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W 2012 roku ukazała publikacja zatytułowana „Nauka i technika” wydana przez
Główny Urząd Statystyczny1. Jak wskazali Autorzy monografii „akumulacja wiedzy to
podstawowy czynnik trwałego wzrostu gospodarczego”2, czego dowodzą coraz większe
inwestycje firm ukierunkowane na innowacje. Niewątpliwie wydatki przeznaczone na badania
naukowe, edukację czy postęp techniczny są ściśle skonsolidowane z wiedzą. Rozwój nauki i
innowacji jako jeden z priorytetów strategii „Europa 2020”3 powinien być zespolony
i tworzyć spójną całość.

I.

Nakłady na działalność badawczą i rozwojową

Nakłady na badania i prace rozwojowe w Polsce od 2007 roku sukcesywnie zwiększały
się. W 2011 roku nakłady wewnętrzne na badania i prace rozwojowe wynosiły 11 687 mln zł,
co w relacji do PKB dało 0,77 p.proc. Pomimo zwiększenia wydatków na B+R Polska pozostała
daleko za państwami należącymi do Unii Europejskiej (według danych Eurostatu wydatki
Polski wynosiły 1,1% nakładów wszystkich krajów UE). Podobna sytuacja dotyczyła nakładów
przypadających na jednego mieszkańca, gdzie Polska zajęła 22 miejsce wśród UE-274.
Struktura bieżących nakładów na B+R w 2011 roku w Polsce wyglądała następująco:


Badania podstawowe – 36,4%;



Badania stosowane – 24%;



Prace rozwojowe – 39,6%.

Województwo podkarpackie w nakładach na B+R wypadło bardzo korzystnie. Jak
podkreślili autorzy publikacji, pomimo tego, że na Podkarpaciu nie ma żadnej naukowobadawczej placówki resortowej w 2011 roku osiągnięto najwyższy w Polsce poziom udziału
przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczych i rozwojowych. Ponadto nakłady brutto na
działalność badawczą i oświatową (GERD) do PKB wynosiły 0,97%, co dało trzecią pozycję
wśród wszystkich województw (lepsze wyniki uzyskały: mazowieckie – 1,35%, małopolskie
–

1,05%).
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Opracowano na podstawie: Nauka i Technika, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 3.
3
Szerzej zob.: EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu
włączeniu społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, data pobrania: 14.11.2013.
4
Nauka…, s. 49-54.
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w przeliczeniu na 1 mieszkańca, który wyniósł 239 zł (dla porównania ten sam wskaźnik dla
województwa lubelskiego wynosił 166 zł/1mieszkańca).
Mapa 1. BERD5/PKB według województw

Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 68.

Jak widać z zamieszczonej mapy województwo podkarpackie bardzo dobrze wypadło
w zakresie nakładów przedsiębiorstw na B+R w relacji do PKB. Nieco inna sytuacja dotyczyła
alokacji bezpośrednich środków budżetowych na B+R. Według danych z 2011 roku odsetek
bezpośrednich środków budżetowych w województwie wynosił 1,5 na 100, co plasuje
podkarpackie na 12 miejscu w Polsce (grosze wyniki uzyskały następujące województwa:
podlaskie – 1/100, lubuskie – 0,6/100, opolskie – 0,4/100). Ponadto na Podkarpaciu są tylko
dwie publiczne szkoły wyższe, nie ma natomiast instytutów badawczych i instytutów
naukowych Polskiej Akademii Nauk. Nieco lepiej województwo podkarpackie wypadło we
wskaźnikach dotyczących alokacji aparatury naukowo-badawczej według danych z 2011
roku (odsetek aparatury naukowo-dydaktycznej wyniósł 4,1/100, co dało szóstą pozycję w
Polsce ex aequo z lubelskim)6.
Według załączonych danych wewnętrzne nakłady na działalność B+R w województwie
podkarpackim wyniosły ogółem 542 220 tys. zł (w tym 320 222,7 tys. zł – 59,1% dotyczyła
sektora przedsiębiorstw, natomiast 221 531,5 tys. zł sektora szkolnictwa wyższego – 40,9%,

BERD - (ang. Business Expenditures on R&D), obejmuje fundusze finansujące prace badawczo-rozwojowe,
których inwestorami kapitałowymi są organizacje przemysłowe.
6
Nauka.., s. 69-71.
5
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zaledwie 465,8 tys. zł – 0,1% przeznaczono na sektor rządowych i prywatnych instytucji
niekomercyjnych7. Wskazuje to na bardzo dużą dysproporcję alokacji kapitału, w związku z
tym należało by podjąć działania w celu zwiększenia udziału sektora rządowych i prywatnych
instytucji niekomercyjnych w nakładach na B+R. Najlepszą pozycję uzyskało województwo w
kwestii funduszy sektora przedsiębiorstw, osiągając 4 miejsce w Polsce (9,1/Polska=100).
Pod

względem

nakładów

wewnętrznych

na

działalność

B+R

Podkarpacie

charakteryzowało się sporymi nakładami na względnie średnią liczbę przedsiębiorstw (83
podmioty – 542 220 tys. zł z tego 55% tj. 298 344,2 tys. zł przeznaczono na nakłady bieżące,
natomiast 45% tj. 243 875,8 tys. zł na inwestycje). Godne zauważenia są względnie duże
nakłady na inwestycje (5 miejsce w Polsce/według województw w 2011 roku), co sprzyja
rozwojowi.
Według danych z GUS z 2012 roku dotyczących udziału środków pochodzących z
sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności województwo podkarpackie uzyskało 1
miejsce w Polsce.
Mapa. 2. Udział środków pochodzących z sektora przedsiębiorstw w finansowaniu działalności
B+R według województw w 2012 roku.

Źródło: Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 roku, Główny Urząd
Statystyczny, Warszawa 2013.

Nieco inaczej kształtował się podział nakładów bieżących na badania. Bardzo niskie
były nakłady na badania podstawowe i stosowane (w porównaniu do innych województw
Podkarpacie zajęło 12 miejsce w wynikiem 1,2 dla każdego ze wskaźników, gdzie
7

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w województwach w sektorach obliczone według Podręcznika Frascati.
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Polska=100). Lepiej wypadło województwo pod względem funduszy na prace rozwojowe (6
pozycja w kraju 7,1/100=Polska). Warto zastanowić się na zwiększeniem kapitału na
powyższe badania, aby holistycznie rozwijać potencjał województwa.
Należy bliżej przyjrzeć się alokacji nakładów wewnętrznych na działalność B+R
według dziedzin nauki w 2011 roku. Niestety ze względu na niekompletne dane nie można
przedstawić pełnego podziału. Z całej kwoty na działalność B+R w województwie na nauki
przyrodnicze przeznaczono 78 144,9 tys. zł, nauki inżynieryjne i techniczne 427 324,2 tys. zł.
Nie przedstawiono klasyfikacji dotyczącej nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych,
społecznych, humanistycznych. W związku powyższym trudno jest prognozować o kondycji
województwa w powyższej dziedzinie.

II.

Personel w działalności badawczej i rozwojowej

Liczba osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej w Polsce 2011 roku
wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 3,7% i wyniosła 134 551 osoby. „Największy
wzrost liczby zatrudnionych odnotowano wśród techników i pracowników, których pracowało
przy działalności badawczo-rozwojowej o 25,3% więcej niż 2010 roku”8. W 2011 roku
odnotowano także wzrost liczby kobiet zatrudnionych w B+R w porównaniu do roku
poprzedniego o 1,7%. W omawianym okresie temporalnym zwiększyła się dodatkowo liczba
cudzoziemców będącymi pracownikami naukowo-badawczymi o 11,6%. Pod względem
zatrudnienia pracowników naukowo-badawczych wśród UE-27, Polska zajęła wysoką, siódmą
pozycje9.

8
9

Tamże, s. 73.
Tamże, s. 75.
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Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 86.

Województwo podkarpackie wedle danych z 2011 roku dotyczących zatrudnienia w
dziedzinie badawczej i rozwojowej wypadło umiarkowanie (zatrudnienie w B+R na 1000
mieszkańców wyniosło 3,4%, gdzie średnia dla Polski to 5,3%). W podobne wyniki dotyczyły
udziału pracowników naukowo-badawczych i kobiet w personelu B+R w 2011 roku na
Podkarpaciu.

7
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Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 90.

Pomimo

umiarkowanych

wyników

w

przytoczonych

powyżej

dziedzinach,

województwo podkarpackie okazało się najlepsze w Polsce pod względem nakładów
wewnętrznych na prace badawcze i rozwojowe przypadającą na 1 zatrudnionego,
wyprzedzając nawet województwo mazowieckie.
Tab. 1. Nakłady wewnętrzne B+R na 1 zatrudnionego według województw w 2011 r.

Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 92.

Według danych dotyczących personelu B+R według grup zawodowych w 2011 roku w
województwie podkarpackim personel liczył 6622 osób (9 miejsce w kraju/według
województw), w tym 4592 – stanowili pracownicy naukowo-badawczy, 1387 – technicy i
pracownicy równorzędni, pozostały personel – 634.
III.

Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)

Inwestycje w edukację, badania i rozwój są jednym z obszarów polityki Unii
Europejskiej. Według typologii przedstawionej w omawianym raporcie zasoby dla nauki i
techniki (Human Resources in Science nad Technology – HRST) „tworzą osoby aktualnie
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zajmujące się lub potencjalnie mogące się zając się pracami związanymi z tworzeniem,
rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej”10.
Dziedzina kształcenia nauka i technika jest coraz bardziej popularnym nurtem wśród
młodych ludzi w Polsce. Według danych z 2011 roku wśród ogółu studentów 24,3% stanowiły
osoby na kierunkach biologicznych, fizycznych, matematycznych i statystycznych,
informatycznych, inżynieryjno-technicznych, produkcji i przetwórstwa, architektury i
budownictwa. W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła także liczba absolwentów, o 3,9%. W
2011 roku absolwentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich było 497,5 tys.
W omawianym roku nastąpił także znaczny wzrost liczby uczestników studiów doktoranckich
(+7,4% w porównaniu do 2010 roku). Ponadto wśród UE-27 Polska zajmuje pierwsze miejsce
pod względem udziału absolwentów szkół wyższych w grupie osób w wieku 20-29 lat11.
Podkarpacie pod względem udziału procentowego HRST w porównaniu do
wszystkich województw zajmuje trzynastą pozycję, daleko za średnią krajową. Gorsze od
województwa podkarpackiego wyniki osiągnęły tylko województwa: kujawsko-pomorskie,
opolskie i świętokrzyskie.

Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 107.

10
11

Tamże, s. 93.
Tamże, s. 94-98.
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Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 104.

Według typologii struktury HRSTO (zasoby ludzkie dla nauki i techniki –
wykształcenie) według grup zawodowych w 2011 roku w województwie podkarpackim
dominowali technicy i inny średni personel, kolejno pozostali specjaliści, natomiast
najmniejszą grupę stanowili specjaliści nauk fizycznych, matematycznych, przyrodniczych,
technicznych i ochrony zdrowia. W porównaniu do innych województw według wskaźnika
HRST jako odsetek populacji ogółem w 2011 roku Podkarpacie zajęło trzynaste miejsce z
wynikiem 20,1%, gdzie średnia krajowa to 23,7%. Nieco lepsze indeksy uzyskało
województwo w HRSTC (rdzeń zasobów dla nauki i techniki) 8,3%/średnia krajowa 10%
oraz HRSTE (zasoby ludzkie dla nauki i techniki – zawód) 16,1/średnia krajowa 19%. Podobne
wyniki uzyskało województwo podkarpackie według HRSTO, jako odsetek populacji ogółem
w 2011 roku czy HRST jako odsetek ludności aktywnej zawodowo.
Porównując wskaźniki dla województwa w zakresie HRST, HRSTC, HRSTE, HRSTO
okazało się, że są one bardzo zbliżone względem siebie (HRST – 4,6, HRSTC – 4,6, HRSTE –
4,6, HRSTO – 4,5, gdzie Polska = 100). Dla porównania te same wskaźniki dla województwa
małopolskiego wynosiły kolejno: HRST – 8,2, HRSTC – 8,6, HRSTE – 8,4, HRSTO – 8,1.
Powyższe dane wskazują, że sytuacja województwa podkarpackiego w zakresie zasobów
ludzkich dla nauki i technika jest niezadawalająca. W ostatnich latach na Podkarpaciu
10
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można było zaobserwować intensywny rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki
Rzeszowskiej w zakresie pozyskania funduszy na badania i rozwój. Postęp dotyczył także
nowych kierunków technicznych, których absolwenci potencjalnie mogliby zaliczać się do
zasobów ludzkich dla nauki i technika. W związku z tym, należy przypuszczać, iż omawiane
wskaźniki powinny ulec zmianie na lepsze, choć niewątpliwie trzeba zastanowić się nad
hipotetycznymi scenariuszami zmian.

IV.

Bibliometria

Polska na tle innych państw europejskich w dziedzinie bibliometrii wypadła
umiarkowanie. Liczba cytowań przypadających na jedna publikację naukową była dla Polski
na poziomie 0,68, dla porównania ten sam indeks dla Danii i Szwajcarii przekraczał 1,5
cytowań na publikację. Krajowe publikacje naukowe stanowiły wśród publikacji światowych
największy udział w dziedzinach: fizyki, astronomii, matematyki, weterynarii. Liczba
publikacji naukowych na 1 mln mieszkańców w 2011 roku dla Polski wynosiła 763 (Dania –
3224, Słowenia – 2271, Chorwacja – 1317).

V.

Działalność innowacyjna

W Polsce badania odnoszące się do innowacji prowadzone są w dwóch sferach: wśród
przedsiębiorców przemysłowych oraz wśród przedsiębiorstw wybranych działów PKD (Polska
Klasyfikacja Działalności) w sektorze usług. Jednym z głównych indeksów służącym do oceny
innowacyjności są wydatki przeznaczone na działalność innowacyjną. W 2011 roku nakłady na
innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych wynosiły 20,8 mld zł.
Analizując nakłady na działalność innowacyjną przypadającą na jedno przedsiębiorstwo
w 2011 roku na Podkarpaciu w porównaniu do innych województw, należy stwierdzić, iż
podkarpackie osiągnęło wysoką, szóstą pozycję. Najwięcej nakładów przeznaczonych było
dla przedsiębiorstw (1174,3 mln zł), nieco mniej przekazano na usługi (193,8 mln zł). Podział
środków dla przedsiębiorstw przedstawiał się następująco: własne – 830 mln zł, otrzymane z
budżetu – 41,2 mln zł, pozyskane z zagranicy – 165,4 mln zł, kredyty bankowe – 106,3 mln zł.
Warto podkreślić, że kwota funduszy otrzymanych z budżetu była wysoka w porównaniu do
innych województw (lubelskie – 11 mln zł, mazowieckie – 40,2 mln zł, małopolskie – 16,4 mln
11
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zł). Jeżeli chodzi o podział finansów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w
sektorze usług należy wskazać, że najwięcej funduszy pochodziło ze źródeł własnych (158,6
mln zł), kolejno pozyskanie z za granicy (20,1 mln zł), otrzymane z budżetu (6,2 mln zł).
Umiarkowane wyniki uzyskało województwo także w liczbie środków automatyzacji
procesów produkcyjnych w przemyśle w 2011 roku. Najwięcej środków przeznaczono na
komputery do sterowania i regulacji procesów technologicznych, kolejno centra obróbkowe,
linie produkcyjne, roboty i manipulatory przemysłowe, obrabiarki laserowe 12. Warto
podkreślić, iż w 2011 roku we wszystkich województwach to komputery były dominującą
grupą wśród środków automatyzacji procesów produkcyjnych.
Jeżeli chodzi o liczbę przedsiębiorstw przemysłowych, które posiadały środki
automatyzacji procesów produkcyjnych w 2011 r. to, należy wskazać, że województwo
podkarpackie osiągnęło dobry wynik w porównaniu do innych województw (linie produkcyjne
automatyczne – 8 miejsce, linie produkcyjne sterowane – 8 miejsce, centra obróbkowe – 5
miejsce, obrabiarki laserowe sterowane numeryczne – 6 miejsce, roboty i manipulatory
przemysłowe – 7 miejsce, komputery – 8 miejsce/według województw w 2011 roku). Jak widać
z przedstawionego zestawienia Podkarpacie zajmuje optymalną pozycję pod względem
przedsiębiorstw

przemysłowych

posiadających

środki

automatyzacji

procesów

produkcyjnych.
„Podmioty należące do sekcji Przetwórstwo przemysłowe klasyfikuje się ze względu na
stopień zaawansowania techniki na wysoką, średnio-wysoką, średnio-niską i niską technikę.
Podmioty należące do sekcji G-U klasyfikuje się ze względu na stopień zaangażowania wiedzy
na: usługi wiedzochłonne i mniej wiedzochłonne”13. Według przedstawionych danych poziom
techniki w 2011 roku w województwie podkarpackim prezentował się następująco: wysoka –
2, średni-wysoka – 16, średnio-niska – 32,8, niska – 48,5 (podkarpackie = 100), gdzie średnia
krajowa wynosiła odpowiednio (wysoka – 2,3, średni-wysoka – 13,5, średnio-niska – 34,9
niska – 49,3, gdzie Polska=100). Na podstawie przedstawionych informacji można stwierdzić,
że kondycja województwa podkarpackiego jest dobra, choć należy dążyć do poprawy
indeksu poziomu technik.
Jeżeli chodzi o kwestie związane przychodami netto ze sprzedaży produktów na
eksport w sekcji przetwórstwo przemysłowe według poziomów techniki, województwo
12
13

Tamże, s. 135-137.
Tamże, s. 119.
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podkarpackie zajmuje 9 miejsce wśród innych województw z wynikiem 3,8, gdzie
Polska=100, według danych z 2011 roku. Dla przykładu ten sam wskaźnik dla lubelskiego
wynosił 1,7, a dla małopolskiego 6,6. Tą samą pozycję w 2011 roku Podkarpacie uzyskało w
zakresie struktury w usługach dla wybranych poziomów zaangażowania wiedzy według
województw dla usług wysokiej techniki. Na podstawie analizowanych informacji można
stwierdzić, że województwo podkarpackie uzyskało lepsze wskaźniki w usługach wysokiej
jakości aniżeli w indeksach odnoszących się do usług rynkowych (bez finansowych).
Według danych dotyczących zakupu nowych technologii w przedsiębiorstwach według
województw w 2011 roku, województwo podkarpackie zajęło korzystną pozycję, choć indeks
ten przebiegał dwutorowo (najwięcej nowych technologii zakupiono z Polski, najmniej z
krajów UE). Najlepszą pozycje Podkarpacie uzyskało na tle kraju pod względem zakupu
licencji z Polski (6 miejsce), umiarkowaną pod względem zakupu prac badawczo
rozwojowych, środków automatyzacji czy usług konsultingowych (między 7 a 10 miejscem w
kraju/według województw w 2011 roku). Dużo gorsza sytuacja dotyczyła sprzedaży nowych
technologii, ale stan ten dotyczy wszystkich województw.
Według danych zawartych w omawianym raporcie przedsiębiorstwa przemysłowe
korzystały z 1751 licencji krajowych i 1568 licencji zagranicznych, większość z nich tj. 71,8%
i 87,8% wykorzystywanych było w przedsiębiorstwach z sektora prywatnego. Przedsiębiorstwa
w województwie podkarpackim w 2011 roku korzystały z 60 licencji zagranicznych, co dało
dziewiątą pozycję w Polsce. Najgorszy wynik Podkarpacie osiągnęło pod względem
sprzedaży licencji, zajmując jedną z ostatnich miejsc w kraju.
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Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 138.

VI.

Ochrona własności przemysłowej

Liczba zgłoszonych patentów w Polsce sukcesywnie rośnie, od 2005 roku obserwuje się
średnioroczny wzrost krajowych wyrazków o 11,4% . W 2011 roku liczba wynalazków
zgłoszonych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wyniosła 3878, co stanowiło
wzrost o 21,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Według prezentowanych danych liczba
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zgłoszeń wynalazków krajowych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP na 1 mln
mieszkańców dla Podkarpaciu wyniosła 56,4%, dając 13 miejsce w kraju. Jak widać udział
mieszkańców województwa w omawianym aspekcie był znikomy (liczba zgłoszeń
wynalazków i wzorów użytkowych wynosiła 120, gdzie omawiana liczba dla Polski wynosiła
3878).

Źródło: Nauka i technika, Warszawa 2012, s. 148, cyt. za.: dane Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej.

VII.

Wnioski

Należy stwierdzić, że województwo podkarpackie na podstawie analizy raportu
„Nauka i technika” opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wypadło korzystnie.


Najlepsze wskaźniki Podkarpacie uzyskało w zakresie nakładów na działalność
badawczą i rozwojową.



Pomimo tego, że na Podkarpaciu nie ma żadnej naukowo-badawczej placówki
resortowej w 2011 roku osiągnięto najwyższy w Polsce poziom udziału
przedsiębiorstw w finansowaniu prac badawczych i rozwojowych.



Świadczy to o dużej świadomości przedsiębiorców podkarpackich w zakresie
wiedzy o procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki, technologii i
15
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metodologii. Co w konsekwencji może prowadzić do dalszych odkryć, nowych
wynalazków, koncepcji czy teorii.


W województwie nie ma instytutów badawczych i instytutów naukowych Polskiej
Akademii Nauk, w związku z tym zmiana obecnej sytuacji mogłaby pozytywnie
wpłynąć na dalszy rozwój B+R.



Warto dążyć do zwiększenia zatrudnienie personelu w działalności B+R, aby co
najmniej osiągnąć średnią krajową i odpowiednio wykorzystać wojewódzki potencjał
B+R. To z kolei powinno przymieść wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców
województwa.



Dalszych inwestycji wymagają zasoby ludzkie dla nauki i techniki, gdzie
Podkarpacie pod względem udziału procentowego HRST w porównaniu do wszystkich
województw zajęło trzynastą pozycję, daleko za średnią krajową. W związku z tym
konieczna jest intensyfikacja działań ukierunkowanych na zwiększenie zasobów
ludzkich dla nauki i techniki.



Analizując

nakłady

na

działalność

innowacyjną

przypadającą

na

jedno

przedsiębiorstwo w 2011 roku na Podkarpaciu w porównaniu do innych województw,
należy stwierdzić, iż podkarpackie osiągnęło wysoką, szóstą pozycję.


Województwo zajęło także, dobrą pozycję pod względem przedsiębiorstw
przemysłowych posiadających środki automatyzacji procesów produkcyjnych, choć
niewątpliwie należy dążyć to utrzymania lub zwiększenia poziomu innowacji w
przedsiębiorstwach.



Umiarkowany potencjał Podkarpacia odnosi się do przetwórstwa przemysłowego.
Można stwierdzić, że sytuacja województwa podkarpackiego jest korzystna, choć
należy dążyć do poprawy indeksu poziomu technik.



Według danych dotyczących zakupu nowych technologii w przedsiębiorstwach
według województw w 2011 roku, województwo podkarpackie zajęło dobre miejsce.



Najlepszą pozycję Podkarpacie uzyskało na tle kraju pod względem zakupu licencji z
Polski (6 miejsce), natomiast najgorsze wskaźniki dotyczyły liczby sprzedanych
licencji oraz liczy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Wynika z tego, że
należało by podjąć działania, których celem była by promocja i aktywizacja
mieszkańców województwa zmierzająca do zwiększenia liczby patentów.
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