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STRESZCZENIE 

W pracy podjęto próbę identyfikacji potencjału badawczego i technologicznego-produkcyjnego producentów 

wyrobów medycznych. Mając na względzie te grupę firm, przeprowadzono analizę SWOT, która była podstawą 

do oszacowania poziomu innowacyjności producentów wyrobów medycznych w Polsce. W tej analizie 

szczególną uwagę zwrócono na firmy z obszaru zaawansowanych technologii w dziedzinie inżynierii 

medycznej. Jako rezultat dokonanych analiz wskazano istotne bariery rozwoju innowacyjności w sektorze 

produkcji wyrobów medycznych. Określone zostały również uwarunkowania i perspektywy rozwojowe tego 

sektora w ciągu najbliższych lat. 

ABSTRACT 

The presented work is an attempt to identify research and technological potential of Polish producers, active 

on market of medical products, especially specializing in the medical devices. The SWOT analysis was 

performed in order to estimate the innovation level in this sector. The special emphasis was placed on advanced 

technologies in the field of Biomedical Engineering. The limitations of the innovation development,  

were pointed out, along with perspectives and conditions for further expansion in the nearest future. 
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1. Wprowadzenie 

Przemysł wyrobów medycznych w globalnej gospodarce światowej należy do najbardziej 

rentownych i szybko rozwijających się obszarów. Jest to przemysł zaawansowanych technologii, 

szczególnie intensywnie rozwijający się w krajach wysoko uprzemysłowionych o innowacyjnych 

gospodarkach i wysokim dochodzie narodowym na głowę mieszkańca. W polskiej gospodarce 

przemysł wyrobów medycznych nie odgrywa, jak dotąd tak, istotnego znaczenia. Pojawia się więc 

pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy. Jedną z nich jest niewątpliwie obecny poziom 

innowacyjności tej gałęzi przemysłu. 

Z inspiracji Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN podjęto w Instytucie 

Techniki i Aparatury Medycznej ITAM próbę identyfikacji potencjału badawczego  

i technologicznego-produkcyjnego producentów wyrobów medycznych w Polsce, w szczególności  

w odniesieniu do producentów sprzętu medycznego. Na tej podstawie dokonano ogólnej  

oceny stanu innowacyjności tej gałęzi przemysłu oraz określono warunki i perspektywy  

dalszego rozwoju. 

Analizę potencjału technologiczno-produkcyjnego i innowacyjnego sektora producentów 

wyrobów medycznych przeprowadzono w oparciu o dostępne źródła informacji w tym zakresie. 

Dane te były dodatkowo weryfikowane w trakcie bezpośrednich kontaktów z producentami.  

W ten sposób wyłoniona została baza innowacyjnych firm produkujących wyroby medyczne.  

Jako źródło informacji celowo pominięto badanie ankietowe, ze względu na wyraźną niechęć 

przedsiębiorców do przekazywania dokładniejszych informacji w tego typu badaniach. 

Bezpośrednie, bilateralne kontakty nie tylko pozwoliły uzyskać informacje, które należałoby posiąść 

w oparciu o ankiety, ale jakość pozyskanej wiedzy i możliwość wnioskowania o kondycji branży, 

znacznie wzrosły. Dla wyłonionej grupy firm przeprowadzona została analiza SWOT, która była 

podstawą do oszacowania poziomu innowacyjności producentów wyrobów medycznych w Polsce. 

W tej analizie szczególną uwagę zwrócono na firmy z obszaru zaawansowanych technologii  

w dziedzinie inżynierii medycznej. Jako rezultat dokonanych analiz wskazano istotne bariery 

rozwoju innowacyjności w sektorze produkcji wyrobów medycznych. Oszacowane zostały również 

uwarunkowania i perspektywy rozwojowe tego sektora w ciągu najbliższych lat. 

Innowacja to wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego 

produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej 

redefiniującej sposób pracy lub relacje firmy z otoczeniem [1]. Definicja OECD (Organizacja 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ang. Organization for Economic Co-operation and 

Development), uwzględnia szereg kluczowych cech innowacji. Po pierwsze, nie każde nowe 

rozwiązanie jest innowacją – musi ono też znaleźć praktyczne zastosowanie. Po drugie, nie każda 

innowacja musi być nowością sensu stricto. Definicja nie wskazuje bowiem, czy wymienione  

rodzaje rozwiązań mają być nowe w skali światowej, w skali rynku, czy też tylko dla danego 

przedsiębiorstwa. Należy przy tym pamiętać, że oddziaływanie innowacji na gospodarkę jako całość, 

jej elastyczność i konkurencyjność, zależy nie tylko od nowatorstwa, lecz także od stopnia i tempa  

ich dyfuzji, czyli rozprzestrzeniania między poszczególnymi firmami czy podsystemami 

gospodarczymi. Po trzecie, nie każda innowacja ma charakter techniczny – innowacjami są także 

wszelkie zmiany o charakterze procesowym, marketingowym i organizacyjnym. redefiniujące  

sposoby pracy lub relacje firm z otoczeniem [2]. 

W gospodarce krajowej wyróżnia się dwa obszary przemysłowe wytwarzające produkty 

stosowane w ochronie zdrowia: przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny 

produktów leczniczych i kosmetycznych. W grupie producentów wyrobów medycznych aktywną 

działalność o istotnym znaczeniu dla tego sektora prowadzi około 100 firm, natomiast w grupie 

producentów produktów leczniczych i wyrobów kosmetycznych tych firm jest około 600.  

Autorzy skoncentrowali się na analizie innowacyjności sektora producentów wyrobów medycznych. 

Firmy produkcyjne tego sektora to na ogół małe i średnie przedsiębiorstwa. Roczna wartość 

produkcji w tych firmach wynosi średnio około 5 milionów złotych. Potencjał technologiczno-

produkcyjny tych firm jest zróżnicowany, ale średnio nie jest wysoki. Podobnie jest z poziomem 

innowacyjności. Rentowność tych firm jest stosunkowo mała. Główną barierą rozwoju 

innowacyjności jest brak środków na inwestycje technologiczne i techniczno-produkcyjne.  
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Stąd też ograniczony jest zakres współpracy tych firm z jednostkami naukowymi, co z kolei  

hamuje rozwój innowacyjności. Działalność firm skupia się na utrzymaniu dotychczasowej  

pozycji rynkowej. 

 

2. Źródła pozyskiwania informacji 

W prezentowanej ocenie wykorzystano wcześniejsze informacje pozyskane w trakcie badań 

potencjału wytwórczego firm związanych z rynkiem medycznym w Polsce przeprowadzonych  

w 2006 roku w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM. Informacje te nie obejmowały 

badań potencjału wdrożeniowego i innowacyjnego firm, a jedynie ocenę ilościową i rozkład 

geograficzny producentów. Były to badania własne prowadzone na potrzeby Instytutu.  

Ich wynikiem było zdefiniowanie około 600 podmiotów, mających jakikolwiek związek  

z omawianym rynkiem. Wśród nich wyróżniono około 200 producentów, ponad 200 dystrybutorów 

i tyle samo firm związanych luźno z branżą, takich jak serwisy techniczne, sklepy, punkty 

zaopatrzenia medycznego oraz punkty sprzedaży prostego sprzętu medycznego. Ujawniły się  

przy tej okazji silne, wiodące ośrodki koncentracji przedsiębiorstw w województwach 

mazowieckim, wielkopolskim, śląskim, dolnośląskim i małopolskim. 

Źródła, z których na potrzeby niniejszego opracowania pozyskano informacje dotyczące rynku 

wyrobów medycznych i poszczególnych jego uczestników, można podzielić następująco: 

 źródła danych, z których można w prosty lub bardziej skomplikowany sposób uzyskać 

informacje o producentach i wyselekcjonować ich bazę. Źródła te nie zawierają jednak 

najczęściej informacji o potencjale poszczególnych przedsiębiorstw, 

 źródła danych niepozwalających wyselekcjonować bezpośrednio producentów sprzętu 

medycznego lecz pozwalające, choćby w przybliżeniu, na ocenę możliwości wdrożeniowych 

tych przedsiębiorstw. 

Źródła pierwszej grupy to przede wszystkim branżowe bazy danych oraz wykazy firm 

uczestniczących w imprezach branżowych. Wśród nich należy wymienić: 

 Udział w targach MEDICA w Düsseldorfie oraz powiązanych targach COMPAMED.  

W 2012 roku w tych imprezach wzięło udział 37 podmiotów z naszego kraju. 

 Udział w targach SALMED Poznań. W 2012 roku w tej imprezie wzięło udział  

aż 213 wystawców z Polski. Jednakże, z racji profilu targów, wśród nich znalazło się bardzo 

wielu dystrybutorów oraz firm luźno związanych z branżą. 

 Baza danych Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego OPM, rocznik 2013. W bazie danych 

za 2012 znajdują się 104 podmioty. 

 Internetowa baza medipment.pl. Jest to stosunkowo nowe źródło informacji, będące pomocą 

dla placówek medycznych, poszukujących sprzętu lub parametrów urządzeń. 

Źródła opisane w drugiej grupie to źródła informacji o podmiotach gospodarczych w Polsce,  

które służą uściśleniu danych dotyczących na przykład kapitału, liczby zatrudnionych czy obrotów 

poszczególnych podmiotów. Są to m.in. następujące źródła: 

 Baza danych Bisonde (HBI). W tej komercyjnej bazie danych istnieje możliwość 

przeszukiwania po branżach EKD (Europejska Klasyfikacja Działalności). Jednak podmiotów 

deklarujących jako główną branżę EKD 3310 (Produkcja sprzętu medycznego  

i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych) jest aż 2391. W grupie tej znalazły się 

bowiem zakłady optyczne, protetyczne, laboratoria dentystyczne, serwisy sprzętu medycznego 

i bardzo wiele innych przypadkowych podmiotów. 

 Publikacja „Raport o innowacyjności sektora medycznego w Polsce w 2012 roku”. 

Opracowanie to zawiera listę 100 największych inwestorów w B+R w sektorze medycznym  

w Polsce w 2010 roku. 

Opracowanie dotyczące analizy potencjału wdrożeniowego nie może obyć się jednak bez 

bezpośredniej wiedzy popartej osobistymi kontaktami z głównymi producentami na tym rynku. 

Wiedza ta zdobyta została przez pracowników ITAM współpracujących przy wykonaniu 

opracowania. Przemysł wyrobów medycznych można podzielić na kilka podgrup, zgodnie  

z poniższą ilustracją (p. rys. 1). 
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Rys. 1. Przemysł wyrobów ochrony zdrowia 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, Nr 107  

poz. 679) wyrób medyczny to narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał  

lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem 

przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych  

lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę 

do stosowania u ludzi w celu: 

 diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, 

 diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub 

upośledzenia, 

 badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, 

 regulacji poczęć. 

Zasadnicze, zamierzone działanie wyrobu medycznego w ciele lub na ciele ludzkim nie jest 

osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub 

metabolicznych, ale działanie to może być wspomagane takimi środkami. Po przeprowadzeniu 

analizy rynku krajowych producentów sprzętu medycznego możemy wyróżnić około 100 większych 

i mniejszych podmiotów, zajmujących się zarówno produkcją samego sprzętu, jak i materiałów 

eksploatacyjnych, niezbędnych do funkcjonowania aparatury medycznej, takich jak elektrody, 

cewniki, zestawy infuzyjne itp. 

 

3. Innowacyjność w sektorze producentów sprzętu medycznego na tle Europy 

Poziom innowacyjności firm sektora producentów sprzętu medycznego, podobnie, jak w innych 

branżach, jest ściśle powiązany z wydatkami przeznaczanymi na działalność badawczo-rozwojową. 

Podstawowymi źródłami finansowania działalności B+R są fundusze własne przedsiębiorców  

oraz fundusze zewnętrzne. Na podstawie analizy dokonanej przez Instytut Badań Stosowanych  

widać wyraźnie, że nie ma takiego kraju, w którym prywatne nakłady byłyby wysokie bez  

wyraźnego wsparcia publicznego [2]. 
Zanim zostanie dokonana analiza specyficznych problemów omawianej branży w Polsce, należy 

spojrzeć na aktualną sytuację innowacyjności i przeznaczanych nakładów. Najlepsze pojęcie  

o aktualnej sytuacji daje porównanie z pozostałymi państwami naszego regionu. Niestety, zgodnie  

z najświeższym raportem „Innovation Union Scoreboard 2013” kraj nasz w porównaniu z rokiem 

2011 spadł z grupy umiarkowanych innowatorów do najniższej grupy skromnych innowatorów [3]. 

Tym samym znaleźliśmy się w jednej grupie z Bułgarią, Rumunią i Łotwą (p. rys. 2). 

Jednocześnie Polska zanotowała najniższy wzrost współczynników innowacyjności w wysokości 

0,4%, co stawia nasz kraj w złym świetle jako outsidera z ostatniej grupy. W tym samym czasie średni 

wzrost tego współczynnika w Unii Europejskiej wyniósł 1,6%. 

Powyższy problem był już sygnalizowany na podstawie wcześniejszych badań stanu  

i perspektyw rozwoju technologii medycznych w ramach projektu Foresight: „System 

Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce” [4]. Za najważniejsze 

przyczyny takiego stanu uznano niski poziom i niewłaściwe struktury wydatków na badania  

i rozwój, niewystarczającą współpracę firm z ośrodkami akademickimi i małą liczbę  

patentów, co niekorzystnie wpływa na innowacyjność. Władze naszego kraju dostrzegają  
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ten problem. W raporcie Ministerstwa Gospodarki Przedsiębiorczość w Polsce 2013 czytamy: 

„Odzwierciedleniem dość niskiej innowacyjności polskiej gospodarki jest słaba pozycja Polski  

w badaniu Innovation Union Scoreboard (IUS). W ostatniej edycji raportu IUS 2013 Polska  

po dwuletnim utrzymaniu się w grupie tzw. umiarkowanych innowatorów spadła do grupy  

tzw. skromnych innowatorów. W badaniu wskazano na niezadowalający poziomu zaangażowania  

w działalność innowacyjną przedsiębiorstw, w tym słabą współpracę, zwłaszcza sektora MŚP.  

Z kolei poprawę zaobserwowano w dostępie do finansowania sektora B+R+I. Spośród ocenianych 

kategorii względnie dobrze oceniono zasoby ludzkie” [5]. 

 

Rys. 2. Wydajność innowacyjna krajów członkowskich Unii Europejskiej,  

na podstawie raportu „Innovation Union Scoreboard 2013” [3] 

Tabela 1. Liderzy wzrostu innowacji, na podstawie raportu „Innovation Union Scoreboard 2013”  

(w wersji oryginalnej, po angielsku) [3] 

Group 
Growth rate 

2008–2012 
Growth Leaders Moderate growers Slow growers 

Innovation 

leaders 
1,8% Denmark (DK 2,7%) 

Finland (FI 1,9%) 

Germany (DE 1,8%) 
Sweden (SE 0,6%) 

Innovation 

followers 
1,9% 

Estonia (EE 7,1%) 

Slovenia (SI 4,1%) 

Netherlands (NL 2,7%) 

France (FR 1,8%) 

United Kingdom (UK 1,2%) 

Belgium (BE 1,1%) 

Luxembourg (LU 0,7%) 

Austria (AT 0,7%) 

Ireland (IE 0,7%) 

Cyprus (CY –0,7%) 

Moderate 

innovators 
2,1% Lithuania (LT 5,0%) 

Malta (MT 3,3%) 

Slovakia (SK 3,3%) 

Italy (IT 2,7%) 

Czech Republic (CZ 2,6%) 

Portugal (PT 1,7%) 

Hungary (HU 1,4%) 

Spain (ES, 0,9%) 

Greece (GR –1,7%) 

Modest 

innovators 
1,7% Latvia (LV 4,4%) 

Romania (RO 1,2%) 

Bulgaria (BG 0,6%) 
Poland (PL 0,4%) 
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Według opinii Ministerstwa odpowiedzią na niedomagania systemu innowacyjności w Polsce 

jest przyjęta przez rząd w styczniu 2013 roku Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki 

„Dynamiczna Polska 2020”. Określa ona kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby polska 

gospodarka, w perspektywie 2020r., stała się innowacyjna i efektywna zasobowo [6]. Natomiast 

zgodnie z raportem „Trendy Rozwojowe Sektora MSP w Ocenie Przedsiębiorców w Pierwszej 

Połowie 2013 Roku”, opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki w pierwszej połowie 2013 

roku prowadzenie działalności innowacyjnej zadeklarował co czwarty ankietowany przedsiębiorca 

(w tym 23% mikroprzedsiębiorców, 36% właścicieli firm małych oraz blisko 40% właścicieli 

średnich firm) [7]. 

Rodzi się pytanie, jak na tle tych wszelkich analiz, raportów i opracowań, jawi się teraźniejszość 

oraz perspektywy rozwoju innowacyjności krajowych przedsiębiorstw z branży producentów 

urządzeń medycznych. Ministerstwo Gospodarki zauważa duży potencjał branży i wysokie 

zaawansowanie technologiczne firm. „Jeżeli perspektywy polskiej innowacyjności określać 

poziomem zaawansowania rozwoju przemysłów wysokich i średnich wysokich technologii oraz usług 

opartych na wiedzy, to w odniesieniu do przetwórstwa przemysłowego (jako najważniejszej  

sekcji przemysłu) – aktualna struktura produkcji sprzedanej według poziomów techniki wskazuje  

na przyszły rozwój produkcji: wyrobów farmaceutycznych; sprzętu i urządzeń radiowych, 

telewizyjnych i telekomunikacyjnych; instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, 

zegarów i zegarków; maszyn i urządzeń”. W latach 20052008 wszystkie te branże 

charakteryzowały się rosnącym udziałem w strukturze produkcji sprzedanej. Motorem rozwoju będą 

bio- i nanotechnologie oraz technologie informacyjne” [6]. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 

rozszerza to o technologie medyczne, finansowe, edukacyjne i bezpieczeństwa [8]. Zaawansowane 

materiały i technologie dla inżynierii biomedycznej zostały w Narodowym Programie Foresight 

Polska 2020 umieszczone na liście rekomendowanych technologii o dużym potencjale rozwoju. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że podkreślanie przez władze istotności wzrostu innowacyjności  

w obszarze techniki medycznej to jedyna metoda wsparcia tej dziedziny. W porównaniu do innych 

branż przemysłu, poza słowami praktycznie brak jakichkolwiek instrumentów wsparcia rozwoju 

B+R. Nie jest to odosobniony pogląd, lecz spójne przekonanie większości liczących się 

przedsiębiorców z branży. Wśród metod aktywizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorcy  

mogą korzystać jedynie z instrumentów ogólnodostępnych, co przy olbrzymiej konkurencji skutkuje 

niską skutecznością w pozyskiwaniu funduszy. 

 

4. Potencjał technologiczno-produkcyjny i innowacyjny producentów wyrobów 

medycznych w Polsce 

Analizując pozyskane informacje o potencjale wytwórczym i innowacyjnym producentów wyrobów 

medycznych, pomimo istotnego braku informacji o wielu podmiotach, można pokusić się o szersze 

spojrzenie na kondycję całej branży, co pokazano w tabeli 2 i na rysunkach 3 i 4. Analizę SWOT 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 2. Potencjał produkcyjny producentów urządzeń medycznych 

Istotni gracze na rynku – ok. 100 firm 

Zatrudnienie 5 – 500 osób 

- średnio 35 osób 

Przychody 0,5 – 180 mln PLN 

- średnio ok. 10 mln PLN 

Zysk 0,02 – 30 mln PLN 

- średnio ok. 1 mln PLN 

 



Inżynieria biomedyczna / Biomedical engineering 

Acta Bio-Optica et Informatica Medica Inżynieria Biomedyczna, vol. 19, nr 4, 2013 171 

 

Rys. 3. Poziom techniczny własnych wyrobów w ocenie firm 

 

Rys. 4. Poziom konkurencyjności własnych wyrobów w ocenie firm 

Tabela 3. Analiza SWOT przemysłu wyrobów medycznych 

Mocne strony Słabe strony 

Duża liczba placówek B+R; 

Kwalifikacje i doświadczenie personelu naukowo-

technicznego; 

Wysoko rozwinięta baza dla badań na etapie B+R; 

Wysoka jakość osiąganych wyników badań naukowych; 

Naukochłonność branży; 

Wzrastający potencjał wytwórczy przedsiębiorstw; 

Wysoka rentowność branży; 

Wysoki wskaźnik jakości / cena produktów; 

Wysoki udział eksportu; 

Wysoka jakość produktu. 

Niska innowacyjność branży; 

Mała liczba opracowań naukowych zakończonych 

sukcesem komercyjnym; 

Mała liczba przedsiębiorstw hi-tech; 

Małe zasoby finansowe firm w regionie; 

Brak procesów integracyjnych wśród producentów; 

Mała liczebność osób z wykształceniem zawodowym – 

technicznym; 

Rozdrobnienie producentów. 

Szanse Zagrożenia 

Wzrost liczebności profesjonalnej kadry naukowej; 

Wysoki poziom edukacji ogólnej; 

Wysoki poziom edukacji specjalistycznej; 

Sprzyjająca polityka UE dotycząca branży; 

Dostępność funduszy strukturalnych dla branży; 

Wzrost PKB; 

Wzrost wydatków budżetowych przeznaczonych na sferę 

B+R; 

Duży rozwój technologiczny w branżach pokrewnych. 

Ograniczona liczba wykwalifikowanej kadry; 

Brak regionalnej strategii finansowania rozwoju 

technologicznego; 

Niski poziom wydatków na sferę B+R, pochodzących ze 

środków pozabudżetowych; 

Brak efektywnych mechanizmów transferu wiedzy do 

przemysłu; 

Emigracja kadry naukowej; 

Brak wystarczających uregulowań prawnych w obszarze 

nauki stymulujących działalność wdrożeniową; 

Szybko rosnące wymagania normalizacyjne dotyczące 

jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych. 
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5. Innowacyjność przemysłu wyrobów medycznych i bariery rozwoju 

Większość producentów wyrobów medycznych w Polsce rozwija potencjał innowacyjności swojej 

produkcji realizując model dyfuzji naśladowniczej (p. rys. 5). Tylko niewielka grupa producentów 

(około 20%) prowadzi rozwój, opierając się na modelu dyfuzji kreatywnej. Rysunek 6 obrazuje 

źródła innowacji wyrobów medycznych. W tej grupie zaledwie kilka firm jest kreatorami,  

a nie wyłącznie modyfikatorami innowacji. Jednakże głównym źródłem rozwoju innowacji 

producentów wyrobów medycznych w Polsce pozostają nadal wykreowane wcześniej innowacje 

zagraniczne. Krajowi producenci w małym stopniu wykorzystują charakterystyczny krąg źródeł 

innowacji w obszarze techniki medycznej (p. rys. 6). 

 

Rys. 5. Modele innowacyjności przemysłu wyrobów medycznych 

 

Rys. 6. Źródła innowacji w przemyśle wyrobów medycznych 

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niski poziom współpracy pomiędzy głównymi 

elementami kręgu generacji innowacji. Z tym wiąże się również niewłaściwa struktura nakładów 

finansowych na realizację poszczególnych etapów procesu innowacyjnego (p. rys. 7). Na rysunku 

tym przedstawiono główne etapy procesu innowacyjnego wraz z podaniem realnego i pożądanego 

udziału kosztów ich realizacji. Niestety, w przypadku krajowego sektora produkcji wyrobów 

medycznych większość firm nie dysponuje wystarczającymi środkami na realizację etapów 

rozwojowych i wdrożeniowych. Wśród tych etapów istotnym jest komercjalizacja wyników prac 

badawczo-rozwojowych, która obwarowana wymogami formalno-prawnymi w małym stopniu 

uwzględnia realia rynkowe, wydłuża proces wdrożenia wyników i podnosi koszty wdrożeń. 

Istotne jest przy tym, aby komercjalizacja nie była przeprowadzana na zbyt wczesnych etapach 

procesu innowacyjnego. 
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Rys. 7. Proces innowacyjny 

W Polsce transfer wyników B+R do przemysłu wymagany przez prawo realizowany jest według 

modelu zilustrowanego na rysunku 8. Celem usprawnienia tego procesu byłoby wskazane,  

aby transfer wyników ze sfery B+R do przemysłu odbywał się według modelu, który należy uznać 

za bardziej efektywny (p. rys. 9). 

 

Rys. 8. Transfer wyników sfery B+R do przemysłu – model aktualny 
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Rys. 9. Transfer wyników B+R do przemysłu – model bardziej efektywny 

W wyniku przeprowadzonej analizy producentów sprzętu medycznego w naszym kraju można 

wskazać następujące bariery rozwoju innowacji w obszarze wyrobów medycznych Hi-Tech: 

 Niski udział w PKB nakładów na naukę. 

 Niekorzystna struktura nakładów na badania naukowe podstawowe, stosowane i przemysłowe. 

 Długi termin rozstrzygania konkursów na projekty badawcze i rozwojowe. 

 Uciążliwe procedury przetargowe przy zbyt niskim poziomie wartości przetargu. 

 Duże rozdrobnienie producentów wyrobów medycznych, mała liczba przedsiębiorstw  

Hi-Tech. 

 Dyskryminacja projektów stanowiących unowocześnienie produktu dla uzyskania przewagi 

rynkowej. 

 Wadliwa struktura wydatków na badania i wdrożenia wyników badań. 

 Niezasadny wymóg komercjalizacji wyników badań na zbyt wczesnym etapie procesu 

innowacyjnego. 

 Brak kompetentnych jednostek transferu technologii na drodze nauka-przemysł. 

 Niekorzystna struktura zatrudniania naukowców, brak firmowych zespołów naukowych. 

 System finansowania projektów naukowych niedostosowany do wyzwań globalizacji. 

 Niestabilny i nieproinnowacyjny system oceny efektywności jednostek naukowych. 

 

6. Perspektywy rozwojowe przemysłu wyrobów medycznych w Polsce 

Celem rozwoju przemysłu wyrobów medycznych w Polsce powinno być poszerzenie 

dotychczasowych i pozyskanie nowych obszarów na światowym rynku zbytu poprzez znaczący  

wzrost innowacyjności i konkurencyjności oferty rynkowej. Według autorów niniejszego 

opracowania, w tym celu pożądane byłoby podjęcie następujących działań: 

 Rozwój potencjału innowacyjnego i technologiczno-produkcyjnego firm o już ugruntowanej 

znaczącej pozycji rynkowej. 

 Kreowanie i wdrażanie innowacji w niszowych obszarach rynku. 

 Intensyfikacja i koncentracja badań i prac rozwojowych w obszarach stwarzających 

perspektywę nieodległego efektu rynkowego. 

 Rozwój technologiczno-produkcyjny lub wykreowanie nowych firm w perspektywicznych 

obszarach inżynierii biomedycznej. 
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7. Wnioski 

Reasumując nasze rozważania, stawiamy następujące wnioski: 

 Przemysł wyrobów medycznych w Polsce, podobnie, jak i inne sektory z kategorii Hi-Tech,  

w całości wykazuje niski poziom innowacyjności. 

 Rozwój innowacyjny prowadzony jest głównie w oparciu o własne zaplecze B+R  

i koncentruje się na modernizacji wyrobów i naśladownictwie wzorców – innowacje 

modernizacyjne. 

 Główną barierą ograniczającą innowacyjność firm tego sektora jest brak środków finansowych 

na opracowanie lub zakup innowacyjnych technologii produktowych. 

 Istotną barierą szybszego wzrostu innowacyjności tego sektora jest długotrwały  

i nieefektywny proces wyłaniania i weryfikacji wyników projektów dofinansowanych ze 

środków budżetowych. 

 W obszarze współpracy nauki z przemysłem widoczny brak wymaganego wzajemnego 

zaangażowania celem kreowania i wdrażania innowacji, co w dużej mierze jest związane  

z małym prestiżem prowadzenia badań na rzecz przemysłu. 

 Ze względu na istniejące regulacje prawne, efektywny transfer innowacji z nauki do 

przemysłu wyrobów medycznych mogą zapewnić kompetentne, wyspecjalizowane jednostki 

pośredniczące. 
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