
Potencjał badawczo-
rozwojowy Poznania
Poznań należy do najsilniejszych ośrodków o znaczącym potencjale naukowo-badawczym 
w kraju. Siłą miasta jest dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry, prężnie działające 
parki technologiczne oraz innowacyjne zaplecze techniczne poznańskich uczelni.

W mieście działa 25 szkół wyższych, w tym 
8 publicznych, kształcących 116,5 tys. 
studentów.

Badania B+R prowadzi 40 placówek  
naukowo-badawczych, w tym 18 placó-
wek Polskiej Akademii Nauk (PAN), szkoły 
wyższe oraz podmioty prywatne. Według 
danych za 2016 rok w jednostkach B+R 
zatrudnionych było ponad 5 tys. osób, 
w tym 1,1 tys. z tytułem profesora. Roczne 
nakłady na działalność badawczo-rozwo-
jową wynoszą blisko 800 mln zł.

Działalność jednostek badawczo-rozwo-
jowych w Poznaniu ukierunkowana jest 
na prowadzenie prac badawczych i wdro-
żeniowych m.in. w takich dziedzinach, 
jak: chemiczne źródła energii, surowce 
włókiennicze, aparatura naukowo-ba-
dawcza, nowe odmiany roślin upraw-
nych, budownictwo, strategie logistyczne, 

kompatybilność elektromagnetyczna. 
Poznańskie placówki odnoszą znaczą-
ce sukcesy w badaniach o charakterze 
informatycznym, molekularnym, gene-
tycznym, biotechnologicznym, immuno-
logicznym, technologicznym.

PARKI TECHNOLOGICZNE WSPIERAJĄ 
INNOWACYJNOŚĆ
Przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
działa Poznański Park Naukowo- 
Technologiczny. To jedyny w Polsce 
park technologiczny posiadający status 
jednostki naukowej, dzięki czemu 
może aplikować o projekty badawcze. 
Do szerokiego spektrum działalności par-
ku należą: wspieranie przedsiębiorczości, 
transfer technologii z nauki do biznesu, 
usługi badawcze, nowoczesny Data Cen-
ter oraz wynajem powierzchni biurowych 
i laboratoryjnych. PPNT jest członkiem 
prestiżowych organizacji międzynarodo-

wych: International Business Innovation 
Association oraz Międzynarodowego  
Stowarzyszenia Parków Naukowych  
i Obszarów Innowacji.

Prężenie działającą jednostką badawczo-
rozwojową jest – zlokalizowane na terenie 
Kampusu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
na Morasku – Wielkopolskie Centrum  
Zaawansowanych Technologii. Centrum to 
wspólna inicjatywa 5 poznańskich uczelni: 

Zaawansowaną techno-
logicznie infrastrukturę

oferuje m.in. Data 
Center Beyond.pl 2, 
 jedyne w Europie 

Środkowo-Wschodniej
data center spełniające 
najwyższe międzyna-

rodowe standardy.
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powyżej:  
Beyond.pl  
Data Center.



w Polsce neutralne telekomunikacyjne 
centrum danych oferujące usługi IT 
dla biznesu (outsourcing IT). W jego ofer-
cie znajduje się m.in. kolokacja, serwery 
dedykowane, chmura obliczeniowa, 
chmura prywatna, chmura publiczna, 
cloud computing, chmura hybrydowa, 
usługi telekomunikacyjne, administra-
cja IT, centrum zapasowe, backup danych, 
zarządzanie bazami oraz integracja IT.

Potencjał Poznania w zakresie Cloud com-
putingu dostrzegł również fiński inwe-
stor, nagradzany w ubiegłym roku przez  
Deloitte, jako najszybciej rozwijająca się 
firma w Finlandii oraz jedna z najszybciej 
rozwijających się firm technologicznych 
w regionie EMEA – Nordcloud.

– W skali europejskiej Polska stała się jed-
nym z najgorętszych obszarów innowacji, 
badań i rozwoju. Poznań to z kolei jeden 
z największych polskich ośrodków handlu, 
przemysłu, edukacji i technologii. To waż-
ny ośrodek akademicki z ponad 100 tys. 
studentów. Z racji tego, że w Poznaniu do-
stępnych jest wielu niezwykle uzdolnionych 
specjalistów biegłych w naszej dziedzinie, 
decyzja o otwarciu kolejnego ośrodka ba-
dawczo-rozwojowego w dynamicznie roz-
wijającym się Poznaniu była dla nas 
naturalną. Nie mniej istotne było dla nas 
to, że miasto jest świetnie skomunikowane 
z rynkiem środkowoeuropejskim – mówił 
przedstawiciel fińskiej firmy Nordcloud, 
Ilja Summala, CTO Nordcloud Group.

Dużą zasługę w kształtowaniu badawczo- 
rozwojowego potencjału Poznania ma 
Politechnika Poznańska, która ściśle 
współpracuje m.in. z firmą Huawei. Pod 
koniec ubiegłego roku wdrożono 
wspólnie projekt HAINA, czyli program 
szkoleniowy Huawei, który umożliwia 
uczestnikom pogłębianie wiedzy z dzie- 
dziny nowoczesnych technologii 
poprzez zajęcia praktyczne prowadzone 

przez profesjonalistów z branży. W 2015 
roku uczelnia dołączyła do grona part-
nerów konkursu Huawei „Seeds for the 
Future”, w ramach którego studenci mie-
li okazję szkolić się z dziedziny nowych 
technologii w siedzibie głównej firmy 
w Shenzhen. •

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu  
Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycz-
nego, Politechniki Poznańskiej oraz PAN, 
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich. W 2016 r. w WCZT swój oddział 
otworzyła Selvita – największa innowacyj-
na polska firma biotechnologiczna w re-
gionie Europy Środkowo-Wschodniej.

– Szukając alternatywnej dla Krakowa  
lokalizacji dla naszych laboratoriów roz-
ważaliśmy kilka miast. Wybraliśmy Poznań 
ze względu na fantastyczny potencjał 
naukowy oraz doskonałą infrastruktu-
rę badawczą w Wielkopolskim Centrum  
Zaawansowanych Technologii – mówi 
dr Mirosława Zydroń, Członek Zarządu 
Selvity.

Innym podmiotem, działającym na 
kampusie Morasko, jest Centrum Nano- 
BioMedyczne, będące wspólnym 
przedsięwzięciem Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, 
Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwer-
sytetu Przyrodniczego. Centrum Nano-
BioMedyczne współpracuje z Instytutem 
Fizyki Molekularnej w Poznaniu. To obec-
nie najnowocześniejsza placówka te-
go typu w Polsce. Jednostka ma służyć 
głównie studentom studiów magister-
skich i doktoranckich, gdyż podstawo-
wym jej zadaniem jest kształcenie kadr 
w zakresie nowoczesnych technologii.

W działania proinnowacyjne w Poznaniu 
aktywnie włącza się sektor niepubliczny. 
Od 2006 r. w Złotnikach rozwija swoją 
działalność, pierwszy w Polsce, prywat-
ny park technologiczny – YouNick (po-
przednio Nickel Technology Park Poznań). 
Wybierają go firmy zajmujące się pro- 
jektowaniem zaawansowanych sys-
temów IT, outsourcingiem IT, bio-
technologią, logistyką, konsultingiem, 
działalnością usługową oraz produk-
cyjną. W podpoznańskiej Dąbrowie 
funkcjonuje Eureka Technology Park, 
a w Wysogotowie – Park Technologicz-
ny INEA PARK wraz z jednym z najwięk-
szych w Wielkopolsce nowoczesnym 
Data Center. W samym Poznaniu przy 

ul. Dąbrowskiego funkcjonuje Centrum 
Zaawansowanych Technologii Nobel  
Tower z inkubatorem przedsiębiorczości, 
którego inwestorem była prywatna spół-
ka non-profit, a przy ul. Obornickiej – In-
kubator Biznes i Nauka, którego celem 
było zapewnienie infrastruktury dla firm 
działających na styku nauki i biznesu.

W 2016 r. w Poznaniu działało łącznie ok. 
150 jednostek prowadzących działalność 
B+R, z czego ponad 80 to podmioty 
gospodarcze. W 2014 r. placówki B+R 
przeznaczyły na działalność badawczo-
rozwojową ponad 779 mln zł, tj. dwukrot-
nie więcej niż w 2010 r., w tym 118 mln zł 
na prace rozwojowe.

MIASTO CLOUD COMPUTINGU
Dynamiczny rozwój podmiotów B+R 
oraz dostępność wykwalifikowanych kadr 
sprawiła, że w ciągu ostatnich kilku lat 
widoczne jest coraz większe zaintereso-
wanie Poznaniem wśród innowacyjnych 
inwestorów z sektora nowoczesnych 
technologii, w tym z szeroko rozumianej 
branży IT. Miasto wyróżnia się na mapie 
Europy jako mocny ośrodek oferujący 
usługi z zakresu Data Center i Cloud com-
puting – tzw. chmury obliczeniowej.

Zaawansowaną technologicznie infra- 
strukturę oferuje m.in. Data Center 
Beyond.pl 2, jedyne w Europie Środ-
kowo-Wschodniej data center speł-
niające najwyższe międzynarodowe 
standardy i posiadające Rating 4 wg 
ANSI/TIA-942. Beyond.pl to pierwsze 

Od 2006 r.  
w Złotnikach rozwija 
swoją działalność, 
pierwszy w Polsce, 
prywatny park 
technologiczny: 
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Nickel Technology 
Park Poznań).

W 2016 r. w Poznaniu 
działało łącznie 
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działalność B+R,  
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po lewej:  
Selvita to jedna  
z największych 
innowacyjnych firm 
biotechnologicznych  
w Europie.  
Laboratoria Selvita 
na terenie Wielko-
polskiego Centrum 
Zaawansowanych 
Technologii (WCZT) 
rozpoczęły pracę  
z początkiem maja.

po prawej:  
Poznański Park 

Technologiczno- 
Przemysłowy.


