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ROZDZIAŁ 1 

Analiza potencjału rynku Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego 
Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. 

 

Parki technologiczne to organizacje łączące naukę i gospodarkę, umożliwiające przełamywanie 
luk komunikacyjnych pomiędzy nauką i biznesem, postrzegane jako obszary pozwalające na 
poszerzanie konkurencyjności terytorialnej regionów, których głównym celem działalności jest 
pobudzanie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.  

Potencjał rozwojowy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-
Technologicznego Sp. z o. o. jest w znacznej mierze warunkowany potencjałem regionu 
(przynajmniej w początkowej fazie rozwoju) na terenie, którego park prowadzi działalność.   

Analizując potencjał regionalny, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na tzw. endogeniczny potencjał regionu. Potencjał ten, dobrze zdiagnozowany, 
powinien umożliwiać tzw. inteligentny rozwój regionu (ang. smart growth), czyli rozwój 
zapewniający lepsze dostosowanie działań podejmowanych w sferze badawczo-rozwojowej do 
potrzeb rynku oraz rozwój pobudzający popyt przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-
rozwojowe. 

Zgodnie z tymi wytycznymi analiza potencjału społeczno-gospodarczego województwa 
lubuskiego została przeprowadzona w oparciu o zróżnicowane wskaźniki opisujące obszary: 
społeczny, instytucjonalny, przestrzenny oraz gospodarczy regionu. Wszystkie analizowane 
trendy są istotne dla dalszego rozwoju Spółki. Zostały one również zidentyfikowane 
w dokumentach strategicznych województwa lubuskiego tj. Strategii Województwa Lubuskiego 
2020 oraz Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji. 

1.1. Potencjał społeczny województwa lubuskiego  

W województwie lubuskim na koniec 2013 r. mieszkało 1 021 470 osób1, z czego 62,12% stanowili 
mieszkańcy podregionu zielonogórskiego, a 37,88% mieszkańcy podregionu gorzowskiego. Pod względem 
liczby ludności lubuskie zajmowało 15. miejsce w kraju. 

 

Zidentyfikowane w ramach potencjału społecznego trendy dotyczą następujących czynników: 

Trend nr 1. „Niekorzystne zmiany struktury demograficznej mieszkańców. Przyśpieszony 
proces starzenia się ludności” 

                                                             
1 Faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII, 
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Mimo korzystniejszej niż w przypadku innych regionów, obecnej struktury demograficznej 
mieszkańców województwa lubuskiego, z analizy zachodzących zmian w ujęciu dynamicznym 
wynika, że w regionie obserwowane są zmiany prowadzące do: zmniejszania się ludności 
w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym przy jednoczesnym wzroście liczby ludności 
w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz GUS do 2020 r. należy spodziewać się istotnego 
spadku ludności w przedziale wiekowym 15-24 lata (czyli głównie młodzieży uczącej się), na 
poziomie ponad 30%.  

Podobne trendy identyfikowane są w całej Unii Europejskiej. Według prognoz Komisji 
Europejskiej w 2060 r., 30% Europejczyków będzie miało 65 lat i więcej. Zmiany te poza 
bezpośrednim wpływem na wzrost wydatków na opiekę społeczną czy zadania z zakresu opieki 
zdrowotnej będą również istotne z punktu widzenia rynku pracy i wpływu starzejących się 
społeczeństw na wzrost gospodarczy. 

Zmniejszające się zasoby rynku pracy będą powodowały konieczność bardziej precyzyjnego 
kształcenia osób wkraczających na rynek pracy, przede wszystkim w zakresie dostosowywania 
zdobywanych umiejętności i kwalifikacji do rzeczywistych potrzeb rynku. Prognozuje się dalszą 
potrzebę kształcenia technicznego głównie w nowych obszarach wiedzy i umiejętności związanych 
np. z innowacjami, głównie technologicznymi, ale także innowacjami w sferze usług czy eko-
innowacjami. 

Trend nr 2. „Istotne zmiany w poziomie wykształcenia mieszkańców województwa” 

Efektywne funkcjonowanie gospodarki jako całości oraz skuteczna realizacja zamierzeń oraz 
planów różnych podmiotów życia gospodarczego wymaga dopasowania pomiędzy strukturą 
dostępnego kapitału ludzkiego (zarówno w zakresie wiedzy, umiejętności jak i kompetencji) jak 
i potrzebami przedsiębiorstw, które wykorzystują ten kapitał w ramach prowadzonej 
działalności. Z analizy trendów zidentyfikowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z lat 2002 oraz 2011 wynika, że w województwie lubuskim: 

‒ zmniejszył się udział osób z wykształceniem średnim zawodowym (z 21,30% w 2002 r. 
do 20,32%w 2011 r.)2; 

‒ wzrósł odsetek osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (z 8,66% w 2002 do 
13,16% w 2011); 

‒ wykształcenie wyższe posiada obecnie około 17% mieszkańców, przy czym odsetek ten 
jest znacznie wyższy niż w roku 2002 (8,57%). 

Z analizy najważniejszych wskaźników edukacji w Europie wynika, że Polska jest jednym 
z liderów upowszechniania wykształcenia na poziomie wyższym średnim z najniższymi 
wartościami wskaźnika dla osób wcześnie kończących naukę (Eurostat 2010). Poważnym 

                                                             
2 Natomiast odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (27,46%) jest znaczny, 
dodatkowo wyższy niż w roku 2002 (26,23%). 
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problemem jest jednak identyfikowana niewystarczająca przekładalność sukcesów edukacji 
formalnej na rynek pracy. 

Obserwowane w wielu regionach tendencje dotyczące wzrostu zainteresowania młodych osób 
wykształceniem średnim ogólnokształcącym i spadku zainteresowania średnim wykształceniem 
zawodowym, są również obserwowane w województwie lubuskim. Tendencje te skutkują 
stopniową zmianą struktury wykształcenia, której niekorzystnym efektem jest wzrost odsetka osób 
kończących licea ogólnokształcące i niepodejmujących dalszej nauki lub podejmujących dalsze 
kształcenie na tzw. kierunkach nietechnicznych. Jest to szczególnie niekorzystne w sytuacji, gdy 
oferowane obecnie wykształcenie zawodowe jest w znacznej mierze wykształceniem teoretycznym. 

Trend nr 3. „Działania mające na celu poprawę jakości życia w regionie” 

Województwo lubuskie to region znacznie zróżnicowany pod względem wskaźników 
opisujących jakość życia.  

Mocną stroną regionu jest jego lesistość i zasobność w zbiorniki wodne, podnosząca znacznie 
atrakcyjność turystyczną województwa. Na terenie województwa znajduje się 61 rezerwatów 
przyrody, ponad 25% powierzchni województwa objęte jest ochroną bioróżnorodności 
i bogactwa przyrodniczego przez sieć Natura 2000. Z drugiej strony stosunkowo słabo 
rozwinięta infrastruktura turystyczna na obecnym etapie, znacznie ogranicza możliwości 
rozwoju turystyki. Do słabych stron regionu w obszarze jakości życia zaliczyć można np. 
znacznie mniejszy niż w przypadku innych województw, szczególnie ościennych, potencjał 
rynku pracy (miejsca pracy), niższy poziom tzw. ekonomicznego miernika jakości życia3, który 
mimo wzrostu z poziomu 650,10 zł w 2003 r. do 1 196,55 w roku 2013 jest nadal niższy niż 
średnio w kraju (1254,89 zł).  

Produkt krajowy brutto województwa lubuskiego wyniósł w 2012 r. 82,7% polskiej średniej 
krajowej per capita. Podobna sytuacja dotyczy np. Brandenburgii, z którą woj. lubuskie 
bezpośrednio graniczy, dla której PKB per capita (65,6%) był znacznie niższy niż średnia dla 
całych Niemiec (70,6%). Wyższy jest również poziom stopy bezrobocia, który w 2012 r. wynosił 
w województwie lubuskim 15,9% (średnia ogólnopolska to 13,4%), a w Brandenburgii 10,2% 
(przy średniej dla Niemiec na poziomie 6,8%). 

Poprawa jakości życia w regionie powinna być związana przede wszystkim z projektami, których 
celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności województwa lubuskiego. Szczególnie ważne 
w tym obszarze są wszelkie działania aktywizujące lokalne podmioty w kierunku projektów 
prowadzonych wspólnie z zapleczem badawczo-rozwojowym w regionie i poza nim. Wzrost 
aktywności firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek B+R w tym zakresie będzie prowadził 
do wzmacniania pozycji województwa lubuskiego jako miejsca poszukiwania potencjalnych 
partnerów biznesowych dla podmiotów z innych regionów. 

                                                             
3 Miernik wyznaczany przez GUS na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych, opisujący 
przeciętny miesięczny dochód pozostający do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 
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1.2. Potencjał instytucjonalny województwa lubuskiego  

Posiadanie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego pozwala efektywnie wspierać 
regionalny rozwój społeczno-gospodarczy. Obszar ten nabiera dodatkowego znaczenia 
w aspekcie funkcjonowania i integracji Polski w ramach Unii Europejskiej.  

O zdolności do pozyskania i optymalnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na 
realizację przedsięwzięć lokalnych decyduje sprawność w wypracowywaniu i pozyskiwaniu 
odpowiednich projektów: samorządu terytorialnego, sektora biznesu, nauki, instytucji otoczenia 
biznesu oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Ważna jest również umiejętność skupienia 
wokół nich lokalnych partnerów oraz efektywne zarządzanie prowadzonymi przedsięwzięciami.  
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Trendy zidentyfikowane w ramach tego potencjału w województwie lubuskim, to: 

Trend nr 1. „Konieczność wzmacniania potencjału akademickiego regionu” 

Mimo stosunkowo dużej liczby uczelni wyższych funkcjonujących na terenie województwa 
lubuskiego (według danych GUS na terenie województwa w 2008 r. funkcjonowało 8 uczelni 
wyższych), o rozwoju potencjału akademickiego możemy mówić w zasadzie w przypadku 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Pozostałe uczelnie funkcjonujące na terenie województwa 
borykają się ze znacznymi problemami związanymi z malejącą liczbą studentów.   

Począwszy od roku 2005 systematycznie maleje wskaźnik opisujący liczbę studentów 
przypadającą na 10 tys. mieszkańców. Obecna jego wartość (186 studentów na 10 tys. 
mieszkańców - dane za 2013 r.) jest o ponad połowę niższa w porównaniu do roku 2004, 
a region zajął pod tym względem ostatnią pozycję w kraju. Niższa niż w innych województwach 
wartość tego wskaźnika wynika przede wszystkim z braku silnych ośrodków naukowych 
w północnej części województwa. Gorzów Wlkp. dopiero od kilku lat podejmuje starania mające 
na celu wzmocnienie funkcjonującej tam Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Większość 
prywatnych uczelni województwa boryka się z problemami związanymi ze zmniejszającymi się 
naborami studentów. Dodatkowo w kolejnych latach przewiduje się dalsze zmniejszanie liczby 
uczelni wyższych funkcjonujących na terenie województwa, szczególnie uczelni prywatnych.  

Diagnoza kapitału intelektualnego (tzw. bilans intelektualny) w Polsce wskazuje, że ze 
względu na kształt zachodzących obecnie zmian (m.in. rozwój i globalizacja rynku usług 
najbardziej nowoczesnych, rozbudowa infrastruktury informacyjnej, zwiększające się 
zapotrzebowanie na nowe technologie, zwiększone inwestycje ekologiczne) nastąpi zwiększone 
zapotrzebowanie na zawody, które będą wymagały np. wysokich kompetencji matematycznych 
i/lub znajomości rozumowania w naukach przyrodniczych. Coraz ważniejsza staje się również 
potrzeba lepszego kształtowania kompetencji społecznych (Raport PARP pn. Bilans kapitału 
ludzkiego w Polsce 2012).  

W tej sytuacji ważne jest wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek 
badawczo-rozwojowych prowadzących działalność na terenie województwa. Silne zaplecze tego 
typu jednostek będzie również wzmacniało potencjał akademicki regionu. Może się również stać 
stymulatorem dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Nowoczesne europejskie 
sektory przemysłu i usług słyną z wysokich standardów jakości. Jednak aby ich oferta zyskała 
wartość dodaną, ważne jest, aby oferowały klientom także kapitał intelektualny.  

Trend nr 2. „Konieczność podejmowania działań zwiększających aktywność instytucji 
otoczenia biznesu w regionie”  

Sektor instytucji otoczenia biznesu w Polsce w ostatnich latach rozwija się dynamicznie. Rozwój 
ten jest stymulowany głównie przez środki programów Unii Europejskiej. Liczba ośrodków 
funkcjonujących na danym terenie jest zazwyczaj związana z wielkością regionu i jego 
potencjałem społeczno-gospodarczym, dynamiką procesów transformacji oraz zaangażowaniem 
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władz regionalnych i lokalnych. Potencjał ten w roku 2000 tworzyło 266 podmiotów, w 2012 r. 
było ich już 821. Natomiast w województwie lubuskim w 2012 r. funkcjonowały jedynie 22 
ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, co plasowało region na ostatnim miejscu w kraju.  

Wykres 1. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce w 2012 roku 

 
Źródło: Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce - raport 2012, red. A. Bąkowska, M. Mażewska, PARP 
Warszawa 2012, s.20 

W regionie funkcjonuje obecnie kilkanaście klastrów, przy czym wiele z tych organizacji 
pozostaje w fazie inicjatywy, a ich aktywność, poza wyróżniającym się klastrem metalowym, jest 
raczej niewielka.  

Tabela 1. Zestawienie klastrów funkcjonujących w województwie lubuskim  

Nazwa Siedziba instytucji 
zarządzającej Rok powstania 

Lubuski Klaster Metalowy Gorzów Wielkopolski 2008 
Klaster Archiwizacji Cyfrowej Nowa Sól 2011 
Lubuski Klaster Energetyki Odnawialnej i Efektywności 
Energetycznej Sulechów 2011 

Klaster Edukacji Zawodowej Lubuskie - Brandenburgia Gorzów Wielkopolski 2012 
Lubuski Klaster Elektrotechniki, Informatyki i 
Telekomunikacji Nowy Kisielin 2012 

Klaster Transportu, Spedycji i Logistyki  Świebodzin 2013 
Centrum Lubuskich Innowacji Agrotechnicznych  Żary 2013 
Klaster Energii Odnawialnej Transgraniczny 2012 
Klaster Turystyczno – Medyczny  Gorzów Wielkopolski 2013 
Lubuski szlak wina i miodu/ stowarzyszenie  Zielona Góra  2008 
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTUR Zielona Góra 2004 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Woźny A. „ Klastry i inicjatywy klastrowe województwo lubuskie”, 
Zielona Góra, czerwiec 2013  

Na terenie województwa funkcjonują również następujące ośrodki innowacji:  
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 Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli,  
 Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego,  
 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agroturystycznych PWSZ w Sulechowie,  
 Park Naukowo - Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,  
 Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.,  
 LFC Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe Zielona Góra; 

ośrodki wsparcia przedsiębiorczości4: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Organizacja 
Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości w Dobiegniewie, Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Zielonej Górze, Fundacja „Przedsiębiorczość” w Żarach, Wojewódzki Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze, Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości UZ, Inkubator Przedsiębiorczości – Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum 
Gospodarcze w Gorzowie Wielkopolskim, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Gorzowie 
Wielkopolskim, Inkubator w Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego, Lubuscy Pracodawcy 
w Gorzowie Wlkp., Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.;  

oraz finansowe ośrodki wsparcia5: Lubuski Fundusz Pożyczkowy (ARR), Lubuski Fundusz 
Poręczeń Kredytowych, Fundusz MIKRO, Fundusze Pożyczkowe, Anioły Biznesu, Fundusze 
poręczeniowe. 

Od 2008 roku w Polsce funkcjonuje sieć instytucji otoczenia biznesu Enterprise Europe Network 
(tworzą ją niezależne podmioty wspólnie realizujące dany projekt), która powstała z połączenia 
sieci Euro Info Centre oraz Innovation Relay Centre. W ramach projektu Enterprise Europe 
Network finansowane jest świadczenie usług dla przedsiębiorców, w tym wyspecjalizowanych 
usług audytu technologicznego i transferu technologii, w szczególności transferu zachodzącego 
miedzy podmiotami z różnych krajów. Obecnie w sieci Enterprise Europe Network działa 30 
polskich ośrodków. Kluczowymi czynnikami działania instytucji w tej sieci są włączenie 
w ponadnarodową sieć wymiany wiedzy i transferu technologii oraz transfer wiedzy 
organizacyjnej do polskich instytucji otoczenia biznesu w zakresie organizacji pracy, dobrych 
praktyk świadczenia usług i realizowania projektów. 

Mimo funkcjonowania w regionie sporej liczby instytucji otoczenia biznesu nie jest to poziom 
aktywności pozwalający na osiągnięcie pozycji porównywalnej do innych województw. Jest to efekt 
ogólnie słabszej niż w innych regionach aktywności w obszarze transferu technologii, współpracy 
nauki i biznesu czy też komercjalizacji innowacji. Konieczny jest dalszy wzrost aktywności 
dotyczący zarówno konieczności powoływania nowych instytucji, jak i wzrostu aktywności 
instytucji już działających. 
 
Trend nr 3. „Podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywności jednostek B+R” 

                                                             
4 Strategia Rozwoju województwa lubuskiego na lata 2010-2020 
5 Ibidem 
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Sektor badawczo-rozwojowy tworzony jest przez instytucje i osoby zajmujące się działaniami mającymi na 
celu zwiększanie istniejących zasobów wiedzy oraz poszukiwanie nowych miejsc na ich aplikowanie. Sektor 
ten przez lata tworzony był w Polsce głównie przez placówki Polskiej Akademii Nauk, samodzielne placówki 
badawcze oraz szkoły wyższe prowadzące działalność naukową. 
 
 

Istotnym czynnikiem decydującym o wynikach jednostek badawczo-rozwojowych jest: poziom 
nakładów na działalność B+R oraz poziom zatrudnienia w tych jednostkach6.  

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w województwie lubuskim w 2012 r. kształtowały się 
na bardzo niskim poziomie 70 mln zł.; lubuskie znalazło się na jednym z ostatnich miejsc 
w kraju. Najwyższy poziom wydatków na działalność B+R, znacznie wyższy niż w przypadku 
województwa lubuskiego, odnotowano w woj. mazowieckim – 4 886,3 mln zł. Dodatkowo 
w województwach ościennych wydatki te kształtowały się również na znacznie wyższym 
poziomie: 1 360,5 mln zł, w woj. dolnośląskim na poziomie 971,4 mln zł., a w woj. 
zachodniopomorskim na poziomie 224,5 mln zł. 

Porównując wydatki polskie na B+R w 2010 r. kształtujące się na poziomie 2 mld EUR do np. 
niemieckich na poziomie 68 mld EUR, wyraźnie widoczny jest dystans dzielący gospodarkę 
polską od gospodarki niemieckiej uznawanej za najlepszą w Europie. 

W sektorze B+R na koniec 2012 r. zatrudnionych było w Polsce 139 653 osób, z czego 
w województwie lubuskim jedynie 1 118 osób, czyli mniej niż 1% osób zatrudnionych w 31 
podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową, w tym w 26 w sektorze 
przedsiębiorstw. Jest to najniższy poziom w skali kraju. Małą aktywność lubuskiego sektora B+R 
potwierdza również najniższy w kraju udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową 
(0,17%) w PKB. Podobne wyniki uzyskały również takie województwa jak: 
zachodniopomorskie, podkarpackie czy świętokrzyskie. Jest ona charakterystyczna dla 
regionów, które na swoim terenie nie mają żadnej naukowo-badawczej placówki resortowej.  

 Wykres 2. Bieżące nakłady wewnętrzne na działalność B+R według województw w 2012 r. 

                                                             
6 Leśniewski Ł., „Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce”, Wydział Informacji, Departament Informacji 
Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2010 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 3. Udział osób zatrudnionych w B+R w pracujących ogółem według województw w 2012r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Przedstawione dane  potwierdzają pilną potrzebę rozwoju tego sektora w województwie lubuskim. 
Powstały dystans w tym zakresie, w sytuacji jego dalszego pogłębiania będzie w istotny sposób 
hamował dalszy rozwój województwa. Próbą zmniejszania tego dystansu może być rozwój sektora 
B+R inicjowany oddolnie na poziomie lokalnym w postaci inicjatyw stymulujących lokalną 
aktywność. W sytuacji dotychczasowych ograniczonych działań jednostek B+R funkcjonujących na 
terenie województwa pożądany jest znaczny wzrost ich aktywności oraz podejmowanie wysiłków 
mogących zmniejszać dystans województwa w stosunku do innych regionów kraju. 

1.3. Potencjał przestrzenny województwa lubuskiego  

Potencjał przestrzeni danego regionu określa się m.in. poprzez funkcje metropolitalne miast 
wojewódzkich, dostępność komunikacyjną, przestrzeń turystyczną i geopolityczną7.  
 

W tym obszarze najważniejszym trendem w przypadku województwa lubuskiego położonego w 
bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec oraz województw o znacznie większym potencjale 
społeczno-gospodarczym jest jego dostępność komunikacyjna. 

„Rosnąca dostępność komunikacyjna regionu” 

Potencjał przestrzenny województwa lubuskiego, jego położenie w sąsiedztwie Niemiec, które 
zapewnia regionowi bezpośrednie sąsiedztwo metropolii berlińskiej, będącej jednym 

                                                             
7 Proniewski M., op cit, s. 10 
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z głównych centrów rozwojowych Europy Środkowej8, to istotny atut lokalizacji regionu oraz 
jego zasadniczy potencjał rozwojowy9.  

Dostępność zewnętrzną regionu w dużej mierze poprawiły zaawansowane inwestycje - 
autostrada A2, A18, droga ekspresowa S3. Uwarunkowaniem wewnętrznej dostępności 
komunikacyjnej jest ulokowanie w regionie dwóch równorzędnych ośrodków 
administracyjnych – Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry10. Stopień rozwoju i jakości infrastruktury 
transportowej a także sprawność funkcjonowania transportu determinuje dostęp do rynków 
krajowych i zagranicznych, decyduje też o atrakcyjności poszczególnych regionów dla kapitału 
krajowego i zagranicznego.  

1.4. Potencjał gospodarczy województwa lubuskiego  

Potencjał gospodarczy obok potencjału społeczno-demograficznego jest jednym z najważniejszych 
uwarunkowań rozwoju regionu. Jego wartość determinuje rozwój ekonomiczny badanych jednostek, ma 
decydujący wpływ na przemiany gospodarcze związane z poziomem zatrudnienia i dochodów, wzrostem 
produkcji, rozmiarem i wielkością inwestycji i innych czynników makro- i mikro- ekonomicznych 
opisujących zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym gospodarkę regionu. 

 

Województwo lubuskie to region charakteryzujący się: 

1. Przeciętnym uprzemysłowieniem w skali kraju – 5-6 pozycja w skali kraju (na podstawie 
wskaźników uprzemysłowienia obejmujących: 1) wartość produkcji sprzedanej, 2) 
wartość produkcji dodanej w przemyśle na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym, 3) 
liczba pracujących w przemyśle na 100 osób w wieku produkcyjnym). 

2. Wysokim odsetkiem pracujących w przemyśle wśród pracujących ogółem na poziomie 
26%, przy średniej krajowej na poziomie 21% (dane za rok 2011). Wyższy wskaźnik 
uzyskano jedynie dla woj. śląskiego – 29,8%. 

3. Wyższą niż w innych regionach dynamiką produkcji zarówno w zakresie wartości 
produkcji jak i liczby pracujących w przemyśle. 

4. Słabiej rozwiniętym sektorem usługowym oraz brakiem powiązań pozytywnych 
trendów w przemyśle z podobnymi tendencjami w innych sektorach gospodarki. 

Trendy identyfikowane w ramach tego potencjału obejmują: 

Trend nr 1. „Wyraźnie niższa niż w innych regionach dynamika wzrostu PKB per capita” 

                                                             
8 „Dokument strategiczny woj. lubuskiego – Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego” - Załącznik nr 1 
do uchwały XXII/191/12Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 marca 2012 r., s.19 
9 Na podst.: tamże, s.19 
10  „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020”, op. cit., s.6 
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Podstawowym wskaźnikiem opisującym sytuację gospodarczą i rozwój regionu jest Produkt 
Krajowy Brutto przypadający na mieszkańca (PKB per capita). Informuje on o tym, jaka 
przeciętnie wielkość wartości dodanej została wytworzona przez mieszkańca województwa 
w przyjętym do analiz okresie. Województwo lubuskie, biorąc pod uwagę średnie tempo 
wzrostu PKB per capita z lat 2007-2010 oraz relację PKB per capita do średniej krajowej, 
zaliczone zostało do tzw. województw odstających, przy czym dynamika wzrostu 
w województwie lubuskim oraz dodatkowo w województwie zachodniopomorskim została 
zidentyfikowana jako wyraźnie niższa niż w pozostałych regionach zakwalifikowanych do tej 
grupy (są to woj.: kujawsko-pomorskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, pomorskie, 
podkarpackie)11.  

W województwie lubuskim notuje się relatywnie wysoki udział przemysłu w tworzeniu wartości 
dodanej brutto, na poziomie 30,1%. Wyższe wyniki uzyskały jedynie województwa : śląskie 
(34%) i dolnośląskie (35,4%). Według danych Eurostat województwo lubuskie znalazło się 
w grupie 63 regionów (w tym 15 polskich), które w 2010 r. uzyskały wartość PKB na 
1 mieszkańca (wyrażoną we wspólnej umownej walucie – PPS) poniżej 75% średniej UE 
(lubuskie osiągnęło 48% średniej UE). Słabszy wynik osiągnęło jedynie 5 województw. Dla 
Polski omawiany wskaźnik ukształtował się na poziomie 56% średniej UE. 

Trend nr 2. „Niski poziom produktywności pracy” 

Niższy niż średnio w kraju poziom produktywności pracy mierzony na podstawie wartości 
dodanej brutto w przeliczeniu na jednego pracującego w ciągu ostatnich 10 lat oznacza niższą 
niż średnio w kraju produktywność pracy. Województwo lubuskie ze wskaźnikiem na poziomie 
93,2% średniej krajowej plasuje się na 8. pozycji w Polsce. Stosunkowo niski poziom tego 
wskaźnika może wynikać z większego niż w przypadku średniej krajowej udziału rolnictwa 
w strukturze sektorowej gospodarki.  

Dla gospodarki województwa lubuskiego najbardziej istotny jest sektor usług, w którym 
wytwarza się zdecydowaną większość PKB w regionie. Obecnie wartość dodana brutto 
wytworzona przez przeciętnego pracownika sektora usług kształtuje się na poziomie niższym 
o ponad 20% od średniej krajowej. Dodatkowo w kolejnych latach, według prognoz IBNGR, 
szacowane jest poszerzanie tego rozwarstwienia do ponad 30% w roku 2020. Istotne jest 
również, że największą różnicę w poziomie produktywności pracy między województwem 
lubuskim a poziomem przeciętnym w kraju odnotowuje się w podsektorze usług rynkowych 
(wynik uzyskany w województwie lubuskim jest prawie o 35% niższy od średniej dla Polski). 
Różnica ta w kolejnych latach będzie się nadal zwiększać. 

W kolejnych latach prognozuje się natomiast wzrost produktywności pracy w przemyśle 
w tempie nieznacznie wyższym od średniej dynamiki krajowej, przy stabilnym poziomie 
zatrudnienia, co świadczy o znaczącej roli tego sektora dla całej gospodarki regionu.  

                                                             
11 Ekspertyza pn.: „Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji w Polsce w województwach oraz 
wskaźniki wyprzedzające koniunktury”, BIEC, Warszawa, maj 2011. 
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Wzrost wydajności pracy w Polsce obserwowany jest już od kilku lat (w 2012 r. odnotowano 
wzrost na poziomie 5,6% w porównaniu do roku poprzedniego). Mimo wzrostu, jest ona nadal 
trzykrotnie mniejsza niż średnio w Unii Europejskiej. 
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Trend nr 3. „Inwestycje” 

Inwestycje są jedną z kluczowych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, wielkości 
ekonomicznych. Wysoki poziom nakładów na inwestycje można interpretować jako jedną z miar 
dobrej koniunktury gospodarczej.  Województwo lubuskie charakteryzuje się znacznymi 
zmianami w tym zakresie.  Dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
w województwie lubuskim odnotowano przede wszystkim w roku 2010, w którym nakłady te 
w porównaniu np. do roku 2003 wzrosły ponad 3-krotnie, przewyższając poziom średni w kraju. 
Natomiast już w roku 2012 ich poziom był znacznie niższy niż przeciętnie w kraju.  

Wykres 4. Nakłady przedsiębiorstw na inwestycje w Polsce i w województwie lubuskim w latach 
2003-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Prognozuje się, że szacunkowa wielkość inwestycji w województwie lubuskim na koniec 2020 r. 
powinna wynosić około 8 tys. zł na 1 mieszkańca, przy czym jest to wartość o ponad jedną 
czwartą niższą od średniej krajowej.  

Komisja Europejska w ramach realizacji Strayegii Europa 2020 przygotowuje co roku raport pn. 
Innovation Union Scoreboard (IUS), przedstawiający w ujęciu porównawczym innowacyjność 
Państw Członkowskich oraz wybranych krajów spoza UE oraz przedstawiający ich ranking 
tworzony na podstawie wartości indeksu SII (Summary Innovation Index), obliczanego na 
podstawie zestawienia 25 wskaźników badających różne obszary innowacyjności. Wartość 
indeksu SII dla Polski za rok 2013 wyniosła 0,28 pkt., co plasuje nasz kraj na czwartym miejscu 
od końca Polska wyprzedza jedynie Bułgarię, Łotwę i Rumunię, a więc kraje należące do 
najsłabszej kategorii tzw. skromnych innowatorów. Wskaźnik SII dla naszego kraju pozwala 
zaliczyć nas (na ostatnim miejscu) do wyższej kategorii tzw. umiarkowanych innowatorów. W 
poprzednim roku, zajmując to samo - czwarte miejsce od końca, byliśmy jednak zaliczani do 
najsłabszej kategorii. 

Trend nr 4. „Znaczny potencjał podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego” 
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Województwo lubuskie charakteryzuje się wyższą niż w przeciętnie w kraju liczbą podmiotów 
z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. W 2011 r. w regionie 
funkcjonowało 809 takich podmiotów, z czego 528 stanowiły mikro przedsiębiorstwa 
(zatrudniające co najwyżej 9 pracowników), 162 małe (10-49 pracowników), 93 średnie (50-
249 pracowników) oraz 26 dużych (powyżej 249 pracowników). Struktura wewnątrzregionalna 
w układzie podregionów w tym zakresie jest podobna. W podregionie gorzowskim 
funkcjonowało w 2011 roku 401 takich podmiotów, a w podregionie zielonogórskim 408. 
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego skupione są przede wszystkim w Gorzowie Wlkp. 
(142 podmioty) oraz w Zielonej Górze (113 podmiotów). Dość dużo tego typu przedsiębiorstw 
prowadzi działalność również na terenie powiatów: żarskiego (80 podmiotów), słubickiego 
(79 podmiotów), gorzowskiego (66 podmiotów) oraz zielonogórskiego (57 podmiotów). 
W pozostałych powiatach województwa liczba podmiotów tego typu waha się w granicach od 
4 (powiat wschowski) do 53 (powiat świebodziński). 

Trend nr 5. „Znacznie niższa niż przeciętnie w kraju aktywność w zakresie pozyskiwania 
patentów” 

W województwie lubuskim obserwuje się zdecydowanie niższy niż w przypadku innych 
regionów poziom wskaźników dotyczących uzyskiwania patentów. Z danych GUS wynika, że np. 
w 2010 r. w regionie zgłoszono 28 wynalazków, a 7 z nich doczekało się udzielenia patentu. 
Wartości te stanowią odpowiednio 08% i 1,2% obu wskaźników dla całego kraju. Natomiast 
liczba zgłoszeń w województwach ościennych w tym samym roku kształtowała się na znacznie 
wyższym poziomie. W województwie dolnośląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim 
zgłoszono odpowiednio 287, 282 i 109 wynalazków, na które udzielono 170, 105 i 43 patenty. 
Wartości te obrazują ogromny dystans dzielący lubuskie i sąsiednie regiony.  

Trendy zidentyfikowane w analizie potencjału gospodarczego regionu, w większości przypadków 
niekorzystne, pokazują pilną potrzebę wzrostu aktywności w tym obszarze. Są one z jednej strony 
wynikiem słabszych niż w innych regionach potencjałów głównie: społecznego i instytucjonalnego, 
z drugiej strony niska jakość potencjału gospodarczego istotnie wpływa na wolniejsze niż w innych 
regionach tempo rozwoju w tych obszarach. 

1.5. Potencjał endogeniczny województwa a jego Inteligentne 
Specjalizacje  

Termin inteligentna specjalizacja obejmuje dziedziny/ obszary o największym potencjale, 
które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną regionu (subregionu) na poziomie 
międzynarodowym, poprzez skoncentrowanie na nich wsparcia, w tym szczególnie w zakresie 
badań i rozwoju innowacji. Są to obszary niekoniecznie skoncentrowane na jednej branży, 
możliwe jest również podejście międzysektorowe, obejmujące nie tylko innowacyjne produkty, 
ale również innowacje organizacyjne, marketingowe, usługowe, społeczne; skupiające się nie 
tylko na technologiach ogólnych, ale dotyczące również zastosowań tych technologii w jednej 
lub kilku ważnych dla regionu dziedzinach. 
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Proces wyłaniania inteligentnych potencjałów jest działaniem ukierunkowanym na wspólne 
podjęcie decyzji, współpracę oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy podmiotami. Powiązania 
te mogą być różnego typu – kooperacji, kooptacji i dotyczyć podmiotów o różnej specyfice. 
Ważne są również działania wiążące zidentyfikowane potencjały gospodarcze z innymi 
potencjałami regionu.  

Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. aktywnie uczestniczy w wyznaczaniu 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacji (RIS = RSS – Regional Smart Specialisation). W ramach tego procesu wyłonione 
zostały: obecne kluczowe dla regionu branże oraz startery gospodarcze, czyli nowe branże ze 
znacznym potencjałem rozwojowym. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Urząd Marszałkowski uznał w najnowszej wersji projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego – Lubuskie 2020, że technologie środowiskowe będą jedną z wiodących 
inteligentnych specjalizacji województwa. Taka opinia znacząco zwiększa szanse na rozwój 
Spółki, ponieważ podnosi rangę technologii środowiskowych, będących w głównej orbicie 
zainteresowań Spółki, do pozycji wiodących w regionie.   

Zgodnie z definicją OECD technologie i usługi środowiskowe obejmują wszelkiego rodzaju 
produkty, procesy technologiczne, usługi, a nawet koncepcje działania, które w trakcie swojego 
cyklu życia powodują znacznie mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego niż inne, 
alternatywne substytuty. Ich zastosowanie wiąże się między innymi z ograniczeniem 
zanieczyszczenia, zmniejszeniem ryzyka środowiskowego i innych negatywnych oddziaływań 
wynikających z wykorzystania zasobów (w tym energii) w stosunku do rozwiązań 
alternatywnych. 

Zakres funkcjonalny firm i organizacji prowadzących działalność na rynku technologii i usług 
środowiskowych jest niezwykle szeroki i istotny, gdyż dotyczy wszelkich możliwych form 
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działalności prowadzących do zmniejszenia negatywnego wpływu oddziaływania człowieka na 
środowisko naturalne.  

Zakres kooperacji w branży związanej z technologiami i usługami środowiskowymi obrazuje 
kolejny rysunek. 
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Źródło: Cheba K., Hołub-Iwan J., Wala A., Potencjały rozwojowe województwa lubuskiego, UMWL, grudzień 
2013. 

Polskie firmy, oferujące technologie przyjazne środowisku, odnoszą coraz większe sukcesy na 
rynkach zagranicznych Do największych osiągnięć polskich firm można zaliczyć np.: system do 
ekologicznej produkcji paliw płynnych z odpadów tworzyw sztucznych, który został dotychczas 
wdrożony m.in. w Indiach i Tajlandii oraz technologia szybkiego budowania wysokiej jakości 
trwałych budynków oszczędzających energię, stosowana w 28 krajach na całym świecie12. 
Technologie środowiskowe zostały uznane na całym świecie za czynnik wzrostu, a przemysł 
związany z ochroną środowiska stał się bardzo ważnym segmentem gospodarki europejskiej. 
Branże przemysłowe związane z ochroną środowiska stymulują wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej (UE). Stanowią one 2,2% PKB Wspólnoty 
Europejskiej, czyli ok. 227 mld euro i są ważnym, szybko rozwijającym się segmentem 
gospodarki unijnej.  

Szacuje się, że przemysł UE związany z ochroną środowiska stanowi jedną trzecią światowego 
ekoprzemysłu i zapewnia 3,5 mln pełnoetatowych miejsc pracy1. W porównaniu z 2007 r. 
w sektorze czystych technologii, odnotowano 20-procentowy wzrost inwestycji typu venture 
capital. Przemysł środowiskowy reprezentuje olbrzymi potencjał innowacyjny i gospodarczy. 
Odgrywa on szczególną rolę w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego na świecie i podobną 
funkcję powinien pełnić w Polsce. 

                                                             
12 http://ekorynek.com/prze/421-polskie-technologie-srodowiskowe-nagrodzone 
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ROZDZIAŁ 2 

Identyfikacja obszarów działalności GOT PNP SP. Z O.O. 
 

2.1. Geneza utworzenia Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku 
Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. 

Jednym z priorytetów perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 jest znaczące wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego Unii Europejskiej. Na ten cel będą kierowane bardzo poważne środki 
finansowe. Jest to niebywała okazja dla firm polskich, szczególnie w regionach mających niski 
poziom innowacji.  

Odpowiedzią na to wyzwanie było utworzenie przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 
Lubuski Klaster Metalowy, Miasto Gorzów Wielkopolski oraz Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową w Gorzowie Wlkp. w listopadzie 2013 roku Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o. Powołanie spółki GOT PNP było 
następstwem porozumienia o utworzeniu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, zawartego 
14 marca 2012 roku pomiędzy Miastem Gorzów Wielkopolski, Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. 
z o.o., Lubuskim Klastrem Metalowym i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie 
Wlkp.  

Dnia 5 listopada 2013 r. sygnatariusze porozumienia podpisali założycielski akt notarialny 
spółki o pełnej nazwie Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy 
Sp. z o.o.  

Powołanie GOT PNP Sp. z o.o. jest odpowiedzią na cele zapisane w Strategii ZUO Sp. z o.o. 
a planowane w ramach Parku inwestycje są odpowiedzią na cele, jakie postawiła sobie spółka 
GOT PNP na kolejne lata swojej działalności. 

Głównym obszarem działalności obu spółek jest:  

 Zastosowanie innowacyjnych technologii środowiskowych, w tym pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych, 

 Propagowanie postaw ekologicznych i zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia 
jakości życia społeczeństwa, podniesienia świadomości i zmiany mentalności 
społeczeństwa w zakresie środowiska przy wykorzystaniu nowych technologii 
i innowacji. 

GOT PNP Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego, jej kapitał zakładowy przekracza 15 mln zł. 
Grono udziałowców Spółki liczy obecnie 17 podmiotów i będzie sukcesywnie powiększane. 
Pozyskany wkład własny zostanie wykorzystany jako wkład własny do projektów celowych oraz 
rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. 



 

23 

 

GOT PNP Sp. z o. o. przyczyni się do dynamicznego rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej oraz 
zwiększenia potencjału województwa lubuskiego. 
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2.2. Prezentacja partnerów – sygnatariuszy utworzenia Spółki 

 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. powstał 
w ramach kompleksowego planu zagospodarowania 
odpadów realizowanego przez miasto Gorzów Wlkp.  

Spółka świadczy usługi w ogólnym interesie gospodarczym polegające na przetwarzaniu 
odpadów komunalnych, odzysku surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem 
odpadów niebezpiecznych i przemysłowych, a także kompostowaniu wyselekcjonowanej frakcji 
organicznej. 

W ciągu ponad 20-letniej historii firmy charakterystyczny jest jej ciągły rozwój organizacyjny 
i technologiczny oraz sukcesywne poszerzanie zakresu świadczonych usług m.in. poprzez: 

 uzyskanie statusu RIPOK’u we wszystkich wymaganych obszarach prawnych, jako 
instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów 
komunalnych, do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów oraz do składowania odpadów; 

 aktywne uczestniczenie w budowaniu systemu gospodarki odpadami na obszarze 
swojego oddziaływania we współpracy z partnerami z samorządów; 

 modernizację linii technologicznej przetwarzania odpadów skutkujące: odzyskiem 
surowców wtórnych na poziomie ca 70%, selekcją frakcji wysokoenergetycznej w celu 
wyprodukowania paliwa RDF, zmniejszeniem poziomu odpadów składowanych, 
zastosowanie nowoczesnych technologii BAT (m.in. separatorów optycznych); 

 doczyszczanie wytworzonego kompostu na jedynej w kraju linii uszlachetniania 
kompostu; 

 stosowanie wytworzonego kompostu na terenach zdegradowanych, pod uprawy roślin 
energetycznych; 

 zagospodarowywanie odpadów przemysłowych do produkcji paliwa RDF; 
 wybudowanie jedynego w województwie składowiska odpadów zawierających azbest; 
 bioremediację gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi; 
 utworzenie jedynego w regionie grzebowiska dla zwierząt domowych; 
 uruchomienie akredytowanego laboratorium badawczego; 
 uruchomienie linii do przetwarzania baterii; 
 innowacyjną rekultywację składowiska – wybudowanie municypalnego pola golfowego; 
 wdrożenie systemu Eko-Zarządzania i Audytu EMAS; 
 propagowanie idei ochrony środowiska poprzez działania edukacyjne i działalność 

prospołeczną, opartą na realizowanej strategii Spółki; 
 utworzenie inkubatora innowacji, Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje”; 
 utworzenie zakładu gospodarki biokomponentami, w którym wdrożony został program 

skojarzenia gospodarki odpadami z rolnictwem i energią odnawialną; 



 

26 

 

 powołanie spółek celowych do realizacji określonych zamierzeń inwestycyjnych m.in.: 
produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, produkcji energii 
elektrycznej i cieplej  w kogeneracji, oraz recyklingu baterii. 

Spółka działa w poszanowaniu przepisów prawa, środowiska, człowieka i partnerów 
biznesowych. Dąży do rozwoju innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów 
i przybliżania problematyki ekologii i ochrony środowiska społeczeństwu. A wykształcona, 
świadoma ekologicznie kadra warunkuje realizację założonych celów.  

Kompleksowe podejście Spółki do ochrony środowiska, a szczególności do poszukiwania 
alternatywnych sposobów zagospodarowania odpadów, umożliwiło rozwinięcie własnej 
działalności badawczej, a także prowadzenie (wspólnie z uczelniami z całego kraju) badań 
celowych.  

Spółka od ponad dziesięciu lat prowadzi laboratorium fizyko-chemiczne, które stanowiło bazę 
do utworzenia Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” w Stanowicach. Centrum 
to jest unikalnym połączeniem laboratorium fizyko-chemicznego oraz trzech półtechnicznych 
linii badawczych, służących do analizowania i weryfikowania innowacyjnych technologii 
środowiskowych.  

Spółkę wyróżnia również innowacyjne podejście do rekultywacji terenów zdegradowanych, 
o czym świadczy realizacja unikalnego w skali Europy projektu. W ramach rekultywacji 
zamkniętego składowiska odpadów w Gorzowie Wlkp. Spółka wybudowała municypalne pole 
golfowe położne niemal w administracyjnym centrum Miasta. Realizacja zadań, łączących 
działania biznesowe z troską o środowisko, pozwala wyróżnić firmę jako funkcjonującą zgodnie 
z polityką społecznej odpowiedzialności biznesu. Przy okazji licznych projektów inwestycyjnych 
Spółka do wielu lat korzysta ze wsparcia środków unijnych. 

Ponadto ZUO Sp. z o. o., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju realizuje różnorodne programy 
edukacji ekologicznej oraz szereg inicjatyw prospołecznych. Spółkę wyróżnia nowatorskie 
i innowacyjne podejście we wdrażaniu zamierzeń inwestycyjnych, co czyni ja liderem 
w gospodarce odpadamy na rynku regionalnym.  

Wieloletnie działania Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., których elementami było wdrażane 
innowacyjnych w skali kraju rozwiązań technologicznych, wymagały współpracy z naukowcami 
i uczelniami wyższymi. Wraz z nowymi projektami kontakty te były systematycznie poszerzane.  

Jednocześnie wymagania stawiane przez jednostki kontrolujące, doprowadziły do powstania 
laboratorium fizyko-chemicznego, które początkowo działało na potrzeby własne Spółki, ale 
szybko zaczęło pozyskiwać zlecenia prowadzenia badań i analiz z rynku. Oba te czynniki 
doprowadziły do uruchomienia projektu budowy Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-
Innowacje” w Stanowicach, w którym Spółka skanalizowała swoją aktywność w obszarze 
rozwijania technologii i poszukiwania nowych rozwiązań w obszarze technologii 
środowiskowych. Projekt ten stał się jednym z elementów porozumienia powołującego 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny. To z kolei było przyczynkiem do powołania spółki prawa 
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handlowego, w która koncentruje się na poszukiwaniu nowych technologii środowiskowych, ich 
rozwojem oraz wdrażaniem. ZUO Sp. z o.o było głównym animatorem powstania nowej spółki. 
Zarząd podjął decyzję o wniesieniu do nowego podmiotu Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa, która nadała mu kształt biznesowy i pozwoliła na szybkie rozpoczęcie 
działalności komercyjnej. 
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Przemysł metalowy w Regionie Lubuskim był zawsze istotną częścią 
potencjału gospodarczego. Suma tego potencjału wyrażona 
w wartości sprzedaży i zatrudnienia, stawia przemysł metalowy 
Regionu Lubuskiego w czołówce gospodarki regionu. Lubuski 
Klaster Metalowy jest Stowarzyszeniem otwartym dla 
przedsiębiorstw metalowych całego Województwa Lubuskiego 
i województw przyległych, dla jednostek naukowo badawczych 
i uczelni a także innych podmiotów otoczenia gospodarczego. 

Stowarzyszenie "Lubuski Klaster Metalowy" zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 30 maja 2008. Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji 
Pracodawców - skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – 
w ogólnoeuropejskim projekcie "ClusterNet". Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy 
promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry. Obecnie (stan na kwiecień 2013 r.) w ramach 
Lubuskiego Klastra Metalowego działają 23 podmioty, w tym: 18 przedsiębiorstw, 4 instytucje 
wsparcia, 1 jednostka badawczo-rozwojowa oraz 3 inne podmioty. Lubuski Klaster Metalowy 
skupia przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią w sumie 83,33% 
wszystkich przedsiębiorstw w klastrze. Natomiast duże przedsiębiorstwa zatrudniające 250 
i więcej pracowników stanowią blisko 7% wszystkich przedsiębiorstw. Firmy w klastrze 
wykorzystują dostęp do lokalnej wiedzy i rynku pracy oraz transgraniczne położenie regionu, 
w którym firmy z klastra prowadzą działalność w celu rozwoju wyspecjalizowanej sprzedaży 
produktów oraz usług. 

Potwierdzeniem aktywności klastra jest dwukrotny udział w projekcie PARP „Benchmarking 
klastrów w Polsce”, do którego kwalifikowane były organizacje spełniające określone kryteria 
związane z aktywnością, doświadczeniem i zakresem działalności. Lubuski Klaster Metalowy 
został zakwalifikowany do tego badania w latach 2010, 2012 oraz 2014 spośród około 500 
organizacji tego typu w Polsce. 

Lubuski Klaster Metalowy aktywnie uczestniczy w działaniach dotyczących utworzenia 
Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego. Klaster jest jednym z inicjatorów tego 
przedsięwzięcia. Jest to sytuacja o tyle szczególna, że to z reguły parki technologiczne są 
inicjatorami tworzenia klastrów. W przypadku Lubuskiego Klastra Metalowego sytuacja jest 
odwrotna. Klaster wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Zakładem Utylizacji 
Odpadów oraz Urzędem Miasta Gorzowa Wlkp. jest inicjatorem utworzenia Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego w obszarze technologii środowiskowych i ekoinnowacji. Aktywność 
Klastra w tym zakresie jest naturalną konsekwencją jego dotychczasowej działalności. Klaster 
jest jednym z inicjatorów utworzenia technicznych kierunków kształcenia zawodowego 
zarówno na poziomie średnim jak i wyższym. W wyniku starań Klastra w gorzowskich szkołach 
średnich oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wlkp. utworzono kierunki techniczne dostosowane do potrzeb firm tworzących klaster. Część 
zajęć w ramach utworzonych kierunków prowadzona jest na terenie firm tworzących Klaster. 
Zajęcia praktyczne prowadzone są przez pracowników firm klastrowych. Efektem 
podejmowanych działań w tym zakresie jest wzrost aktywności klastra w obszarze współpracy 



 

29 

 

z otoczeniem, tworzenie warunków do rozwoju kształcenia na poziomie średnim i wyższym 
w ramach kierunków istotnych z punktu widzenia klastra. 

 

Klaster posiada ugruntowaną pozycję partnera we współpracy transgranicznej na pograniczu 
polsko – niemieckim, aktywnie uczestniczył w następujących projektach w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013, 
w charakterze partnera lub beneficjenta:  

 projekt „TINA” (Transgraniczna wymiana wiedzy i doświadczeń na temat innowacyjnej 
polityki pracy w branży metalowej pomiędzy Brandenburgią i Polską); 

 projekt "Green Jobs w przemyśle metalowym” - Transnarodowa wymiana wiedzy 
i doświadczeń w zakresie przemian rynku pracy dla nowych wymagań jakościowych 
i jakości pracy celem uzyskania trwałego rozwoju, w partnerstwie z IMU Institut Berlin 
GmbH; 

 projekt „INT-LERNEN” (Wspieranie międzyregionalnej kompetencji kształcenia w 
branży metalowej i elektrycznej na przykładzie regionu przygranicznego Wschodnia 
Brandenburgia-Zachodnia Polska); 

 projekt „Migracja czy kooperacja - badanie branży metalowej w obszarze Lubuskie - 
Brandenburgia”.  

Klaster prowadzi stałą współpracę z: profil.metall - GRW-Netzwerk Stahl- und 
Metallverarbeitung in Brandenburg und Berlin, ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH Frankfurt 
(Oder), IMU Institut GmbH i Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder). 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim jest uczelnią publiczną działającą na podstawie ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) Dysponuje największym potencjałem dydaktycznym 
na rynku edukacyjnym w regionie gorzowskim.  

 
Uczelnia posiada bogatą ofertę kierunków i specjalności kształcenia oraz zróżnicowane pod 
względem merytorycznym studia podyplomowe. Rozszerzana systematycznie oferta 
edukacyjna, a także podniesienie atrakcyjności Uczelni poprzez możliwość odbywania jedno- lub 
dwusemestralnych studiów zagranicznych w ramach programów europejskich, rozwój bazy 
materialnej oraz możliwość uczestnictwa w studenckim życiu kulturalnym i sportowym, 
przyczyniają się do stałego zainteresowania ofertą gorzowskiej uczelni. Uczelnia podejmuje 
starania pozwalające na bieżące dostosowywanie oferowanej oferty w zakresie proponowanych 
kierunków, jak i specjalności studiów, oraz uzyskiwanych przez studentów kwalifikacji i kompe-
tencji do potrzeb rynku pracy. W Uczelni działają cztery Wydziały: Administracji 
i Bezpieczeństwa Narodowego, Humanistyczny, Ekonomiczny i Techniczny. Obecnie uczelnia 
prowadzi studia – w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych  – na 13 kierunkach na 
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poziomie studiów I stopnia oraz dwóch kierunkach studiów: filologia polska i zarządzanie na 
poziomie studiów II stopnia. W ramach prowadzonych kierunków studiów studenci mają do 
wyboru 40 specjalności na studiach I stopnia i 5 specjalności na studiach II stopnia. Kierunki 
studiów na Wydziale Technicznym realizują profil praktyczny. 

Uczelnia ma podpisane porozumienia i umowy ze stowarzyszeniami i firmami otoczenia 
gospodarczego, są to np.: Lubuski Klaster Metalowy, Zakład Mechaniczny „Mestil” Sp. z o. o., ae-
group ze Strzelec Krajeńskich, Holding ‘ZREMB’ GORZÓW, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z  o. o., 
Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Elektrycznych. Celem podpisanych porozumień 
jest wykorzystanie potencjału i pozycji Uczelni oraz infrastruktury, doświadczeń i dorobku 
firm dla dalszych działań służących dobru obu stron podpisujących porozumienie, co w 
konsekwencji przyczyni się do wzbogacania wiedzy i umiejętności studentów, a także do 
zmniejszania problemów bezrobocia i jego skutków. 

 

 

Rozwój gospodarczy miasta Gorzowa Wlkp. w dużej 
mierze uzależniony jest od posiadanego w przyszłości 
potencjału kadrowego oraz od współpracy pomiędzy 
sferą nauki i biznesu.  

Są to czynniki, które na obecną chwilę nie są silną stroną miasta i które wymagają intensywnych 
działań zarówno ze strony samego środowiska akademickiego jak i samorządów, instytucji 
otoczenia biznesu, czy samych przedsiębiorców. Do głównych barier rozwoju gospodarczego 
Gorzowa Wlkp. zaliczyć należy niewystarczający poziom oraz wadliwą strukturę kwalifikacji 
zawodowych nieprzystającą do potrzeb gospodarki oraz brak silnego ośrodka akademickiego w 
tej części regionu. Niepokojący jest także niski udział prac B+R w lokalnej gospodarce oraz 
skrajnie niskie wydatki przedsiębiorstw na ten sektor. Czynniki te ograniczają rozwój kapitału 
społecznego miasta oraz potwierdzają konieczność poprawy sytuacji w tym zakresie.  

Utworzenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo – Przemysłowego Spółki 
z o.o. w Gorzowie Wlkp. ma fundamentalne znaczenie dla poprawy obecnej sytuacji i pozytywnie 
wpłynie na rozwój całego regionu. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie 
środowiska innowacyjnego na styku nauki i biznesu, zdolnego do przekształcania wiedzy 
w nowe produkty i usługi.  

Działalność GOT PNP Sp. z o.o. może bezpośrednio ingerować w zmianę struktury gospodarczej 
Gorzowa i Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kompleksowy charakter usług oferowanych 
przez park przedsiębiorcom pomyślany jest jako wyjątkowy w skali regionu i stwarza szansę 
wykreowania bardzo silnego potencjału oddziaływania na lokalną gospodarkę. Przewiduje się 
także, iż doprowadzi do wzrostu liczby firm wykorzystujących nowoczesne technologie, a tym 
samym do poprawy struktury lokalnej gospodarki. Wpłynie potencjalnie na poprawę pozycji 
konkurencyjnej i zdolności innowacyjnych dzięki wzmocnieniu zdolności sektora badawczo-
wdrożeniowego i transferowi nowych technologii do lokalnych firm. Pozytywnie przyczyni się 
do rozwoju środowiska przedsiębiorczości i innowacyjności.  
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Pośredni charakter oddziaływania ma przede wszystkim wymiar społeczny. Park tworzy nie 
tylko nową jakość infrastruktury gospodarczej dla potrzeb regionalnego systemu innowacji, ale 
także przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń, a zatem rozwój zasobów ludzkich. Działania 
w ramach GOT PNP wpłyną pozytywnie na jakość edukacji zawodowej, a w efekcie na zdolności 
i umiejętności kadr przyszłej gospodarki. Umożliwi to również rozwój przedsiębiorstw opartych 
na nowej wiedzy, głównie przez studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników 
naukowych. 

Utworzenie w Mieście GOT PNP wpłynie ponadto na poprawę wizerunku Miasta Gorzowa 
Wlkp. i regionu. Będzie to sygnał dla mieszkańców i zewnętrznych inwestorów, że lokalne 
środowisko jest otwarte na innowacje i w sposób nowoczesny myśli o aktywizacji rozwoju 
gospodarczego regionu.  
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2.3. Struktura organizacyjna Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego 
PNP Spółka z o.o.  

Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju. O wczesnej fazie 
rozwoju Parku świadczy przede wszystkim:  

 kształtowanie się struktur organizacyjnych; 
 kształtowanie oferty usług dla klientów Parku; 
 przygotowywanie do rozruchu zasobów infrastrukturalnych; 
 brak (jeszcze) skomercjalizowanych innowacyjnych pomysłów; 
 pozyskiwanie kapitału na rozwój działalności inwestycyjnej. 

Faza rozwoju stanowi trudne wyzwanie dla Parku szczególnie w okresie zakończenia okresu 
programowania środków UE 2007 – 2013 i brak rozporządzeń w zakresie wdrożenia 
finansowania w nowym okresie programowania do 2020 roku.  

Faza rozwoju GOT PNP Sp. z o.o. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiony na rysunku cykl życia stanowi typowy model wynikający z teorii organizacji. 
Większość organizacji przechodzi przez taki cykl. Analiza przedstawionych faz pozwala na 
stwierdzenie, że cykle rozwojowe parków, w tym także GOT PNP Sp. z o.o. można porównywać 
do cyklu życia organizacji opisywanych w teorii nauk o zarządzaniu.  

Przedstawione fazy rozwojowe: wprowadzenie na rynek, wzrost, dojrzałość, czy schyłek 
działalności, są charakterystyczne dla cyklu rozwojowego wszystkich parków w Polsce, przy 
czym nie wszystkie parki dochodzą do fazy stagnacji swojego rozwoju. Jest to z jednej strony 
uzależnione od okresu funkcjonowania parku na rynku, z drugiej od aktywności organizacji na 
rynku.  

Rozwój działalności 

Czas

Wprowadzenie na 
rynek 

Wzrost Dojrzałość Spadek 

Obecny etap rozwoju 
GOT PNP Sp. Z o. o. 
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W przypadku GOT PNP Sp. z o.o. w kolejnym etapie rozwoju, obejmującym „wzrost” organizacji,  
obserwować będziemy intensywny rozwój Spółki, będzie to okres dynamicznej realizacji 
założonych celów rynkowych.  

GOT PNP Sp. z o.o. jest jednym z wielu parków w Polsce, znajdujących się w fazie wejścia na 
rynek. Istotną różnicą jednak pomiędzy Spółką a innymi parkami będącymi w tej fazie jest 
posiadane doświadczenie i rozwinięta współpraca z podmiotami gospodarczymi. W Polsce 
posiadanie takiego doświadczenia przede wszystkim w zakresie współpracy z gospodarką 
należy do rzadkości.  

Obecna struktura organizacyjna GOT PNP Sp. z o.o.  przedstawia się następująco: 
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2.4. Zakres działalności Parku 

2.4.1. Komponenty działalności GOT  

Powołanie Spółki, która z racji swojej specjalizacji i konfiguracji udziałowców ma unikalny 
charakter, było poprzedzone ponad rocznymi przygotowaniami, analizami i rozmowami 
z innymi parkami technologicznymi, instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami 
pośredniczącymi funduszy unijnych.  

Obecną strukturę komponentów działalności GOT tworzy: Centrum Transferu Technologii 
Środowiskowych, Laboratoria dedykowane dla przemysłu oraz Klub Młodego Wynalazcy. 

Strukturę komponentów działalności Spółki oraz jego powiązania z otoczeniem zewnętrznym 
można przedstawić w następujący sposób:  

 

 

 
 
 
 

 
Centrum Transferu Technologii Środowiskowych tworzone jest z myślą o przedsięwzięciach 
związanych z badaniami i wdrażaniem technologii środowiskowych przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Głównymi obszarami działalności Centrum będzie: wyszukiwanie 
innowacyjnych technologii w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, 
prowadzenie badań i prac rozwojowych prowadzących do komercjalizacji nowatorskich 
rozwiązań w zakresie technologii środowiskowych. 

Laboratoria dedykowane dla przemysłu tworzone będą w ramach rozbudowywanych 
i zmodernizowanych obiektów na terenie, których powstaną hale produkcyjne do prowadzenia 
prac rozwojowych w ramach tworzenia prototypowych linii technologicznych oraz 
pomieszczenia laboratoryjne do prowadzenia badań przemysłowych nad uzyskaniem nowych 
bądź znacząco ulepszonych produktów dla przedsiębiorstw. Pierwszym planowanym 
laboratorium, dla którego podejmowane będą prace adaptacyjne oraz kupowane będzie 
wyposażenie, jest laboratorium metrologiczne 3D. Laboratorium to będzie dedykowane dla 
przedsiębiorców, głównie z branży metalowej. Parametry techniczne tworzonego laboratorium 

GOT PNP Sp. z o.o.

Centrum 
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będą gwarantowały przedsiębiorcom możliwość spełnienia wszystkich norm technicznych 
wymaganych przez klientów. Laboratorium będzie wyposażone w wysokiej klasy urządzenia 
z oprzyrządowaniem służące do wykonywania precyzyjnych pomiarów – są to między innymi: 
ramię pomiarowe z oprzyrządowaniem, skaner 3D oraz współrzędnościowa maszyna 
pomiarowa. Urządzenia te umożliwiają bardzo dokładne wyznaczenie wartości wymiarów 
złożonych oraz błędów kształtu i położenia. Przeznaczenie pozostałych rozbudowywanych hal 
produkcyjno-laboratoryjnych będzie uniwersalne. Zakres i sposób ich działania będzie 
uzależniony od rodzaju badań zleconych lub wykonywanych przez naukowców lub 
przedsiębiorców.  

Klub Młodego Wynalazcy zlokalizowany na terenie kompleksu pałacowo-parkowego 
w Stanowicach prowadzi działalność od stycznia 2014 r. Celem utworzenia Klubu jest budowa 
zespołu laboratoriów umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk 
przyrodniczych i technicznych. Zajęcia prowadzone w formie laboratoriów pozwolą dzieciom 
i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły średnie) na samodzielne 
prowadzenie doświadczeń, tematycznie związanych z programem nauczania. Obecnie w ramach 
Klubu Młodego Wynalazcy funkcjonuje laboratorium fizyko-chemiczne dla 32 osób, spełniające 
wszelkie normy bezpieczeństwa, wyposażone w profesjonalny sprzęt, którego działania 
i podejmowane inicjatywy będą koordynowane przez specjalistów zatrudnionych w Centrum 
badawczo-wdrożeniowym „Eko –innowacje”. Rozpoczęła się również rozbudowa Klubu 
o kolejne cztery specjalistyczne laboratoria: fizyczne i energii odnawialnej, elektroniczne 
i cybernetyki, biologiczno-chemiczne wraz ze specjalistycznymi pracowniami genetyki 
i roślinnych kultur in vitro oraz laboratorium dla dzieci młodszych. Realizowany w ten sposób 
projekt stwarza młodzieży niepowtarzalną możliwość czerpania wiedzy i nabywania 
praktycznych umiejętności od doświadczonej kadry laboratoryjnej.  

 2.4.2. Podstawowe obszary działalności GOT PNP Sp. z o.o.  

Podstawowe obszary działalności Spółki obejmują:  

 Wyszukiwanie, weryfikację, badanie oraz komercjalizację innowacyjnych technologii 
pochodzących z instytucji badawczych oraz od przedsiębiorców. 

 Budowę profesjonalnego zaplecza badawczo-pomiarowego dedykowanego dla 
przedsiębiorstw przemysłu metalowego, wiodącego w naszym regionie. 

 Przygotowanie zaplecza kadrowego dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, poprzez 
promowanie nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. poza realizacją 
podstawowych celów, prowadzi swoją działalność również w następujących obszarach: 

 Wsparcie techniczne i outsourcing usług dla spółek, w których będzie zaangażowany 
i dla innych podmiotów; 

 Udział w projektach badawczych organizowanych przez uczelnie i instytuty badawcze, 
 Udział w konsorcjach badawczo-wdrożeniowych; 
 Organizacja szkoleń i praktycznych zajęć laboratoryjnych, w tym zajęć dla młodzieży; 
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 Organizacja innych projektów celowych współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej; 

 Sprzedaż innowacyjnych technologii rozwijanej w innej formie niż tworzenie nowych 
podmiotów gospodarczych; 

 Usługi doradcze; 
 Realizowanie i konsolidowanie dla przedsiębiorstw, głównie członków Lubuskiego 

Klastra Metalowego usług wspólnych, dla których można uzyskać efekt skali; 
 Uzbrajanie własnych terenów inwestycyjnych, w tym realizacja projektów związanych 

z lokowaniem instalacji energii odnawialnej średniej mocy; 
 Sprzedaż i dzierżawa gruntów inwestycyjnych. 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. zamierza 
skorzystać szansy jaką daje nowa perspektywa finansowa UE i aktywnie uczestniczyć we 
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, głównie w obszarze technologii środowiskowych.  

Celem jest stworzenie dynamicznie funkcjonującego przedsiębiorstwa typu venture capital, 
które będzie pozyskiwało innowacyjne technologie opracowywane przez uczelnie, instytuty 
badawcze oraz przedsiębiorców, weryfikowało je i w przypadku pozytywnego wyniku, wspólnie 
z przedsiębiorcami skupionymi wokół GOT, komercjalizowało nowatorskie rozwiązania poprzez 
powoływanie spółek celowych.  

2.5. Oferta usług dla lokatorów i klientów GOT PNP Sp. z o.o.  

2.5.1. Wynajmem powierzchni i terenów pod inwestycje  

Istotą działalności parków technologicznych jest udostępnianie powierzchni klientom. Wynika 
to z samej definicji parku i odróżnia go od innych instytucji innowacyjnego biznesu jak Centrum 
Transferu Technologii, czy inkubatora przedsiębiorczości. Powierzchnia ta może dotyczyć:  

 powierzchni biurowych; 
 laboratoriów badawczych; 
 terenów pod inwestycje.  

GOT PNP Sp. z o.o., na obecnym etapie rozwoju, dysponuje przede wszystkim terenami 
z przeznaczeniem pod inwestycje oraz laboratoriami badawczymi. Potencjał ten będzie podlegał 
dalszej rozbudowie. Ważnym obszarem działalności Spółki jest oferowanie atrakcyjnych 
terenów inwestycyjnych dla firm, które będą chciały zlokalizować swoje zakłady produkcyjne 
lub usługowe na terenach należących do Spółki. Takie podejście oznacza, iż GOT PNP Sp. z o.o. 
stawia przede wszystkim na współpracę z inwestorami, którzy w sposób trwały zwiążą się 
z regionem i będą w stanie zapewnić regionowi zarówno potencjał zatrudnieniowy jak 
i innowacyjny.  

Trwająca obecnie rozbudowa Klubu Młodego Wynalazcy powiększy obecny potencjał GOT PNP 
Sp. z o.o. o kolejne laboratoria badawcze, są to: specjalistyczne laboratoria: fizyczne i energii 
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odnawialnej, elektroniczne i cybernetyki, biologiczno-chemiczne wraz ze specjalistycznymi 
pracowniami genetyki i roślinnych kultur in vitro oraz laboratorium dla dzieci młodszych.  

2.5.2. Usługi dla lokatorów parku i klientów zewnętrznych 

Usługi świadczone przez parki technologiczne obejmują najczęściej trzy grupy usług:  

 usługi doradztwa, edukacji – szkoleń; 
 usługi wsparcia w zakresie uzyskania pomocy finansowej;  
 usługi proinnowacyjne – świadczone na rzecz innowacyjnych firm ukierunkowane na 

procesy badań, komercjalizacji, uzyskiwania patentów, itd.  
 

Podział usług świadczonych przez GOT PNP Sp. z o.o. oraz kierunek ich ewolucji 

 

Usługi o charakterze informacyjnym. Ich głównym celem jest wspomaganie 
przedsiębiorczości. Są to usługi charakterystyczne dla wczesnego etapu rozwoju instytucji 
otoczenia biznesu, świadczone obecnie przez wiele podmiotów funkcjonujących na rynku. 
W przypadku tych usług GOT PNP Sp. z o.o. ma na rynku wielu konkurentów.  

Usługi doradcze. Ich głównym celem jest wspomaganie prowadzonej przez firmy działalności, 
szczególnie w obszarze innowacyjnych rozwiązań. Usługi doradcze dotyczą: zarządzania, 
marketingu, promocji krajowej i międzynarodowej, aspektów prawnych, zarządzania zasobami 
ludzkimi, czy finansowania działalności. Pracownicy Spółki występują w roli pośredników, 
posiadających umiejętność precyzyjnego formułowania celu i zakresu zidentyfikowanych 
potrzeb. 

Usługi proinnowacyjne. Celem tych usług jest najczęściej wspomaganie rozwoju 
innowacyjnych firm, ale również wzrostu ilości innowacyjnych rozwiązań, wdrażanych 
patentów, transferu technologii czy wiedzy. W regionie GOT PNP Sp. z o.o. jest ważną instytucją 
posiadającą potencjał do świadczenia tego typu usług w obszarze swojej specjalizacji.  

 

 

 Usługi 
proinnowacyjne 

Usługi doradcze 

Usługi doradcze 

Usługi informacyjne 

Usługi informacyjne 
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Zapewnianie klientom Spółki usług proinnowacyjnych, wymaga:  

  znajomości danej technologii (a więc wiedzy w danej dziedzinie); 
  szerokich kontaktów międzynarodowych; 
  umiejętności sieciowania ludzi i zespołów badawczych (dostępu do sieci ekspertów); 
  wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, czy procesu komercjalizacji wiedzy. 

GOT PNP Sp. z o.o. jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, stąd można się spodziewać w jego 
ofercie dominacji usług informacyjnych i doradczych, z czasem jednak w miarę „dojrzewania” 
Spółki, stosunek liczby usług informacyjnych i doradczych będzie malał na rzecz wzrostu liczby 
usług proinnowacyjnych. Zjawisko ograniczania liczby usług wspomagających jest typowe 
w warunkach rozwoju organizacji i przechodzenia od obsługi projektów tzw. „miękkich” do 
„twardych”.  

Parki technologiczne świadczą usługi informacyjne, doradcze i proinnowacyjne dla klientów 
w  zróżnicowanym zakresie. Niektóre parki ograniczają się do kilku zakresów tematycznych, 
inne zaś dysponują bardzo szeroką ofertą usług. W tym obszarze GOT PNP Sp. z o.o. zamierza 
zaoferować bardzo szeroki zakres usług. Dodatkowym atutem jest w tym przypadku niewielka 
liczba instytucji w regionie, które mogłyby oferować tego typu usługi w tak szerokim, 
kompleksowym zakresie.  

Szczególnie ważne są usługi proinnowacyjne. Obecnie parki technologiczne oferują co najwyżej 
1-2 usługi proinnowacyjne. Na tym tle strategia i plany rozwoju tego typu usług przez GOT PNP 
Sp. z o.o. będą potwierdzać unikalność oferty Spółki. Jeśli chodzi o tematykę i zakres 
oferowanych przez parki usług proinnowacyjnych to zdecydowanie dominują usługi 
sieciowania, czyli pomocy w nawiązywaniu kontaktów (50% parków świadczy usługi pomocy 
w nawiązywaniu kontaktów z dostawcami lub odbiorcami technologii, a około 44% parków, 
świadczących usługi proinnowacyjne oferuje dodatkowo usługi związane z selekcją 
innowacyjnych pomysłów). Natomiast bardzo mało parków świadczących usługi 
proinnowacyjne oferuje certyfikację rozwiązań/ technologii/ produktów, testy rynkowe 
prototypów produktów/ usług oraz definiowanie przedmiotu transferu. Unikalność oferty GOT 
PNP Sp. z o.o. i oferowanie klientom tego typu usług będzie wyróżniać Spółkę na tle innych tego 
typu organizacji w Polsce.  

Wraz z rozwojem parku ewaluuje również oferta oferowanych usług. Parki z reguły świadczą 
najpierw usługi informacyjne dla mikro i małych firm, potem wraz z rozwojem potrzeb tych firm 
w ich ofercie pojawiają się również usługi doradztwa w zakresie zarządzania strategicznego, 
marketingowego, czy logistycznego. W kolejnych fazach rozwoju, np. wraz z wchodzeniem 
podmiotów gospodarczych współpracujących z GOT PNP Sp. z o.o. w projekty innowacyjne, czy 
też na rynki zagraniczne, pojawi się potrzeba świadczenia usług z zakresu komercjalizacji, czy 
internacjonalizacji. 

Obecną ofertę usług GOT PNP Sp. z o.o. można podzielić na:  
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W początkowych etapach rozwoju parki technologiczne świadczą również usługi edukacyjno–
informacyjne dla mikro- i małych podmiotów gospodarczych, najczęściej start – up. W tym 
zakresie GOT oferuje:  

Rodzaje usług GOT

Usługi 
edukacyjno-
informacyjne

Usługi doradcze
Usługi pomocy w 

pozyskiwaniu 
finansowania

Usługi 
proinnowacyjne

Wynajem 
infrastruktury
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Oferta usług GOT PNP Sp. z o.o.  

Infrastruktur
a 

Usługi 
edukacyjno - 
informacyjne 

Usługi 
doradcze Laboratorium 

Usługi 
pomocy w 

pozyskiwani
u 

finansowani
a 

Usługi 
proinnowacyj

ne 

Wynajem 
powierzchni 
biurowych  

Wynajem 
centrum 
konferencyjne
go  

Tereny 
inwestycyjne 
pod zabudowę 

Recepcja i 
obsługa 
sekretariatu  

Infrastruktura 
techniczno - 
serwisowa  

Internet 
szerokopasmo
wy  

Sieć 
komputerowa 

Dostęp do baz 
danych 

Laboratoria 
dla dzieci 
i młodzieży 
KMW 
Centrum 
edukacji 
przyrodniczo-
ekologicznej  

Kursy i zajęcia 
edukacyjne dla 
dzieci 
i młodzieży – 
KMW.  

Szkolenia i 
kursy:  

Centrum 
kreatywności  

Usługi 
informacyjne: 
przedsiębiorcz
ość, tworzenie 
firmy  

Opracowanie 
biznes planu 

Doradztwo w 
zakresie: 
finansowym, 
podatków, 
księgowości 
i rachunkowoś
ci, analizy 
rynku / 
marketing; 
opracowywani
a biznes 
planów; 
przedsiębiorcz
ości, patentów, 
informatyki; 
porad 
prawnych 

Pośrednictwo 
kooperacyjne  

Internacjonaliz
acja 
i współpraca 
międzynarodo
wa 

Usługi 
badawcze w 
zakresie: 
biotechnologii 
i ochrony 
środowiska: 
mikrobiologii, 
biologii 
molekularnej, 
hodowli 
komórkowej in 
vitro, analiz 
chemicznych 
w zakresie 
spektroskopii 
mas i hplc 

Wynajem 
laboratoriów  

Udział w 
projektach 
badawczych 

 Dostęp do 
funduszy 
europejskich  

Fundusz 
kapitału 
zalążkowego  

Współpraca z 
„aniołami 
biznesu”  

Subwencje, 
granty, 
dopłaty  

Venture 
capital 

Centrum 
transferu 
technologii 
środowiskowy
ch  

Audyt 
technologiczny  

Wdrażanie na 
rynek nowych 
usług i 
produktów  

Ochrona 
własności 
intelektualnej 

Obsługa 
patentowa 

Pomoc w 
obszarze 
inkubacji 

Zarządzanie 
innowacyjnym
i 
przedsięwzięci
ami 
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W związku z tym, iż jednym z ważnych celów GOT PNP Sp. z o.o. jest rozwój przedsiębiorczości 
w regionie – w szczególności zaś w ramach Aglomeracji Gorzowskiej, oferta Spółki zawiera 
usługi w zakresie inkubacji i preinkubacji. Odpowiedzią na te potrzeby rynku jest utworzenie 
Inkubatora Przedsiębiorczości.  

Istotną częścią usług jakie może zaoferować GOT PNP Sp. z o.o. jest dostęp do laboratoriów 
środowiskowych ZUO. Zakres działalności laboratoriów wpisuje się w specjalizację Spółki 
i może służyć realizacji co najmniej kilku strategicznych celów firmy ukierunkowanych na 
pomoc:  

 przedsiębiorcom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; 
 naukowcom prowadzącym prace badawcze; 
 zespołom w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, krajowych 

i międzynarodowych. 

2.5.3. Sposób świadczenia usług dla klientów/ lokatorów  

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. na obecnym etapie 
rozwoju zakłada świadczenie usług dla klientów Spółki zarówno poprzez własne tworzone 
komórki organizacyjne/ działy, jak i poprzez współpracę z ekspertami zewnętrznymi. Taka 
opcja strategiczna nie jest odosobniona i jest efektywna w warunkach w jakich będzie 
funkcjonował GOT PNP Sp. z o.o. Obecnie około 67% parków korzysta w procesie świadczenia 
usług albo z ekspertów zewnętrznych albo z wyspecjalizowanych w tym zakresie podmiotów 
gospodarczych, głównie na zasadach outsourcingu. 

Podstawowe działania w ramach tej strategii Spółki będą obejmowały:  

 analizę potrzeb klientów GOT PNP Sp. z o.o. co do ilości i zakresu niezbędnych dla nich 
usług; 

 tworzenie/ rozbudowę własnych komórek organizacyjnych/ działów zajmujących się 
świadczeniem usług dla klientów GOT PNP Sp. z o.o.; 

 nawiązywanie kontaktów z wyspecjalizowanymi ekspertami/ firmami świadczącymi 
usługi znajdujące się w ofercie GOT PNP Sp. z o.o.; 

 monitorowanie jakości usług świadczonych przez ekspertów/ firmy usług na rzecz 
klientów GOT PNP Sp. z o.o.  

Z uwagi na fakt, iż usługi oferowane przez Spółkę – w szczególności usługi proinnowacyjne, będą 
wymagały nawiązania kontaktów z ekspertami i firmami nie tylko z obszaru Polski, ale również 
z zagranicy, stworzenie bazy ekspertów zewnętrznych w oparciu o identyfikowane na bieżąco 
potrzeby klientów, pozwoli na szybkie reagowanie na zachodzące na rynku zmiany.  

Kluczowym problemem w tym zakresie przed jakim stanie Spółka będzie finansowanie usług dla 
klientów parku. Najczęściej parki usługi takie finansują ze środków projektowych, co jednak, 
z uwagi na brak zbieżności w czasie potrzeb i usług świadczonych w ramach projektów nie 
zawsze pozwala na efektywne zarządzanie portfelem dostępnych w danym momencie usług. 
W takich warunkach konieczne będzie utworzenie – funduszu na rzecz świadczenia usług, 
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w szczególności usług proinnowacyjnych. Środki zgromadzone w tym funduszu mogą pochodzić 
z projektów ze środków publicznych krajowych i międzynarodowych, jednak powinny być 
wydatkowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez klientów.  

2.6. Specjalizacja Parku 

GOT PNP Sp. z o.o. specjalizuje się w projektach związanych z technologiami środowiskowymi 
– eko-innowacjami, są to: 

 odzysk surowców i energii z odpadów,  
 energia ze źródeł odnawialnych,  
 unieszkodliwianie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 
 paliwa niekonwencjonalne.  

Jest to podyktowane ogromnym doświadczeniem spółki współtworzącej Park, Zakładu Utylizacji 
Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., która w II kwartale 2014 roku wniosła do Parku 
zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wiedzę niezbędną do profesjonalnej weryfikacji 
technologii związanych ze środowiskiem.  

ZUO utworzyło w Stanowicach Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-Innowacje”, oparte w 
dużym stopniu na akredytowanym laboratorium fizyko-chemicznym oraz laboratorium 
badającym środowisko pracy. Utworzone Centrum na bazie posiadanej wiedzy oraz poprzez 
kontakty w środowisku naukowo-badawczym, stanowi solidną podstawę w obecnej, 
początkowej fazie funkcjonowania Parku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologie środowiskowe – to technologie pozwalające zmniejszać uciążliwość 
gospodarki i negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz wykorzystujące 
zasoby naturalne w sposób zrównoważony. 

Zgodnie z definicją OECD technologie środowiskowe obejmują wszelkiego rodzaju 
produkty, procesy technologiczne, usługi, a nawet koncepcje działania, które 
w trakcie swojego cyklu życia powodują znacznie mniejszą uciążliwość dla 
środowiska naturalnego niż inne, alternatywne substytuty. Ich zastosowanie wiąże 
się między innymi z ograniczeniem zanieczyszczenia, zmniejszeniem ryzyka 
środowiskowego i innych negatywnych oddziaływań wynikających z wykorzystania 
zasobów (w tym energii) w stosunku do rozwiązań alternatywnych. 

Narzędzia wykorzystywane w ramach technologii środowiskowych to wyroby 
i usługi, w tym systemy informatyczne, pomiarowe i procedury postępowania, 
poprawiające ekoefektywność technologii środowiskowych lub wspomagające ich 
innowacyjny rozwój. 

W ramach technologii środowiskowych wyróżniamy Technologie Czystszej 
Produkcji, są to technologie środowiskowe z wyłączeniem tych, które polegają na 
usuwaniu skutków zanieczyszczeń zamiast im zapobiegać, czyli bez tzw. technologii 
„końca rury”. 
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Zakres funkcjonalny firm i organizacji prowadzących działalność na analizowanym rynku jest 
niezwykle szeroki i istotny, gdyż dotyczy wszelkich możliwych form działalności prowadzących 
do zmniejszenia negatywnego wpływu oddziaływania człowieka na środowisko naturalne. 

W ostatnich latach w gospodarkach Unii Europejskiej obserwowany jest dynamiczny rozwój 
technologii środowiskowych. Z analizy kierunków zmian charakterystycznych dla tego rynku 
wynika, że13: 

 Ekoprzemysł stanowi około 2,5% realnego Produktu Krajowego Brutto wszystkich 
państw członkowskich Unii Europejskiej, co daje około 319 mld Euro rocznego obrotu tej 
branży. Jednocześnie Komisja Europejska prognozuje dwukrotny wzrost tej wartości w 
następnym dziesięcioleciu. 

 Produkty wytwarzane na obszarze Unii Europejskiej stanowią około 1/3 światowego 
przemysłu w globalnym sektorze technologii środowiskowych. 

 3,5 miliona ludzi w Unii Europejskiej uzyskuje zatrudnienie w branży technologii 
środowiskowych. Generowane są nowe miejsca pracy. Następuje ogromna replikacja 
zatrudnienia. 

 Technologie środowiskowe generują przede wszystkim innowacje o charakterze 
produktowym oraz procesowym.  

 Technologie środowiskowe można spotkać niemal we wszystkich sektorach gospodarki 
m.in. w sektorze kontroli zanieczyszczeń, gospodarki wodnej i gospodarowania 
odpadami oraz w sektorze energetycznym. Technologie te pozwalają ograniczyć emisje, 
generują mniej odpadów oraz mają mniejszy wpływ na zdrowie i bioróżnorodność, 
pomagają także ograniczać koszty i zwiększać konkurencyjność. 

 

 
 

 
 

 

 

  
                                                             
13 Na podstawie: „Rynek polskich technologii środowiskowych”, Wrzesiewski&Miler s.c., Warszawa 2010. 

Ekoinnowacja to każda innowacja (nowa technologia, produkt, proces lub usługa), 
która może przyczynić się do ochrony środowiska lub wydajniejszego wykorzystania 
zasobów. Ekoinnowacja wiąże się ściśle z rozwojem i zastosowaniem technologii 
środowiskowych, a także z pojęciami ekoefektywności i ekoprzemysłu. 
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Rozdział III 
Kluczowe czynniki powodzenia działalności  

 

3.4. Przewagi konkurencyjne  

W Polsce działa obecnie ponad 70 parków naukowo-technologicznych. Podczas ponad rocznej 
pracy przygotowującej powstanie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-
Przemysłowego Sp. z o.o. jego twórcy z dużą starannością przeanalizowali powody, dla których 
parki nie spełniają swojej roli w transferze technologii.  

Zdefiniowano PIĘĆ podstawowych cech, które odróżniają GOT PNP Sp. z o.o. od innych 
tego typu przedsięwzięć w Polsce: 

1. GOT PNP Sp. z o.o. zdecydował o wyborze branży wiodącej dla swojej działalności. Są 
to technologie środowiskowe. Jak widać z przytoczonych powyżej analiz Komisji 
Europejskiej jest to obszar niezwykłych możliwości. Poprzez ścisłą współpracę 
z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-Innowacje” będzie możliwe skuteczne 
weryfikowanie innowacyjnych technologii w tej branży, co znacząco zmniejszy ryzyko 
inwestowania w nieperspektywiczne rozwiązania. Wiodąca specjalizacja nie wyklucza 
realizacji projektów w innych dziedzinach. 

2. Stworzony przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców – liderem projektu jest 
Zakład Utylizacji Odpadów Sp z o.o., który od ponad 20 lat działa i odnosi sukcesy na 
rynku technologii środowiskowych. Spółka jest współtworzona przez Lubuski Klaster 
Metalowy, skupiający około 20 podmiotów, głównie produkcyjnych, z branży metalowej, 
które są zainteresowane uczestnictwem w innowacyjnych przedsięwzięciach. 

3. Do Spółki zostały wniesione aktywa w postaci Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa ZUO Sp. z o. o., które generują dodatni wynik na sprzedaży, co 
zapewni GOT PNP Sp. z o. o. początkowe finansowanie działalności operacyjnej. Spółka 
od samego początku działalności nie będzie uzależniona od środków publicznych. 
W odróżnieniu od innych parków technologicznych Gorzowski Ośrodek Technologiczny 
nie będzie posiadał ogromnego „majątku niepracującego”. 

4. Park nie jest trwale powiązany z jedną instytucją naukowo-badawczą. Jesteśmy 
otwarci na współprace ze wszystkimi uczelniami i instytutami, które są zainteresowane 
komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii środowiskowych. 
GOT PNP, jak każda spółka XXI wieku będzie korzystał z dostępu do informacji globalnej. 
Z racji specjalizacji zgodnej z Regionalną Inteligentną Specjalizacją będzie naturalnym 
partnerem dla instytucji badawczych z innych regionów UE. Dzięki ścisłej współpracy 
z przedsiębiorstwami skupionymi w Lubuskim Klastrze Metalowym będzie w stanie 
włączyć te firmy do procesu komercjalizacji na bardzo wczesnym etapie prac badawczo-
wdrożeniowych, co również ma wpływ na jakość weryfikacji technologii. 
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5. Spółka, jako podmiot prawa handlowego, działa na zasadach komercyjnych. Zarząd 
jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań żeby wszystkie projekty realizowane przez 
GOT PNP Sp. z o. o. były oparte na rachunku ekonomicznym. 

3.2. Kluczowe czynniki sukcesu (KCS)  

Główne obszary konstytuujące realizację misji GOT PNP Sp. z o.o. to: 

 

Kluczowe czynniki sukcesu GOT w podziale na obszary:  

W sferze 
oferty 

W sferze obsługi 
lokatorów/ klientów 

W sferze 
zasobów 

W sferze 
specjalizacji 

W sferze wpływu 
na rozwój 

gospodarki 
regionu 

Specjalizacja 
 
 

Dostęp do 
naukowców/praktyków, 
dostęp do 

Dostęp do 
laboratoriów 
tematycznych 

Łatwiejszy dostęp 
do finansowania 
w przypadku 

Szerokie 
powiązanie 
technologii 

Aspekty konstytuujące 
misję GOT PNP Sp. z o.o.

Specjalizacja. Atrakcyjna z punktu widzenia kierunków rozwoju 
specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych.  

Komercjalizacja. Ukierunkowanie na realne działania 
zmierzające do komercjalizacji efektów prac naukowców i 
przedsiębiorców  

Praktyka gospodarcza. Działania oparte o realnych, 
działających od wielu lat na rynku przedsiębiorców.

Doświadczenie. Wykorzystanie doświadczeń własnych i 
pzedsiębiorców do ponoszenia skuteczności działań – autorska 
metoda komercjalizacji. 

Mentoring i intermentoring. Łączenie pokoleń. Wymiana 
wiedzy     i doświadczeń pomiędzy różnymi pokoleniami 
przedsiębiorców, naukowców, młodzieży. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Świadomość 
odpowiedzialności jaka spoczywa na działaniach parku 
począwszy od edukacji młodzieży przez wsparcie naukowców i 
przedsiębiorców aż do efektów w postaci regionu. Działalność 
oparta o zasady etyczne na każdym z etapów i w każdym z 
obszarów jego realizacji.  
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 przedsiębiorców 
zainteresowanych 
wdrażaniem nowych 
rozwiązań 

korzystnego 
wyboru 
inteligentnych 
specjalizacji 

środowiskowych z 
branżami 
obecnymi w 
regionie 

3.3. Know-how w zakresie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych  

3.3.1. Działalność inwestycyjna Spółki 

Podstawowym zadaniem Spółki jest komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań z obszaru 
technologii środowiskowych, poprzez kreowanie nowych podmiotów gospodarczych, w których 
GOT PNP Sp. z o.o. będzie obejmował udziały kapitałowe. Spółka będzie realizowała to zadanie 
poprzez: 

 Ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi, 
 Wyszukiwanie nowych technologii środowiskowych z potencjałem do komercjalizacji, 
 Weryfikację innowacyjnych rozwiązań pod kątem możliwości ich transferu do 

przemysłu, 
 Prowadzenie badań własnych oraz zleconych, 
 Koordynowanie ochrony własności intelektualnej nowych projektów, 
 Dobieranie najbardziej efektywnego modelu finansowania nowych przedsięwzięć, 
 Wejście kapitałowe, wspólnie z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu do 

nowych, celowych podmiotów gospodarczych, w których będą komercjalizowane 
konkretne projekty, 

 Kompletne wsparcie nowych podmiotów w okresie inkubacji, w zakresie obsługi 
badawczej, patentowej, biurowej, księgowej, prawnej oraz informatycznej, 

 Wyjście kapitałowe z dojrzałych przedsięwzięć. 

Powyższe zadania podstawowe Spółki będą finansowane m.in. z funduszy unijnych, dostępnych 
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Park będzie aktywnie ubiegał się o pozyskanie 
środków na realizację projektów celowych oraz na przygotowanie i rozwój infrastruktury 
wspierającej prowadzenie badań oraz komercjalizację technologii.  

W procesie komercjalizacji wykorzystywane będą środki unijne, zarówno do wyposażenia GOT 
PNP Sp z o.o. w nowoczesną infrastrukturę badawczą jak również jako fundusze zalążkowe dla 
inkubowanych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Duże znaczenie ma tutaj umieszczenie 
Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego w Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz na liście indykatywnej projektów strategicznych 
dla województwa, co znacząco ułatwi korzystanie z funduszy unijnych, również w trybach 
pozakonkursowych. Spółka będzie zapewniała innowatorom kompleksową obsługę: prawną, 
patentową, finansową, kadrową oraz IT.  

Przewiduje się, że udział kapitałowy PNP GOT w nowoutworzonych innowacyjnych podmiotach 
będzie nie dłuższy niż pięć lat. Po tym okresie Spółka będzie szukała inwestora branżowego, 
zainteresowanego objęciem udziałów/akcji lub będzie organizowała emisję akcji za 
pośrednictwem GPW. 
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Zaproszenie do współpracy w ramach otwartej formuły GOT PNP Sp. z o.o. skierowane 
jest do wszystkich podmiotów i osób fizycznych, które są zainteresowane inwestowaniem 
w innowacyjne, rozwojowe, posiadające wysoką stopę zwrotu projekty do obejmowania 
udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo-Przemysłowy Sp. 
z o.o. Wartość jednego udziału wynosi 5000,00 PLN. Wejście nowych udziałowców będzie 
realizowane poprzez podniesienie kapitału spółki. 

Kompleksowy charakter usług oferowanych przedsiębiorcom przez Park pomyślany jest jako 
wyjątkowy projekt w skali regionu, stwarzający szansę wykreowania bardzo silnego potencjału 
oddziaływania na lokalną gospodarkę. Przewiduje się także, iż doprowadzi to do wzrostu liczby 
firm wykorzystujących nowoczesne technologie. Umożliwi to również rozwój przedsiębiorstw 
opartych na nowej wiedzy, głównie poprzez zaangażowanie studentów i absolwentów uczelni 
wyższych oraz pracowników naukowych. 

3.3.2. Metoda komercjalizacji GOT PNP Sp. z o.o. 

Sukces GOT PNP Sp. z o.o. w znaczniej mierze zależeć będzie od umiejętności i skuteczności 
w komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych, czy to zgłoszonych do Spółki, czy 
„wyłuskanych” przez Spółkę w ramach współpracy z jednostkami badawczymi.  

Istnieje kilka zasadniczych kwestii , które odróżniają GOT PNP Sp. z o.o. od innych instytucji 
otoczenia biznesu w regionie i w Polsce. Podstawowym aspektem jest praktyczne spojrzenia na 
innowację jako na produkt, który ma zaistnieć na rynku i zaspokajać potrzeby społeczne. Warto 
przy tym podkreślić, iż przedsiębiorców cechuje inne spojrzenie na innowacje (bardziej 
praktyczne, nastawione na wdrożenie) niż pracowników naukowych czy pracowników 
jednostek badawczych.  

Podejście reprezentowane przez GOT PNP Sp. z o.o. można nazwać przedsiębiorczym 
spojrzeniem na innowacje, które charakteryzuje się następującymi cechami:  

 

 

 Innowacja jest produktem jak każdy inny, który ma zbudować przewagę 
konkurencyjną i pozwolić osiągnąć określony zysk 

Innowacja jest ryzykiem rynkowym. Ile zyskam , ile mogę stracić? Czy starta 
nie wpłynie na mój wizerunek?  

Innowacja to często  proces poszukiwania nisz rynkowych .  

Innowacja nie jest celem samym w sobie  

Głównym celem GOT PNP Sp. z o.o. w obszarze komercjalizacji innowacji będzie:  

wytworzenie oczekiwanej wartości rynkowej innowacji lub wytworzenie założonego 
poziomu ekonomicznego innowacyjnego przedsięwzięcia. 
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Realizacja tego celu będzie wymagała od Spółki zastosowania niestandardowej, jak na warunki 
polskie procedury podejścia do komercjalizacji.  
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Procedurę tę należy taktować jak:  

 

 

 

 

GOT PNP Sp. z o.o. w procesie komercjalizacji zastosuje zmodyfikowaną metodykę R. Coopera - 
proces Stage-Gate System©. Modyfikacja metody polegać będzie na testowaniu innowacji przez 
współpracujące ze Spółką firmy – z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, posiadające 
klientów korzystających z usług i produktów tych firm na każdym z etapów komercjalizacji. 
Oznacza to w istocie testowanie pomysłu, testowanie pierwszej i kolejnych wersji prototypu 
oraz na końcu testy rynkowe produktów.  

Metodyka Stage-Gate © (system „faza-bramka”) to specyficzna konstrukcja procesu rozwoju 
innowacji produktowych, w którym poszczególne etapy procesu  (stages - faza) rozdzielone są 
punktami decyzyjnymi (gates - bramka). GOT będzie świadczył usługi dla lokatorów parku 
w każdej fazie rozwoju innowacji, ale również będzie przeprowadzał kontrole możliwości 
komercjalizacji i ryzyka po zakończeniu każdej z faz (gate).  

Działania podejmowane przez GOT na poszczególnych etapach procesu komercjalizacji 
obejmują: 

 

  

Usługi parku  

Kontrola  

Kluczową przewagę konkurencyjną firmy. 

Know – how firmy w zakresie komercjalizacji przedsięwzięć innowacyjnych. 
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Przewagi konkurencyjne Spółki uzyskane w wyniku stosowania dostępnych metod 
komercjalizacji innowacji można opisać w następujący sposób:  

 Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek innowacje z wykorzystaniem dostępnych 
metod ich komercjalizacji osiągają lepszą pozycję rynkową; 

 Istnieje większe prawdopodobieństwo sukcesu procesu wprowadzenia na rynek 
innowacji;  

 Wykorzystanie dostępnych metod komercjalizacji pozwala na eliminację błędów, 
minimalizację tzw. punktów krytycznych tego procesu; 

 Rośnie świadomość mechanizmów rynkowych działów B+R funkcjonujących w ramach 
przedsiębiorstw; 

 Wzrasta ilość generowanych nowych rozwiązań; 
 Podejmowane działania są uporządkowane i wystandaryzowne na każdym etapie; 
 Mechanizmy kontrolne stają się naturalnym etapem procesu komercjalizacji innowacji; 
 Podejmowane działania ukierunkowane są głównie na osiągnięcie wyniku; 
 Możliwe jest osiąganie lepszej jakości zarządzania; 
 Następuje przyspieszenie procesów komercjalizacji z mniejszym ryzykiem. 

Działania GOT w poszczególnych fazach będą polegały na:  

Obszar Oferta 

1. W obszarze 
inkubacji 

Wsparcie w zakresie weryfikacji technologii, badań prowadzących do 
wytworzenia prototypu, skojarzenie z potencjalnym wykonawcą 
technologii/inwestorem. 

2. W obszarze 
dostępu do 
finansowania 

Poszukiwanie inwestorów celowych, dostępnych form 
dofinansowania, grantów na badania, partnerów do badań, 
finansowanie badań z funduszy zalążkowych. 

3. W obszarze usług 
rozwoju biznesu 

Tworzenie nowego podmiotu celowego lub lokowanie istniejących 
podmiotów, obsługa biurowa, księgowa, prawna, patentowa. 

4. W obszarze 
zarządzania 
innowacjami 

Weryfikacja, obsługa rzecznika patentowego, wybrani modelu 
zabezpieczenia know-how, poszukiwanie partnerów naukowych, 
decyzja o dalszym rozwoju (spółka, sprzedaż know-how, szukanie 
partnera branżowego we wstępnej fazie badań). 

5. W obszarze 
wspomagania 
powiazań 
sieciowych 

Współpraca z innymi parkami (Interior, PPNT), współpraca z LKM, 
współpraca z instytucjami otoczenia biznesu. 

6. W obszarze 
internacjonalizacji 

Klastry zagraniczne, instytucje naukowe, przedstawicielstwo Parku w 
Berlinie, współpraca z brokerami technologii. 

7. W obszarze 
otoczenia biznesu 

Konsolidacja usług wspólnych dla LKM i ewentualnie innych 
zainteresowanych podmiotów. 

8. Działalność 
edukacyjna w 
zakresie nauk 

Prowadzenie laboratoriów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, 
elektronika). 
Budowa Centrum Przyrodniczo-Ekologicznego, 
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przyrodniczych Centrum Transferu Technologii Środowiskowych. 
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3.4. Analiza SWOT  

Silne strony/ Atuty/ Przewagi 

Siła wpływu czynnika  
gdzie 1 - niewielki wpływ,  
a 3 - bardzo duży wpływ 

1 2 3 

Czterech silnych partnerów, którzy deklarują wsparcie dla Spółki   X 

Konfiguracja założycieli Spółki idealnie wpisująca się w przyszłą 
perspektywę finansowania UE, która premiuje współpracę 
Przedsiębiorstwa - Uczelnia - JST - Instytucje otoczenia biznesu 

  X 

Umieszczenie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o. 
w Strategii Województwa, a w przyszłości na liście indykatywnej 
projektów województwa 

  X 

Specjalizacja Spółki, oparta na obecnych doświadczeniach północy 
województwa: doświadczenia ZUO + doświadczenia innych spółek 
Lubuskiego Kastra Metalowego 

  X 

Wprowadzenie do Spółki na początku 2014 roku Zorganizowanej 
Części Przedsiębiorstwa wydzielonej z ZUO pozwalające na 
posiadanie aktywów, które na siebie zarabiają 

  X 

W odróżnieniu od innych parków naukowo-przemysłowych brak 
obciążenia majątkiem, głównie trwałym, który nie generuje 
przychodów 

  X 

Szerokie zaplecze badawcze, infrastrukturalne i know-how, które 
może być oferowane innowacyjnym przedsiębiorcom, przy 
wykorzystaniu Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Eko-Innowacje 

  X 

Przejrzystość z punktu widzenia inwestorów finansowych - majątek 
trwały będzie powstawał pod potrzeby konkretnych projektów 

  X 

Słabe strony 
Siła wpływu  

1 2 3 

Brak kapitału obrotowego   X 

Małe doświadczenie w weryfikacji technologii   X 

Konkurencja na rynku innowacyjnych przedsięwzięć ze strony 
instytucji typu Aniołowie Biznesu, Venture Capital  X  

Konkurencja ze strony innych regionów, subregionów walczących o 
innowacyjne projekty   X  

Brak motywacji ze strony dobrze wykształconych młodych ludzi do 
powrotu do rodzinnego miasta (Gorzowa Wlkp.) i okolic   X 
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Szanse 

Siła wpływu czynnika  
gdzie 1 - niewielki wpływ,  
a 3 - bardzo duży wpływ 

1 2 3 

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020   X 

Czytelnie napisana strategia Spółki   X 

Nacisk władz państwa i regionu na wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań   X 

Nadpodaż środków unijnych kierowanych na projekty o charakterze 
innowacyjnym, związane z transferem technologii  X  

Projekty celowe kierowane w przyszłej perspektywie do 
przedsiębiorców i uczelni, w których liderem będzie przedsiębiorca, 
GOT jako Spółka z o.o. może być pożądanym partnerem dla uczelni 
w kraju i w regionie 

  X 

Promowanie projektów proekologicznych przez Unię Europejską   X 

Dynamicznie rozwijający się rynek eko-innowacji w Europie - 2,5% 
PKB UE dzisiaj, prognoza Komisji Europejskiej mówiąca o 2-krotnym 
wzroście w ciągu 10 lat i 5-krotnym w kolejnych 20 latach 

  X 

Planowane zmiany regulacji dotyczących własności intelektualnej 
wynikającej z prac badawczych prowadzonych na uczelniach 
(uwłaszczenie naukowców) 

  X 

Ścisła współpraca z Lubuskim Klastrem Metalowym w zakresie 
wykonawczym w procesie transferu technologii oraz w realizacji dla 
LKM usług okołobiznesowych przez Spółkę 

  X 

Niskie stopy procentowe, które z uwagi na słaby wzrost gospodarczy 
nie będą radykalnie zwiększane - alternatywą są inwestycje 
w bardziej ryzykowne aktywa (innowacje) jako dywersyfikacja 
portfela 

  X 

Możliwość przyciągnięcia funduszy BA lub VC do projektów 
realizowanych przez Spółkę  X  

Podaż projektów innowacyjnych, które utkną w różnej fazie rozwoju 
z powodu braku funduszy   X 

Zagrożenia Siła wpływu 
1 2 3 

Trudność w ocenie projektów we wstępnej fazie rozwoju.   X 
Możliwe drapieżne podejście funduszy inwestycyjnych do 
innowacyjnych projektów oraz chęć ich zawłaszczania i transferu za 
granicę 

  X 

Możliwe trudności we współpracy z UMWL przy rozpisywaniu 
projektów i składaniu wniosków  X  

Brak podaży ciekawych projektów innowacyjnych ze strony 
przedsiębiorców i wyższych uczelni   X 
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3.5. Bariery rozwoju i wdrożenia strategii – analiza PEST 

Prawne Ekonomiczne Społeczne Technologiczne 

1. Częste zmiany 
przepisów 
prawa, 
szczególnie 
w obszarze 
specjalizacji. 

2. Ograniczenia 
prawne 
(skomlikowa-
ne i zawiłe 
przepisy) 
związane z 
komercjalizacj
ą innowacji 
oraz 
własnością 
przemysłową. 
 

 

1. Ograniczone  
środki na 
realizację 
zakładanych 
celów 
inwestycyjnych. 

2. Problemy 
z pozyskaniem 
wystarczających 
środków na 
prowadzenie 
badań 
i komercjalizację 
uzyskiwanych 
wyników. 

3. Brak „wkładu 
własnego”. 

4. Ograniczenia 
finansowe: z 
jednej strony 
stanowiące barierę 
w rozwoju ilości 
laboratoriów, a z 
drugiej 
stymulujące do 
uzyskania lepszej 
jakości oferowanej 
zdolności 
badawczej.  

5. Brak 
wystarczającego 
wkładu własnego 
pozwalającego na 
realizację dużych 
projektów 
celowych mogący 
stanowić barierę 
realizacji 
„użytecznych” 
projektów. 

 

1. Brak zainteresowania w 
lokowaniu projektów 
na terenach Spółki. 

2. Ograniczenia w 
definiowaniu wspólnych 
potrzeb firm oraz Spółki.  

3. Promowanie rozwiązań 
efektownych a nie 
efektywnych. 

4. Brak woli w budowaniu 
wspólnej strategii dla 
branży. 

5. Postrzeganie Klubu 
Młodego Wynalazcy jako 
konkurencji przez 
podmioty również 
zainteresowane 
pozyskiwaniem środków 
unijnych. 

6. Brak wystarczającego 
nacisku na jakość usług 
i rzeczywisty efekt 
uzyskany w ramach 
projektów 
finansowanych ze 
środków UE. 

7. Ograniczenia w 
rzeczywistej 
komunikacji pomiędzy 
firmami powodujące 
trudności w 
definiowaniu wspólnych 
potrzeb. 

8. Ograniczone zaufania do 
wspólnych projektów 
realizowanych w 
obszarach 
zainteresowania firm, 
potencjalnych 
partnerów wspólnych 
projektów. 

1. Ograniczona 
podaż 
innowacyjnych 
projektów. 

2. Brak 
efektywnego 
know-how 
mogącego 
zmienić sposób 
nauczania. 

3. Brak 
odpowiedniej 
wiedzy, 
niezbędnej do 
rozwoju 
innowacyjnych 
produktów. 
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ROZDZIAŁ IV 

Projektowanie celów strategicznych i scenariuszy rozwoju 
Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego 

4.1. Wizja rozwoju GOT PNP Sp. z o.o. 

W roku 2025 idee założycieli GOT PNP Sp. z o.o. oraz inicjatorów jego powstania oparte na 
pomyśle połączenia potencjałów lokalnych, regionalnych z wymaganiami i kierunkami rozwoju 
kraju i UE materializują się – na mapie instytucji otoczenia biznesu w Europie w województwie 
lubuskim istnieje profesjonalnie wyposażony, prężny i liczący się ośrodek wsparcia innowacji, 
działający na rzecz technologii środowiskowych wraz z branżami kooperującymi, jak np. 
przemysł metalowy.  

Jego działanie jest swoistym studium przypadku (case study) zagospodarowania i wpisania 
lokalnych  potencjałów – tradycji przemysłowych, lokalizacji, przestrzeni, przyrody oraz wiedzy 
i doświadczeń ludzi na rzecz realizacji celów rozwoju regionu, kraju i UE. Rozwojowi GOT PNP 
Sp. z o.o. sprzyja zarówno otoczenie na poziomie mezoregionalnym, jak również na poziomie 
makroekonomicznym, tu w szczególności stymulowane przez przepisy środowiskowe oraz 
finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć ze środków UE. Jak się okazuje niebagatelny wpływ 
na rozwój GOT PNP Sp. z o.o. ma efekt synergii wynikający z precyzyjnego łączenia potencjałów 
endogenicznych regionu z kierunkami rozwoju UE w obszarze innowacji i środowiska.  

GOT PNP Sp. z o.o. jest ośrodkiem pełniącym rolę koordynatora, ale również kooperanta 
w obszarze komercjalizowania innowacyjnych przedsięwzięć. Oferuje przedsiębiorcom 
i naukowcom gwarancję profesjonalizmu i skuteczności działania, której efektem są sukcesy 
firm, które dokonały komercjalizacji w oparciu o zasoby i z udziałem Spółki. Na skuteczność 
działań w obszarze wdrożeń wpływa przede wszystkim odpowiednia strategia działania, 
operatywność i zaangażowanie Zarządu oraz wypracowana i przetestowana autorska metoda 
komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć.  

Skuteczność działań Spółki potwierdzają przeprowadzone z sukcesem wdrożenia 
innowacyjnych rozwiązań, tworzone zarówno na  poziomie badań nad produktem, jak 
i przetestowanych już innowacji. Jest to czynnik który staje się magnesem dla potencjalnych 
nowych innowatorów, którzy z licznej grupy ośrodków innowacji i przedsiębiorczości 
o podobnym charakterze wybierają te, które są skuteczne i profesjonalne w działaniu, a tak 
właśnie postrzegany jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny.  

Ogromną zachętą dla naukowców i wynalazców z całego kraju jest fakt, że jedną z planowanych 
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubuskiego są Technologie i Usługi dla 
Środowiska – Eko-Innowacje. Jest to jasnym przesłaniem dla instytucji pośredniczących 
w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej, że badania i rozwój eko-innowacji w laboratoriach 
Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego jest zgodne ze strategią Unii Europejskiej. 

Z perspektywy Zarządu kluczowymi czynnikami sukcesu są:  

1. Zapewnienie unikalnej, autorskiej metody komercjalizacji o zwiększonych szansach na 
rozwój produktu lub usługi, dzięki łączeniu innowacyjnych pomysłów i doświadczeniem 
podmiotów gospodarczych i możliwościami ich testowania w warunkach rynkowych.  
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2. Zapewnienie podaży innowacyjnych naukowców i przedsiębiorców, co udaje się 
zapewnić przez szerokie kontakty sieciowe GOT z ośrodkami wsparcia biznesu 
i innowacji, z jednostkami B+R, uczelniami wyższymi, zespołami badawczymi w kraju 
i za granicą  

3. Zapewnienie środków finansowych umożliwiających współfinansowanie wybranych – 
zidentyfikowanych jako atrakcyjne rynkowo inwestycji, co z kolei udaje się osiągać 
dzięki wsparciu partnerów Spółki, ale także dzięki pozyskanym środkom publicznym 
(również UE) na wejścia kapitałowe do nowych przedsięwzięć. Istotna w tym przypadku 
jest sieć kontaktów Spółki z potencjalnymi inwestorami, funduszami VC i S.C. 

4. Zapewnienie miejsca, narzędzi i atmosfery – klimatu sprzyjającemu innowacji ze strony 
wszystkich interesariuszy Regionalnego Systemu Innowacji, którzy współtworzą GOT 
PNP Sp. z o.o.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz sfery nauki.  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie wszystkich grup interesariuszy w ramach Triple Helix (potrójnej Helisy) umożliwia 
GOT PNP Sp. z o.o. sprawne wykorzystanie wszystkich atutów jakie daje taka współpraca 
i poprzez przełożenie jej na rozwój regionu. Jest to również przewaga Spółki nad innymi 
ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, które jedynie współpracują z JST lub sektorem nauki, 
natomiast nie łączą tych sektorów jako współtwórców Spółki. Takie porozumie i połączenie 
jest unikalne w skali kraju i świadczy o świadomości jego inicjatorów, znajomości korzyści 
jakie daje efekt synergii wynikający ze wspólnego zaangażowania i wysiłku przedsiębiorców 
i sektora nauki ze sprzyjającym klimatem polityczno - prawnym reprezentowanym przez JST.  

Dobre wyczucie przez Zarząd, w szczególności aspektów finansowych (możliwości uzyskania 
kapitału) stanowi istotny potencjał strategiczny dla budowy pozycji rynkowej GOT. Ważne 
obszary to budowa marki Spółki jako ośrodka realizującego cel w postaci przyciągania 
innowacyjnych inwestorów w obszarze technologii środowiskowych do regionu. Stanie się to ze 
względu na fakt, iż podstawowym problemem procesu badań nad innowacjami oraz 
komercjalizacji innowacji jest już dziś problem finansowania, a w przyszłości, gdy wzrośnie 
świadomość przedsiębiorców i naukowców, problem ten zyska na znaczeniu. Firmy i naukowcy 
będą więc intensywnie poszukiwały możliwości współpracy z instytucjami, które będą umiały 
wspomagać ich w działaniach innowacyjnych. GOT ze względu na swoją pozycję rynkową będzie 
naturalną płaszczyzną integracji dla takich podmiotów. 

Jednostki samorządu 
terytorialnego 

Uczelnie, sektor badawczo-
rozwojowy  

Przedsiębiorcy zrzeszeni 
w Klastrze i niezrzeszeni 

GOT PNP SP. z o.o. 



 

57 
 

Tym samym Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest doskonałym miejscem do rozwoju 
innowacyjnych pomysłów i ich testowania przez zespoły naukowe z kraju i zagranicy (czemu 
sprzyja również jego położenie). Stosowanie sprawdzonych rozwiązań przekłada się na 
mniejsze ryzyko, zarówno na etapie procesu badawczego nad nowymi produktami jak 
i w procesie komercjalizacji. Mniejsze ryzyko wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest również 
czynnikiem przyciągającym do Spółki inwestorów, którzy wolą przeznaczać kapitał na rozwój 
mniej ryzykownych przedsięwzięć kierowane przez doświadczony Zarząd  

4.2. Misja GOT PNP Sp. z o.o. i submisje wobec kluczowych grup 
interesariuszy  

Misja GOT PNP Sp. z o.o. wiąże się ze sposobem myślenia, celami oraz systemem działania 
Zarządu oraz założycieli Spółki. Jest ona przełożeniem postrzeganych przez nich szans 
i czynników sukcesu na wymiar materialny jakim jest spółka i jej działalność.  

Kluczowe dla GOT są 3 elementy stanowiące filary rozwoju Spółki, są to:  

 Technologie z ukierunkowaniem na technologie środowiskowe, w rozumieniu szerszym 
obejmujące wszystkie rodzaje technologii  i usług dla środowiska  

 Społeczeństwo szeroko rozumiane: społeczność GOT (pracownicy), społeczność lokalna, 
społeczność Aglomeracji Gorzowskiej, województwa, regionu; społeczność 
międzynarodowa, ale również: Społeczeństwo w ujęciu Gospodarki – firmy, biznes 
itp. 

 Środowisko bezpośrednio związane z technologiami dla środowiska – będące w wyniku 
zastosowania i rozwoju tych technologii takim samym interesariuszem GOT jak 
społeczeństwo14. 

Ze względu na wyjątkowy charakter i specjalizację GOT (tzw. idea GOT) można dokonać w tym przypadku 
antropomorfizacji pojęcia środowiska i traktować je jako bezpośredniego interesariusza GOT. 

Zidentyfikowane w ten sposób filary GOT są tożsame z filarami zrównoważonego rozwoju:  

EKONOMIA – SPOŁECZEŃSTWO – ŚRODOWISKO. 

Dla rozwoju idei GOT kluczowym wydaje się również umieszczenie wśród tych filarów kolejnego 
4 elementu – PRZESTRZEŃ – tu w rozumieniu fizycznej przestrzeni GOT, ale również 
przestrzeni umownej dla innowacyjnych pomysłów, idei, działań. 

Otrzymujemy wówczas 4 solidne podstawy kluczowe dla GOT, są to: 

                                                             
14 Ze względu na wyjątkowy charakter i specjalizację GOT (tzw. idea GOT) można dokonać w tym 
przypadku antropomorfizacji pojęcia środowiska (nadać środowisku ludzkie cechy) i traktować je jako 
bezpośredniego interesariusza GOT. 
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Proponowane połączenia wskazanych filarów  w układzie 2 wymiarów: 

PRZESTRZEŃ DLA TECHNOLOGII 

PRZESTRZEŃ DLA ŚRODOWISKA 

PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU 

TECHNOLOGIE DLA ŚRODOWISKA 

TECHNOLOGIE DLA BIZNESU 
(SPOŁECZEŃSTWA) 

INNOWACJE DLA SPOŁCZEŃSTWA 
(BIZNESU) 

ŚRODOWISKO DLA TECHNOLOGII 

 
Misja Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo-Przemysłowego Sp. z o.o.: 

 
„Wdrażając innowacje środowiskowe tworzymy środowisko innowacji” 

 
Budujemy przestrzeń dla innowacji. 
Tworzymy i rozwijamy technologie dla środowiska. 
Kształcimy i edukujemy społeczeństwo dla środowiska. 
Wspieramy biznes dla innowacji. 

 

 

Innowacje dla środowiska. Środowisko dla innowacji 

 

Rozumienie misji GOT PNP Sp. z o.o.  

Spółka przez swoich współtwórców, inicjatorów powołania, ale również lokalnych liderów 
dysponuje unikalnymi zasobami: ludzkimi (wiedza i doświadczenie), materialnymi (ziemia, 
laboratoria) i kapitałowymi. Przez sprzężenie tych zasobów do wspólnego działania, realizacji 
wspólnych projektów wpisujących się w potrzeby gospodarcze i społeczne regionu będzie 
„tworzyć wartość” w pierwszej kolejności i w swoim najważniejszym założeniu podnosząc 
jakość życia mieszkańców Aglomeracji Gorzowskiej, następnie całego regionu, Polski. Jednak 
generowane pomysły w obszarze technologii środowiskowych będą miały znacznie szerszy 
zasięg i powinny być nabywane i wdrażane nie tylko w regionie, ale także w innych częściach 

PRZESTRZEŃ TECHNOLOGIE

SPOŁECZEŃSTWO ŚRODOWISKO

GOT PNP      
Sp. z o.o.
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Polski, Europy czy świata. Tym samym rozumiana długofalowo misja GOTPNP Sp. z o.o. 
koncentruje się na lokalnych zasobach, ale nie tylko lokalnej ale również globalnej wartości. 
Problem środowiska i jego jakości jest dziś problemem globalnym.  

W świadomości Zarządu GOT PNP Sp. z o.o. najważniejsze wartości dla mieszkańców regionu to:  

 

 

 

 

 

 

Województwo lubuskie posiada zasoby, których wzajemne sprzężenie i wykorzystanie 
umożliwi znaczące poniesienie jakości życia mieszkańców. Świadomość tego faktu 
przyświeca założycielom i głównym interesariuszom Spółki. 

Zróżnicowanie środowisk z jakich pochodzą interesariusze GOT (sektor nauki, przedsiębiorcy, 
JST) wymaga wskazania kluczowych kierunków rozwoju – czyli misji dla każdego z nich, tak aby 
każdy z interesariuszy mógł czuć się istotną częścią tego systemu budowania wartości. 

Kluczowe grupy interesariuszy GOT PNP Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Społeczeństwo regionu 

Społeczeństwo regionu 

Społeczeństwo regionu 

Społeczeństwo regionu 

Naukowcy, 
uczelnie 
wyższe, 

Instytuty B+R 

Administracja 
lokalna i 

regionalna  
 

Przedsiębiorcy 
współpracujący 

z GOT  

Stowarzyszenia 
branżowe, w tym 

w szczególności Lubuski 
Klaster Metalowy, 

Instytucje Wsparcia 
Biznesu, VC, SC 

Kluczowe grupy 
interesariuszy GOT 

PNP Sp. z o.o. 

Młodzież, 
placówki 
edukacji 

w regionie  

Jakość życia 
mieszkańców 

regionu  

Atrakcyjne, dające szanse na 
rozwój i większe zarobki 

miejsca pracy, bez 
konieczności migracji 

Czyste środowisko, dostęp do 
czystych terenów 

rekreacyjnych  

Dostęp do nowoczesnych 
ośrodków kształcenia dzieci 

i młodzieży  

Szanse rozwoju dla ambitnych 
przedsiębiorców 

i absolwentów szkół wyższych 
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Submisja względem młodzieży regionu 

Uczynić wiedzę przystępną dzięki możliwości jej doświadczania w laboratoriach badawczych 
i poprzez eksplorację innowacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz naukowców.  

 
Submisja względem naukowców i zespołów naukowych  

Stworzyć szanse rozwoju zawodowego dzięki przestrzeni, która będzie inspirowała do 
współpracy z innowacyjnym i doświadczonym biznesem. Rozwijać świadomość myślenia 
i działania w sferze badań naukowych ukierunkowaną na rezultaty, które dają szanse zastosowań 
rynkowych – czyli komercjalizacji. 

 
Submisja względem założycieli   

Zarząd Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego jest świadomy odpowiedzialności jaką powierzyli 
mu inicjatorzy i założyciele Spółki wobec społeczeństwa regionu. Swoją misję postrzega jako 
służenie społeczeństwu i budowanie wartości dla społeczeństwa poprzez stymulowanie wzrostu 
jakości życia w regionie. 

Submisja względem przedsiębiorców i ich stowarzyszeń, w tym IOB.  

Stworzenie przestrzeni służącej edukacji, transferowi wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi 
pokoleniami, a także tworzenie możliwości rozwoju innowacyjnych pomiotów w obszarze 
technologii środowiskowych oraz branż komplementarnych dzięki zapewnieniu dostępu do 
fachowej kadry oraz poprzez udostępnianie infrastruktury badawczej, finansowania oraz 
kompleksowej i profesjonalnej oferty usług niezbędnych dla rozwoju podmiotów gospodarczych 
w zmieniających się warunkach otoczenia. 

4.3. Cele strategiczne i operacyjne GOT PNP Sp. z o.o. 

Inicjatorzy powstania i założyciele GOT PNP Sp. z o.o. zakładają że, Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny działając jako jednostka wsparcia innowacyjnego biznesu w regionie w 
perspektywie długofalowej powinna realizować cele, które przyczynią się nie tylko do bieżącego 
rozwoju firm w regionie, ale przede wszystkim, poprzez wypracowanie rozwiązań systemowych 
stworzą warunki rozwoju regionu w przyszłości.  
 
Cele Spółki należy zatem traktować długofalowo, i liczyć się, że proces ich osiągania 
będzie wydłużony od co najmniej kilku do kilkunastu lat.  

Istotnym celem GOT PNP Sp. z o.o. jest inkubacja innowacyjnych firm tworzonych zarówno 
przez przedsiębiorców jak i przedstawicieli nauki (np. spin off) oraz oferowanie pomocy 
w komercjalizowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarach specjalizacji GOT dla 
przedsiębiorców i naukowców niezleżenie od etapu prac nad innowacyjnym rozwiązaniem – od 
pomysłu, idei do komercjalizacji (sprzedaży licencji czy komercjalizacji rynkowej). Będzie to 
możliwe przez opracowanie i wdrożenie autorskiej metody komercjalizacji opartej na know-
how kluczowego założyciela GOT, której celem jest zwiększenie skuteczności komercjalizowania 
innowacji i ułatwienie działalności innowacyjnym firmom na poziomie taktycznym 
i operacyjnym. Dzięki tak postawionym celom i narzędziom, GOT uzyska wpływ na rozwój 
i zarządzanie portfelem innowacyjnych podmiotów z pozycji udziałowcy, poprzez zrealizowane 
wejścia kapitałowe do firm.  
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Główne oczekiwania założycieli i Zarządu wobec Spółki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnym celem GOT PNP Sp. z o.o. jest inkubacja innowacyjnych firm tworzonych zarówno 
przez przedsiębiorców jak i przedstawicieli nauki (np. spin off) oraz oferowanie pomocy 
w komercjalizowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarach specjalizacji GOT dla 
przedsiębiorców i naukowców niezleżenie od etapu prac nad innowacyjnym rozwiązaniem – od 
pomysłu, idei do komercjalizacji (sprzedaży licencji czy komercjalizacji rynkowej). Będzie to 
możliwe przez opracowanie i wdrożenie autorskiej metody komercjalizacji opartej na know-
how kluczowego założyciela GOT, której celem jest zwiększenie skuteczności komercjalizowania 
innowacji i ułatwienie działalności innowacyjnym firmom na poziomie taktycznym 
i operacyjnym. Dzięki tak postawionym celom i narzędziom, GOT uzyska wpływ na rozwój 
i zarządzanie portfelem innowacyjnych podmiotów z pozycji udziałowcy, poprzez zrealizowane 
wejścia kapitałowe do firm.  

Realizacja celu głównego, jakim jest inicjowanie powstawania innowacyjnych podmiotów, jak 
również komercjalizacja ich innowacyjnych pomysłów, będzie możliwa poprzez: 

 zapewnienie podaży innowatorów, którzy będą zdolni i chętni ponieść ryzyko wdrożenia 
w życie swoich pomysłów; 

 demonstrację studiów przypadków - dobrych praktyk przedsiębiorstw, które wdrożyły 
innowacyjne rozwiązania; 

 angażowanie przedsiębiorców dotychczas mało innowacyjnych w projekty badawczo – 
rozowjowe;  

 inicjowanie i stymulowanie powstawania powiązań sieciowych pomiędzy 
przedsiębiorstwami a zespołami badawczymi, naukowcami z regionu, Polski i Europy; 

 zaoferowanie pakietu usług proinnowacyjnych wysokiej jakości, dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorców (uwzględniając specyfikę branżową i poziom rozwoju); 

 promowanie wartości edukacji technicznej wśród dzieci i młodzieży regionu; 

Stworzenie szans, warunków i możliwości komercjalizowania innowacyjnych 
pomysłów naukowców/ przedsięwzięć powiązanych z domeną i specjalizacją 
Spółki oraz firm współpracujących z GOT w łańcuchu wartości.   

Promowanie kultury innowacji wśród przedsiębiorców regionu. 

Zapobieganie odpływowi młodych kard z regionu poprzez stworzenie 
atrakcyjnych warunków do edukacji (efektywnego kształcenia, a nie tylko 
atrakcyjnych zajęć) i pracy w innowacyjnych, rozwijających się firmach. 

Odgrywanie roli kluczowego ośrodka wsparcia innowacji oraz podejmowanie 
działań o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa lubuskiego poprzez 
działalność zgodną z wyznaczonymi kierunkami rozwoju tego regionu. 
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 stworzenie szans wzbogacenia oferty edukacyjnej placówek edukacyjnych w regionie 
poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności zajęć dydaktycznych (lekcyjnych 
i pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży; 

 zapobieganie odpływowi kadr z regionu. 

Jednym z celów GOT jest osiągnięcie pozycji kluczowego ośrodka wsparcia innowacji oraz 
istotne przyczynianie się do rozwoju województwa lubuskiego poprzez: 

 działalność zgodną i wpisaną zarówno w potencjały tego regionu jak i inteligentne 
specjalizacje; 

 istotny wpływ na wzrost wskaźników innowacyjności regionu; 
 podnoszenie konkurencyjności podmiotów gospodarczych w regionie; 
 wzrost ilości i jakości podmiotów gospodarczych działających w regionie. 

Działanie te GOT PNP Sp. z o.o. podejmuje działając zgodnie z wymogami społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR), z zachowaniem szacunku dla środowiska przyrodniczego, jako 
największego potencjału tego regonu.  
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Cel strategiczny 1: 

Posiadanie portfela 
skomercjalizowany
ch innowacyjnych 
przedsięwzięć o 
najwyższym 
potencjale rozwoju 
i zwrotu z 
inwestycji.   

Cel strategiczny 2: 

Koordynacja 
krajowych 
i międzynarodowyc
h projektów 
badawczo-
wdrożeniowych 
związanych 
z obszarem 
specjalizacji 
i branżami 
kooperującymi. 

Cel 
strategiczny 
3: 

Zwiększenie 
ilości i jakości 
kadr 
pracowniczych 
w obszarach 
przyrodniczyc
h 
i technicznych. 
Tworzenie 
potencjału 
kadr na 
potrzeby 
przedsiębiorst
w i nauki. 

Cel strategiczny  
4: 

Osiąganie 
wyższego poziomu 
innowacyjności 
i konkurencyjności 
podmiotów 
gospodarczych 
regionu. 

Cel strategiczny 5: 

Budowanie marki 
GOT PNP Sp. z o.o. 
jako 
wyspecjalizowanego,  
skutecznego w 
komercjalizacji i 
efektywnie 
zarządzanego 
ośrodka wsparcia 
innowacji 
i przedsiębiorczości. 

Cele operacyjne: 

1. Dopracowanie 
i wdrażanie 
własnej ścieżki 
komercjalizacji 
innowacji. 

2. „Import” 
innowacyjnych 
pomysłów w 
obszarze 
technologii 
środowiskowy
ch możliwych 
do 
komercjalizacji. 

3. Pozyskiwanie i 
integracja 
innowacyjnych 
firm wokół 
Spółki.  

4. Włączanie 
zainteresowan
ych firm 
Lubuskiego 
Kastra 
Metalowego w 
projekty 
innowacyjne 
jako 
udziałowców 
i przedsiębiorc
ów. 

5. Pozyskanie 
inwestorów 
strategicznych. 

6. Kompleksowa 
oferta usług 
proinnowacyjn
ych. 

7. Wypracowanie 
zdolności 

Cele operacyjne: 

1. Nawiązanie 
sieci 
współpracy z 
IT, IP, AIP, CTT 
oraz 
instytutami 
badawczymi w 
zakresie 
komercjalizacji 
technologii 
środowiskowyc
h. 

2. Inicjowanie 
prac 
badawczych 
jako lider lub 
partner w 
konsorcjum. 

3. Zdefiniowanie 
potrzeb 
badawczych 
przedsiębiorcó
w i naukowców 
regionu. 

4. Rozwój 
infrastruktury 
laboratoryjnej 
i technicznej 
ukierunkowany 
na: 
a) działalność 
badawczą 
związaną 
z komercjalizac
ją technologii 
środowiskowyc
h;  
b) działalność 
badawczo-
pomiarową 

Cele 
operacyj
ne: 

1. Stworzenie 
instrument
ów 
efektywnej 
(nie 
efektownej) 
edukacji 
zawodowej 
młodzieży z 
regionu. 

2. Rozbudowa 
laboratorió
w dla Klubu 
Młodego 
Wynalazcy. 

3. Budowa 
zaplecza 
hotelowo-
konferencyj
nego 
niezbędneg
o dla 
prowadzeni
a szkoleń, 
kursów, 
konferencji 
promującyc
h nauki 
przyrodnicz
e 
i techniczne
. 

4. Utworzenie 
Lubuskiego 
Centrum 
Nauk 
Przyrodnicz
ych i 

Cele operacyjne: 

1. Włączanie 
zainteresowa
nych firm 
z regionu w 
innowacyjne 
projekty 
realizowane 
przez GOT. 

2. Realizacja 
wspólnych 
projektów 
miękkich 
mających na 
celu wzrost 
konkurencyjn
ości firm 
regionu, np. 
przedstawicie
lstwo 
handlowe, 
reprezentacja 
na targach. 

3. Wygenerowan
ie podaży 
projektów dla 
firm np. przez 
„Import” 
technologii 
środowiskow
ych zdolnych 
do 
komercjalizacj
i  

4. Poszerzenie 
biznesowego 
obszaru 
działania firm 
np.  rozwój 
firm w 
obszarach  

Cele operacyjne: 

1. Wdrożenie 
systemu 
identyfikacji 
wizualnej GOT 
PNP Sp. z o.o.  

2. Rozpowszechnia
nie wiedzy o 
specjalizacji 
Spółki w 
komercjalizacji 
technologii 
środowiskowych,
. 

3. Współpraca z 
instytucjami 
otoczenia 
biznesu w Polsce 
i za granicą. 
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(pozyskanie 
ekspertów) do 
efektywnej 
weryfikacji 
możliwości 
komercjalizacji 
nowych 
technologii. 

8. Definiowanie 
własnych 
potrzeb 
badawczych, 
które będą 
miały potencjał 
do 
komercjalizacji 
i będą w stanie 
„na siebie 
zarobić”. 

związaną ze 
świadczeniem 
usług dla 
spółek; 
 
c) realizację 
projektów 
badawczo - 
rozwojowych 
związanych z 
kluczowymi 
obszarami 
rozwoju, w tym 
aktywizacją 
kadry 
naukowej 
regionu. 

 

Techniczny
ch. 

5. Realizacja 
projektów 
badawczo - 
rozwojowyc
h 
związanych 
z aktywizac
ją kadry 
naukowej 
regionu. 

 

technologii 
środowiskow
ych oraz 
technologii 
związanych 
z energią 
odnawialną. 
 

5. Integrujących 
firm oraz 
usług 
oferowanych 
dla firm 
współpracują
cych z GOT – 
wspólne 
zakupy, 
zarządzanie 
projektami, 
księgowość, 
usługi 
prawne, IT. 

6. Analiza 
potrzeb 
działań 
operacyjnych, 
które będą 
atrakcyjne z 
punktu 
widzenia firm 
współpracują
cych z GOT.   

7. Zdefiniowanie 
wspólnych 
projektów 
firm 
współpracują
cych z GOT, 
które miałyby 
szanse na 
dofinansowan
ie z funduszy 
unijnych 
i realizacja 
tych 
projektów. 

8. Przekonanie 
partnerów 
gospodarczyc
h do korzyści 
wynikających 
ze ścisłej 
współpracy 
wykorzystując
ej potencjał 
GOT PNP Sp. 
z o.o.  
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Rozdział V 

WYBÓR I CHARAKTERYSTYKA STRATEGII ROZWOJOWYCH 

5.1. Model biznesu  

Model biznesu definiowany jest najczęściej przez główną funkcję organizacji, determinowaną 
celem jej właściciela czy zarządu. Działające w Polsce parki technologiczne realizują najczęściej 
jeden z dwóch modeli biznesu:  

1. Parki realizujące funkcję innowacyjnego rozwoju, nastawione na wzrost liczy 
innowacyjnych firm, prowadzenie badań oraz patenty.  

2. Parki, dla których kluczową funkcją jest inkubacja firm i stymulowanie 
przedsiębiorczości w regionie.  
 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. będzie realizował model biznesowy 
lidera pod względem innowacji. 

Zgodnie z istotą tego modelu biznesowego GOT będzie koncentrował się na: 
 przyciąganiu dużej liczby firm innowacyjnych prowadzących badania i rozwój; 
 tworzeniu zespołów badawczych złożonych z pracowników naukowych i ekspertów; 
 pomocy w uzyskiwaniu patentów dla tworzonych rozwiązań.   

Istotny wpływ na osiągnięcie sukcesu w komercjalizacji innowacji mają takie cechy jak:   

 wyraźnie określone specjalizacje branżowe; 
 oferta specjalistycznych proinnowacyjnych usług; 
 rozwinięta sieć współpracy z ekspertami branżowymi. 

GOT PNP Sp. z o.o. za jeden z najważniejszych celów stawia sobie pozyskiwanie funduszy na 
rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, co doskonale wpisuje się w istotę tego modelu. Dla 
rozwoju innowacyjnych firm nieodzowna jest oferta usług pośrednictwa w zakresie 

Parki 
ukierunkowane 

na badania 
i innowacyjny 

rozwój 

Parki 
ukierunkowane 

na inkubację 
i stymulowanie 

rozwoju 
gospodarczego 

regionu  

Modele biznesu parków technologicznych 
w Polsce 

Zbudowany wizerunek 
„dobrego adresu” 

Szeroki zakres usług 
doradczych sprofilowanych 
pod potrzeby mikro 
i małych firm  

Profesjonalna obsługa 
i opieka” nad lokatorami   

Kluczowe czynniki 
sukcesu 

Dobre relacje 
z  lokatorami    

Wąska specjalizacja branżowa 

Oferta 
wysokospecjalistycznych 

usług proinnowacyjnch  

Rozwinięta sieć ekspertów 
(networking)  

Wiedza, doświadczenie 
i pośredniczenie w dostępie do 
funduszy seed capital, venture 

capital 

Kluczowe czynniki 
sukcesu 
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finansowania innowacyjnych projektów, np. z funduszy seed capital, czy venture capital. GOT 
będzie pełnił rolę pośrednika posiadającego wiedzę, szeroką sieć powiązań z instytucjami 
finansującymi, oraz doświadczenie w prowadzeniu takich procesów. Parki o takim modelu 
biznesu częściej niż inne współuczestniczą we wprowadzaniu firm na giełdę – New Conect, co 
też jest formą pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój.  

Dobre praktyki parków w Polsce pokazują, że przyjęcie modelu innowacyjnego działania oraz 
wąska specjalizacja organizacji pozawalają na osiąganie wyższych przychodów. 

5.2. Standardy działania GOT PNP Sp. z o. o. 

Istotnym aspektem funkcjonowania GOT PNP Sp. z o.o. jako jednostki otoczenia innowacyjnego 
biznesu jest dążenie do prowadzenia działalności zgodnie ze standardami charakterystycznymi 
dla określonego typu ośrodków. Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o. będzie 
realizował co najmniej funkcje: parku technologicznego, inkubatora technologicznego oraz 
ośrodka szkoleniowo-doradczego. Oznacza to, że powinien on dążyć do prowadzenia 
działalności zgodnie ze standardami tego typu organizacji15 . 

Na bazie zaproponowanych przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce, Standardów działania i dobrych praktyk w ośrodkach innowacji, 
GOT będzie realizował standardy w następujących obszarach:  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mażewska M., Milarczyk A.,  „Standardy działania i dobre praktyki 
w ośrodkach innowacji”, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Poznań/ 
Warszawa 2013. 

                                                             
15 Standard rozumiany jest jako, najlepszy mierzalny, powszechnie znany i akceptowany wzorzec działania. Standardy 
funkcjonowania wybranych instytucji oprócz opisu zakresu tworzącego dany obszar oceny działalności powinny 
również zawierać propozycję wskaźników oraz sposób oceny funkcjonowania analizowanych instytucji. Mażewska M., 
Milarczyk A.,  „Standardy działania i dobre praktyki w ośrodkach innowacji”, Stowarzyszenie Organizatorów 
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Poznań/ Warszawa 2013. 

 

Starndardy 
organizacyjn

o-prawne

Standardy 
techniczne

Standardy 
świadczenia 

usług

Standardy 
współpracy          

z otoczeniem
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Standardy organizacyjno-prawne dotyczą wymagań formalnych, których spełnienie 
gwarantuje możliwość funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardy techniczne dotyczą obszarów technicznego funkcjonowania parków, są to: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Standardy świadczenia usług dotyczą obszarów związanych ze świadczonymi usługami 
materialnymi i niematerialnymi, są to: .  

Standardy dotyczące świadczenia usług niematerialnych: 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Posiadanie niezbędnych dokumentów prawnych pozwalających na funkcjonowanie 
organizacji.  

2. Posiadanie aktualnej strategii rozwoju, zatwierdzonego przez uprawnione do tego 
władze. 

3. Prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami zapisanymi w dokumentach 
prawnych pozwalających na funkcjonowanie oraz zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. 

4. Bieżące/ okresowe monitorowanie i dokumentowanie działalności. Prowadzenie 
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dokumentacji 
kadrowej i  finansowej. 

5. Terminowe regulowanie zobowiązań publiczno-prawnych oraz innych zobowiązań 
finansowych związanych z funkcjonowaniem. 

1. Dostosowanie lokalizacji do specjalizacji organizacji. Uwzględnienie czynników 
związanych z warunkami dojazdu, dostępności miejsc parkingowych czy bliskości innych 
ośrodków lub instytucji na etapie planowania lokalizacji.  

2. Wybór lokalizacji (z uwzględnieniem odpowiedniej powierzchni, wyposażenia w media 
i instalacje) zapewniający możliwość uzyskiwania wpływów z wynajmu dostępnej 
powierzchni w wysokości pokrywającej co najmniej bieżące koszty stałe. 

3. Prowadzenie działalności w budynkach i na terenach spełniających normy BHP, w tym 
także posiadających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

4. Zapewnienie dostępu do środków komunikacji takich, jak Internet, telefon. 
5. Zapewnienie dostępu do branżowych baz danych zgodnych z profilem/ specjalizacją. 
6. Zapewnienie dostępu do przestrzeni wspólnej dostępnej dla wszystkich, w tym także 

dostępu do zaplecza socjalnego dostępnego zarówno dla pracowników jak i klientów. 
7. Zapewnienie całodobowego dostępu do wynajmowanej powierzchni. 
8. Zapewnienie ochrony budynków oraz monitoringu obiektów czy terenu. 
9. Zapewnienie utrzymania czystości terenu i pomieszczeń użytkowanych wspólnie. 

1. Wyłonienie procedur doboru firm współpracujących z organizacją zgodnych z założonymi 
celami, misją oraz przyjętą wizją rozwoju (zgodnych z przyjęta strategią rozwoju). 

2. Zapewnienie dostępu do odpowiednio wyposażonych sal konferencyjnych czy 
szkoleniowych (zapewnienie dostępu do sal wyposażonych np. w sprzęt audiowizualny). 

3. Zapewnienie/ ułatwienie dostępu do własnych/ zewnętrznych laboratoriów i jednostek 
badawczych. 
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Standardy dotyczące świadczenia usług materialnych: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Standardy współpracy z otoczeniem mają istotne znaczenie dla prowadzenia, utrzymywania 
i zarządzania relacjami organizacji z jej otoczeniem zewnętrznym, w tym: współpracy 
z administracją publiczną, ośrodkami akademickimi i ośrodkami badawczymi oraz 
z organizacjami biznesu i innymi instytucjami okołobiznesowymi, są to:  

 

  

1. Uwzględnienie w formułowanych wizjach rozwoju działań wspierających rozwój firm 
współpracujących z organizacją. 

2. Opracowanie założeń oraz wdrażanie planu integracji działań organizacji i partnerów 
współpracujących z nią. 

3. Opracowanie założeń oraz wdrażanie planu współpracy oraz integracji działań 
wewnętrznych / współpracy wewnętrznej jednostek organizacji. 

4. Opracowanie założeń oraz wdrażanie planu współpracy oraz integracji partnerów 
biznesowych organizacji z otoczeniem zewnętrznym.  

5. Opracowanie założeń oraz wdrażanie działań związanych z bezpośrednim oraz 
pośrednim (poprzez firmy współpracujące) organizacji na rynki zagraniczne. 

6. Bieżące/ okresowe weryfikowanie/ monitorowanie potrzeb klientów oraz uwzględnianie 
tych zidentyfikowanych potrzeb w planach rozwojowych (strategiach rozwojowych). 

1. Opracowanie, wdrażanie i bieżące/ okresowe monitorowanie zasad współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym, w tym: z administracją publiczną, ośrodkami akademickimi 
i ośrodkami badawczymi oraz z organizacjami biznesu i innymi instytucjami 
okołobiznesowymi. 

2. Formalizowanie podejmowanych kontaktów poprzez podpisywanie umów o współpracy 
regulujących wzajemne zasady tej współpracy. 

3. Bieżące/ okresowe weryfikowanie/ monitorowanie potrzeb partnerów zewnętrznych 
oraz uwzględnianie tych zidentyfikowanych potrzeb w planach rozwojowych 
(strategiach rozwojowych). 
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5.3. Strategia marki GOT PNP Sp. z o.o. 

5.3.1. Grupy docelowe marki GOT  

Na potrzeby skutecznego oddziaływania na otoczenie zewnętrzne Gorzowskiego Ośrodka 
Technologicznego PNP SP. z o.o. zidentyfikowano grupy docelowe odbiorców, do których 
w sposób selektywny kierowane będą dedykowane programy komunikacji marketingowej 
z uwzględnieniem założeń wobec marki GOT, jej tożsamości, strategii pozycjonowania 
i pożądanego – docelowego wizerunku. 

Lp. Grupa docelowa Struktura grupy docelowej 

1. Środowisko biznesu  Przedsiębiorcy mikro, MSP, w szczególności firmy 
Lubuskiego Klastra Metalowego, pozostałe firmy 
województwa lubuskiego, firmy z kraju i zagranicy; 
inwestorzy. 

2. Instytucje otoczenia biznesu Władze i jednostki administracyjne; 

Pozostałe instytucje otoczenia biznesu (w szczególności 
lokalne, krajowe, międzynarodowe: organizacje 
pracodawców, izby i stowarzyszenia producentów, 
instytucje szkoleniowe, konsultingowe i doradcze 
(publiczne i niepubliczne), instytucje wspierania 
przedsiębiorczości, klastry, sieci wspierania 
przedsiębiorczości, instytucje finansowe); 

Uczelnie, jednostki badawczo - rozwojowe – 
województwa lubuskiego, krajowe i zagraniczne, ich 
władze, naukowcy, studenci, absolwenci. 

3. Edukacja 
- szkoły podstawowe, średnie 
- ośrodki/ instytucje 

kształcenia 
zawodowego,  

Młodzież i dzieci (uczniowie) – także ich opiekunowie 
(rodzice i nauczyciele), władze szkół, kuratorium, 
doradcy zawodowi, pedagodzy. 

 

4. Społeczność lokalna   MG6, Aglomeracja Gorzowska, województwo lubuskie. 

5. Media  
 

Lokalne, krajowe, międzynarodowe, o tematyce 
ogólnospołecznej, gospodarczej oraz branżowe – 
specjalistyczne. 
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5.3.2. Tożsamość i wizerunek marki GOT PNP Sp. z o.o. 

Marka Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego (GOT PNP Sp. z o.o.) w kontekście historii jej 
powstania, jest rezultatem dążenia środowiska przedsiębiorców: Lubuskiego Klastra 
Metalowego, Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., Urzędu Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wlkp. w zakresie utworzenia konkretnej konstrukcji biznesowej, kompletnej 
inicjatywy / formuły wspomagającej firmy sektora technologii środowiskowych oraz lubuski 
przemysł metalowy.  

Działania GOT PNP Sp. z o.o. cechuje nowe/odmienne podejście do weryfikacji i transferu 
technologii, co stanowi o unikalności marki GOT. Komercjalizacja, technologie i badania 
stanowią koło zamachowe Spółki. Podstawą każdego projektowanego przedsięwzięcia jest w 
tym przypadku wielotechnologiczność.  

Specjalizacja marki 

Specjalizację wiodącą stanowią technologie środowiskowe. Rozszerzenie pola biznesowego jest 
ważnym celem integrującym GOT i firmy współpracujące ze Spółką, w tym firmy należące do 
Lubuskiego Klastra Metalowego, są nimi: ochrona środowiska, energie odnawialne, technologie 
materiałowe, czyli w tym przypadku technologie obróbki nowych technologii materiałowych, 
generatory wiatrowe dla gospodarstw domowych.  

Zasięg marki: 

 geograficznie – międzynarodowy; 
 w aspekcie lokowania projektów – lokalny - Aglomeracja Gorzowska/ województwo 

lubuskie; 
 obszar specjalizacji (dający poczucie wiarygodności, wysokiej kompetencji marki): 

technologie środowiskowe, w rozszerzeniu pola biznesowego: ochrona środowiska, 
energie odnawialne, technologie materiałowe (m.in.: technologie obróbki nowych 
technologii materiałowych), generatory wiatrowe dla gospodarstw domowych.  

Atrybuty marki GOT: 

Funkcjonalne:  

(obecne i przyszłe) 

Przestrzeń 20h uzbrojonego terenu w Chróściku, majątek wniesiony do Spółki znajdujący się 
przy ul. Teatralnej. W ramach tworzonego Inkubatora, oprócz powierzchni oferowana będzie 
również możliwość wykorzystania laboratoriów. Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko- 
innowacje” będzie pracowało na potrzeby Spółki. W przyszłości ważne będzie zaplecze 
developerskie z możliwością dysponowania odpowiednią infrastrukturą na potrzeby firm typu 
start-up w ramach, których będzie można wspólnie zdefiniować potrzeby tworzenia tego typu 
firm. 
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Wirtualne 

Twórczy potencjał i wiedza, interesująca specjalizacja, osobowości skupione wokół idei GOT, 
marka przywództwa, koncepcja działania, kontakty w środowisku biznesu i nauki na poziomach 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym, status i pozycja interesariuszy, liderów wraz z ich 
doświadczeniem, wizerunkiem oraz kontaktami zasilającymi markę GOT, szczególna- 
specjalistyczna obsługa  

5.3.3. Pozycjonowanie marki GOT PNP Sp. z o.o. 

Strategia pozycjonowania marki GOT powinna uwzględniać cel jakim jest istotne, wyraźne 
odróżnienie GOT od innych podobnych podmiotów, instytucji otoczenia biznesu zarówno 
w regionie, jak i w kraju. 

W sferze oferty: 
 dostęp do wiedzy, którą można wykorzystać w nowych wyrobach i usługach; 
 nowe przedsięwzięcia biznesowe w obszarach ochrony środowiska i energii odnawialnej 

(ekoinnowacji); 
 specjalizacja. 

W sferze obsługi lokatorów/ klientów: 
 mobilność; 
 technologie mobilne; 
 komplementarność, 
 dostęp do naukowców/praktyków; 
 dostęp do przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem nowych rozwiązań. 

W sferze zasobów: 
 kluczowe elementy infrastruktury, np. specjalistyczne pracownie i laboratoria 

z prototypowymi liniami doświadczalnymi i produkcyjnymi; 
 dostęp do laboratoriów tematycznych. 

W sferze specjalizacji: 
 wspólne plany działania w zakresie technologii środowiskowych, ekoinnowacji; 
 specjalizacja wynikająca z zakresu prowadzonych prac badawczych i rozwojowych; 
 łatwiejszy dostęp do finansowania w przypadku korzystnego wyboru inteligentnych 

specjalizacji. 

W sferze wpływu na rozwój gospodarki regionu: 
 powiązania gospodarcze regionu,  
 zaangażowanie środowiska samorządowego i gospodarczego, 
 szerokie powiązanie technologii środowiskowych z branżami obecnymi w regionie. 

Pozostałe, wskazane przez Interesariuszy: 
 unikalna konstrukcja GOT, nieprzeinwestowana na początku działalności; 
 Klub Młodego Wynalazcy jako długofalowy element wspierający przedsiębiorców, 

naukowców i uczniów; 
 status Interesariuszy jako przewaga konkurencyjna, 
 zlecanie usług na zewnątrz jako przewaga. 
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Rekomendowane atrybuty w pozycjonowaniu marki GOT PNP Sp. z o.o. 

Rekomendacje w zakresie pozycjonowania marki GOT PNP Sp. z o.o. 

1. Pozycjonowanie odróżniające od konkurencji ze względu na istotne korzyści zapewniane 
klientom, lokatorom, partnerom biznesowym, edukacyjnym, społeczeństwu. 

2. Pozycjonowanie dwuwymiarowe prezentujące dwie ważne korzyści dla grupy 
docelowej, w obszarach tych marka musi być wiarygodna, wyspecjalizowana, 
doskonaląca, skutecznie komunikująca różnicę.  

Proponowane jest pozycjonowanie dwuwymiarowe, pokazujące istotną różnicę między GOT 
PNP Sp. z o.o. a konkurentami w postaci dwóch korzyści zapewnianych grupom docelowym, 
np.: 

Specjalistyczne i kompleksowe wsparcie rozwoju sektora technologii 
środowiskowych oraz nowoczesne kształcenie techniczne kadr innowacyjnej 
gospodarki. 

Taka strategia sprzyjać będzie ukierunkowaniu działań na konkretny sektor obejmujący 
technologie środowiskowe pozostające w kooperacji z innymi branżami istotnie obecnymi 
w regionie, takimi jak np. przemysł metalowy, papierniczy, drzewny. Istotna jest w tym 
przypadku unikalność oferty Spółki oraz jej kompleksowość w połączeniu z potencjałem 
Zakładu Utylizacji Odpadów. Zwraca również uwagę możliwość kooperacji z innymi instytucjami 
np. ze wskazanych sektorów kooperujących z branżą technologii środowiskowych a także 
innymi partnerami w sferze edukacji, szkolnictwa wyższego, innymi IOB. 
 
  

specjalizacja

wielotechnologiczność

potencjał techniczny

innowacyjność

kooperatywność

kompleksowość wsparcia

kształcenie techniczne/ edukacja techniczna

unikalne know-how

inspirująca przestrzeń współracy i rozwoju
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Cele strategiczne pozycjonowania 

 

5.4. Współpraca i kooperacja branżowa  

Instytucje współpracą, z którymi zainteresowani są na obecnym etapie Interesariusze Spółki, to: 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Obecny/ rekomendowany obszar 
współpracy z GOT 

Sytuacja bieżąca 

Instytut Metali 
Nieżelaznych 

Badania nad bateriami i złomem 
elektrycznym, wspólny projekt 
celowy 

Podjęta współpraca 
 

ISBOR Technologie neutralizacji odpadów 
ciekłych 

Podjęta współpraca 

LKM/Mestil Technologie uszlachetniania 
kompostu 

Podjęta współpraca 
 

 

Instytucje szczególnie rekomendowane przez Lubuski Klaster Metalowy: 

Nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 
Lokalizacja Przedmiot 

działalności 
Potencjalny/ rekomendowany 

obszar współpracy z GOT 

Instytut 
Spawalnictwa 

Gliwice, 
Śląskie, 
Polska 

Zagadnienia związane 
z procesami łączenia 
materiałów 
konstrukcyjnych przy 
wykorzystaniu 
nowoczesnych 
technologii spawania, 
zgrzewania, lutowani i 
cięcia termicznego oraz 
metod pokrewnych 

‒ badania dla potrzeb oznaczania 
wyrobów znakiem CE, certyfikacji i 
dopuszczeń; 

‒ transfer innowacyjnych rozwiązań 
do przemysłu; 

‒ kształcenie oraz merytoryczny 
nadzór nad szkoleniem 
spawalniczym w Polsce; 

‒ certyfikacja personelu, systemów 
zarządzania jakością oraz wyrobów, 

1. Zbudować rozpoznawalną markę eksperta rynkowego  w obszarze technologii 
środowiskowych.

2. Wykreować wizerunek marki GOT jako  unikalnej przestrzeni dla rozwoju 
innowacyjnego biznesu i  nowoczesnego kształcenia technicznego                              
z uwzględnieniem także obszarów z potencjałem dla wzmacniania marki: 
społecznego, edukacyjnego, ekologicznego/ środowiskowego; GOT jako 
inspirująca platforma połączenia biznesu- edukacji- społeczeństwa.

3. Utworzyć osobowość marki , którą cechuje w jej zachowaniu: zdecydowanie , 
pewność siebie, wiarygodność, otwartość, kreatywność, innowacyjnosć, 
zorientowanie na cel,  dynamizm, współdziałanie, wysokie zaangażowanie.
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procesów spawalniczych i 
zakładowej kontroli produkcji; 

‒ badanie i kwalifikowanie 
technologii spawalniczych. 

Instytut 
Mechaniki 
Precyzyjnej 

Warszawa, 
Mazowieckie, 
Polska 

Placówka badawczo-
rozwojowa, która 
zajmuje się metodami 
uszlachetniania wyrobów 
metalowych poprzez 
zwiększenie 
ich odporności 
korozyjnej oraz 
podwyższenie 
właściwości 
mechanicznych, 
szczególnie 
wytrzymałości 
zmęczeniowej 
i odporności na zużycie 
w procesie tarcia. 

Projektowanie nowych technologii, 
a także prace usługowe i wdrożeniowe 
w zakresie: 
‒ technologii przygotowania 

mechanicznego i chemicznego 
powierzchni pod powłoki ochronne 
wraz  z urządzeniami i preparatami 
; 

‒ technologii nakładania powłok 
galwanicznych, lakierniczych, 
metalizacyjnych i zanurzeniowych 
oraz preparatów do ich realizacji; 

‒ technologii obróbki cieplnej 
i cieplno-chemicznej narzędzi 
i części maszyn.  

Instytut 
Zaawansowanyc
h Technologii 
Wytwarzania 

Kraków 
Małopolskie, 
Polska 

Instytut badawczy, 
specjalizujący się w 
technologiach 
obróbki skrawaniem 
i ściernej, technologiach 
niekonwencjonalnych, 
inżynierii materiałowej, 
metrologii technicznej, 
montażu i 
automatyzacji procesów 
wytwarzania. 

‒ metody ubytkowego oraz 
przyrostowego kształtowania 
i technologie wytwarzania 
wyrobów; 

‒ technologie nowych materiałów; 
‒ inżynieria powierzchni; 
‒ mikro- i nanotechnologie 

w wytwarzaniu wyrobów; 
‒ metrologia wielkości 

geometrycznych; 
‒ metody pomiarowe dla mikro- 

i nanotechnologii; 
‒ technologia montażu i demontażu; 
‒ modernizacja maszyn i urządzeń 

technologicznych oraz procesów 
wytwarzania; 

‒ automatyzacja i 
robotyzacja w wytwarzaniu; 

‒ bezpieczeństwo systemów 
wytwarzania; 

‒ technologie wspierające ochronę 
zdrowia i środowiska, w tym 
technologie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów; 

‒  metody i systemy zapewnienia 
jakości w technologiach 
wytwarzania; 

‒ zarządzanie technologiami 
i systemami wytwarzania; 

‒ monitorowanie rozwoju 
technologii; 

‒ foresight technologiczny; 
‒ transformacja wiedzy; 
‒ transfer wiedzy i technologii; 
‒ badania; 
‒ ocena zgodności; 
‒ certyfikacja wyrobów i usług. 
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Profil. metall- 
Netzwerk Stahl- 
und 
Metallverarbeitun
g in Brandenburg 
und Berlin 

Berlin, 
Brandenburgia, 
Niemcy 

Klaster sektora obróbki 
stali i metali w regionie 
stołecznym Berlin-
Brandenburgia 

‒ wdrażanie nowych wyrobów 
i technologii we współpracy 
z instytucjami badawczymi; 

‒ zdobywanie nowych rynków 
i nowych odbiorców, pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów 
z nowymi klientami; 

‒ działania na rzecz zapewnienia 
edukacji kadr  w firmie, branży, 
regionie.  

 

5.5. Strategia internacjonalizacji i współpracy międzynarodowej  

W kontekście działalności parków technologicznych można spotkać następujące określenia ich 
internacjonalizacji:  

 udział w międzynarodowych organizacjach i sieciach grupujących parki: technologiczne, 
naukowe a także inkubatory technologiczne;  

 międzynarodowa promocja inkubatorów i parków, w szczególności jako udział 
w specjalistycznych wystawach, targach i konferencjach;  

 aktywność parków ukierunkowana na przyciągnięcie oddziałów zagranicznych 
koncernów jako rezydentów parku;  

 czynności mające na celu pozyskanie z zagranicy firm high-tech, oferując im  pakiet usług 
„miękkiego lądowania” (soft-landing przyjmujący).  

Przez internacjonalizację można także rozumieć zespół działań zorientowanych na wspieranie 
klientów parku, firm wchodzących na rynki międzynarodowe. Mogą one przyjmować postać 
bilateralnych umów z siostrzanymi zagranicznymi parkami, które określają wzajemne 
świadczenie usług „miękkiego lądowania” (soft-landing bilateralny)16. 

 

 

 
Znaczenie internacjonalizacji i umiejętność podejmowania działań w środowisku 
międzynarodowym jest istotna dla procesu wdrażania innowacji. Możliwość korzystania 
z efektu skali pozwala na poszukiwanie finansowania na kolejne etapy prac badawczych 
i rozwojowych. Niebezpieczeństwem dla firm na rynku wysokich technologii jest zjawisko tzw. 
country capture – zamknięcie się na małych, lokalnych rynkach, co stanowi barierę dla 
budowania efektywnych modeli biznesowych. W efekcie obawy przed internacjonalizacją może 
nastąpić tzw. deal killer, czyli przepadnięcie dobrych pomysłów technologicznych, czy też 
produktowych, które posiadają znaczący potencjał rozwojowy.  

  

                                                             

16  Na podst.:Matusiak B.K., Zasiadły K.,  Strategie internacjonalizacji parków technologicznych, PAER, Skuteczne Otoczenie 
Innowacyjnego Biznesu ,http://www.pi.gov.pl/ z dnia 14.01.2014r. 

 

Potencjał internacjonalizacyjny może być jednym z kryteriów selekcjonowania 
podmiotów współpracujących z GOT PNP SP. z o.o. 
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Znaczenie dla internacjonalizacji działań GOT PNP Sp. z o.o.będą mieć następujące 
działania:  
 wobec lokatorów w celu zwiększania ich poziomu innowacyjności 

i konkurencyjności  w perspektywie wprowadzenia na rynki międzynarodowe; 
 w obszarze wygenerowania potencjału i umiejętności dla przyciągania do GOT 

zagranicznych innowacyjnych podmiotów; 
 podejmowane jako uczestnictwo w sieciach międzynarodowej współpracy parków 

technologicznych, instytucji wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość; 
 prowadzące do rozwoju własnego potencjału.  

Dwie strategie internacjonalizacji działań mogą znaleźć się w obszarze zainteresowania 
GOT17: 
1. Strategia przyciągająca – oznacza takie działania, którymi zamierza się przyciągnąć firmy 

globalne, spodziewając się w rezultacie, iż będą one w perspektywie swoistą trampoliną dla 
partnerów parku na rynki międzynarodowe dzięki ich wsparciu w rozwoju powiązań 
kooperacyjnych z lokalnymi firmami. 

Strategia przyciągająca jest powiązana z lokalną polityką rozwoju, a dla właściwego jej 
realizowania jest pożądane zapewnienie: 
 odpowiedniego poziomu powiązań z władzami administracyjnymi miasta/regionu, gdzie 

ośrodek jest postrzegany jako znaczące ogniwo lokalizacyjnej obszaru; 
 wysokiej jakości obiektów, przestrzeni jako oferta na dogodnych warunkach dla firm; 
 uczestnictwa w sieciach biznesu, nauki, ośrodków badawczych; 
 wsparcia i pakietu usług doradczych dla firm; 
 możliwości uzyskania finansowania i dostępu do zasobów pracy; 
 zarządzania parkiem w sposób profesjonalny, pozwalający na zaspokajanie 

specyficznych potrzeb klientów, lokatorów, partnerów biznesowych; 
 oferowania możliwości dostępu do ciekawej oferty usług o charakterze bytowym 

i socjalnym, kulturalnym, sportowym, edukacji itp. 
 
2. Strategia ofensywna/ przepychająca – podejmowana jako wsparcie w 

umiędzynarodowieniu swoich lokatorów; wspiera, inspiruje i mobilizuje 
wyselekcjonowanych lokalnych przedsiębiorców, którym pomaga we wchodzeniu na rynki 
zagraniczne. 

Podjęcie i realizacja tej strategii będzie od GOT wymagać: 

 Otwartości i  internacjonalizacji GOT: należy tu zmierzać do tworzenia i rozwijania 
kompetencji Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w obszarze tworzenia relacji 
i kooperowania oraz ich wzmacniania w środowisku międzynarodowym; dokonywanie 
oceny poziomu przygotowania firm/ przedsiębiorców do umiędzynarodowienia, tzw. 
„gotowość internacjonalizacyjna”, także jako jedno z kryteriów przyjęcia do GOT; 
przystąpienia do międzynarodowych sieci współpracy; podejmowanie działań do 
uczestnictwa w projektowaniu i realizacji wspólnych projektów z parkami 

                                                             
17 Na podst.: Matusiak B.K., Internacjonalizacja Parków Technologicznych, 
http://www.pi.gov.pl/bios/BIOS_DIVZ1_prezentacja09_strategie_internacjonalizacji_parkow_technologicznych 
z dnia 11.01.2014r. 
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zagranicznymi; dysponowanie przygotowanymi pracownikami, wyspecjalizowanymi, 
znającymi języki obce, potrafiącymi poruszać się w środowisku wielokulturowym. 
 

 Rozwoju usług proinnowacyjnych dla umiędzynarodowienia: rekomendowane jest 
organizowanie wsparcia poprzez realizacje szkoleń w zakresie preinkubacji 
z uwzględnieniem w ich programie tematyki internacjonalizacji; stworzenie oferty 
szkoleń, doradztwa i usług brokerskich; organizowanie wyjazdów studyjnych, udział 
w spotkaniach, imprezach targowych, konferencjach z dbałością o zaprezentowanie 
potencjału lokatorów; umiejscowienie w ofercie działania/wsparcia w zakresie 
międzynarodowej ochrony patentowej, usługi w zakresie analizy trendów 
technologicznych, rozpoznania i analizy rynków docelowych, animowanie kontaktów 
międzynarodowych jako wsparcie działań lokatorów18.  

Gorzowski Ośrodek Technologiczny wkraczając w przestrzeń transferu technologii, tworzenia 
innowacji uczestniczy w globalnym wymiarze współpracy i konkurowania. Kreowanie 
innowacyjnych, konkurencyjnych rozwiązań wymaga stałej obecności w środowisku 
międzynarodowym. Obecność, kontakt, wymiana wiedzy i doświadczeń są niezbędne 
w wymiarze międzynarodowym zarówno dla GOT jak i jego partnerów.  

Dla realizacji tworzenia i wzmacniania międzynarodowych powiązań i współpracy GOT i jego 
rezydentów będą konieczne: 

 działania na płaszczyźnie osobistych kontaktów formalnych i nieformalnych,  
 aktywność w grupach i sieciach instytucji wspierania przedsiębiorczości, parków 

technologicznych,  
 aktywność w zespołach partnerów biznesowych tworzących i realizujących wspólne 

projekty. 

Realizowane działania powinny być dokonywane zarówno w realnych kontaktach jak 
i wspomagane poprzez otoczenie wirtualne wspierające umiędzynarodowienie działań GOT 
i jego partnerów, mające wpływ na networking, rozwój i działania społeczności GOT.  
Inicjatywy dostępne i zasilające działanie Spółki w realnej przestrzeni, także w wymiarze 
wirtualnym powinny być dostępne i użyteczne dzięki zastosowaniu właściwej infrastruktury 
technicznej i dostępności do „globalnego strumienia sieci internetowej”19. 
Ważnym elementem umożliwiającym tworzenie międzynarodowej sieci współpracy GOT 
i ekspozycji jego marki w wirtualnej przestrzeni ponad granicami będzie: 
 dostęp do szybkiego Internetu,  
 utworzenie portalu internetowego GOT, który w swoim oddziaływaniu będzie miał 

wpisane funkcje: informacyjną, promocyjną, komunikacyjną, społecznościową.  
Model organizacji wirtualnej może wspierać działania GOT w zakresie opracowywania 
i realizacji projektów w gronie międzynarodowych partnerów, jako platforma wymiany wiedzy 
i doświadczeń. 

                                                             
18 Na podst.: Matusiak B.K., Internacjonalizacja Parków Technologicznych, 
http://www.pi.gov.pl/bios/BIOS_DIVZ1_prezentacja09_strategie_internacjonalizacji_parkow_technologicznych 
z dnia 11.01.2014r. 
19 Matusiak K.B., Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych, PARP, Gdańsk–Kraków–Opole–Poznań–Warszawa 
2011, s.147 
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Wraz z rozwojem GOT pożądane będzie rozwijanie liczby powiązań sieciowych i wirtualizacji 
kontaktów. To także wymaga transformacji z portalu informacyjnego w funkcjonalny, 
zapewniający możliwość aktywności na odległość. 
Dla osiągnięcia takiego rezultatu rekomendowane jest utworzenie: 
 portalu społecznościowego będącego wewnętrzną siecią parkową; 
 portalu wyposażonego w bazy danych, oferty pracy, oferty technologiczne; 
 platformy biur wirtualnych; 
 platformy kooperacyjnej, dającej możliwość kreowania wirtualnych organizacji 

i zespołów20. 
Z uwagi na możliwość szerokiego pod wieloma względami zastosowania technologii 
informacyjnych  i komunikacyjnych możliwe jest uzyskanie następujących korzyści, m.in.: 
 dostęp do rynków międzynarodowych w szerokim zakresie; 
 efektywny kosztowo marketing; 
 tańsze w porównaniu z tradycyjnymi mediami publikacje, materiały informacyjne; 
 bieżący kontakt z partnerami oraz klientami; 
 możliwość szybkiego aktualizowania informacji oraz kontroli jej zawartości; 
 szybkie reagowanie poprzez informacje zwrotne; 
 monitorowanie i kontrolowanie liczby użytkowników wiadomości; 
 prowadzenie doradztwa i szkolenia na odległość; 
 podejmowania działań w obszarze e-biznesu (w tym: wideokonferencje, negocjacje, 

prezentacja i przekazywanie ofert, reklama, sprzedaż za pomocą Internetu). 
Nabierające coraz większego znaczenia w działaniach parków współpraca i konkurowanie, 
skutkują wzrastająca rolą aktywności międzynarodowej w obszarach: 
 wymiany doświadczeń dla wzmacniania procesu oferowania usług oraz bazy 

materialnej; 
 budowania i rozwijania partnerstw, by osiągać rozwój własnego potencjału; 
 zdobywania finansowania podejmowanych działań; 
 podejmowania wsparcia wobec własnych lokatorów, a także klientów w pozyskiwaniu 

nowych rynków, technologii, innowacji; 
 aktywnej konkurencji z innymi tego typu ośrodkami, także w przestrzeni 

międzynarodowej rezultatem czego jest przyciąganie atrakcyjnych technologicznie 
i innowacyjnie podmiotów. 

Dużym wsparciem i warunkiem obecności na rzecz realizacji umiędzynarodowienia GOT jest 
współpraca z międzynarodowymi sieciami parków technologicznych i instytucji wsparcia 
innowacji i technologii. Poniżej przedstawiono wykaz liczących się organizacji tego typu.  

Międzynarodowe sieci parków naukowo-technologicznych, innowacji i transferu technologii  

IASP International Association of Science Parks 
WTA World Technopolis Association 
AURP Association of University Research Parks 
ASPA Asian Science Park Association 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

                                                             
20 Tamże, s.147 
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WAINOVA World Alliance for Innovation 
WAITRO World Association of Industrial and Technological Research Organisations 
SPICE Science Park and Innovation Centre Experts Group SPICE 
Ukraińskie Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości i Centrów Innowacji 
Niemieckie Stowarzyszenie Centrów Innowacji, Technologii i Przedsiębiorczości ADT 
Narodowe Stowarzyszenie Inkubatorów Przedsiębiorczości Rosji 
Stowarzyszenie Inkubacji Przedsiębiorczości Wielkiej Brytanii UKBI 
Sieć Inkubacji w Azji Środkowej CABIN 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Matusiak K.B., Strategiczne obszary rozwoju parków 
technologicznych, PARP, Gdańsk–Kraków–Opole–Poznań–Warszawa 2011, s. 168 oraz zasobów 
internetowych. 

Krajowe inicjatywy na rzecz wsparcia internacjonalizacji obejmują, m.in.: 
 Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych 

(SKFPPiPT) 
 Fundacja Polska Przedsiębiorcza/Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

(FAIP),  
 Parkowe Orły – konkurs (zorganizowany przez Stowarzyszenie Organizatorów 

Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce) dla firm ulokowanych w polskich 
Parkach i Inkubatorach firm, które dysponują największym potencjałem innowacyjnym 
oraz zdolnością do działania na rynku międzynarodowym.  

5.6. Finansowanie działalności GOT PNP Sp. z o. o. 

Struktura kapitałowa Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Parku Naukowo - 
Przemysłowego Sp. z o. o. przedstawia się następująco: 

Kapitał zakładowy      

Udziałowcy 
3Q 2014 

(PLN) 

2Q 2014 

% 

4Q 2014 

(PLN) 

4Q 2014 

% 

2Q 2015 

(PLN) 

2Q 2015 

% 

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 15 310 000  99,19% 15 310 000 88,37% 15 310 000 85,89% 

Inni udziałowcy razem 125 000  0,80% 2 015 000 11,63% 2 515 000 14,11% 

Ogółem 15 340 000 100,00% 17 325 000 100% 17 825 000 100% 
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Aktywa trwałe Spółki po wniesieniu Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ZUO Sp. z o. o. na 
koniec 2014 r. przedstawiają się następująco: 

 

 
 

Źródła przychodów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-
Przemysłowy Sp. z o.o., to: 

 Sprzedaż udziałów w spółkach celowych, które będą inkubowane w Parku. 
 Sprzedaż know-how rozwiązań, które nie będą komercjalizowane w GOT PNP. 
 Wynajem lub  sprzedaż nieruchomości dla podmiotów gospodarczych, które będą chciały 

prowadzić działalność komercyjną w nieruchomościach Parku – lokatorów Parku. 
 Udział w projektach badawczych, udostępnianie aktywów na rzecz projektów badawczych 

i wdrożeniowych 
 Wynajem usług badawczych na rzecz firm z branży metalowej i innych 
 Przychody z usług outsourcingowych na rzecz przedsiębiorstw powiązanych – lokatorów 

Parku 
 Organizowanie szkoleń i konferencji. 
 Działalność szkoleniowa i promująca nauki przyrodnicze i techniczne w ramach Klubu 

Młodego Wynalazcy, później Lubuskiego Centrum Nauk Przyrodniczych  
i Technicznych. 

 Inne (wynikające z miękkich projektów EFS). 

  

Grunty; 1 034 
700,00 zł

Budynki; 12 536 
100,00 zł

Budowle; 925 
000,00 zł

Maszyny, 
urządzenia,środki 

transportu; 150 
800,00 zł

Wartości 
niematerialne i 

prawne ; 11 691,35 
zł

Środki pieniężne; 
202 336,19 zł

Inwestycje 
długoterminowe; 

448 820,00 zł

Grunty Budynki
Budowle Maszyny, urządzenia,środki transportu
Wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne
Inwestycje długoterminowe
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Źródła kosztów Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy 
Sp. z o.o., to: 

Koszty funkcjonowania Parku będą redukowane poprzez korzystanie z funduszy unijnych w latach 
2014 – 2022. 

 Amortyzacja aktywów trwałych wniesionych do Parku w postaci Zorganizowanej Części 
Przedsiębiorstwa ZUO Sp. z o.o. oraz nabytych na potrzeby projektów celowych. 

 Zakup know-how. 
 Wynagrodzenia kadry zatrudnionej w Parku (outsorcing usług zewnętrznych, specjaliści 

ds. poszukiwania technologii, specjaliści ds. transferu technologii, specjaliści ds. 
finansowych, rynków kapitałowych oraz wykorzystania funduszy unijnych) – 
w początkowym okresie część kadr będzie zastąpiona usługami kupowanymi na zewnątrz. 

 Zakup materiałów. 
 Zakup Energii. 
 Marketing. 
 Podatki i opłaty. 

Spółka w kolejnych latach zakłada: 

 Zwiększenie efektywności funkcjonowania parku, w tym produktywności  
i rentowności aktywów. Zwiększenie dynamiki sprzedaży i zysku. 

 Zwiększenie tempa przyrostu aktywów parku. 
 Zwiększenie dynamiki budowania relacji i sieci powiązań parku w ramach, wszystkich 

interesariuszy, w tym z jednostkami naukowymi, niezależnymi ekspertami i instytucjami 
finansowymi. 

 Większe ukierunkowanie parku na realizację projektów w nowej perspektywie finansowej 
UE , głównie w obszarze technologii środowiskowych. 

 Zwiększenie liczby usług świadczonych dla klientów zewnętrznych – lepsza pozycja w 
regionie i większy wpływ na innowacyjność regionu. 
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Rozdział VI  

Monitorowanie realizacji strategii  

6.1. Etapy wdrożenia strategii rozwoju GOT PNP Sp. z o.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

I etap (2014 – 2016) 

II etap (2017 – 2020) 
III etap (2021- .....) 

Zadania: 
  

Zadania: 

Zadania: 
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6.2. Monitorowanie strategii rozwoju GOT PNP Sp. z o.o. 

W celu monitorowania strategii rozwoju GOT przyjęto następujące wskaźniki monitorowania: 

Cele strategiczne Wskaźniki realizacji celów 

Cel strategiczny 1: 

Portfel skomercjalizowanych 
innowacyjnych przedsięwzięć o 
najwyższym potencjale rozwoju i zwrotu 
z inwestycji   

Liczba skomercjalizowanych technologii/ rok  

Liczba innowacji (technologicznych i marketingowych)   

Liczba nowych produktów proinnowacyjnych 
wprowadzonych do oferty Spółki 

Liczba instytucji finansujących współpracujących z GOT 
PNP Sp. z o.o. 

Wartość inwestycji kapitałowych Spółki w innowacyjne 
firmy  

Wysoki poziom pokrycia kosztów prowadzonej 
działalności z przychodów ze sprzedaży usług Spółki 

Cel strategiczny 2: 

Koordynacja krajowych i 
międzynarodowych projektów 
badawczo-wdrożeniowych związanych z 
obszarem specjalizacji i branżami 
kooperującymi 

Liczba transferów technologii rocznie dokonywana 
w regionie przy wsparciu Spółki 

Liczba projektów badawczych zrealizowanych wspólnie 
ze sferą nauki   

Liczba projektów badawczych zrealizowanych wspólnie 
z przedsiębiorcami  

Cel strategiczny 3: 

Zwiększenie ilości i jakości kadr 
pracowniczych w obszarach 
przyrodniczych i technicznych. Potencjał 
kadr na potrzeby przedsiębiorstw i nauki 

Odsetek pracowników sektora biznesu i nauki w regionie 
wykazujących wysoki poziom kompetencji w zakresie 
przedsiębiorczości innowacyjnej 

Odsetek przedsiębiorstw w regionie posiadających dział 
B+R  

Liczba uczniów wybierających kierunki w szkołach i na 
uczelniach o specjalności przyrodniczo technicznej 

Liczba staży jakie odbyli uczniowie i studenci w firmach 
związanych ze Spółką  

Cel strategiczny  4: 

Wyższa innowacyjność i konkurencyjność 
podmiotów gospodarczych regionu 

Odsetek firm w regionie ponoszących nakłady na B+R 

Odsetek innowacyjnych przedsiębiorców w regionie  

Odsetek firm eksportujących swoje produkty na rynki 
zagraniczne  

Cel strategiczny 5: 

Zbudowana marka GOT PNP jako 
wyspecjalizowanego,  skutecznego w 
komercjalizacji i efektywnie 
zarządzanego ośrodka wsparcia 
innowacji i przedsiębiorczości  

Wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej firmy   

Odsetek mieszkańców Gorzowa Wlkp. identyfikujących 
GOT PNP Sp. z o.o. i jej działalność  

Odsetek naukowców regionu identyfikujących GOT PNP 
Sp. z o.o.  i jego działalność 
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6.3. Zgodność realizacji strategii z dokumentami strategicznymi 

Idea budowy i funkcjonowania GOT PNP Sp. z o.o.  jako miejsca, w którym dzięki współpracy 
nauki i biznesu wspierane są przedsięwzięcia innowacyjne mające wpływ na rozwój regionu jest 
zgodna z dokumentami strategicznymi na poziomie Unii Europejskiej, kraju i województwa. 

Strategia Europa 2020, której celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: 
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe 
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na 
tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu 
dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem 
oraz w zakresie klimatu i energii. 

Raport Polska 2030, przygotowany w 2010 r. przez Zespół Doradców Strategicznych 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod kierunkiem Ministra Michała Boniego, stanowi 
podsumowanie analizy dylematów rozwojowych stojących przed Polską, których 
rozstrzygnięcie będzie miało podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju w perspektywie 
kolejnego pokolenia – 20 lat. Wśród kluczowych czynników rozwoju Polski wymienia się: wzrost 
i konkurencyjność,  wysoką aktywność zawodową i adaptacyjność zasobów pracy, 
bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne, gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój kapitału 
intelektualnego.  

„Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020”, dokument przyjęty przez rząd 30 kwietnia 2014 
r. W dokumencie tym zwraca się uwagę na konieczność ukierunkowania podejmowanych 
działań na budowę oferty gospodarczej regionu bazującej na potencjale inwestycyjnym 
i turystycznym (Cel szczegółowy II: Budowa ofert gospodarczej makroregionu). Przygotowanie 
takiej oferty ma na celu zwiększenie konkurencyjności makroregionu. Realizacja tak 
sformułowanego celu będzie związana z rozwojem współpracy gospodarczej. Zwraca się 
również uwagę, że w pierwszej kolejności powinna dotyczyć wiodących branż makroregionu, 
zdefiniowanych jako branże o największym potencjale do podnoszenia konkurencyjności 
i innowacyjności Polski Zachodniej21. 

Zgodność strategii GOT z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego: 

I. Plan (Zmiana Planu) Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 
 

1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. 
1) Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej i komunalnej poprawiającej 

warunki życia 
oraz podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów aktywności gospodarczej. 

2) Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury społecznej - w szczególności w sferach 
edukacji, opieki 
zdrowotnej, kultury i pomocy społecznej. 

3) Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 
4) Uzyskiwanie trwałych efektów płynących ze współpracy transgranicznej 

i międzyregionalnej. 
                                                             
21 „Strategia Polska Zachodnia 2020”, s. 43 
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5) Wspieranie działań na rzecz zwiększenia tożsamości regionalnej. 
2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału 
innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. 

1) Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym. 
2) Wzmocnienie wyspecjalizowanej kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo-

badawczej lubuskich uczelni oraz stymulowanie ich współpracy. 
3) Dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy i standardów UE. 
4) Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

3. Rozwój przedsiębiorczości, oraz działania mające na celu podniesienie poziomu 
technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. 

1) Usprawnienie mechanizmów transferu innowacji i technologii oraz wzrost 
efektywności 
współpracy strefy gospodarki i instytucji naukowych. 

2) Rozwój instytucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu. 
 
Główne cele polityki przestrzennej województwa lubuskiego: 

1. Osiągnięcie warunków i jakości życia mieszkańców zbliżonych do średniej europejskiej, 
2. Uzyskanie wysokiego poziomu edukacji i nauki, 
3. Silne, zdrowe i zintegrowane społeczeństwo, 
4. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
5. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia, 
6. Lepszy dostęp do infrastruktury społecznej, zwłaszcza na obszarach strukturalnie 

słabych. 
 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (Aktualizacja)  
 
Cel strategiczny 1.  
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 
1.1. Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej np.: 

 Wspieranie rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, w tym poprzez 
promowanie działań sprzyjających inwestycjom pro-innowacyjnym i tworzących nowe 
miejsca pracy. 

 Promocja dobrych praktyk lubuskich przedsiębiorców. 
 Wspieranie wzrostu eksportu w sektorze lubuskich przedsiębiorstw. 
 Zwiększenie efektywności instytucji otoczenia biznesu, w tym szczególnie: funduszy 

pożyczkowych i poręczeniowych, agencji rozwoju, organizacji pracodawców, izb 
przemysłowo-handlowych. 

 Rozwój i promocja klastrów odpowiadających regionalnej specyfice gospodarczej. 
1.2. Rozwój sektora B+R oraz usprawnienie mechanizmów transferu innowacji, np.: 

 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjnej i naukowo-badawczej poprzez np.: budowę 
oraz modernizację nowoczesnej bazy naukowo-badawczej i edukacyjnej. 

 Wzmocnienie wdrażania innowacyjnych rozwiązań do lubuskiej gospodarki poprzez 
wspieranie powstawania i działalności: parków naukowo-technologicznych i 
przemysłowych, centrów transferu technologii, ośrodków sfery B+R, inkubatorów 
przedsiębiorczości. 

 Rozwój sieciowej współpracy pomiędzy lubuskimi ośrodkami naukowymi oraz 
placówkami z Polski, Europy i świata. 
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2. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010-2015  
 
Cel strategiczny 1 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i naukowo –badawczego w regionie 
Cele operacyjne: 
1.1. Rozwój oferty edukacyjnej i naukowo – badawczej poprzez wykorzystanie potencjału 

edukacyjnego, nauki i B + R, opracowanie zmian programów kształcenia w celu 
dostosowania ich do wymagań rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz właściwe 
przygotowanie absolwentów do pracy zgodnie z oczekiwaniami partnerów gospodarczych: 
 podniesienie efektywności kształcenia poprzez wzmocnienie roli zajęć praktycznych 

w programach nauczania oraz ukierunkowanie prac dyplomowych i doktorskich tak, 
aby stanowiły wkład w rozwój wdrożeń i projektowanie konkretnych rozwiązań, 

 rozwijanie technicznych kierunków kształcenia, wprowadzanie do programów 
nauczania przedmiotów kształtujących szeroko rozumianą kulturę innowacji, 

 rozwijanie umiejętności poruszania się po rynku pracy w warunkach konkurencji 
i zagrożenia, z wykorzystaniem podstaw psychologii i socjologii społecznej, 

 budowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu organizacji (w strategii badań i jej 
rozwoju, patentowania i licencjonowania ISO, itp., z wykorzystaniem systemu 
patentowego do budowy przewag konkurencyjnych). 

1.2. Rozwój współpracy pomiędzy regionalnymi ośrodkami naukowymi poprzez realizowanie 
wspólnych działań oraz tworzenie właściwych warunków do rozwoju i innowacyjności 
lubuskiego środowiska naukowego: 
 powstanie wspólnej strategii uczelni lubuskich w dziedzinie innowacyjności celem 

realizacji interdyscyplinarnego wieloletniego programu badawczo – szkoleniowego 
oraz efektywnego wdrażania i komercjalizacji nowych technologii przez uczelnie 

1.3. Rozwój współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi z województwa lubuskiego a 
ośrodkami naukowymi w kraju i na świecie poprzez realizowanie wspólnych działań oraz 
tworzenie właściwych warunków do rozwoju i innowacyjności lubuskiego środowiska 
naukowego: 
 zawarcie umów o współpracy uczelni lubuskich z innymi ośrodkami krajowymi i 

zagranicznymi, 
 realizacja wspólnych projektów badawczych i rozwojowych uczelni lubuskich z innymi 

ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, 
 promocja i popularyzacja idei współpracy partnerskiej, 
 udział w międzynarodowych projektach, upowszechnianie zdobywania specjalistycznej 

wiedzy przez studentów poprzez wybór kursów na różnych uczelniach regionalnych, 
krajowych i zagranicznych oraz idei podwójnego dyplomowania na podstawie 
podpisanych umów między uczelniami. 

1.4. Rozwój współpracy regionalnych ośrodków naukowo – badawczych z przedsiębiorcami 
poprzez realizowanie wspólnych działań oraz utworzenie ośrodka pierwszego kontaktu dla 
przedsiębiorców: 
 utworzenie punktu pierwszego kontaktu dla indywidualnego klienta zainteresowanego 

podjęciem współpracy z ośrodkiem naukowo-badawczym, 
 utworzenie punktu pierwszego kontaktu dla przedsiębiorcy zainteresowanego 

podjęciem współpracy z ośrodkiem naukowo-badawczym (przyjęcie zasad wspólnej 
promocji, kierowania klientów, wspólnego starania się o fundusze i wspólnych szkoleń 
dla partnerów, wypracowanie kodu postępowania i standardów jakościowych). 

1.5. Prowadzenie analiz sytuacji społeczno – gospodarczej oraz tendencji rozwojowych: 
 identyfikacja ważnych trendów społecznych i gospodarczych, 
 analiza sytuacji społecznej w regionie na tle ogólnej sytuacji w kraju i na świecie, 
 identyfikacja wiodących przedsiębiorstw poprzez ich wielkość potrzeb i poziom 
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nowoczesności, 
 analiza potrzeb sfery gospodarczej, 
 usytuowanie potrzeb przedsiębiorstw na tle ogólnej sytuacji na rynku. 

 
Cel strategiczny 2 
Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie 
Cele operacyjne: 
2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie: 

 Powołanie Centrum Zarządzania i Nadzoru Sieci, które będzie odpowiedzialne, m.in. za 
wykonanie węzłów dostępowych, nowych traktów światłowodowych, sieci 
informatycznych, oprogramowań, 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego i ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług na 
terenie województwa lubuskiego przez wprowadzenie, min.: technik lub narzędzi 
ułatwiających efektywne funkcjonowanie administracji samorządowej (np. systemy 
multimedialne, usługi on-line, infomaty, platforma teleinformatyczna pomiędzy 
instytucjami publicznymi i prywatnymi w regionie). 

2.2. Rozwój regionalnych instytucji wspierania i instrumentów finansowania innowacji poprzez 
rozbudowę infrastruktury sprzyjającej innowacji w regionie oraz wzbogacenie oferty 
finansowej wspierającej rozwój innowacyjności: 

 powołanie i uruchomienie Lubuskiego Centrum Innowacji, 
 tworzenie subfunduszy na przedsięwzięcia innowacyjne, 
 rozwój działalności funduszy poręczeń kredytowych, venture capital, itp. 

2.3. Promowanie dobrych praktyk regionu oraz tworzenie płaszczyzny kontaktów pomiędzy 
uczelniami, jednostkami B + R, przedsiębiorcami w regionie a partnerami w kraju i na 
świecie: 
  organizowanie spotkań – giełd informacyjnych oraz konferencji międzynarodowych nt. 

innowacji, 
 opracowanie programu komputerowego systemu internetowej wymiany informacji 

„dobre praktyki w innowacyjnych technologiach”, 
 uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy. 

2.6. Dostosowanie oferty szkoleniowo – doradczej z zakresu innowacyjności dla potrzeb 
przedsiębiorców w regionie: 
 opracowanie i realizacja programów szkoleń z uwzględnieniem aspektów 

innowacyjności, 
 przeprowadzanie ekspertyz i analiz dla przedsiębiorstw i instytucji stały monitoring 

potrzeb przedsiębiorców w dziedzinie wsparcia działalności innowacyjnej. 
 
Cel strategiczny 3 
Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu 
Cele operacyjne 
3.1. Tworzenie korzystnych warunków do powstawania i rozwoju zaawansowanych technologii 

w regionie: 
 zapewnienie warunków techniczno – organizacyjnych do podjęcia działalności przez 

firmy w sektorze nowoczesnych technologii, 
 uzbrajanie terenów, subwencje dla budowy infrastruktury produkcyjnej. 

3.2. Rozwój wyspecjalizowanych instytucji wsparcia transferu technologii i rozwiązań 
innowacyjnych do praktyki gospodarczej: 
 rozwój infrastruktury naukowo– badawczej, 
 wspieranie systemu tworzenia klastrów, 
 tworzenie i rozwój Parku Naukowo – Technologicznego przy Uniwersytecie 

Zielonogórskim w ramach Lubuskiego Parku Przemysłowego, 
 rozwijanie sieci wyspecjalizowanych instytucji wsparcia transferu technologii i 
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rozwiązań innowacyjnych do praktyki gospodarczej, 
 dostosowania oferty szkoleniowo - doradczej w zakresie innowacji do potrzeb MŚP, 
 rozwój otoczenia biznesu działającego na rzecz innowacji, 
 monitorowanie potrzeb MŚP w dziedzinie wsparcia działalności innowacyjnej: 
 współpraca z jednostkami samorządowymi i administracyjnymi oraz organizacjami 

samorządu gospodarczego. 
3.3. Wspieranie działań w zakresie unowocześniania produktów i technologii: 

 podjęcie działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania ochrony własności 
intelektualnej, przemysłowej i handlowej, 

 doradztwo w zakresie uzyskiwania certyfikatów i źródeł ich finansowania. 
3.4. Wzrost produkcji i znaczenia alternatywnych źródeł energii: 

 wykorzystanie potencjału regionu w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
 promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 
 rozwijanie i przekształcenie gospodarki w oparciu o eko-energię.  

 

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 (wersja 5.1)  

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest narzędziem realizacji polityki spójności 
w województwie lubuskim w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Celem głównym 
programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia 
mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu 
i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych. 

Cel główny Programu w wpisuje się w określone w Strategii Europa 2020 priorytety 
z uwzględnieniem regionalnej specyfiki. Zdefiniowane w ramach Programu cele szczegółowe 
realizowane będą poprzez 9 Osi Priorytetowych odpowiadających celom tematycznym pakietu 
legislacyjnego Komisji Europejskiej. 

Projekty o charakterze społecznym 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja. 

PI 10. 3 Upowszechnienie i promocja kształcenia ustawicznego osób dorosłych. 

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna. 

PI 10. 4 Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli kształcenia. 

Projekty wzmacniające regionalną gospodarkę 

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje. 

PI 1. 2 Pobudzanie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej 
oraz działalności innowacyjnej. 

PI 3. 1 Wzrost konkurencyjności sektora MŚP w regionie. 

PI 3. 3 Rozwój innowacyjnego sektora MŚP. 

Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna. 

PI 4. 1 Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego. 

PI 4. 7 Rozwój energetyki rozproszonej opartej na skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. 

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. 

PI 8. 9 Dostosowanie przedsiębiorstw i osób pracujących do zmian zachodzących w gospodarce. 

PI 8. 10 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu. 
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Projekty wzmacniające sfera B+R oraz IOB w regionie 

Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje. 

PI 3. 4 Profesjonalizacja i standaryzacja usług świadczonych na rzecz MŚP. 

Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna. 

PI 9. 8 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w regionie. 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja. 

PI 10. 3 bis Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie 
zawodowe. 

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna. 

PI 10. 4 Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli kształcenia. 

Projekty wzmacniające potencjał przyrodniczo-kulturowy regionu 

Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura. 

PI 6. 1 Poprawa stanu środowiska w regionie. 

PI 6. 3 Ochrona i zachowanie zasobów kultury oraz dziedzictwa naturalnego regionu. 

PI 6. 4 Ochrona i wykorzystanie kapitału przyrodniczego regionu. 
 


