysł 
maszynowy. 

 Brakuje pracowników 
Głosy przedsiębiorców
Jesteśmy świadomi trudności na rynku pracy, dlatego bardzo 
dbamy o pracowników. Doceniamy ich, poprawiamy warunki 
i relacje. Dużo zainwestowaliśmy w ich przyuczenie, wielu 
z nich jest od początku działania firmy i ma ogromne doświad-
czenie. Ale i tak niektórzy odchodzą do konkurencji. 

(EZ, firma mała)
...............................................................................................
Pracownicy pracujący bezpośrednio przy produkcji często 
podpytują nas o nowości, które planujemy wprowadzić. A po-
tem przekazują te informacje znajomym z tej samej branży 
albo tak przygotowują się do późniejszego odejścia i założe-
nia własnej działalności.   (EiPM, firma średnia)
.............................................................................................
Rotacja na stanowiskach produkcyjnych jest ogromna, ludzie 
przychodzą i odchodzą, są niezadowoleni i roszczeniowi. W tej 
kwestii jest naprawdę ciężko. (CH, firma mikro)

Niemal wszyscy badani przedsiębiorcy wskazują obecną sy-
tuację na rynku pracy jako główną barierę rozwojową dla ich 
firm. Rynek pracownika zmusza do skupiania uwagi na wy-
zwaniach wewnętrznych, a nie ekspansji. Firmy mają proble-
my kadrowe, dużo uwagi poświęcają utrzymaniu obecnie za-
trudnionych i poszukiwaniu nowych kadr. Podkreślają często, 
że na inne działania rozwojowe nie wystarcza już środków.

Poważnym wyzwaniem jest duża rotacja kadr. Przedsiębior-
cy coraz częściej myślą o programach mających zatrzymać 
pracowników w firmie, co akurat jest bardzo pozytywnym 
trendem dla rozwoju małopolskich MŚP. 

Najwięcej problemów z nowymi kadrami sygnalizują firmy 
produkcyjne. Dla nich ekspansja na nowe rynki oznacza 
konieczność przyjęcia dodatkowych ludzi. Efekty rekrutacji 
są odłożone w czasie, bo najczęściej nowych zatrudnionych 
trzeba przyuczyć do zawodu. Utrzymanie pracowników, za-
trudnienie nowych, ich wyszkolenie – to procesy podnoszące 
koszty biznesu bez gwarancji zwrotu poniesionych nakładów. 
Mimo to przedsiębiorcy w większości są zdania, że ta długa 
i trudna droga jest niezbędna, jeśli firma ma się rozwijać na 
innych rynkach. 

Pracownicy odchodzący do konkurencji albo zakładający wła-
sne biznesy to także częsty i bolesny problem dla badanych 
przedsiębiorców. Nie dość, że osłabia to firmę, to jeszcze 
wzmacnia konkurencję.

Mniejsze firmy starają się rozwijać dzięki motywowaniu dotych-
czasowych pracowników. Również osoby zarządzające muszą 
brać na siebie więcej zadań. 

Głos przedsiębiorcy
Wiele rzeczy musimy robić samodzielnie. Najpierw się ich 
nauczyć, a potem stopniowo je wprowadzać. Mamy ograni-
czony personel, na razie nie możemy sobie pozwolić na jego 
zwiększenie. Nie jest łatwo być głównym wykonawcą usługi, 
sprzedawcą, marketingowcem i sprzątaczką w jednym. Ale 
czy przy braku środków na zatrudnienie można coś z tym 
zrobić? Nie sądzę. (EZ, firma mikro)

Właściciele firm mikro uważają ponadto, że przyszłość 
jest na tyle niepewna, by mogli brać teraz odpowiedzial-
ność za drugiego człowieka i jego rodzinę. To dla nich 
zbyt duże obciążenie. Problemy z pracownikami jako 
ważną barierę dla rozwoju firm zgłosili w badaniu przed-
siębiorcy ze wszystkich RIS-ów za wyjątkiem Produkcji 
metali. 

 Młodzi się nie nadają
Głos przedsiębiorcy
Młodzi kandydaci do pracy mają małe kompetencje, za to 
duże oczekiwania finansowe. To pewnie skutek niskiego po-
ziomu edukacji. Poza tym duże korporacje szybko wyławiają 
najbardziej wartościowych ludzi z rynku. Nie jestem w stanie 
z nimi konkurować na płace i inne benefity.

(PKiCW, firma mała)

Przedsiębiorcy mają tendencję do narzekania na młode po-
kolenie. Ich zdaniem trudno dziś znaleźć młodych ludzi z od-
powiedzialnym podejściem do pracy. 

Głos przedsiębiorcy
Nie chce się im pracować, wolą być na utrzymaniu rodziców. 
Cały czas żyją w telefonach i świecie wirtualnym. Mówią, że 
potrafią obsługiwać dany sprzęt, a potem okazuje się, że to 
nieprawda, i powodują w związku z tym wypadki, szkody i za-
stoje na budowie. (TIiK, firma mała)

Ta wypowiedź oddaje sens wielu innych. Ponadto przedsię-
biorcy z żalem obserwują, że młodzi, zdolni często wyjeż-
dżają za granicę, bo tam czerpią większą inspirację i lepiej 
zarabiają. 

I
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Głosy przedsiębiorców
Ja nie mogę na wstępie dać im takich wynagrodzeń jak w Niem-
czech czy Anglii. Nie mogę też oferować na początku wysokiej 
płacy, kiedy nie mam pewności, że ta osoba na pewno pasuje do 
naszego zespołu. Chciałbym by wszyscy angażowali się w 100% 
w to, co robią. Niestety tak nie jest.  (PKiCW, firma mała)

Wszelkie analizy pokazują, że krytyczna ocena młodych pra-
cowników nie wynika z ich rzeczywistej słabości, ale z braku 
wzajemnego zrozumienia pokoleń. Jakkolwiek obecna mło-
dzież jest zanurzona w epoce cyfrowej, inaczej się komunikuje 
i na pierwszy rzut oka ma inne wartości, w rzeczywistości jest 
w stanie się zaadoptować do oczekiwań pracodawcy, choć 
wymaga to sporego wysiłku (z obu stron). 

 Nadmiar biurokracji

Głosy przedsiębiorców
To, co się dzieje w różnych urzędach, powoduje zawroty głowy. 
Trzeba mieć czas, spokój ducha, cierpliwości i niesłychane nerwy, 
by to wszystko spiąć. Musimy zatrudniać całe zastępy pracowni-
ków biurowych, którzy nie przynoszą nam przychodów, a jedynie 
obsługują bieżące urzędowe sprawy.   (EiPM, firma mała)
...............................................................................................
Rozliczanie dotacji od naszych urzędów to droga przez mękę. 
Mam porównanie z dotacją 50 tys. euro bezpośrednio z Unii 
Europejskiej. Najpierw była umowa na 6-8 stron, na koniec na-
pisałem raport na 8 stron, wysłałem go elektronicznie i to było 
wszystko. U nas przygotowanie wniosków jest bardzo skompli-
kowane, a ich rozliczenie trzy razy gorsze. Samo kolekcjonowa-
nie dokumentów to ogromne wyzwanie. W mojej firmie sam się 
tym zajmuję. Aby zrobić raport kwartalny, dwa dni od rana do 
wieczora siedzę w domu. Ten czas powinienem poświęcać na 

rozwój firmy, zwiększanie sprzedaży. Dlatego wielu znajomych 
przedsiębiorców mówi, że mają w nosie dotacje, bo bardzo łatwo 
jest się gdzieś pomylić, a potem ponosi się tego konsekwencje, 
i to niemałe. To nie jest fair, kiedy się sprawę komplikuje, a potem 
za to karze. (NoŻ, firma mała)
...............................................................................................
Największe zmiany zaszły w firmie po wejściu do UE. Od 
tego czasu wszystko się zmienia w przerażającym tempie. 
Liczba wymagań, zaleceń i co za tym idzie − problemów, które 
rozwiązaliśmy, jest nie do policzenia.  (EZ, firma mała)
...............................................................................................
Giniemy w gąszczu wymagań, przepisów, rejestrów, pozwoleń, 
zezwoleń i uzupełnień. To, jak bardzo zbiurokratyzowany jest 
ten rynek, trudno sobie wyobrazić. Tutaj konieczna jest zmiana 
i uproszczenia. Tego jedynie oczekuję.  (CH, firma mała)

Obsługa wymogów formalnych, stawianych firmom przez urzę-
dy i instytucje wsparcia, najwyraźniej utrudnia przedsiębiorcom 
życie i ich zdaniem jest jedną z głównych barier rozwojowych 
dla firm. Oczekiwania biurokratyczne uważają oni za zbyt skom-
plikowane, a przez to wymagające wiele wysiłku i czasu właści-
ciela lub jego pracowników. Im mniejsza firma, tym krytycznych 
uwag pod adresem biurokracji jest więcej. W opinii badanych 
nic nie jest w stanie przełamać tej bariery oprócz radykalnego 
uproszczenia wymogów urzędowych i przepisów prawnych. 

Z surową oceną spotykają się również wymogi związane z ob-
sługą wsparcia udzielanego przez instytucje regionalne i krajo-
we. Przedsiębiorcy nazywają je „papierologią”. Ich zdaniem do-
kumentacji w tym zakresie jest zdecydowanie za dużo, wymogi 
formalne są sformułowane trudnym językiem, a rozliczenia pro-
jektów pochłaniają zbyt wiele czasu. W badaniu problem został 

zgłoszony przez rozmówców ze wszystkich RIS-ów poza TIiK, 
choć można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że gdyby 
objęło ono więcej firm, również i w tej specjalizacji by się pojawił.

 Brak zaufania ze strony urzędów
Głosy przedsiębiorców
Brakuje wsparcia instytucjonalnego, pomocy i po prostu ludz-
kiego traktowania. Idę do urzędu coś wyjaśnić i jestem trakto-
wana jako osoba podejrzana o nie wiadomo jakie przekręty. 

(NoŻ, firma mikro)
...............................................................................................
Postrzeganie przedsiębiorcy jako przestępcy to też jest dla 
nas przeszkoda. Każde pismo z jakiegokolwiek urzędu to dla 
mnie wyzwanie i stres. (TiIK, firma mikro)

Kwestia zaufania do biznesu ze strony urzędów nie pojawiała się 
w wypowiedziach badanych przedsiębiorców często, za to w bar-
dzo emocjonalnym tonie. Rozmówcy sygnalizują, że spotykają się 
ze strony urzędów z podejrzliwością i domniemaniem nieuczci-
wych intencji, kiedy w istocie chodzi o ludzki błąd w dokumen-
cie. Chcieliby w takiej sytuacji zrozumienia i pomocy, a nie kar. 

 Inne, mniejsze bariery
W przeprowadzonych wywiadach pojawiły się też wskazania 
problemów rozwojowych o mniejszym zasięgu, występujących 
w pojedynczych RIS-ach. Niektóre firmy mikro z PKiCW uwa-
żają, że mogłyby się rozwijać, gdyby miały więcej środków na 
reklamę, i sugerują, że to w tym zakresie powinny otrzymywać 
pomoc od regionalnych i krajowych instytucji wsparcia. 

W firmach działających w obrębie specjalizacji TIiK oraz EiPM 
problemem są zatory płatnicze. Mają z tym kłopot zarówno 

firmy mikro, jak i małe oraz średnie. Podmioty z PKiCW sy-
gnalizują trudności z opatentowaniem niektórych produktów 
i technologii, a te z RIS Chemia nierówne relacje małych firm 
z dużymi sieciami handlowymi. Również przedsiębiorstwa 
chemiczne najsilniej spośród badanych odczuwają presję 
konkurencyjną produktów chińskich, które ich zdaniem mają 
niższą cenę, bo są gorszej jakości. 

Firmy od lat zajmujące się świadczeniem rozmaitych usług są 
rozczarowane tym, jak łatwo ich dotychczasowi klienci prze-
chodzą do znacznie tańszych konkurentów. A konkurenci są 
tańsi, bo działają w szarej strefie. 

Przy analizie przeprowadzonych wywiadów zdziwiło nas, że 
nie zetknęliśmy się z narzekaniem na ograniczony dostęp 
do kredytów i innych narzędzi finansowania ekspansji firm. 
W badaniach sektora MŚP w Polsce niewystarczające zaso-
by finansowe często są wskazywane jako bariera rozwojo-
wa. Jednocześnie uśrednione wyniki tych badań wskazują, 
że 75-80% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce fi-
nansuje swój rozwój ze środków własnych. Raport o sytuacji 
mikro-, małych i średnich firm Banku Pekao wskazuje, że 
dotyczy to także Małopolski. 

I

1 Wypowiedzi cytowane w raporcie zostały opatrzone skrótem na-
zwy RIS oraz informacją o wielkości przedsiębiorstwa: firma mikro 
(do 9 zatrudnionych), mała (10-49 zatrudnionych), średnia (50-249). 
W badanej grupie było 40% firm mikro, pozostałe to przedsiębiorstwa 
małe i średnie
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BARIERY WYSTĘPUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH REGIONALNYCH INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJACH

BARIERY ROZWOJOWE ZIDENTYFIKOWANE W MAŁOPOLSKICH MŚP W POWIĄZANIU Z 7 REGIONALNYMI 
INTELIGENTNYMI SPECJALIZACJAMI

Legenda: tabela przedstawia listę barier wraz z zaznaczonymi RIS-ami, dla których dana bariera jest charakterystyczna
● – bariera występuje w większości RIS-ów
● – bariera występuje w danym RIS-ie
● – bariera występuje WYŁĄCZNIE w jednym RIS-ie

Legenda: 
● – bariera występuje w większości RIS-ów
● – bariera występuje w danym RIS-ie

Bariery wewnętrzne PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM

UWAGA: wyróżnione w tej sekcji bariery pojawiły się tylko w niektórych specjalizacjach, natomiast są charakterystyczne dla ludzi  
w ogóle, więc z dużą dozą pewności można stwierdzić, że przy odpowiednio dużej grupie bariery te pojawiłyby się w każdym RIS-ie

Brak energii do działania ● ● ●
Nastawienie na rywalizację, a nie współpracę ● ●
Wydarzenia dla przedsiębiorców są sposobem  
na promowanie się, a nie rozwiązaniem realnych problemów ● ●
Założenie o działaniu lokalnym od początku działania firmy ● ●
Podążanie za tym, co dzieje się na rynku, bez wychylania się ● ●

Bariery zewnętrzne PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM
Częste zmiany prawne generujące koszty i wysoki poziom 
niepewności działań ● ●
Rynek pracownika skupia uwagę na wyzwaniach  
wewnętrznych, a nie ekspansji ● ● ● ● ● ●
Wysokie koszty zatrudniania specjalistów ● ● ●
Instytucje i urzędy są obsadzone humanistami ●
Papierologia zamiast rzeczywistego wsparcia ● ● ● ● ●
Skomplikowane procedury przyznawania wsparcia finansowego ● ● ● ●
Zatory płatnicze ● ●
Nierówne relacje małych firm z dużymi sieciami ●
Współpraca z uczelniami jest niewielkim ryzykiem, ale  
niewiele firm ją w ogóle rozważa ●
Lokalne przekonanie, że Kraków to tylko turystyka i inne 
kreatywne zajęcia mogą być pomijane ●
Problem z opatentowaniem produktu /  
technologii ●
Silna konkurencja ze strony producentów z Chin ●
Modernizacja i rozwój procesów ważniejszy niż ekspansja  
na inne rynki ● ● ●
Przekonanie o tym, że na rynku lokalnym jeszcze jest o co 
walczyć ● ●
Brak środków finansowych na reklamę ●

Bariery zewnętrzne PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM

Zbyt silna (tania) konkurencja na polskim rynku ●
Charakterystyczny produkt, jakim jest pomysł, trudniej sprzedać ●
Zwiększająca się świadomość ludzi w zakresie zdrowych  
i naturalnych produktów zmusza do poprawy jakości produktów ●
Wsparcie finansowe jest, ale niewystarczające 
jak na branżę medyczną ●
Zależność od rynku budowlanego, który jest bardzo niestabilny ● ● ●
Rozwiązania prawne w sposób bardziej albo mniej  
bezpośredni zakazujące firmie działalności ●
Mała rozpoznawalność marki nie daje żadnej przewagi nad 
konkurencją ●
Dostępne szkolenia są ciekawe, ale za mało wyspecjalizowane ●
Pozycja lidera jest zagrażająca ●
Wyspecjalizowanie się w niszowym produkcie rozleniwia ● ●
Wysoka specjalizacja sprawia, że kwestie formalne bywają 
bardzo trudne, bo produkt „wymyka się” dostępnym  
klasyfikacjom ●

Bariery wewnętrzne PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM

Strategia lokalnego charakteru i małej skali biznesu ● ● ●
Nastawienie na rozwój organiczny ● ● ● ●
Syndrom wypalenia zawodowego ● ● ●
Rywalizacja zamiast współpracy ● ● ●

Bariery zewnętrzne PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM

Niestabilność regulacyjna ● ● ● ●
Rynek pracownika, brak ludzi do pracy ● ● ● ● ● ● ●
Niski potencjał młodych pracowników ● ● ● ● ●
Paraliżujący nadmiar biurokracji ● ● ● ● ● ● ●
Brak zaufania ze strony urzędów ● ● ●
Niska przydatność spotkań biznesowych ● ● ●
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w ekspansji na rynku krajowym 
z perspektywy 7 Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacji?

Rozdział II

 Małopolskie MŚP na tle sektora w kraju 
Po przeczytaniu poprzedniego rozdziału można odnieść 
wrażenie, że małopolskie MŚP widzą przed sobą wyłącznie 
przeszkody i nie ma w nich ducha rozwoju, konkurencyjności 
i ekspansji. W rzeczywistości ten obraz wynika z założeń 
przyjętych do naszego badania, konsultacji i rozmów. Były 
one ukierunkowane przede wszystkim na ustalenie, co prze-
szkadza tym firmom rozwijać się zarówno na rynku krajo-
wym, jak i w eksporcie. W dodatku prowadzone przez nas 
analizy miały charakter głównie jakościowy i statystyczne 
uogólnianie tych wyników nie byłoby właściwe ze względów 
metodologicznych. 

Jeśli natomiast spojrzeć na dostępne statystyki krajowe, 
małopolskie MŚP wypadają całkiem dobrze. W Raporcie 
o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2019 
PARP średni wskaźnik przedsiębiorstw aktywnych z sek-
tora MŚP na 1 tys. mieszkańców w całym kraju wynosi 
49,9. Regionalnie najlepiej wypada pod tym względem wo-
jewództwo mazowieckie (73,2), za nim wielkopolskie (60,8) 
i  pomorskie (58,7), ale małopolskie z wynikiem 56,97 dość 
znacząco przekracza średnią. Także wskaźnik przeżycia 
nowozakładanych MŚP (rok 2018 versus 2017) jest wyż-
szy od średniej krajowej (66%) o 2,3 punkty procentowe. 
W licznych raportach o stanie MŚP można znaleźć więcej 
podobnych danych. 

Z punktu widzenia rozwoju całego kraju problemem jest 
ogólna kondycja sektora MŚP. Ponadprzeciętną dynamiką 
rozwojową charakteryzuje się mniejszość firm. Większość 
rozwija się raczej wolno lub chce po prostu przetrwać. Jeśli 
inwestują, to konserwatywnie, korzystając ze środków wła-

snych. Jako główne przeszkody w prowadzeniu działalności 
wskazują na ogół:

• wysokie składki na ZUS 
• skomplikowane przepisy podatkowe
• nadmierną biurokrację urzędniczą
• wysokie podatki
• wysokie koszty zatrudnienia pracowników 
• rozwój szarej strefy 
• wzrost konkurencji na rynku lokalnym 
• częste zmiany w przepisach prawnych. 

Powyższe czynniki w różnych badaniach i analizach zmienia-
ją czasami pozycję, ale na ogół są stałym zbiorem na liście 
barier rozwoju MŚP. 

Lista barier rozwoju i ekspansji międzynarodowej MŚP 
w skali ogólnopolskiej z grubsza pokrywa się z naszy-
mi ustaleniami odnośnie do tego sektora w Małopolsce. 
Największą barierą jest pułapka małej skali. Dotyczy 
ona głównie firm mikro. Część przedsiębiorców boi się 
lub nie ma kompetencji, by rozwijać działalność, wielu 
wystarcza obecna skala biznesu. Takie firmy nie mają 
najczęściej przemyślanej strategii. Wiedzę o trendach 
konsumenckich czy technologicznych czerpią z obser-
wacji otoczenia. Inwestują dopiero wtedy, kiedy na-
prawdę muszą. To skutek grupy różnych czynników: 
zbyt trudnych do pokonania barier zewnętrznych, braku 
edukacji ekonomicznej kadry zarządzającej, częstych 
kłopotów z płynnością, ale najważniejszy jest chyba kon-
serwatywny styl zarządzania pracownikami, blokujący 
ich potencjał i zaangażowanie. W rezultacie większość 
mikrofirm nie zatrudnia nowych pracowników i nie stara 
się zwiększać obrotów. 

Raczej nie można liczyć, że obecni właściciele zmienią to 
podejście. Z naszych analiz wynika, że nadzieję na pozytyw-
ną zmianę niesie wymiana pokoleniowa w MŚP powstałych 
w ciągu 30 lat transformacji. Obserwujemy właśnie to zjawisko 
w organizacjach, które powstały w pierwszej dekadzie prze-
mian. Następcy dotychczasowych szefów są na ogół lepiej 
wykształceni, obyci w świecie i mają wyższe aspiracje. 

Nie oznacza to oczywiście, że wśród mikroprzedsiębiorstw nie 
ma podmiotów z dużym potencjałem rozwojowym, uparcie dą-
żących do wzrostu skali działania, a także eksportujących. To 
z nich powstają przecież firmy małe, średnie i duże. I to przede 
wszystkim one powinny być objęte programami wsparcia w ra-
mach małopolskich Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.  

Bariery rozwojowe nazwane przez nas w poprzednim rozdzia-
le wewnętrznymi, a związane z niechęcią do zwiększania skali 
biznesu, wypaleniem zawodowym właścicieli, nastawieniem 
na powolny, organiczny rozwój czy z niewielką gotowością 
do współpracy z innymi firmami w celu wspólnej poprawy 
zdolności konkurencyjnych, rzadziej pojawiają się w firmach 
zatrudniających powyżej 9 pracowników. Można nawet z du-
żym prawdopodobieństwem zakładać, że bariery te stają się 
tym mniej istotne, im większa jest firma. 

Nie stwierdziliśmy natomiast zauważalnych różnic w postrze-
ganiu przez firmy mikro, małe i średnie barier, które nazwa-
liśmy zewnętrznymi. Wszystkie one mają kłopoty z utrzy-
maniem pracowników i pozyskiwaniem nowych, wszystkim 
przeszkadza niestabilność przepisów dotyczących działal-
ności gospodarczej oraz obciążenie firm obowiązkami biu-
rokratycznymi. 

Jednocześnie to w grupie firm małych i średnich zauważyli-
śmy największy potencjał rozwojowy i determinację, by mimo 
barier rosnąć i eksportować. Co mogłoby im pomóc w uzy-
skaniu przewagi na konkurencyjnym rynku krajowym i w eks-
porcie? Nie istnieje żaden czynnik, który można uznać w tej 
sprawie za jedyny i najważniejszy. Jest ich co najmniej kilka 
i muszą zaistnieć jednocześnie, we wzajemnym powiązaniu. 
Trzy z nich uważamy za najważniejsze: 

 1. Łatwiej dostępna wiedza 
Dla rozwoju każdego przedsiębiorstwa kluczowa jest umie-
jętność dotarcia i przetworzenia dostępnych źródeł informacji 
o tym, jak rozwija się konkurencja, czego oczekują klienci i jak 
ich potrzeby będą się zmieniać w przyszłości. Umiejętność 
reagowania na te sygnały decyduje o sukcesie lub porażce 
w biznesie. W naszych badaniach i analizach dostrzegliśmy 
wyraźną różnicę między zasobami wiedzy, jakie oferują ma-
łopolskim MŚP instytucje regionalne i krajowe zajmujące się 
wpieraniem ich rozwoju, a postrzeganiem tego faktu przez sa-
mych adresatów. W obszarze tym istnieje duża dysproporcja. 
Nasi interlokutorzy nie zauważają, że informacji w systemie 
wsparcia jest dość, by najpierw stworzyć w oparciu o nie stra-
tegię ekspansji w regionie, kraju i na rynkach międzynarodo-
wych, a potem umiejętnie ją realizować. 

A naszym zdaniem tak właśnie jest. Uważne przejrzenie 
wszystkich źródeł informujących środowisko MŚP o oferowa-
nych mu formach pomocy rozwojowej prowadzi do wniosku, 
że zdeterminowany odbiorca nie powinien się skarżyć. 

Co więc przeszkadza przedsiębiorcom, by z tej wiedzy sko-
rzystać? Jej rozproszenie i chaos. System wsparcia zarówno 
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na poziomie krajowym, jak i regionalnym, ewoluuje. Zmieniają 
się programy, polityki, narzędzia. Zmieniają się ich nazwy. 
A w Internecie, gdzie przedsiębiorcy przede wszystkim szu-
kają informacji na ten temat, nic albo prawie nic nie znika. Po 
wpisaniu w popularnej wyszukiwarce hasła „pomoc publiczna 
dla MŚP” na pierwszym miejscu znajdziemy materiał zasłu-
żonej i wciąż ważnej dla firm instytucji umieszczony w sieci 
w… 2004 r. 

Poza tym za dużo jest także aktualnych źródeł informacji. 
Świadczy o tym przegląd systemu wsparcia dla małopolskich 
MŚP zamieszczony w rozdziale V przygotowanej przez nas 
publikacji o barierach rozwoju eksportu tego sektora. Instytucji 
krajowych i regionalnych oferujących pomoc MŚP jest zbyt 
wiele. Trzeba rzeczywiście dużej determinacji, by nie zgubić 
się w ich gąszczu. To dlatego przedsiębiorcy mają prawo skar-
żyć się na trudności z docieraniem do właściwej wiedzy. Jak 
temu zaradzić? Piszemy o tym w kolejnym rozdziale. 

 2. Kierunek: współpraca 
W ekonomii i innych naukach społecznych ustalono, że roz-
wojowi ekonomicznemu w krajach z gospodarką wolnorynko-
wą sprzyja wysoki poziom kapitału społecznego. Jego podsta-
wowe elementy to zaufanie i współpraca, które prowadzą do 
powstania dynamicznych sieci relacji i kontaktów z udziałem 
wielu uczestników. Jak pisze Jerzy Przybysz1, „Jakość kapita-
łu społecznego może rozstrzygać o zdolności konkurencyjnej, 
przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie mikro- i ma-
kroekonomicznym”. 

Zaufanie i współpraca to kolejne czynniki, które mogłyby po-
móc małopolskim MŚP w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 

na rynku krajowym, a z czasem w ekspansji międzynarodo-
wej. W sytuacji, kiedy pojedyncze MŚP są zbyt słabe, aby 
skutecznie zmierzyć się z silniejszymi od siebie, ich współpra-
ca mogłaby im pomóc skutecznie pokonać obecne słabości. 
Wracamy uparcie do tego wątku. Zwiększenie skali koopera-
cji MŚP byłoby naszym zdaniem najwłaściwszą odpowiedzią 
na zaobserwowane słabości tego sektora w Małopolsce, ale 
i w innych regionach kraju. Wydaje się, że w najbliższych la-
tach najpoważniejszym wyzwaniem dla regionalnych syste-
mów wsparcia stanie się mobilizacja właśnie w tym zakresie. 
Kto to zrobi skuteczniej, ten pokona konkurencję i osiągnie 
sukces.
 

 3. Cyfryzacja i automatyzacja
XXI w. przynosi przedsiębiorcom prawdziwą cyfrową rewo-
lucję, która już zmienia firmy i redefiniuje ich dotychczaso-
we strategie rozwoju. Zdaniem wielu ekspertów sięgnięcie 
przez sektor MŚP po rozwiązania cyfrowe może spowodo-
wać, że znikną, jedna po drugiej, bariery ograniczające jego 
szybki rozwój2. W dłuższej perspektywie czasowej sukces 
osiągną firmy zdeterminowane, działające szybko i elastycz-
nie dostosowujące się do zmiennych oczekiwań nabywców, 
a także konkurujące jakością. Tymi właśnie elementami 
mają odróżniać się firmy cyfrowe od tych o profilu analo-
gowym. Efektywność MŚP redefiniować mają: rozwiązania 
w chmurze, mobilność i praca grupowa. 

Po pierwsze: chmura. Szeroki dostęp do rozwiązań w chmu-
rze otwiera przed MŚP możliwość korzystania z aplikacji, 
danych i kompletnych rozwiązań, na których zakup do wy-
łącznego użytku nie mogłyby sobie pozwolić ze względu 
na wysokie koszty. Niebagatelne znaczenie dla małych firm 

ma też bezpieczeństwo tych rozwiązań. Dziś samodzielna 
ochrona własnej infrastruktury przed cyberatakami jest co-
raz kosztowniejsza. 

Aplikacje utrzymywane w chmurze zmniejszają bariery 
wejścia związane z wysokimi inwestycjami w IT. Obecnie 
systemy klasy ERP, CRM czy APS, z których dotychczas 
korzystali najwięksi producenci, mogą być wykorzystywane 
przez mniejsze organizacje. W efekcie mogą się one wresz-
cie w pełni skupić się na swojej działalności podstawowej, 
bo rozwiązania w chmurze podnoszą efektywność pracy i są 
konkurencyjne cenowo. 

Po drugie: mobilność Rozwiązania mobilne w istotny sposób 
zwiększają efektywność i konkurencyjność małych firm. Te-
lefonia komórkowa wykreowała cyfrową rewolucję o global-
nym zasięgu i stworzyła zupełnie nowy standard komunikacji 
w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorcy zyskali narzędzia, 
dzięki którym są w stałym kontakcie ze swoim klientami 
i partnerami biznesowymi oraz mogą budować swoją prze-
wagę konkurencyjną. Dostęp do danych firmowych przez 
urządzenia mobilne, z dowolnego miejsca i w dowolnym 
czasie, staje się rynkowym standardem. 

Po trzecie: praca grupowa. Nowoczesne firmy coraz czę-
ściej wykorzystują narzędzia do pracy zespołowej. Łatwiej, 
taniej i bardziej efektywnie jest pracować wspólnie na do-
kumentach i komunikować się w czasie rzeczywistym, wy-
mieniając swoje pomysły i uwagi. Pracownicy podnoszą 
swoją produktywność, firmy zyskują elastyczność i gene-
rują oszczędności wynikające z lepszego wykorzystania 
czasu. Tradycyjny obieg dokumentów, polegający na fi-

zycznym przenoszeniu dokumentów z pokoju do pokoju 
lub wysyłania ich pocztą elektroniczną, wkrótce odejdzie 
do lamusa.
 
Podobna rewolucja czeka MŚP w obszarze automatyzacji. 
Wobec coraz bardziej dotkliwego dla wszystkich przedsię-
biorstw braku rąk do pracy rozwiązaniem, przynajmniej 
w najbliższych latach, jest automatyzacja procesów biz-
nesowych. Aby tak się stało, wśród przedsiębiorców musi 
zniknąć przekonanie, że maszyny tego typu są zbyt drogie 
i trudne w programowaniu. W rzeczywistości są one coraz 
tańsze i już dziś mieszczą się w budżecie średnich firm, 
a niebawem będą również w zasięgu tych najmniejszych.

Większość współczesnych robotów ma łatwy w obsłudze 
interfejs, za pomocą którego można je w prosty sposób pro-
gramować. Przyjazne małym i średnim przedsiębiorstwom 
roboty wyposażone są w system ręcznej kontroli, umożli-
wiający nauczenie ich wykonywania określonych czynności. 
Taka forma programowania odbywa się przez zapamięty-
wanie sekwencji ruchów wykonanych przez człowieka i nie 
wymaga konwencjonalnego kodowania. 

1 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne 
Problemy Usług”, 2012 | nr 90, Kształtowanie procesów innowa-
cyjnych w nowoczesnych organizacjach: SOOIPP Annual 2012 | 
285-302
2 CYFRYZACJA POLSKIEGO SEKTORA MŚP. Wpływ digitalizacji 
na produktywność pracy i konkurencyjność biznesu. Przykłady 
transformacji laureatów FIRMOWYCH (R)EWOLUCJI. Konfedera-
cja Lewiatan, Warszawa 2016

II
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Rozdział III

 Kierunki regionalnej polityki rozwoju
Skuteczna poprawa konkurencyjności i dynamiki rozwojowej 
małopolskich MŚP na rynku krajowym i międzynarodowym jest 
możliwa. Naszym zdaniem wymaga to od władz regionu aktyw-
ności w dwóch obszarach. Pierwszy to wpływanie dostępnymi 
sposobami na zmianę zewnętrznych uwarunkowań działalności 
tego sektora. Chodzi przede wszystkim o dostosowanie obciążeń 
podatkowych i składek ZUS do skali działalności firm mikro, małych 
i średnich, co się już częściowo dzieje, a także o ustabilizowanie 
i uproszczenie obowiązujących je regulacji oraz odciążenie ich od 
zbyt licznych obowiązków biurokratycznych. Zdajemy sobie jednak 
sprawę, że w tych kwestiach wpływ regionu jest ograniczony. 

Znacznie więcej możliwości widzimy w obszarze drugim, 
umożliwiającym stosowanie instrumentów specyficznych, 
skierowanych jedynie do tego sektora. Możliwe i wskazane 
byłoby nawet stworzenie z nich szczególnej, małopolskiej 
metody. Powinna być ona ukierunkowana na:

• poprawę zarządzania firmami i lepsze wykorzystanie 
przez nie zasobów ludzkich i kapitałowych

• rozwój organizacyjny i technologiczny firm poprzez in-
westycje 

• zachęcanie przedsiębiorców do organizowania się w gru-
py producenckie i inne formy kooperacji

• włączanie firm we współpracę międzynarodową i na-
wiązywaniu kontaktów z kontrahentami zagranicznymi, 
zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej 

• inspirowanie współpracy małych i dużych firm w celach 
zwiększania skali dystrybucji, kooperacji i podwykonaw-
stwa, rozwoju sieci handlowych i franchisingowych 

• poprawę konkurencyjności przez grupowe wdrażanie 
nowych technologii, w tym cyfryzacji i automatyzacji. 

Jak już zaznaczaliśmy, nie da się z tych instrumentów ustawić 

hierarchicznie, bo tworzą one spójny system i są wzajemnie 
powiązane. Trzy z nich omówimy dokładniej w dalszej części 
tego rozdziału. 

 Jakie firmy wspierać? 
Zarówno ogólnie dostępne badania, jak i nasze analizy 
wskazują, że większość MŚP realizuje, najczęściej nie-
uświadomione, strategie zachowawcze. Ich celem jest 
utrzymanie się na rynku oraz zapewnienie pracy i docho-
du właścicielowi i jego rodzinie. Zakładane są z myślą 
o działaniu na bardzo ograniczoną skalę, mają jednego, 
najwyżej kilku pracowników i takimi zazwyczaj pozosta-
ją. Część z nich z czasem wypada z rynku, a na ich 
miejsce wchodzą nowe, ale bardzo podobne. Takie firmy 
są oczywiście potrzebne gospodarce i rynkowi, spełniają 
wiele pożytecznych funkcji, jednak to nie do nich należy 
adresować wsparcie prorozwojowe. 

Wsparcie to powinno być ukierunkowane na podmioty 
stwarzające największe szanse na szybki rozwój. Jak je 
znaleźć? Warto przeanalizować dane regionalne i zna-
leźć w nich firmy początkowo małe, ale szybko rosnące, 
spełniające wypracowane w regionie kryteria. Pomocna 
tu może być np. powstała w OECD koncepcja HGE1 (ang. 
high growth enterprises), czyli grupy podmiotów charakte-
ryzujących się wzrostem przychodów ze sprzedaży lub za-
trudnienia przekraczającym 20% średniorocznie w okresie 
trzech kolejnych lat. Dla uproszczenia firmy takie nazwijmy 
dynamicznymi. 

OECD zalicza do nich jednostki zatrudniające w punkcie star-
tu co najmniej 10 osób, ale naszym zdaniem ten warunek nie 
jest konieczny.

Rodzaj  
wsparcia PKiCW CH PM TIiK NoŻ EZ EiPM

Finansowe UE
UP

UE
Fundusz pracy

UE UE
UP
Polska Agencja 
Inwestycji  
i Handlu
Ministerstwo 
Przedsiębior-
czości  
i Technologii
PARP

UE
Ośrodek 
Studiów 
Wschodnich
Go To Brand

UE UE
Fundusze 
Norweskie

Szkoleniowe MZP Lewiatan MZP Lewiatan
Znajomi

MZP Lewiatan Małopolska 
Agencja 
Rozwoju  
Regionalnego
MZP Lewiatan

Brak danych Brak danych MZP Lewiatan
Małopolskie 
Bony  
Rozwojowe
UP (wsparcie 
finansowe)
Konferencje
Dystrybutorzy

Inspiracyjne Konferencje Brak danych Misje  
gospodarcze

Brak danych Sieć  
Dziedzictwa 
Kulinarnego

Brak danych Krakowskie 
uczelnie 
wyższe

Networkingowe Misje 
gospodarcze 
organizowane 
przez polskie 
instytucje
MZP Lewiatan
BNI Polska

Działy  
promocji  
i handlu 
w ambasadach 
polskich

Brak danych ACCA
Polska Agen-
cja Inwestycji 
i Handlu
MZP Lewiatan

Misje 
gospodarcze 
organizowane 
przez UE
Misje 
gospodarcze 
organizowane 
przez polskie 
instytucje

Krajowy  
Klaster  
Kluczowy

BNI Polska
MZP Lewiatan

Porady  
merytoryczne, 

informacje 

Konferencje
MZP Lewiatan

Brak danych Brak danych ACCA Brak danych Brak danych BNI Polska
Izby  
gospodarcze
Ambasady RP
Współpracujący 
kontrahenci

Informacje  
branżowe

Konferencje Brak danych Brak danych Polska Agencja 
Inwestycji 
i Handlu

Brak danych Brak danych Krajowy  
Klaster  
Kluczowy

WSPARCIE, JAKIE OTRZYMUJĄ PRZEDSIĘBIORCY 

Tabela przedstawia źródła, w jakich przedsiębiorcy poszukują wsparcia w ramach poszczególnych RIS, wraz z oceną ich przy-
datności. Dane pochodzą z małych próbek, więc nie dają pełnego obrazu. Są jedynie informacją, jakie typy i źródła wsparcia 
wymieniali przedsiębiorcy w badaniach i podczas dodatkowych spotkań. Użyte skróty: UE − Unia Europejska; UP − Urząd pracy; 
PARP − Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; MZP Lewiatan − Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan; BNI Polska 
− Business Network International Polska; ACCA − Association of Chartered Certified Accountants

Legenda: 
Kolorem czarnym oznaczone jest wsparcie oceniane neutralnie.
Kolorem pomarańczowym oznaczone jest wsparcie oceniane raczej negatywnie.
Kolorem zielonym oznaczone jest wsparcie oceniane wyjątkowo pozytywnie.
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III

Badania pokazują jednoznacznie, że firmy dynamiczne 
ponadprzeciętnie przyczyniają się do tworzenia nowych 
miejsc pracy, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności 
swoich branż, a w konsekwencji do przyspieszenia roz-
woju regionu i kraju. W każdej gospodarce stanowią one 
niewielki odsetek wszystkich działających przedsiębiorstw. 
W rozwiniętych krajach europejskich, USA i Kanadzie są 
to przeważnie firmy małe, rzadziej średnie oraz względnie 
młode. Co ważne, występują one w wielu branżach, a nie 
tylko w sektorach wysokiej technologii. Jest ich relatyw-
nie więcej w usługach, zwłaszcza B2B, oraz w bardziej 
dynamicznych branżach i w dynamicznych niszach branż 
będących w stagnacji. 

 Strukturyzacja źródeł informacji
W regionalnym i krajowym systemie wsparcia zainteresowa-
ny przedsiębiorca może znaleźć praktycznie całą potrzeb-
ną mu wiedzę dotyczącą rozwoju firmy. Aby jednak do niej 
dotrzeć, musi wykazać się dużą znajomością rzeczy, a o to 
w sektorze MŚP jest trudno. Nawet jednak ktoś dobrze zo-
rientowany będzie miał trudność z oceną aktualności infor-
macji na stronach instytucji wspierających oraz ich selekcją 
pod kątem użyteczności. 

Na problemy z dotarciem do właściwej wiedzy badani przed-
siębiorcy zwracali największą uwagę. Ich zdaniem źródeł in-
formacji jest za dużo i ich prawidłowa selekcja to zbyt trudne 
zadanie. Dodatkowym powodem takiego odczucia są dość 
częste zmiany organizacyjne w systemie wsparcia zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Dlatego system wy-
maga uporządkowania, a następnie konsekwentnej kampanii 
informacyjnej w środowisku biznesu.

Małopolska dysponuje wykwalifikowanymi kadrami do przepro-
wadzenia oczekiwanej przez MŚP strukturyzacji systemu i to 
zadanie nie powinno być dla regionu specjalnie trudne. 

Szczególnym wyzwaniem jest natomiast uprządkowanie adre-
sowanej do przedsiębiorców z sektora MŚP wiedzy o pomocy, 
jaką mogą oni otrzymać w ramach Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji. Jeśli polityka ich wspierania ma przynieść spodzie-
wane efekty, jej komunikacja musi być starannie przemyślana 
i z żelazną konsekwencją prowadzona w kolejnych latach. 

 Inicjowanie współpracy MŚP 
Już raport OECD Knowledge-Based Economy2 z 1996 r. 
podkreśla rolę współpracy wielu podmiotów w tworzeniu 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i gospodarek. Ko-
rzyści z sieciowej współpracy wskazują nauki o zarządzaniu, 
a przede wszystkim praktyka gospodarcza w państwach, 
w których występuje wyższy niż w Polsce poziom kapitału 
społecznego. Sieci współpracy podmiotów gospodarczych 
kreują efekty synergiczne niedostępne do uzyskania przez 
organizacje w pojedynkę, a w efekcie budują ich dodatkowy 
potencjał wewnętrzny oraz poprawiają pozycję konkurencyj-
ną. Sieci są też bardziej otwarte na współpracę z instytucjami 
i organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość, z ośrodkami 
naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz wykazują większą 
skłonność do innowacji, w tym do absorpcji nowych technologii. 
Tego rodzaju współpraca w dużej mierze eliminuje podsta-
wowe problemy identyfikowane przy transferze innowacji do 
małych i średnich przedsiębiorstw: niedostatek ich wiedzy 
biznesowej, brak kapitału, obawy wobec radykalnej zmiany, 
opór przed relacjami ze środowiskiem nauki. Grupa kooperu-
jących firm może podejmować o wiele większe wyzwania niż 

każdy z jej uczestników, np. podejmować się dużych zleceń 
czy startować w dużych przetargach. 

Jaką rolę w tworzeniu sieci miałyby instytucje wspierające 
region? Oto kilka sugerowanych kierunków zaangażowania: 

• upowszechnienie dobrych przykładów już istniejących 
w Polsce i innych krajach UE grup, klastrów i wszelkich 
innych przejawów współpracy grupowej

• premiowanie sieci w przetargach publicznych, w konkur-
sach na projekty współfinansowane ze środków publicz-
nych i funduszy UE 

• inicjowanie współpracy sieci z sektora MŚP z dużymi 
firmami oraz ośrodkami naukowymi i B+R

• edukację przyszłych organizatorów sieci
• promowanie w sieciach RIS oraz ich zasobów i możliwo-

ści 
• monitoring startujących sieci, w razie potrzeby wspiera-

nie ich poczynań. 
Niektóre z tych działań są już realizowane, teraz chodzi o zna-
czące zwiększenie ich skali. 

 Zachęcanie do cyfryzacji i automatyzacji 
Inwestycje w nowe technologie to klucz do sukcesu Regional-
nych Inteligentnych Specjalizacji. Jednak nawet najbardziej 
zaawansowana maszyna sterowana numerycznie wyprodu-
kuje tylko to, do czego została stworzona. Natomiast inwe-
stycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, komputery 
i specjalistyczne oprogramowanie oraz aplikacje i profesjo-
nalne korzystanie z Internetu oraz usług online umożliwiają 
wejście w świat właściwie nieograniczonych możliwości.
Cyfryzacja pomaga  firmie nie tylko w wytwarzaniu i dostar-
czaniu na rynek produktów i usług, ale inspiruje, doskonali 

komunikację z interesariuszami, pozwala na budowanie re-
lacji niedostępnych przy tradycyjnych metodach.

Wiele organizacji z sektora MŚP ogranicza swoją cyfryzację 
do posiadania strony internetowej, wystawiania e-faktur i ko-
rzystania z poczty elektronicznej. Boi się bardziej zaawanso-
wanych rozwiązań, takich jak sklep internetowy, obecność 
w mediach społecznościowych, prowadzenie obsługi online 
i za pośrednictwem urządzeń mobilnych, zarządzanie proce-
sami biznesowymi za pomocą wspierających aplikacji uloko-
wanych w chmurze, nie mówiąc już o analizowaniu zbiorów 
swoich danych przy użyciu sztucznej inteligencji. 

Tymczasem rewolucja cyfrowa w gospodarce ma ogromny poten-
cjał rozwojowy i należy zachęcać firmy dynamiczne, aby z niego 
korzystały. Kluczem do znaczącego wzrostu zastosowań cyfro-
wych w biznesie jest edukacja, a w niej najlepiej sprawdzają się stu-
dia przypadków. Nic tak nie motywuje przedsiębiorców jak przykład 
udanego wdrożenia u kolegi z branży, a zwłaszcza konkurenta. 
Warto też inspirować duże, zaawansowane cyfrowo firmy, aby 
dzieliły się własnymi doświadczeniami z mniejszymi podmiotami, 
przede wszystkim ze swoimi poddostawcami. Warto zachęcać 
MŚP do wchodzenia w kooperację z podobnymi sobie firmami 
w celu wspólnych wdrożeń zaawansowanych narzędzi cyfrowych. 
To może być dobry sposób na ograniczenie ryzyka, zmniejszenie 
kosztów i dzielenie się doświadczeniami wdrożeniowymi. 

1 Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu w Polsce, raport PARP, 
Warszawa 2014
2 The knowledge-based economy organisation for economic  
co-operation and development, OECD, Paris 1996
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zwiększyć swoje szanse rozwojowe? 
Rekomendacje dla przedsiębiorców

Rozdział IV

W rozdziale pierwszym tego opracowania przedstawiliśmy 
bariery wskazane przez badane MŚP. Odniesiemy się do nich 
w tej części. Zacznijmy od początku, czyli dlaczego firma ma 
się rozwijać. Niektórzy z naszych rozmówców uważali, że 
mały, lokalny biznes im wystarczy, że nie widzą potrzeby, by 
rosnąć. Oczywiście mają prawo tak myśleć, zwłaszcza kiedy 
prowadzą drobne usługi, jak naprawa obuwia, poprawki kra-
wieckie czy domowe remonty. Ale nawet w takim przypadku 
powinni się dobrze rozglądać, czy nie nadchodzi konkurencja. 
Może ktoś bardziej zdeterminowany już planuje zebrać w oko-
licy podobnych usługodawców i zorganizować ich np.w spół-
dzielnię usługową? Większa skala działalności pozwoli nowej 
firmie zakupić nowocześniejsze narzędzia, zainwestować 
w reklamę i dla zdobycia klientów zaproponować im już na 
starcie niższe ceny. Tak działa konkurencja w biznesie.
 
Na razie pod tym względem mamy w Polsce niezbyt ostrą grę 
rynkową, ale w krajach bardziej rozwiniętych kto poprzestaje 
na małej skali, ten się w gruncie rzeczy cofa i prędzej czy 
później pada ofiarą bardziej dynamicznego konkurenta. I taki 
ostrzejszy, konkurencyjny rynek nadchodzi i u nas.
 
Poniższe rekomendacje adresujemy przede wszystkim do 
przedsiębiorców, którzy nie wątpią w sens rozwoju, mają 
satysfakcję, gdy ich firma rośnie i zdobywa nowych klientów 
oraz nowe rynki. Takim MŚP radzimy, by zaczęli od uporząd-
kowania swojej strategii. 

 Nie stać w miejscu 
Od początku trzeba mieć wizję przyszłości, czyli strategię 
rynkową. Poleganie na obserwacji najbliższych konkurentów 
i dopasowywanie się do nich to nie najlepsze podejście. Ame-

rykańskie szkoły biznesu, inkubatory start-upów w Dolinie 
Krzemowej i innych dynamicznie rosnących regionach świata 
doradzają, by zakładając firmę, od razu planować jej sukcesy 
na 5-10-15 lat do przodu. I oczywiście ma to być wizja lidera 
branży co najmniej w skali kraju, a jeszcze lepiej globu. Jak 
widzimy, taka filozofia amerykańskim firmom przynosi sukcesy. 
Wybrana strategia powinna być zapisana, by była stale w polu 
widzenia. Będzie ona drogowskazem przy podejmowaniu 
przyszłych decyzji, pozwoli skupić wysiłki na tym, co naprawdę 
ważne. Nie ma bowiem firm najlepszych we wszystkim. Trzeba 
wybrać to coś, co ma nas wyróżniać. Przykład? To może być 
innowacyjny produkt, wyjątkowy pomysł marketingowy, reduk-
cja kosztów do poziomu nieosiągalnego przez konkurencję przy 
zachowaniu atrakcyjności produktu czy usługi. 

Taką strategię może realizować każda firma, nawet mała, 
choćby setne w danym mieście biuro rachunkowe. Ważne, 
aby stale pamiętać, że warunkiem przetrwania jest rozwój, 
ciągłe dopasowywanie produktów i usług do zmieniających 
się potrzeb klientów oraz nieustanne doskonalenie organizacji 
firmy, promocji, zarządzania. 

Mając strategię, łatwiej wybierać kierunki działania. Jeśli ktoś 
uznał, że jego atutem ma być wąska specjalizacja, niech nie 
ulega pokusie łatwego zarobku przez poszerzenie oferty 
o wszystkie możliwe usługi. Stanie się wtedy przeciętny. Le-
piej inwestować w wyjątkowość obranej drogi. 

Strategiczne kierunki działania mogą polegać na: 
• wprowadzaniu nowych produktów i usług 
• modyfikacji obecnych produktów i usług
• redukcji kosztów 

• wejściu na nowe rynki krajowe bądź zagraniczne 
• wzroście sprzedaży na dotychczasowym rynku
• zwiększeniu skali działalności poprzez pozyskanie part-

nera bądź inwestora.

 Zainwestować w siebie 
Każdy przedsiębiorca musi być wizjonerem, marketingowcem, 
sprzedawcą, administratorem i finansistą. Nie od razu eksper-
tem w każdej z tych dziedzin, ale powinien mieć dobrą orienta-
cję w kluczowych kwestiach. Ewentualne braki trzeba nadrobić, 
uczestnicząc w szkoleniach. Korzystanie z wiedzy jest kluczo-
wym warunkiem rozwoju każdego MŚP. Szczególnie ważna 
będzie w przypadku firmy, która zechce skorzystać ze ścieżki 
rozwoju w ramach każdej z 7 małopolskich RIS. Wymagania 
wobec firm wyspecjalizowanych, ponadprzeciętnych, są wysokie. 

Planowanie wszelkich działań jest w biznesie naprawdę bardzo 
ważne. Zauważyliśmy, że niektóre z badanych firm funkcjonują 
bez specjalnego planu, jakby z dnia na dzień, ale to nie jest 
droga do sukcesu. Dla uporządkowania własnego sposobu 
zarządzania firmą warto skorzystać ze szkoleń z planowania 
i organizacji pracy. I warto też umieć dobrze „sprzedawać” swój 
pomysł lub produkt. Kompetencje w prezentowaniu siebie i wła-
snej koncepcji na biznes będą kluczowe przy poszukiwaniu 
kapitału na rozwój czy nowych inwestorów. Oczywiście nikt się 
nie rodzi z takimi umiejętnościami, trzeba je ćwiczyć i rozwijać. 

 Stworzyć dobry zespół 
Dziś mamy w kraju rynek pracownika i trudno jest nie tylko 
zdobyć nowych ludzi, ale też utrzymać dotychczasowych  
− tak wynika z naszych badań i rozmów. Sposób kierowania 
zespołem trzeba naprawdę dobrze przemyśleć. Siła firmy 

jest w ludziach − w ich kompetencjach i zaangażowaniu. 
Mamy podstawy do oceny, że szefowie MŚP w całej Polsce 
popełniają w zarządzaniu swoimi zespołami istotne błędy. Naj-
ważniejszym jest przekonanie, że szef najlepiej wie, czego 
potrzeba jego zespołowi. Skąd wie? Bo przecież pyta i dostaje 
uspokajające odpowiedzi. 

Nie jest to jednak dobra metoda badania satysfakcji pracowni-
ków. Najlepiej byłoby pójść za nimi do kuchni lub na imieniny do 
cioci w czapce niewidce i posłuchać, co mówią o swojej pracy, 
kiedy czują się zupełnie swobodnie. Ponieważ na razie nie ma 
takich czapek, rekomendujemy anonimowe badania satysfakcji 
pracowniczej przez zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy lub, 
przy braku środków, chociaż stworzenie anonimowej ankiety na 
zewnętrznym portalu (np. www.ankietka.pl). Ważne, by bada-
ni mieli absolutną pewność, że mogą odpowiadać swobodnie 
i nic im za to nie grozi. Dopiero wtedy przedsiębiorca dostanie 
obraz rzeczywistych problemów i ocen pracowników. I dopiero 
wtedy będzie mógł stworzyć skuteczny plan, jak zapewnić im 
satysfakcję z pracy, podnieść zaangażowanie w rozwój firmy 
i utrzymać przy sobie. 

Wbrew pozorom pracownicy nie są obojętni na biznesowe 
zamierzenia swojego chlebodawcy i mniej lub bardziej świa-
domie na bieżąco oceniają słuszność jego działań. Kiedy ich 
coś nie przekonuje, działają poprawnie, robią co do nich nale-
ży, ale bez tej „iskry”, która kreuje pozytywną energię i nadaje 
firmie dynamikę. 

Stworzenie w pełni zaangażowanego zespołu jest warun-
kiem powodzenia i rozwoju organizacji. Jest też odpowiedzią 
na zgłaszane nam problemy z lojalnością pracowników, ze  
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znalezieniem nowych, z mobilizacją milenialsów do odpowie-
dzialnego traktowania powierzonych im zadań. 

Dobrze zaplanowana strategia musi czasami zostać zmienio-
na, bo np. rozwinęły się nowe technologie i klienci nie chcą 
już starych. Trzeba wtedy zainwestować w nowe obszary 
działania, a nawet zmienić wewnętrzną organizację pracy. 
Na żadnym z tych etapów nie można zapominać o pracow-
nikach. To ich w znacznym stopniu dotkną wprowadzane 
zmiany. Większość ludzi ich nie lubi. Dlatego trzeba liczyć 
się z tym, że każde naruszenie status quo, a nawet już jego 
zapowiedź, najprawdopodobniej wywoła opór zespołu. Może 
on przejawiać się niepokojem bądź, w skrajnej sytuacji, kon-
fliktami. Eksperci szacują, że sukces zmiany czy innowacji co 
najmniej w 40% zależy od pracowników. Nie znaczy to wcale, 
że nie da się przekuć ich niechęci w zaangażowanie. 

Pracodawca jako inicjator zmian ma skłonność do przecenia-
nia zalet innowacji. Pracownicy podchodzą do tego odwrot-
nie. Mniej interesują ich korzyści wdrożenia, raczej szukają 
zagrożeń dotykających ich bezpośrednio. Rozumiejąc te 
różnice i wskazując pracownikom, jakie czekają ich korzyści, 
cierpliwie objaśniając cel zmian, niepokoje w zespole uda 
się rozwiać szybciej. Nie można przy tym zapominać o jego 
kompetencjach i odpowiedniej motywacji. Trzeba zadbać, aby 
każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowi-
ska, był zaangażowany w rozwój firmy i miał oczy szeroko 
otwarte na jej szanse i zagrożenia.

 Otworzyć się na innowacje 
Jakich produktów i usług poszukują dziś na rynku klienci? Od-
powiedź jest prosta: czegoś atrakcyjnego, modnego, unika-

towego, zaskakującego. Jednym słowem – innowacji. Firma 
z wieloletnim planem rozwoju nie może nie być innowacyjna. 
Musi inwestować w innowacje. Tylko wtedy wyprzedzi konku-
rencję, dotrze tam, gdzie nie ma jeszcze nikogo. 

Innowacja w gospodarce to nie sam wynalazek, odkrycie na-
ukowe czy oryginalny pomysł. Innowacja to coś, co zostało 
wdrożone do produkcji i sprzedaży, stało się produktem lub 
usługą dostępną na rynku. Innowacja ma wymiar praktyczny, 
rynkowy i użytkowy. Innowacyjny może być produkt czy usłu-
ga, ale też proces produkcyjny, organizacja pracy w firmie lub 
jej działania marketingowe. 

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, 
które są zupełnie nowe lub znacząco udoskonalone. Poprawa 
może dotyczyć walorów technicznych, komponentów i mate-
riałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub 
innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe wykorzy-
stują nową wiedzę lub technologie bądź bazują na nowych 
zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i techno-
logii. Termin „produkt” stosujemy tu na oznaczenie zarówno 
wyrobów, jak i usług.

Innowacja procesowa polega na wdrożeniu nowej lub zna-
cząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej 
kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, 
urządzeń lub oprogramowania. Innowacje w obrębie proce-
sów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych pro-
dukcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź do-
starczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.
Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody wią-
żącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie / konstrukcji 

cech użytkowych produktu lub opakowania, jego dystrybucji, 
promocji lub strategii cenowej, niestosowanych dotąd przez 
firmę. Celem jest tu lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, 
otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie 
produktu firmy na rynku, a w efekcie zwiększenie sprzedaży. 
Według raportu PARP Monitoring innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw. Wyniki II edycji badania 20191 w latach 
2016-18 aż ¹/³ firm w Polsce wprowadziła przynajmniej jedną 
innowację. Nie jest to zatem rzadki rodzaj aktywności bizne-
sowej. Raczej nie mają więc racji ci przedsiębiorcy, którzy 
podczas spotkań z nami uważali, że nie muszą się spieszyć 
z wprowadzaniem innowacji, bo ich branża też jeszcze o tym 
nie myśli. Statystycznie co trzeci z waszych konkurentów już 
coś w swojej firmie unowocześnia. Lepiej byłoby tego nie 
przeoczyć.

Owszem, wprowadzanie innowacji wiąże się z ryzykiem, ale czy 
nie na zmaganiu się z wieloma ryzkami polega prowadzenie 
firmy? Dziś polscy konsumenci w wyborze produktów jeszcze 
kierują się ceną, ale coraz częściej zwracają już uwagę na inne 
kryteria, jak nowoczesność, wzornictwo, serwis. Wkrótce będą 
szukać przede wszystkim nowszych rozwiązań, a wtedy ich 
potrzebom sprostają tylko firmy umiejące wdrażać innowacje. 

 Wykorzystać inteligentne specjalizacje
Małe i średnie przedsiębiorstwa rzadko same prowadzą prace 
badawczo-rozwojowe, choć wśród naszych rozmówców byli 
przedstawiciele firm mających własne biura projektowe lub labo-
ratoria. Większość szuka jednak innowacji na zewnątrz. I właśnie 
tu pomocne mogą być Regionalne Inteligentne Specjalizacje. 
Jak już wspominaliśmy, tworzą one ekosystem, który ma wpierać 
transfer innowacyjnych rozwiązań od nauki do firm. Nie dotyczy 

to tylko wielkich odkryć przeznaczonych dla wielkich korpora-
cji. Mogą i powinny korzystać z tego ekosystemu także MŚP. 

Małopolskie inteligentne specjalizacje wyznaczają kierunki 
rozwoju regionu. Przypomnijmy, że zostały one wybrane, aby 
wspierać kooperację nauki i biznesu, a w efekcie wzmacniać 
konkurencyjność regionu na arenie krajowej i międzynaro-
dowej. Wykorzystują one unikatowe zasoby regionu, łącząc 
ze sobą różne branże. Dziś RIS-y mają największy udział 
w tworzeniu PKB w regionie i dają najwięcej miejsc pracy. 
Zapewniają przedsiębiorcom konkretne rozwiązania i wspar-
cie ze strony samorządu oraz wyspecjalizowanych instytucji 
otoczenia biznesu, w tym dostęp do źródeł finansowania inwe-
stycji. Trzeba podkreślić, że w okresie 2014-2020 aż połowa 
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego została 
przeznaczona na ich wsparcie, a to prawie 1,5 mld zł. To na-
prawdę duże pieniądze. 

Czy wdrażanie innowacji się opłaca? We wspomnianym 
wcześniej raporcie PARP zdecydowana większość przedsię-
biorców, którzy wdrożyli u siebie innowacje, stwierdziła, że 
to się opłaca. Wśród różnych korzyści wskazywali na ogólny 
rozwój przedsiębiorstwa (80% firm innowacyjnych), podnie-
sienie jakości wyrobów i usług (76%), poprawę organizacji 
i warunków pracy (76%) oraz zwiększenie wydajności pracy 
(75%). Przede wszystkim jednak ich firmy uzyskały wyraźną 
poprawę wyników finansowych i swojej pozycji konkuren-
cyjnej. Na wzrost zysku netto wskazało 78% badanych, na 
wzmocnienie marki 76% i na wzrost sprzedaży 75%. Czyli 
innowacje się opłacają. A ich wprowadzanie przy wsparciu 
inteligentnych specjalizacji może być łatwiejsze, niż się na 
początku wydaje. 

IV
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IV

W rozdziale V tej publikacji pokazujemy dokładniej, jak ma-
łopolskie MŚP mogą skorzystać z potencjału każdej z inteli-
gentnych specjalizacji. 

 Zainwestować w cyfryzację
W światowej gospodarce na naszych oczach dokonuje się 
cyfrowa rewolucja. Sektor MŚP nie stoi już przed pytaniem, 
czy się w ten proces zaangażować, tylko kiedy zacząć. A od-
powiedź brzmi: wczoraj. Firmy, które potrafią wprowadzić cy-
frowe technologie w proces produkcji, sprzedaży i zarządza-
nia, mogą liczyć na większe zyski przy mniejszych nakładach 
kapitałowych. Tym, które to zlekceważą, w najlepszym razie 
grozi utrata części klientów, coraz chętniej kupujących przez 
Internet. Inni wypadną z rynku.

Technologie cyfrowe pozwalają na uproszczenie i przyśpie-
szenie procesów decyzyjnych i zarządczych. Narzędzia do 
planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP (ang. Enter-
prise Resource Planning), do niedawna kosztowne i dostępne 
dla dużych firm, zostały dostosowane do potrzeb mniejszych 
podmiotów i są już dostępne w chmurze jako usługi. Umożli-
wiają one automatyczny przepływ informacji pomiędzy różny-
mi działami biznesowymi, takimi jak księgowość, planowanie, 
produkcja i marketing. 

Dzięki zastosowaniu aplikacji do zarządzania łańcuchem 
dostaw (ang. Supply Chain Management) możliwa jest 
wymiana wszystkich typów informacji o dostępności, 
rozwoju, produkcji i dystrybucji towarów i usług między 
dostawcami i klientami. W oparciu o odpowiednie pro-
gramy możliwe jest nowoczesne zarządzanie relacjami 
z klientami (ang. Customer Relationship Managment), 

czyli gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych 
o klientach. 

Informatyzacja znacznie ułatwia firmom ekspansję na nowe rynki, 
również zagraniczne i docieranie do nowych grup konsumen-
tów poprzez e-handel. Łatwiejsza jest też analiza efektywności 
wszystkich zasobów przedsiębiorstwa i oszczędniejsze nimi 
gospodarowanie. Wiele dotychczas zgromadzonych w firmie 
szczegółowych danych (ang. Big Data) było bezużytecznych. 
Dziś dzięki programom analitycznym wykorzystującym sztuczną 
inteligencję można je zaprząc do bardzo wymiernego podnosze-
nia efektywności całego spektrum działalności biznesowej. 

Klient nie jest dziś oddalony od sprzedawcy o 10, 20, 100 czy 
choćby 1000 km, ale o jedno, dwa, najwyżej trzy kliknięcia. 
A to umożliwia wkraczanie na nowe rynki oraz budowanie 
relacji z otoczeniem poprzez media społecznościowe i plat-
formy internetowe. 

Słowem: dla ambitnych firm cyfryzacja to ogromna szansa 
na sukces!

 Postawić na współpracę 
Jak firmy mikro, małe i średnie mogą skokowo stawać się 
innowacyjnymi i dynamicznie rosnącymi? Muszą zacząć ze 
sobą współpracować. Światowe doświadczenia pokazują, 
jak ważną rolę w przyspieszaniu rozwoju MŚP odgrywa ich 
kooperacja z innymi podmiotami, w tym z dotychczasowymi 
konkurentami. Wiemy, że wielu przedsiębiorcom trudno to 
sobie wyobrazić. Wejść do grupy kooperacyjnej z kimś, kto 
jest rywalem na rynku? Odsłonić się, może ujawnić swoje 
tajemnice? 

A jednak w wielu krajach europejskich powstają takie grupy 
i dzięki nim małe firmy stają się silniejsze, a rozwój branży, 
regionu, kraju przyspiesza. Czy to się może udać w Mało-
polsce? Jesteśmy przekonani, że to możliwe. Np.skorzy-
stanie z zasobów Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji 
dla pojedynczej niedużej firmy może być o wiele trudniej-
sze, niż kiedy partnerem instytutu badawczego mającego 
nową technologie zostanie grupa takich firm. Rozłożą się 
wtedy koszty zakupu samej technologii, patentów, szkoleń 
oraz wdrożenia. Tańsze będą dystrybucja i reklama, wzro-
śnie pozycja negocjacyjna wobec dużej sieci handlowej. 
Można nawet pomyśleć o wspólnym eksporcie. 

A gdzie tu miejsce na konkurencję, kiedy wszyscy wokół 
będą mieć podobny produkt? Jest tego miejsca jeszcze 
sporo. O ostatecznym efekcie biznesowym w każdej firmie 
decyduje nie tylko nowoczesny produkt, ale cała kultura or-
ganizacyjna, czyli relacje między szefami a podwładnymi, 
zaangażowanie i lojalność pracowników, atmosfera w pra-
cy. Tego ujednolicić się nie da, tym można konkurować.
 
Do korzyści z grupowej współpracy firm zalicza się: 

• łatwiejszy i tańszy dostęp do zasobów produkcyjnych
• większe zdolności pozyskiwania środków finansowych
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i pozyskiwania lepiej 

wykształconych kadr 
• tworzenie własnych zasobów produkcyjnych i intelektu-

alnych, np.poprzez tworzenie wspólnego zaplecza ba-
dawczo-rozwojowego 

• wzrost efektywności funkcjonowania firmy dzięki np.wpro-
wadzaniu wspólnych systemów zarządzania dostawcami 
i klientami 

• silniejszy wpływ na otoczenie instytucjonalno-prawne, 
w tym większa wiarygodność w relacjach z przedstawi-
cielami administracji lokalnej oraz centralnej. 

Generalnie współpraca pomaga małym i średnim firmom 
w osiąganiu korzyści skali, co dla pojedynczych podmiotów 
jest niedostępne. 

Jakiego rodzaju kooperacja MŚP jest możliwa? Może być 
ona bezumowna, opierać się na niepisanych i niesfor-
malizowanych relacjach pomiędzy uczestnikami związku 
kooperacyjnego. Może powstać w oparciu o długookre-
sową umowy o współpracy, porozumienie o poufności, 
umowę typu joint venture itd. Do najbardziej popularnych 
form prawnych grup kooperacyjnych zalicza się umowa 
konsorcjalna. W sensie prawnym oznacza ona wzajemne 
zobowiązanie się uczestników konsorcjum do wspólnego 
dążenia do osiągnięcia wytyczonego celu gospodarczego 
poprzez podejmowanie ustalonych działań. Takie kon-
sorcjum nie uzyskuje osobowości prawnej i nie podlega 
obowiązkowi wpisu do rejestru. Szczególnym przypadkiem 
kooperacji w zakresie wspólnego reprezentowania intere-
sów przedsiębiorców są izby i stowarzyszenia gospodar-
cze oraz handlowe. Mogą one za zgodą wszystkich człon-
ków poszerzać zakresy współdziałania i inicjować różne 
rodzaje współpracy, bo mają już wypracowany autorytet 
i często sprawne zaplecze administracyjne. 

1 Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki II 
edycji badania 2019, PARP 
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Rozdział V

 Dlaczego inteligentne specjalizacje są potrzebne
 MŚP? 
Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa mało-
polskiego zostały zaprojektowane jako narzędzie do przy-
spieszonego poprawienia konkurencyjności całego regionu. 
Regionu, czyli kogo konkretnie? Urzędu Marszałkowskiego? 
Urzędników samorządowych? Nie, to jest strategia adresowa-
na do biznesu oraz jego partnerów, przede wszystkich ośrod-
ków naukowych i badawczych. Jest to propozycja dla każdej 
małopolskiej firmy, także mikro, małej i średniej. 

Jak ma to działać? Przedstawiamy tę koncepcję w sporym 
uproszeniu. Władze samorządowe województwa wytypowa-
ły branże regionalnej gospodarki, które mają już teraz lub 
mogą mieć w przyszłości wyraźnie lepsze szanse rozwoju 
i przewagi w porównaniu z innymi regionami w Polsce, w Unii 
Europejskiej i na pozostałych kontynentach. Dziś wiadomo, 
że Polacy i praktycznie cały świat chce kupować produkty 
i usługi innowacyjne, zaawansowane technologicznie i najle-
piej tańsze od innych.
 
Takie nowoczesne produkty i usługi powstają w tych rejo-
nach świata, które potrafią stworzyć środowisko sprzyjają-
ce szybkiemu rozwojowi nowych technologii, mają uczelnie 
i ośrodki badawczo-rozwojowe ukierunkowane na pomoc 
biznesowi, przyciągają wysokiej klasy specjalistów, pro-
wadzą przemyślaną politykę wspierania przedsiębiorstw 
z największymi szansami na szybki rozwój i charakteryzują 

się silniejszym niż gdzie indziej duchem przedsiębiorczości. 
A to jest właśnie skrócony opis Regionalnej Inteligentnej 
Specjalizacji. 

Władze Małopolski, jak i każdego innego województwa w Pol-
sce, chcą pomóc regionalnej gospodarce rozwijać się szybciej 
i tworzyć swoim mieszkańcom lepsze warunki do życia. Ma 
w tym pomóc strategia RIS. Jak? Żadne województwo w Pol-
sce nie ma wystarczających funduszy na pomoc rozwojową 
dla wszystkich firm działających na ich terenie. Rozwiąza-
niem jest koncentracja tych środków i przydzielanie ich tym 
obszarom oraz podmiotom, które dają najwięcej szans na 
najlepsze efekty dziś i w przyszłości, czyli właśnie branżom 
i firmom objętych RIS. 

W tym miejscu można zapytać: czy wszystkie firmy, które 
zgodzą się z powyższymi argumentami i zechcą skorzy-
stać z atutów RIS, dostaną wsparcie finansowe od insty-
tucji regionalnych? Raczej nie. Tych środków nadal będzie 
za mało. Ale strategia RIS to nie tylko wsparcie finansowe. 
Firma, która zdecyduje się na rozwój w branży rozwijanej 
poprzez RIS, może przede wszystkim sięgać po inne formy 
pomocy, często bardziej potrzebne niż pieniądze. Chodzi 
o wiedzę, technologie, wsparcie eksperckie, jakie oferuje 
otoczenie naukowo-badawcze w ramach RIS. Planując 
długofalowy rozwój firmy, warto zatem uwzględnić inte-
ligentne specjalizacje regionu i korzystać z szansy, jaką 
one stwarzają. 

 Nauki o życiu1 
NoŻ, czyli międzynarodowa nazwa jednej z najdynamiczniej roz-
wijających się branż na świecie i w Małopolsce. To specjalizacja 
interdyscyplinarna, leżąca na pograniczu nauk medycznych, biolo-
gicznych i biochemicznych, zdecydowanie innowacyjna. Podzielo-
no ją na dwie grupy wartości. Pierwszą jest zdrowie i jakość życia, 
a składają się na nią produkty i technologie stosowane w profilak-
tyce, diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji chorób zarówno ludzi, jak 
i zwierząt. Drugą grupę stanowi biogospodarka i wchodzące w jej 
skład półprodukty i produkty wykorzystywane do produkcji farma-
ceutyków, kosmetyków, żywności, materiałów i energii. 

W ramach tej specjalizacji mieści się np.telemedycyna, te-
leopieka, wytwarzanie leków, produkcja zdrowej żywności, 
nowoczesne metody ochrony roślin, procesy związane z  go-
spodarką w obiegu zamkniętym. W Małopolsce dla potrzeb tej 
specjalizacji na kierunkach biologicznych, rolniczych i ochro-
ny środowiska kształci się wielu studentów.

Wiodącą instytucją organizującą wsparcie w tej dziedzinie jest 
Klaster Life Science, który ma status Krajowego Klastra Klu-
czowego i realizuje wiele projektów ukierunkowanych na pod-
noszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także umię-
dzynarodowienie działalności firmy z obszaru nauk o życiu. 
Więcej informacji: https://lifescience.pl/ 

Jagiellońskie Centrum Innowacji prowadzi usługi dla przed-
siębiorców, m.in. badania kliniczne prowadzone w dedyko-
wanym, specjalistycznym Centrum Badań Klinicznych JCI, 
a także usługi dla przemysłu kosmetycznego (recepturowanie 
i produkcja kosmetyków). 
Więcej informacji: www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl 

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego 
zajmuje się komercjalizacją wyników badań, działalnością 
w zakresie ochrony własności intelektualnej, budową sieci 
współpracy między nauką a gospodarką. Prowadzi też liczne 
projekty międzynarodowe. 
Więcej informacji: https://ctt.urk.edu.pl 

 Energia zrównoważona 
Ta specjalizacja skupia się na czystych technologiach ener-
getycznych, efektywności energetycznej i energetyce prosu-
menckiej. Obejmuje m.in. nowoczesne i odnawialne metody 
pozyskiwania i przetwarzania energii oraz jej magazynowanie, 
biopaliwa, inteligentne budynki, systemy transportowe i ener-
getyczne, poprawę efektywności energetycznej budynków.
Małopolska, tak jak inne regiony kraju oraz świata, stara się 
mieć coraz bardziej zrównoważoną energię. Firmy, które będą 
się rozwijać w ramach tej specjalizacji, mają więc świetne 
perspektywy. 

Koordynatorem i inicjatorem wielu przedsięwzięć z zakresu 
energii zrównoważonej jest Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie. Uczelnia prowadzi m.in.:

• budowę Centrum Energetyki i koordynuje jego działal-
ność; więcej informacji: https://www.ce.agh.edu.pl/

• projekt KIC-InnoEnergy pod auspicjami Europejskiego 
Instytutu Innowacji i Technologii. O randze tego kierunku 
badań świadczy projekt koncernu Electricite de France, 
który we współpracy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą 
oraz Politechniką Krakowską uruchamia w Krakowie cen-
trum badań i rozwoju specjalizujące się w technologiach 
czystego węgla oraz współspalania biomasy 

• cykliczne wydarzenia Central European Energy Forum, 
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których celem jest m.in. nawiązanie kontaktów i ekspan-
sja polskich firm z branży energetycznej; więcej infor-
macji: http://energy-forum.eu/. 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej wraz 
z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, 
oprócz działalności podstawowej, skupionej na badaniach 
i ekspertyzach, realizuje projekty skierowane na umiędzy-
narodowienie głównie firm budowlanych specjalizujących się 
w budownictwie pasywnym (m.in. projekt Business Boost for 
Małopolska wraz z miastem Tarnowem). 
Więcej informacji: http://www.transfer.edu.pl/pl/
oraz http://mcbe.pk.edu.pl/

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa promuje na ryn-
kach zagranicznych przedsiębiorstwa z Małopolski funkcjo-
nujące w obszarze czystej energii. 
Więcej informacji: http://www.lgdzpt.pl/

 Technologie informacyjne i komunikacyjne 

We współczesnych gospodarkach zasoby informacji stale się po-
większają, a równocześnie są coraz bardziej rozproszone. Z po-
mocą przychodzi sektor ICT, czyli w skrócie − biznes zajmujący 
się produkcją urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz 
usługami im towarzyszącymi. Są to m.in. aplikacje i platformy dla 
ochrony zdrowia, edukacji, administracji, innych gałęzi przemysłu, 
monitorowania zanieczyszczeń powietrza. To także coraz szersze 
wykorzystanie danych satelitarnych, nawigacja, Internet rzeczy, 
zastosowania druku 3D, zarządzanie informacją, analiza danych.

Małopolska jest regionem o wysokiej koncentracji firm z tej 
branży. Zajmuje drugie miejsce wśród województw o najwyż-

szym wskaźniku zatrudnienia w sektorze ICT. Przedsiębior-
stwa funkcjonujące w obrębie tej specjalizacji przeznaczają 
wysokie nakłady na B+R.

Krakowski Park Technologiczny to największa w Małopolsce 
i jedna z większych w Polsce instytucja ukierunkowania na 
rozwój nowoczesnego biznesu, tworząca przestrzeń i za-
plecze techniczne dla rozwoju małych i średnich firm tech-
nologicznych. Zapewnia m.in. szkolenia, doradztwo, biura 
i sprzęt obiecującym start-upom oraz wsparcie w ich roz-
woju na skalę globalną. Spółka dysponuje unikalnym know 
how i bogatym doświadczeniem w realizacji projektów. Jest 
jednym z 2 certyfikowanych Living Labów. Prowadzi wiele 
działań w zakresie m.in. wsparcia rozwoju firm i interna-
cjonalizacji, niektóre z nich realizowane obecnie obrazuje 
poniższa tabela. 

Więcej informacji: www.kpt.krakow.pl

 Chemia 
W Małopolsce w ramach tej specjalizacji rozwijają się progra-
my zmierzające do wdrażania nowych związków, materiałów 
i technologii chemicznych, a także rozwiązań z dziedziny in-
żynierii chemicznej. Są to m.in. nowe postacie i składniki le-
ków, innowacyjne kosmetyki wspomagające leczenie, nawozy 
i środki ochrony roślin, bioprodukty, technologie ograniczania 
emisji zanieczyszczeń, produkcja i wykorzystanie biopaliw, 
surowców naturalnych i odpadów.

Branżę charakteryzuje wysoka wydajność pracy i wysoki eks-
port, wciąż powstają też nowe przedsiębiorstwa. Innowacje 
to właściwie jedyna droga do dalszego rozwoju małopolskiej 
i europejskiej branży chemicznej. Zwłaszcza z powodów eko-
logicznych rynek wymusza rozwój nowoczesnych technologii 
wytwarzania i nowych materiałów.

Instytut Nafty i Gazu to państwowa jednostka badawcza za-
pewniająca firmom usługi badawcze, szkolenia i udział w pro-
jektach międzynarodowych. Więcej informacji: www.inig.pl

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych − jednostka ba-
dawcza oferująca m.in. certyfikację wyrobów zgodną z nor-
mami europejskimi. Więcej informacji: http://www.icimb.
pl/index.php

 Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów  
 z mineralnych surowców niemetalicznych

Specjalizacja obejmuje badania i rozwój głównie technolo-
gii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się 
na tworzywach metalicznych i ceramicznych oraz zagospo-
darowywaniu odpadów. Firmy z tej specjalizacji produkują 

m.in. wyroby metalowe na potrzeby branży elektrycznej 
i energetycznej, a także szkło, porcelanę, ceramikę, cement, 
wapno, gips.

Małopolska w ramach tej specjalizacji wykazuje się bardzo 
dużą aktywnością badawczo-rozwojową. Ta z kolei prze-
kłada się na wysoki wskaźnik innowacji w poszczególnych 
przedsiębiorstwach. Aż 75% małopolskich firm wprowadziło 
innowacje w ostatnich latach. Ponadprzeciętne zatrudnienie, 
relatywnie wysokie wynagrodzenia oraz dynamika powsta-
wania nowych firm mogą świadczyć z jednej strony o dobrej 
kondycji sektora, z drugiej o potencjale do tworzenia wyso-
kiej wartości dodanej.

Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Techno-
logii Wytwarzania zapewniają doradztwo oraz udział w pro-
gramach i projektach międzynarodowych. Więcej informa-
cji: http://iod.krakow.pl/ oraz https://www.ios.krakow.pl/

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Techno-
logiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o., a także 
spółki INNOAGH i INTECH PK umożliwiają transfer wiedzy 
z uczelni, przy których działają. Więcej informacji: https://
stowarzyszenie-stop.pl/ oraz http://www.moderncast.pl/ 

 Elektrotechnika i przemysł maszynowy 

Sektor obejmuje produkcję wyrobów elektronicznych, optycz-
nych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także pro-
dukcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów. 
Ma wysoki odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych: 57% 
z nich wprowadziło co najmniej jedną z innowacji produkto-
wych, procesowych, organizacyjnych bądź marketingowych.

V
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wyjazd
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Małopolska jest ważnym eksporterem produktów elektromaszy-
nowych. Eksport maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich czę-
ści, a także pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów 
miał w ostatnich latach wartość kilku miliardów euro. Dominujący 
obszar działalności małopolskich firm w obrębie tej specjalizacji 
to naprawa, konserwacja oraz instalowanie maszyn i urządzeń.

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie oraz Cen-
trum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych PK oferują 
doradztwo, szkolenia i ekspertyzy dotyczące eksportu, cer-
tyfikacji, bezpieczeństwa urządzeń chłodniczych. Więcej in-
formacji: http://coch.pl/ oraz http://www.cebea.pk.edu.pl/

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania zajmuje 
się certyfikacją, badaniami, doradztwem i szkoleniami. Więcej 
informacji: http://www.ios.krakow.pl/

Do instytucji otoczenia biznesu należy Tarnowski Klaster 
Przemysłowy S.A., którego głównym zadaniem jest tworzenie 
warunków i klimatu sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczo-
ści. Zapewnia on firmom pełne wsparcie i konsulting formalno-
-prawny. Więcej informacji: http://www.tkp.com.pl/

 Przemysły kreatywne i czasu wolnego 

Ta małopolska specjalizacja obejmuje projektowanie graficz-
ne, gry komputerowe i oprogramowanie, wzornictwo przemy-
słowe, architekturę, modę. Zalicza się do niej także turystykę, 
rozrywkę i rekreację. Podmioty działające w branżach kre-
atywnych pod względem tworzenia i wdrażania innowacji na-
leżą do najbardziej aktywnych na rynku. Specjalizację cechuje 
wysoka wydajność pracy oraz wysoki oraz wysoki odsetek 
studentów kierunków artystycznych.

Krakowski Park Technologiczny (KPT) specjalizuje się we 
wspieraniu start-upów technologicznych i od lat bardzo in-
tensywnie promuje działalność w branży filmowej i gier. 
Najbardziej znana inicjatywa to coroczna międzynarodowa 
konferencja Digital Dragons, która stała się wiodącym wy-
darzeniem tego typu w Europie. Więcej informacji: http://
digitaldragons.pl/ 

Ponadto KPT realizuje inne projekty wspierające rozwój firm, 
jak Kreatywna Małopolska. Ten ostatni projekt zakłada m.in.:

• udział w konferencjach, targach, organizację spotkań 
B2B i ułatwianie kontaktów bezpośrednich środowiskom 
małopolskich firm z branży filmowej i gier

• organizację konferencji dla partnerów zagranicznych 
w Małopolsce w celu zapoznania ich z  przedstawicielami 
branży

• organizację misji przyjazdowej dziennikarzy w celu 
przedstawienia im aktualnej oferty małopolskich 
MŚP. 

Branża filmowa jest mocno promowana przez stowarzy-
szenia i organizacje zrzeszające producentów. I tak Stowa-
rzyszenie Film Kraków będzie realizować projekt Filmowa 
Małopolska (2019-2022) wraz z Krakowskim Biurem Fe-
stiwalowym, które samodzielnie, oprócz wielu wydarzeń 
z branży przemysłu czasu wolnego, będzie wdrażać projekt 
„Małopolski Przemysł Spotkań na arenie międzynarodowej”. 
Więcej informacji: http://film.krakow.pl/malopolska-film-
-region/ oraz https://biurofestiwalowe.pl/. Z kolei Mało-
polska Organizacja Turystyczna jest wiodącym podmiotem 
wspierającym promocję firm turystycznych. Więcej informacji: 
http://www.mot.krakow.pl/targi-turystyczne.html 

Przemysły kreatywne i czasu wolnego mogą liczyć na wspar-
cie różnych instytucji otoczenia biznesu. Działają tu m.in.: 

• Małopolski Klaster Poligraficzny 
 (http://klastermalopolski.pl/)
• Klaster Kultury i Czasu Wolnego INRET 
 (https://www.facebook.com/klaster.inret)
• Krakowski Klaster Gastronomiczny (http://www.kulinar-

nydoradca.pl/krakowski-klaster-gastronomiczny/)
• Małopolski Klaster Turystyczny Beskid 
 (https://www.mktbeskid.pl/). 

Wszystkie te dane wskazują, że Małopolska stworzyła 
w otoczeniu biznesu świetne warunki do rozwoju innowacyj-
nej gospodarki. I nie są to warunki tylko dla dużych przedsię-
biorstw, ale także dla tych mikro, małych i średnich. Dlatego 
naszym zdaniem żadna małopolska firma, która chce się 
rozwijać dzięki innowacjom, nie powinna mówić, że brak jej 
do tego wiedzy.  

V

1 Małopolskie Inteligentne Specjalizacje, przewodnik, do pobrania: 
https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/inteligentne-specjali-
zacje-regionu
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Podsumowanie

Wiele małych firm w Małopolsce jest zadowolonych z osią-
gniętej pozycji na rynku i nie planuje się rozwijać. Przy czym 
nie jest to specyfika tego regionu − tak myśli większość MŚP 
w całej Polsce. Im wszystkim warto uświadamiać: nie jest zwy-
kłym banałem stwierdzenie, że kto się w biznesie nie rozwija, 
ten robi krok wstecz. W wolnorynkowej gospodarce bardziej 
dynamiczni i przedsiębiorczy konkurenci prędzej czy później 
wypchną z rynku niezdecydowanych. 

Ta publikacja została zaadresowana przede wszystkim do 
tych przedsiębiorców, którzy są gotowi na rozwój, chcą się 
rozpychać, zwiększać skalę biznesu i dążą do tego z rozma-
chem. To oni mogą najwięcej skorzystać na Regionalnych 
Inteligentnych Specjalizacjach – mogą stać się ważną czę-
ścią tworzonych przez nie ekosystemów innowacyjności. 
Region małopolski ma takich firm wiele. Nie wszystkie z nich 
uświadamiają sobie jednak, że mogą się rozwijać jeszcze 
szybciej. Mamy nadzieję, że zawarte tu analizy i porady po-
mogą im to zrozumieć, a regionalny system wparcia MŚP 
skłonią do skoncentrowania wysiłku na kilku kwestiach, któ-
re uznaliśmy za najważniejsze. 

Dynamicznym przedsiębiorstwom potrzebna jest przede 
wszystkim wiedza. Z jednej strony wiedza pomocna w roz-
wijaniu ich firm, z drugiej uporządkowane informacje o pro-
gramach, instrumentach i instytucjach gotowych udzielić im 
pomocy. Widzimy potrzebę rozwijania obu tych obszarów 
i wskazujemy najważniejsze w tym zakresie wyzwania. 

Czynnikiem przyspieszenia nowoczesnego rozwoju firm i re-
gionu powinien być ich aktywny udział w rewolucji cyfrowej. 
Małopolska ma pod tym względem liczne atuty, z których 

mogą skorzystać przedsiębiorcy. Najważniejsze, by zrozu-
mieli, że bez wejścia w świat cyfrowy nie będzie możliwe 
przyspieszenie rozwoju ich firm i ekspansja na nowe rynki, 
zwłaszcza zagraniczne. 

Duży potencjał dla ekspansji małopolskich MŚP dostrzega-
my także w radykalnym zwiększeniu skali ich kooperacji. 
Uważamy, że da się to osiągnąć mimo wszechobecnej opinii 
o niskim kapitale społecznym wśród Polaków. Pora, aby ktoś 
udowodnił, że jest inaczej, a właściciele małych organizacji 
mogą mieć do tego silną motywację. 

Powyższe działania, silnie ze sobą związane, mogłyby się 
stać naszym zdaniem specjalnością systemu wsparcia w re-
gionie małopolskim.   
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