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Abstrakt

Artykuł ten ma na celu analizę sposobu w jaki instytucje otoczenia firm inno-
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Wstęp

R. Florida (2013) uważa, że przedsiębiorcy chcą loka-
lizować swoje firmy tam, gdzie istnieją skupiska ludzi, 
wszelkich przejawów aktywności społecznej, a tak-
że w miejscach, gdzie inne firmy mają swoje siedziby. 
Słowem wszędzie tam, gdzie istnieje zjawisko koncen-
tracji. Wyodrębnił on trzy istotne czynniki definiujące 
atrakcyjność miasta dla klas kreatywnych – technologia, 
talent, tolerancja – tak zwane „3T”. Jego zdaniem czynni-
ki te są kluczowe do osiągnięcia rozwoju gospodarczego, 
jednak możliwe to jest tylko wtedy, gdy wszystkie trzy 
występują wspólnie (Florida 2010). Obecnie teoria ta jed-
nak wydaje się tracić na popularności głównie za sprawą 
jej szerokiej krytyki. Francuski ekonomista F. Perroux 
uważał z kolei, że rozwój jednostek zdeterminowany jest 
zarówno przez pośrednie, jak i bezpośrednie, efekty in-
nowacji, co oznacza pojawianie się nowych i zanikanie 
starych przemysłów (Perroux 1955 za: Grzeszczak 1999). 
Według niego głównym czynnikiem, który decyduje 
o pojawieniu się efektów wzrostowych na danym ob-
szarze jest podmiot gospodarczy bądź też ich grupa, która 
przyciąga inne jednostki. Grupa ta jest z kolei przycią-
gana przez m.in. dogodne położenie komunikacyjne czy 
środowiskowe obszaru oraz sprzyjające warunki na przy-
kład w postaci wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Zmiany ustrojowe, zapoczątkowane w Polsce na 
przełomie lat 1980. i 1990., zainicjowały powstanie sze-
regu przedsiębiorstw. Intensywny rozwój gospodarki, 
postępująca globalizacja, a także rozwój nowoczesnych 
technologii na Zachodzie, spowodowały również wzrost 
zainteresowania działalnością innowacyjną w kraju. 
Tworzone przez miasta udogodnienia w postaci np. do-
brze rozwiniętej komunikacji publicznej czy też infra-
struktury towarzyszącej i sieci usług, mogą stanowić ten 
jeden, kluczowy element przyciągający firmę-pioniera do 
danego miasta czy też dzielnicy. Dzięki temu możliwe jest 
dalsze pozyskiwanie inwestorów; przyciąganie nowych, 
bliźniaczych bądź też komplementarnych, firm, rozwój 
strefy, a co za tym idzie – również miasta. Jedną z form 
wsparcia dla przedsiębiorstw prowadzących działalność 
innowacyjną są powstające instytucje otoczenia biznesu, 
czy też konkretniej: instytucje otoczenia przedsiębiorstw 
innowacyjnych. Ich głównym zadaniem jest szeroko ro-
zumiana pomoc czy to na etapie początkowym zakłada-
nia działalności, czy też w trakcie jej prowadzenia.

Cel i zakres badań

Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym 
artykule, miały dwa cele podstawowe. Po pierwsze, zmie-
rzały do poznania prawidłowości rządzących kolokacją, 
a konkretniej współwystępowaniem firm innowacyjnych 
oraz wybranych instytucji otoczenia przedsiębiorstw 

innowacyjnych znajdujących się na terenie Krakowa. 
Drugim celem było określenie cech charakterystycznych 
najbliższego otoczenia wybranych skupisk pod kątem 
morfologii tych obszarów. Dodatkowo – na podstawie 
opinii samych firm innowacyjnych – zweryfikowano 
pojęcie „instytucji otoczenia innowacji”, przyjęte przez 
autorkę na bazie kwerendy źródeł teoretycznych i w toku 
własnych badań jakościowych.

Czym jest innowacja i przedsiębiorstwo innowacyjne?
Słowo innowacja pochodzi od łacińskiego inno-

vatio, czyli odnowienie, a także innovare – odnawiać 
(Encyklopedia PWN). Austriacki ekonomista J. A. 
Schumpeter jako prekursor teorii innowacji w kontek-
ście ekonomicznym, za innowacje uznawał:

 − wytworzenie nowych, nieznanych dotychczas dóbr 
bądź też udoskonalenie tych już istniejących,

 − zastosowanie nowych, nieznanych dotychczas w danej 
dziedzinie, metod produkcji,

 − pozyskanie nowych rynków zbytu,
 − zdobycie i wprowadzenie nowych surowców czy też 

półfabrykatów,
 − zainicjowanie nowej organizacji produkcji 

(Schumpeter 1960: 104).
Zdaniem J.A. Schumpetera, za powstawanie innowa-

cji odpowiedzialna jest „twórcza destrukcja” (creative 
destruction) polegająca na ciągłym niszczeniu dawnych 
i tworzeniu nowych struktur, a innowacyjna działalność 
jest przyczynkiem do powstawania takich struktur go-
spodarczych, które są coraz bardziej efektywne. W od-
niesieniu do miast, pojęcie creative destruction związane 
jest z „tymczasowością” i ciągłą ich ewolucją. M. Page, 
określając twórczą destrukcję w kontekście miejskim, 
mówi o „napięciach w sercu życia miejskiego” i cią-
głych zmaganiach między stabilizacją a zmiennością 
(Page 1999: 3). Przykład Manhattanu, który na począt-
ku XX w. został przebudowany dzięki łączeniu decy-
zji i umiejętności adaptowania miasta do aktualnych 
potrzeb, dowodzi wspomnianej teorii o ewoluowaniu 
miast (Batty 2007: 3–4).

Autorytet w dziedzinie marketingu – P. Kotler, uważa, 
że innowacja to „każdy towar, usługa lub idea, którą ktoś 
postrzega jako nową, niezależnie od tego, jak długą ma 
ona historię” (Kotler, Keller 2012: 633–635). Podobne po-
dejście prezentował H. Barnett, amerykański antropolog, 
którego zdaniem innowacją była każda myśl, zachowanie 
bądź też rzecz, będąca różną od tych już istniejących 
(Barnett 1953: 7). Uważał ją za rezultat procesu myślowe-
go będącego połączeniem dwóch lub więcej istniejących 
elementów w nowy sposób (Barnett 1953: 181)

Innowacyjność przedsiębiorstwa może być defi-
niowana na wiele sposobów. Podręcznik Oslo (wyda-
ny wspólnie przez Eurostat i Organizację Współpracy 
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Gospodarczej i Rozwoju 2005) wyróżnia cztery podsta-
wowe rodzaje innowacji: produktowe, procesowe, marke-
tingowe oraz organizacyjne. E. Mazur-Wierzbicka (2015: 
99) dokonała podziału innowacji na technologiczne, do 
których zaliczają się innowacje procesowe i produktowe, 
oraz nietechnologiczne, które mówią o innowacjach or-
ganizacyjnych i marketingowych. Z kolei P. Siłka (2012: 
30–32) wyróżnił, na podstawie różnych czynników, in-
nowacje strategiczne, taktyczne, popytowe, podażowe, 
krajowe, zagraniczne, a także procesowe, organizacyjne 
i produktowe.

Metoda badań

Wyniki badań przedstawione w niniejszym tekście w du-
żej mierze pochodzą z prowadzonych aktualnie badań 
nad oddolnymi i odgórnymi skupiskami firm innowacyj-
nych oraz ich bezpośredniego otoczenia. Firmy innowa-
cyjne zostały wyodrębnione na podstawie kodów Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD). Do tego celu wybrane 
zostały firmy, które znajdowały się w bazie Krajowego 
Rejestru Sądowego (KRS) i zadeklarowały swoją głów-
ną działalność w jednej z dwóch sekcji: J – informacja 
i komunikacja bądź też M – działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna. Wśród nich znalazły się w głów-
nej mierze firmy świadczące szeroko pojęte usługi in-
formatyczne (w znaczącym stopniu programistyczne) 
a także te z zakresu biotechnologii czy też bioinżynierii. 
W celu wyłonienia najważniejszych elementów systemu 
otoczenia biznesu, które zaliczane są do tzw. instytucji 
wsparcia, posiłkowano się szeregiem raportów – zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. W tekście skupiono się 
przede wszystkim na analizie morfologicznej przestrze-
ni, w których występują instytucje otoczenia biznesu 
znajdujące się w Krakowie, to jest na ich lokalizacji oraz 
sposobie zagospodarowania otaczającej je przestrzeni. 
Ponadto, dokonano analizy dyskursu dotyczącego szero-
ko pojętych instytucji otoczenia biznesu, innowacji, czy 
też rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych.

Model potrójnej helisy jako wsparcie dla rozwoju 

innowacyjności

Wiele nowo powstających przedsiębiorstw wymaga 
wsparcia i stymulacji do dalszego rozwoju. Nie inaczej 
jest w przypadku działalności opierających się na pro-
dukcie czy usłudze innowacyjnej. Wsparcie to może 
przybierać różne formy i pochodzić od różnych insty-
tucji, osób czy też jednostek nazywanych instytucjami 
otoczenia biznesu. Rozwój działalności innowacyjnych 
możliwy jest dzięki szeroko zakrojonej współpracy na 
różnych szczeblach. Przykład takiej współpracy obrazuje 
model potrójnej helisy (Triple Helix). H. Etzkowitz i L. 
Leydesdorff (2000) przedstawiają potrójną helisę jako 

proces, w którym następuje tworzenie wiedzy między 
trzema aktorami: ośrodkami naukowymi (do których 
wlicza się m.in. uniwersytety czy jednostki naukowo-
-badawcze), rządem (nie wliczając w to samorządów), 
a także przemysłem (czyli przedsiębiorstwami). Jest 
to model zakładający interakcje między trzema sfera-
mi instytucjonalnymi, gdzie każda z nich pełni swoje 
określone funkcje. H. Etzkowitz i C. Zhou (Etzkowitz, 
Zhou 2017 za: Borges i in. 2020) doszli do wniosku, że 
model potrójnej helisy pojawia się i ewoluuje na całym 
świecie, a przywództwo aktorów różni się, w zależności 
od sytuacji i konfiguracji systemu. Możliwe jest w nim 
również dokonywanie transformacji zadań oraz ról 
pełnionych przez przedsiębiorstwa, rząd i uniwersytety 
(Leydesdorff, Etzkowitz 2001 za: Bojar, Machnik-Słomka 
2014). Ośrodki naukowe, tworząc inkubatory przedsię-
biorczości (a uściślając: ich akademickie odpowiedniki), 
kreują nowe firmy, przez co same pełnią funkcję przed-
siębiorstw. Wprowadzanie nowych regulacji prawnych 
czy też programów finansowanych przez rząd wspiera 
przedsiębiorczość powodując zmianę dotychczasowej 
funkcji rządu na przemysłową. Z kolei poprzez prowa-
dzenie szkoleń czy też badań przez przedsiębiorstwa 
przejmują one rolę ośrodków naukowych. Organizacje 
potrójnej helisy z obszaru badań i rozwoju (B+R) są rów-
nież uznawane za kluczowe we wzmacnianiu pozycji re-
gionalnych działalności badawczo-rozwojowych głównie 
w krajach, gdzie niemożliwe byłoby stworzenie „masy 
krytycznej” przedsięwzięć związanych z tworzeniem 
wiedzy (Johnson 2008: 496).

Zdaniem R. Floridy (2010: 302), miasto posiadające 
liczący się w regionie uniwersytet czy ośrodek naukowy, 
może zyskać znaczącą przewagę nad innymi ośrodkami 
miejskimi. Uważa, że uczelnie stanowią w miastach „ją-
dra kreatywności”, a rozwój Doliny Krzemowej, Austin, 
San Diego czy Madison, nie byłby możliwy, gdyby nie 
one. Autor podkreśla także istotę współpracy, która jest 
kluczowa w osiągnięciu wyznaczonych celów.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, teoria 
R. Floridy na temat klasy kreatywnej została skrytyko-
wana już niedługo po wydaniu książki The Rise of the 
Creative Class w 2002 roku. Co ciekawe, krytyka taka 
doszła do głosu nawet w miejscu zamieszkania R. Floridy 
– Toronto – poprzez ruch Creative Class Strugge (Kagan, 
Hahn 2011). Organizacja ta za cel stawia sobie działal-
ność informacyjną poświęconą polityce „klasy kre-
atywnej”, która ich zdaniem „celebruje społeczeństwo 
oparte na nierównościach, w którym wybrana grupa 
gloryfikowanych profesjonalistów jest wspierana przez 
niewidzialną armię niskopłatnych pracowników usłu-
gowych” (strona internetowa Creative Class Struggle). 
J. Peck (2005) uważa, że zaprojektowane przez Floridę 
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współczynniki nie są nowatorskie i przedstawiają je-
dynie ogólne prawdy, które dotyczą wszystkich przed-
stawicieli szeroko pojętych środowisk kreatywnych. A. 
Markusen (2006) posiłkując się wynikami swoich ba-
dań przeprowadzonych na grupie artystów (czyli jednej 
z grup Floridowskiej klasy kreatywnej) z kolei uważa, że 
nie istnieje znaczący związek pomiędzy kreatywnością 
a wykonywanym przez nich zawodem. M. Hoyman i C. 
Faricy (2008) w swoich badaniach porównali zaś teorię 
klasy kreatywnej z modelami wzrostu gospodarczego 
i kapitału społecznego. Wyniki nie wskazały na korelację 
(jak twierdził R. Florida) pomiędzy wysokim poziomem 
talentu, tolerancji i technologii (3T) a większą liczbą 
przedstawicieli klasy kreatywnej zamieszkujących dany 
obszar. Ujawnił to m.in. wynik odsetka absolwentów 
szkół wyższych, który był ujemnie powiązany z trzema, 
wymienianymi przez Floridę wskaźnikami tolerancji 
(odsetkiem gejów, artystów oraz mieszkańców urodzo-
nych poza granicą).

Społeczność i przestrzeń towarzysząca, muszą w za-
angażowany sposób współorganizować otoczenie by 
przyciągnąć innowacje i kapitał kreatywny. Co istot-
ne, otoczenie biznesu pełni ważną funkcję w kreowaniu 
przestrzeni kreatywnych i innowacyjnych. Działalność 
i rozwój sąsiadujących przedsiębiorstw, inwestorów ven-
ture capital i liderów biznesowych w korzystny sposób 
wpływa na rozwój miast i ich mieszkańców.

Instytucje otoczenia biznesu – klasyfikacje 

i elementy

W literaturze przedmiotu dla szeregu instytucji sta-
nowiących otoczenie przedsiębiorstw innowacyjnych 
używa się również określenia „ekosystemem innowa-
cji” (Granstrand, Holgersson 2020). Jest on opisywa-
ny najczęściej jako sieć organizacji, które koncentru-
ją się wokół istotnych firm starając się w ten sposób 
rozwinąć nowe wartości dzięki innowacjom (Autio, 
Thomas 2014). Zdaniem M. Gobble (2014: 55) instytucje 
te stanowią „społeczności celowe”, których głównym 
zadaniem jest wykorzystywanie uzupełniających się 
kompetencji. Podkreśla się także istotę współdziała-
nia na płaszczyźnie aktorzy – podmioty, mającą na 
celu umożliwienie rozwoju technologii oraz innowacji. 
Podmiotami należącymi do ekosystemu najczęściej są 
uniwersytety, centra doskonałości, agencje finansujące 
czy decydenci (Jackson 2011).

Według badań przeprowadzonych przez 
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w Polsce (Bąkowski, Mażewska 2018) 
pod koniec 2016 r. zlokalizowanych na terenie kraju było 
560 obiektów należących do infrastruktury wsparcia ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), wśród których 

wyszczególniono 3 grupy: ośrodki innowacji (w tym 
parki technologiczne, centra transferu technologii, in-
kubatory technologiczne, centra innowacji i inkubatory 
akademickie), ośrodki przedsiębiorczości (w tym inku-
batory przedsiębiorczości oraz centra doradcze) oraz in-
stytucje finansowe (takie jak m.in. fundusze pożyczkowe 
czy kapitałowe).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 
na potrzeby swoich badań, przyjęła, że do instytucji oto-
czenia biznesu zalicza się wszystkie te instytucje, których 
działania nie są zorientowane na zysk. Oznacza to, że są 
to instytucje non-profit, które posiadają bazę, zarówno 
techniczną, jak i materialną oraz zasoby ludzkie, a tak-
że świadczą usługi na rzecz sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (PARP 2013).

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego na obsza-
rze kraju czy danej jednostki terytorialnej uwarunko-
wany jest szeregiem czynników (tak zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych). Jednym z nich niewątpliwie jest poziom 
rozwoju przedsiębiorstw, w tym także przedsiębiorstw 
innowacyjnych. Jego wspieranie poprzez tworzenie no-
wych miejsc pracy, głównie w sektorze MŚP to zjawisko 
dość powszechne i pożądane we współczesnym świecie.

B. Filipiak i J. Ruszała (2009: 75–79), analizując oto-
czenie biznesu w nieco szerszym kontekście, wyróżnili 
10 rodzajów instytucji otoczenia biznesu:

 − jednostki administracji centralnej – w tym najważniej-
sza, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

 − jednostki samorządu terytorialnego,
 − spółki publiczno-prywatne,
 − jednostki zaplecza badawczo-rozwojowego,
 − organizacje pracodawców i pracobiorców,
 − izby i stowarzyszenia,
 − instytucje szkoleniowo-badawcze,
 − sektor szkolnictwa wyższego,
 − instytucje wspierające przedsiębiorczość,
 − sieci wspierające przedsiębiorczość.

Z punktu widzenia rozwoju i wspierania działalności, 
które charakteryzują się dużą innowacyjnością (w wy-
padku tego badania głównie innowacyjnością produkto-
wą), na potrzeby opisanych tu badań przyjęto kilka z wy-
mienionych wyżej instytucji otoczenia przedsiębiorstw 
innowacyjnych jako te najważniejsze. Wśród nich są:

 − instytucje wspierające przedsiębiorczość – tutaj auto-
rzy dokładniej wskazali na inkubatory przedsiębior-
czości (tak technologiczne, jak i akademickie), parki 
przemysłowe, a także fundacje oraz stowarzyszenia 
czy jednostki, które realizują programy transferu tech-
nologii bądź przedsiębiorczości,

 − sieci wspierające przedsiębiorczość – z tych 
z kolei wybrano centra transferu technologii i parki 
technologiczne.
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Instytucje otoczenia firm innowacyjnych 

w strukturze miasta na przykładzie Krakowa

Kierując się przytoczonymi raportami, literaturą 
przedmiotu oraz dostępnymi danymi, na potrzeby ni-
niejszego opracowania, do głównych instytucji otocze-
nia przedsiębiorstw innowacyjnych zaliczono: 1) parki 
naukowe/technologiczne/naukowo-technologiczne, 2) 
inkubatory przedsiębiorczości (zarówno akademic-
kie, jak i ogólne) oraz 3) centra transferu technolo-
gii. Ponadto, na podstawie przeprowadzanych badań 
w ramach projektu „Dzielnice Innowacji?...” (Patrz: 
sekcja Podziękowania) zdecydowano o dołączeniu do 
niniejszej grupy dodatkowych podmiotów, a więc: 4) 
fablab-ów (Fabrication Laboratory), a także 5) biur 
(przestrzeni) coworkingowych, które z racji swoich 
funkcji tworzą dodatkowe zaplecze wspierające rozwój, 
głównie małych, przedsiębiorstw. Wszystkie wymie-
nione obiekty i instytucje otoczenia firm innowacyj-
nych wyodrębnione zostały na podstawie przeprowa-
dzonej analizy desk research.

Dokonując analizy lokalizacji zarówno przedsię-
biorstw innowacyjnych, jak i instytucji ich otoczenia, 
można zauważyć, iż rozmieszczenie to nie jest rów-
nomierne (Ryc. 1.). Firmy, jak i instytucje, koncentru-

ją się przede wszystkim w centralnej części miasta. 
Podyktowane jest to w głównej mierze bliskością naj-
ważniejszych urzędów, usług czy też dobrą dostępnością 
komunikacyjną.

Obecnie w Polsce niemal w każdym mieście woje-
wódzkim lub w jego obszarze metropolitalnym można 
zauważyć obecność parków naukowych, technologicz-
nych czy też naukowo-technologicznych. Świadczone 
są tam usługi dla dwóch podstawowych grup odbior-
ców: lokatorów parku oraz przedsiębiorstw nieprowa-
dzących swojej działalności na terenie parku (Huczek 
2007: 51). W granicach badanego obszaru występują 
3 parki naukowe: Krakowski Park Technologiczny (fi-
lia w dzielnicy Czyżyny i siedziba główna w dzielni-
cy Dębniki, przy ul. Podole) oraz Life Science Park 
w Jagiellońskim Centrum Innowacji (przy ul. Michała 
Bobrzyńskiego).

Kolejną grupę podmiotów wspierających przedsię-
biorców stanowią inkubatory przedsiębiorczości. Ich 
głównym celem jest m.in. merytoryczna pomoc w skła-
daniu wniosków o dofinansowanie, prowadzenie doradz-
twa ekonomicznego, patentowego czy technologicznego, 
a także tworzenie odpowiedniej atmosfery sprzyjającej 
realizację przedsięwzięć innowacyjnych (PARP 2003: 53). 

Ryc. 1.  
Instytucje otoczenia firm innowacyjnych w strukturze miasta Krakowa 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, stan na 2018 r.
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Inkubatory przedsiębiorczości można podzielić na trzy 
podstawowe rodzaje:

 − akademickie – prowadzone zazwyczaj przez uczelnie 
wyższe i skierowane przede wszystkim do studentów,

 − innowacyjno-technologiczne – są samodzielnymi, 
większymi niż inkubatory akademickie jednostka-
mi, prowadzącymi działalność nie skierowaną na 
bardzo młode przedsiębiorstwa, lecz na takie, któ-
re są już w zaawansowanej fazie innowacyjności 
technologicznej,

 − ogólne nie posiadające powyższych ograniczeń, za 
wyjątkiem tych standardowych związanych z pro-
cesem inkubowania przedsiębiorstwa (Sekuła 2009).
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, któ-

rych w Krakowie jest sześć, zlokalizowane są w siedzi-
bach uczelni wyższych: Uniwersytecie Ekonomicznym 
(biuro główne), Krakowskiej Akademii im. A. 
Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytecie Rolniczym, 
Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, 
Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II oraz 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Pozostałe dwa inkuba-
tory, czyli innowacyjno-technologiczny oraz ogólny, 
znajdują się w centrum oraz na obszarze dzielnicy 
Nowa Huta.

Centra technologiczne (centra transferu technologii) 
w głównej mierze są ośrodkami, które mają wymiar re-
gionalny i posiadają wsparcie jednostek badawczo-roz-
wojowych. Niejednokrotnie uczestniczą w nich rów-
nież firmy zagraniczne, a młodzi przedsiębiorcy mają 
możliwość skorzystania z subwencji podmiotowych 
w początkowej fazie rozwoju firmy (Huczek 2007: 54). 
Centra te, podobnie jak akademickie inkubatory przed-
siębiorczości, mają swoje siedziby w budynkach uczelni 
wyższych, a mianowicie: Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim 
i Uniwersytecie Rolniczym.

Wśród dodatkowych elementów wspierających in-
nowacyjność wymieniono również fablab-y, których 
podstawowym założeniem jest udostępnienie przed-
siębiorcom przestrzeni do budowania i projektowa-
nia prototypów (Stacey 2014). Wydaje się to być nie-
zmiernie istotne głównie dla młodych przedsiębiorców 
i założycieli startupów, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją działalność i nie posiadają odpowiedniego za-
plecza technologicznego. W Krakowie takich obiek-
tów możemy znaleźć cztery: po jednym w dzielnicy 
Krowodrza oraz w centralnej części Nowej Huty, a także 
dwa w dzielnicy Podgórze.

Jako ostatnie, do grupy instytucji otoczenia firm 
innowacyjnych zostały włączone biura (przestrzenie) 
coworkingowe. Są to odpowiednio zaaranżowane po-
mieszczenia bądź też całe obiekty biurowe udostępnione 

pracownikom różnych firm i różnych branż, co umożli-
wia interakcje społeczne czy też wymianę doświadczeń 
(Waters-Lynch, Potts 2017). W strukturze miasta sta-
nowią one najliczniejszą, a jednocześnie najtrudniejszą 
do zweryfikowania grupę. Ich liczba stale się zmienia, 
ponadto nie podlegają żadnym oficjalnym statystykom, 
jak np. inkubatory przedsiębiorczości czy parki. Są rów-
nież na tyle niezależne, że mogą powstawać w budynkach 
poszczególnych firm świadcząc usługi dla wszystkich 
zainteresowanych spoza niej, co tym bardziej utrudnia 
ich lokalizację w przestrzeni miasta.

Biorąc pod uwagę zarówno lokalizację instytucji oto-
czenia firm innowacyjnych, jak i same firmy oraz ich kon-
centrację w strukturze miasta do szczegółowej analizy 
przestrzennej wytypowano część dzielnicy Podgórze-
Zabłocie (a konkretniej jego zachodnią część) oraz obszar, 
na którym znajduje się siedziba główna Krakowskiego 
Parku Technologicznego, czyli fragment osiedla Ruczaj 
znajdującego się w dzielnicy Dębniki.

Zabłocie jako przykład obszaru 

współwystępowania firm innowacyjnych 

i instytucji ich otoczenia

Pierwszym przykładem koncentracji zarówno firm in-
nowacyjnych, jak i instytucji ich otoczenia jest Zabłocie. 
Jest to obszar Krakowa wchodzący w skład dzielnicy 
Podgórze. Obszar całego Zabłocia można podzielić na 
dwie podstawowe części: wschodnią oraz zachodnią. 
Wschodnią część stanowią przede wszystkim rodzinne 
ogródki działkowe oraz niewielki obszar usługowy wraz 
z przyległym portem. Część zachodnia to prężnie rozwi-
jająca się przestrzeń kulturalno-usługowo-mieszkanio-
wa wraz ze znajdującą się na północy uczelnią wyższą. 
Dokładniejszej analizie poddano, zarówno na potrzeby 
tego artykułu, jak i wspomnianego projektu, część za-
chodnią, gdzie występuje większa koncentracja zabudo-
wy – zarówno mieszkaniowej, jak i usługowej (Ryc. 2.).

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego obszar niniejszych badań wchodzi 
w skład „OBSZARU B – Stare Zabłocie” (Uchwała nr 
CXIII/1156/06). Podstawowym przeznaczeniem tego te-
renu jest zabudowa usługowa o przewadze usług komer-
cyjnych. Północna część to przede wszystkim zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna o średniej intensywności 
z możliwością lokalizacji usług (zazwyczaj jest tu mowa 
o usługach zlokalizowanych na parterach budynków) 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W cen-
tralnej części badanego obszaru znajduje się także frag-
ment przeznaczony pod tereny zabudowy usługowej 
o przewadze usług publicznych.

Zabłocie jest dość ciekawym przypadkiem pod wzglę-
dem morfologicznym. Jego rozwój i ekspansja są prak-
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tycznie jedynie wewnętrzne i ciężko tu mówić o jakich-
kolwiek przejawach „rozlewania się” obszaru Zabłocia na 
sąsiednie tereny, częściej można zauważyć zmiany w ob-
rębie ulic czy w zagospodarowaniu poszczególnych dzia-
łek lub ich kwartałów. Związane jest to przede wszystkim 
z fizycznymi granicami jakie stanowi np. rzeka Wisła czy 
nasyp i linia kolejowa.

Centralnym punktem analizowanego obszaru jest 
kwartał ściśle związany z aspektem kulturowym i hi-
storią miejsca: chodzi tu o Fabrykę „Emalię” Oskara 
Schindlera, Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Centrum 
Szkła i Ceramiki. Na wschód od tego kwartału, przy 
ulicy Przemysłowej, znajduje się jeden z biurowców na-
leżących do Factory Park – zespołu budynków z prze-
strzeniami biurowymi do wynajęcia. Skupia on przede 
wszystkim firmy z branży IT oraz reklamowej. Sam 
biurowiec jest przykładem typowo industrialnej ar-
chitektury z lat 1950. z odnowioną niedawno elewacją, 
a jego konstrukcja słupowa umożliwia szeroko zakro-
jone zmiany w układzie przestrzennym wewnątrz już 
samego budynku. Podział na zachodnią i wschodnią 
część badanego obszaru wyznaczają wcześniej wspo-
mniane tory kolejowe oddzielające od strony zachodniej 
stare Zabłocie od Podgórza.

Na badanym obszarze można zaobserwować dużą kon-
centrację firm, których działalność została określona jako 
innowacyjna. Tam również w większym stopniu skupia 
się ekosystem innowacyjny, na który składa się inkuba-
tor, a także biuro (przestrzeń) coworkingowa. Głównym 
punktem skupiającym te elementy jest wspominany już 
biurowiec Factory Park. Ma tam swoją siedzibą kilkana-
ście firm związanych z branżą IT, które zarówno wynaj-
mują przestrzeń biurową, jak i coworkingową, korzystając 
przy tym z pomocy znajdującego się tam inkubatora.

Krakowski Park Technologiczny jako przykład 

obszaru współwystępowania firm innowacyjnych 

i instytucji ich otoczenia

Kolejnym obszarem skupiającym podmioty branży in-
nowacyjnej jest Krakowski Park Technologiczny (KPT) 
wraz z istniejącym w sąsiedztwie kompleksem budyn-
ków usługowych. Zlokalizowany jest on na obszarze 
dzielnicy Dębniki. Jego granicę od północy wyznacza 
ul. Podole zaś od południa ul. Bobrzyńskiego. Sam Park 
ulokowany jest w niedalekim sąsiedztwie biurowców ta-
kich firm jak Shell, Motorola czy Nokia. W pierwszych 
dwóch zlokalizowane są centra usług księgowo-finan-
sowych czy związanych z obsługą klienta tych podmio-

Ryc. 2.  
Obszar badań I – Zabłocie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 
swisstopo, and the GIS User Community, stan na 2018 r.
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tów. Nokia zaś, będąca jednym ze starszych rezydentów 
badanego obszaru, zajmuje się głównie działalnością 
badawczo-rozwojową w sektorze ICT (Ryc. 3.).

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego określa obszar Parku jako tere-
ny usług nauki i parku technologicznego (Uchwała 
nr LXXVII/1129/13). Podstawowym przeznaczeniem jest 
tu lokalizacja obiektów dydaktycznych oraz badawczych 
szkolnictwa wyższego. Ponadto, przeznaczenie dopusz-
czalne umożliwia lokalizowanie centrów technologicz-
nych, inkubatorów przedsiębiorczości czy też różnego 
rodzaju usług, a także niewyznaczonych liniami rozgrani-
czającymi ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych. 
Nieco bardziej na południowy zachód wyznaczono tereny 
usług komercyjnych, gdzie możliwe jest lokalizowanie 
m.in. zabudowy biurowej czy gastronomicznej. Obszar 
naprzeciw Parku, po jego północnej stronie, przezna-
czony jest pod użytkowanie rolnicze oraz zieleń niską, 
z kategorycznym zakazem zabudowy i dotąd pozostaje 
niezagospodarowany

Jeszcze do niedawna w bezpośrednim sąsiedztwie 
KPT nie było innych zabudowań poza kompleksem 
położonym na południowy wschód. Morfologia prze-
strzeni ogranicza jednak obecnie nieco możliwość ko-

munikacji pieszej – głównie z uwagi na prowadzone 
inwestycje. Jedyną większą arterią komunikacyjną znaj-
dującą się w pobliżu KPT i jednocześnie do niego pro-
wadzącą jest ul. Podole, co dodatkowo generuje okreso-
we korki, głównie z uwagi na wyjeżdżających stamtąd 
pracowników i przejeżdżających tamtędy mieszkańców 
położonego na zachód osiedla. Nieco inaczej sytuacja 
wygląda w okolicy wspomnianych biurowców: ich do-
stępność komunikacyjna jest lepsza głównie z uwagi 
bliską odległości od ul. Bobrzyńskiego – jednej z głów-
nych w tej części miasta. Ponadto, w bezpośrednim są-
siedztwie znajduje się pętla tramwajowa, dworzec au-
tobusowy oraz P+R (Park and Ride) „Czerwone Maki”, 
gdzie istnieje 200 miejsc postojowych dla samochodów 
oraz stojaki na rowery.

W tym wypadku (inaczej niż na obszarze Zabłocia) 
firmy oraz instytucje otoczenia przedsiębiorstw inno-
wacyjnych znajdują się w jednym, konkretnym budynku 
– w budynku Parku. W związku z tym pełni on również 
funkcję inkubatora, jak i przestrzeni coworkingowych. 
Umożliwia to pracę obok siebie zarówno osobom planu-
jącym założenie swojej firmy, jak i startupom czy wresz-
cie firmom, które istnieją już na rynku i mają na nim 
określoną pozycję.

Ryc. 3.  
Obszar badań II – Krakowski Park Technologiczny 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA FSA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, 
swisstopo, and the GIS User Community, stan na 2018 r.
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Podsumowanie i wnioski

Rozmieszczenie wybranych podmiotów i jednostek 
w przestrzeni Krakowa jest nierównomierne i niejed-
nokrotnie zależy od położenia innych, podobnych im 
jednostek. Takim przykładem są akademickie inkuba-
tory przedsiębiorczości czy też centra transferu techno-
logii, które zazwyczaj zlokalizowane są przy lub w głów-
nych siedzibach uczelni. Lokalizacja parków naukowych, 
w dużej mierze peryferyjna, wynika z dostępności sto-
sunkowo niedrogich (jak na miejskie realia) gruntów. 
Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie budynku bądź 
zespołu budynków, w których świadczone są komplekso-
we usługi z zakresu doradztwa, wspierania czy rozwoju 
przedsiębiorstw. Istotne jest w tym kontekście również 
pochodzenie określonych podmiotów. Podmioty powo-
ływane odgórnie, czyli przez władze rządowe/samorzą-
dowe, jednostki badawcze czy instytucje, niejednokrot-
nie pojawiają się wraz z innymi, komplementarnymi 
podmiotami. Takim przykładem jest Krakowski Park 
Technologiczny, gdzie świadczone są usługi związane 
z doradztwem, wynajmem powierzchni biurowych czy 
też wsparciem dla firm w postaci inkubacji. Podmioty 
powstające oddolnie, czyli bez oficjalnego wsparcia in-
stytucjonalnego, w większości lokalizowane są odrębnie. 
Takimi podmiotami są np. fablab-y. Jedynie w przypadku 
dużych inwestycji, takich jak np. prywatne parki nauko-
we czy technologiczne, ten zakres usług może być nieco 
szerszy.

Instytucje otoczenia przedsiębiorstw innowacyjnych 
pełnią bardzo istotną rolę w dziedzinie szeroko poję-
tych innowacji. Ich główną rolą jest wspieranie przed-
siębiorstw w różnych formach i na różnych etapach roz-
woju firm. Literatura rodzima mówiąc o instytucjach 
otoczenia biznesu, czy w tym przypadku instytucjach 

otoczenia przedsiębiorstw innowacyjnych, wskazuje na 
szereg podmiotów. Mogą się one pojawiać zarówno za 
sprawą działalności organów administracji rządowej (np. 
parki naukowe czy naukowo-technologiczne), jednostek 
naukowych (uczelnie, jednostki badawczo-naukowe), jak 
i prywatnych podmiotów (prywatne parki technologicz-
ne, fablab-y czy biura coworkingowe) (Filipiak, Ruszała 
2009; Matusiak 2011). Autorzy zagraniczni określają takie 
grupy podmiotów również mianem „ekosystemu inno-
wacji” (Granstrand, Holgersson 2020). W odróżnieniu od 
instytucji otoczenia firm innowacyjnych ekosystem od-
nosi się do systemów dzięki którym środowisko sprzyja-
jące rozwojowi biznesu jest katalizowane, utrzymywane 
i wspierane (Rubens i in. 2011). Ponadto, nazywany jest 
swego rodzaju siecią powiązań między firmami a pod-
miotami, która wspiera rozwój możliwości, wiedzy czy 
umiejętności (Nambisan, Baron 2013). Z punktu widzenia 
badań nad otoczeniem przedsiębiorstw innowacyjnych, 
pojęcie „ekosystemu” wydaje się być szersze, a co za tym 
idzie, bardziej trafne. Odnosi się ono bowiem zarówno 
do określonych podmiotów czy jednostek, jak i samych 
powiązań czy interakcji między nimi zachodzących.

Podziękowania

Przedmiotowe badania prowadzone na obszarze Zabłocia 
oraz Krakowskiego Parku Technologicznego stanowią 
jedynie wycinek prac prowadzonych w pięciu lokali-
zacjach: Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu 
oraz Trójmieście. Badania te realizowane są w ramach 
projektu „Dzielnice Innowacji? Przemysły kreatywne 
i przemiany miejskie”, finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki, grant nr 2016/22/E/HS6/00144.
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Abstract

This article aims to examine how elements of innovative environment are spatially arranged and whether they 
tend to aggregate in one specific space. It also focuses on how, in terms of morphology, an area, a quarter or 
a district is shaped. It is an attempt to create a “morphology of innovation” and to verify what the importance of 
space and architecture is in the development of both innovative industries and their environment
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