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Wprowadzenie

W województwie skim od ponad 25 lat podejmowane s  prace zwi zane z wyznaczaniem no-
wych kierunków rozwoju regionu oraz strategii w obszarze kluczowych technologii materia owych
i inteligentnych specjalizacji. Do najwa niejszych dokumentów [1-4, 7] nale y Regionalna Strategia
Innowacji Województwa skiego na lata 2003-2013, w której uwzgl dniono specyfik
i potencja  regionu województwa skiego, oceniono wybrane obszary technologiczne w perspekty-
wie 2020 roku. Szczególnie istotnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Województwa skiego

SKIE 2020+”. Celem strategii  „ SKIE 2020+”, realizowanej zgodnie z dokumentami programo-
wymi Unii Europejskiej – „Europa 2020” oraz w spójno ci z Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa skiego na lata 2014-2020, jest „ocena zgodno ci polityki regionu ze wiatowymi
trendami zwi zanymi z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, dyfuzj  rozwoju poprzez o rodki
metropolitalne, podnoszeniem jako ci ycia przy uwzgl dnieniu wymogów wynikaj cych z zasad
zrównowa onego rozwoju” [4]. W dokumencie tym wskazano na tzw. portfolio technologiczne regio-
nu, przedstawione po raz pierwszy w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa skiego na lata
2013-2020 (rys. 1), okre laj c w nim technologie egzogeniczne i endogeniczne, oraz technologie w -

owe i technologie wyspowe.

Szczególnie wa ne s  intensywnie rozwijaj ce si  technologie z grupy A – technologii w owych o
strategicznym znaczeniu dla regionu, oparte na potencjale regionu i wykorzystaniu jego w asnych
zasobów i umiej tno ci, które mog  zaoferowa  szerokie mo liwo ci ich praktycznej implementacji
na rynku europejskim czy wiatowym, staj c si  kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego
w województwie skim. Z kolei technologie w owe z grupy C, tzw. technologie wspieraj ce w
odniesieniu do rozwoju innowacyjnego, z powodzeniem mo na implementowa  z rynku europejskie-
go i wiatowego, a tym samym mog  sta  si  czynnikiem zwi kszaj cym potencja  innowacyjny firm
i jednostek badawczo rozwojowych regionu. Portfolio technologiczne województwa skiego przed-
stawiono na rysunku 1.



Rysunek 1. Portfolio technologiczne województwa skiego [7]
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Wysokie znaczenie dla wzmacniania pozycji konkurencyjnej województwa skiego w zakresie
strategicznych technologii w owych silnie zale nych od rozwoju innych technologii w regionie lub
warunkuj cych rozwój innych technologii w województwie skimi oraz technologii przysz ci1

mia y technologie dla przemys u motoryzacyjnego.

1. Charakterystyka technologii materia owych rozwijanych na sku w przemy le motoryzacyj-
nym

Technologie materia owe rozwijane w Polsce w przemy le motoryzacyjnym mo na podda  oce-
nie, wykorzystuj c syntetyczny wska nik pozycji konkurencyjnej (SCI). Spo ród powszechnie stoso-

1 Technologie w owe  – technologie silnie zale ne od rozwoju innych technologii w regionie lub warunkuj ce
rozwój innych technologii w województwie skim (https://ris.slaskie.pl/file/download/327 )

https://ris.slaskie.pl/file/download/327


wanych mierników pozycji konkurencyjnej, wykorzystuj c kryterium merytoryczne, statystyczne i
formalne, wybrano dwa mierniki pozycji konkurencyjnej, tj. wska nik ujawnionych przewag kompara-
tywnych (RCA) oraz wska nik pokrycia importu eksportem (TC). Pos y one do skonstruowania
syntetycznego miernika pozycji konkurencyjnej w handlu produktami przemys u motoryzacyjnego
NPC (synthetic competitiveness index – SCI). Wska nik RCA okre la, czy udzia  danej grupy produktów
w eksporcie danego kraju na rynek wiatowy jest wy szy, czy te  ni szy ni  udzia  tej grupy produk-
tów w eksporcie  danej  grupy krajów (tutaj  krajów UE 28 bez  Polski).  Je li  udzia  ten jest  wy szy,  to
dany kraj ma przewagi komparatywne w eksporcie tych produktów, a je li nie, to nie ma takich prze-
wag (Balassa, 1966). Wska nik TC odnosi si  natomiast do salda obrotów handlowych
i wskazuje na istnienie deficytu lub nadwy ki w handlu dan  grup  produktów (Misala, 2011). Obie
zmienne, tj. wska nik RCA i TC, unormowano wed ug nast puj cej formu y:

Zij =
Xij 1
Xij + 1

gdzie: xij – wyj ciowe warto ci j-tej zmiennej (wska nik RCA lub TC) dla i-tego obiektu (grupa produk-
tów przemys u motoryzacyjnego); zij – znormalizowane warto ci j-tej zmiennej dla i-tego obiektu.
Syntetyczny miernik pozycji konkurencyjnej w handlu zagranicznym SCI obliczono wed ug wzoru:

SCIi =
nRCAi + nTC

2

gdzie: SCIi – syntetyczny wska nik pozycji konkurencyjnej w handlu i-t  grup  produktów;
nRCAi (nTCi ) – znormalizowana warto  wska nika RCA (TC) dla i-tej grupy produktów. Wska nik SCI
jest zatem redni  arytmetyczn  (zastosowano sta e wagi) znormalizowanych warto ci wska ników
RCA i TC. Warto  wska nika SCI mie ci si  w przedziale (-1;1), przy czym zero jest warto ci  granicz-

. Warto ci wi ksze od zera wskazuj  na istnienie przewag konkurencyjnych w handlu zagranicz-
nym, a mniejsze od zera – na ich brak. Na rysunku 2 przedstawiono syntetyczne wska niki konkuren-
cyjno ci w handlu poszczególnymi wyrobami przemys u motoryzacyjnego Polski (wobec konkurentów
z UE).



Rysunek 2. Syntetyczne wska niki konkurencyjno ci w handlu poszczególnymi wyrobami przemys u
motoryzacyjnego Polski (wobec konkurentów z UE)

ród o: Agencja rozwoju przemys u (2017), Ile polskiego genu w polskim przemy le motoryzacyj-
nym?, https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0011/76178/Raport.pdf, s.16.

Siln  pozycj  konkurencyjn  mia a Polska w grupie autobusów i autokarów (w 2016 r. SCI wyniós
0,71). Dodatnie warto ci wska nika SCI wiadczy y tak e o konkurencyjno ci w analizowanym okresie

https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0011/76178/Raport.pdf


na rynkach wiatowych przyczep i naczep (w 2016 r. SCI wyniós  0,21) oraz samochodów dostaw-
czych i ci arowych (0,07). Wyra ne zmiany pozycji konkurencyjnej w badanym okresie dotyczy y
tak e grupy zawieraj cej cz ci i komponenty motoryzacyjne. Mimo spadku Polska mia a nadal siln
pozycj  konkurencyjn  w handlu silnikami wysokopr nymi (warto  wska nika SCI w 2016 r. wynio-

a 0,44). W analizowanym okresie wzros y natomiast wska niki SCI w pozosta ych trzech grupach
cz ci i komponentów, jakimi by y: silniki benzynowe, cz ci do silników oraz pozosta e cz ci. Naj-
bardziej, bo a  o 0,69 pkt, zwi kszy  si  wska nik konkurencyjno ci w grupie silników benzynowych.
Niemniej w 2016 r. nadal nie by y one konkurencyjne na rynkach UE. W badanym okresie Polska zdo-

a uzyska  przewagi konkurencyjne w handlu cz ciami do silników (wzrost o 0,28 pkt, do poziomu
0,13). Umocni a si  konkurencyjno  pozosta ych cz ci w polskim handlu zagranicznym.
W 2016 r. najsilniejsz  pozycj  konkurencyjn  (SCI > 0,4) mia a Polska w handlu pasami bezpiecze -
stwa, ko ami jezdnymi oraz ich cz ciami, ch odnicami oraz elementami uk adu kierowniczego. Rela-
tywne przewagi handlu odnotowano w filtrach do oleju lub paliwa, filtrach powietrza dolotowego,
akumulatorach kwasowo-o owiowych, wi zkach przewodów zap onowych i innych wi zkach przewo-
dów, elektrycznych urz dzeniach zap onowych oraz elektrycznym sprz cie o wietleniowym,
a tak e siedzeniach samochodowych.

Producenci konkurencyjnych wyrobów motoryzacyjnych (dzi ki, którym syntetyczny wska nik
konkurencyjno ci w handlu poszczególnymi wyrobami przemys u motoryzacyjnego z Polski wobec
konkurentów z UE) zlokalizowali swoje zak ady na sku. Przeanalizowano produkcj  poszczególnych
cz ci i ich sk adowych, a tak e obróbki i us ug przemys u motoryzacyjnego z punktu widzenia kon-
centracji geograficznej. Na tej podstawie wskazano, w których miejscach w kraju skupia si  produkcja
poszczególnych sk adowych w budowie auta. Wyniki tych analiz przedstawiono w tabeli 1.



Tabela 1. Wykaz produktów i us ug bran y motoryzacyjnej wraz z dominuj cym obszarem powstawa-
nia

 W poni szych tabelach [6] wymieniono liderów - przedsi biorstwa, których produkcja jest wysoce
konkurencyjna w skali UE i jednocze nie zwi zana z technologiami w owymi województwa skie-
go.

Producenci cz ci i akcesoriów nadwozia (z tworzyw polimerowych – wtryskiwanych, wyt aczanych, formo-
wanych nad i podci nieniem)
	
Fabryka Plastików Gliwice Sp. z.o.o.

ród o: Agencja rozwoju przemys u (2017), Ile polskiego genu w polskim przemy le motoryza-
cyjnym?, https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0011/76178/Raport.pdf, s.35.

https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0011/76178/Raport.pdf


Przetwórcy tworzyw sztucznych dla producentów cz ci i akcesoriów nadwozia z tworzyw polimerowych
Aures Sp. z.o.o.

Azpiaran Doga Polska Sp. z o.o.

Cooper Standard Automotive Polska Sp. z o.o.

Eltek Poland Sp. z o.o.

Gasket Sp. z o.o.

Geo Globe Polska Sp z o.o. sp.k.

Georg Utz Sp. z o.o.

HQ PLASTICS s.c.

IGOPAK Sp. z o.o. S.K.A.

LINEX Sp. z o.o.

Metalis Polska Sp. z o.o.

PRIMO PROFILE Sp. z o.o.

Prototypownia CAD-Mech Sp. z o.o.

Segepo-Refa Sp. z o.o.

THT Sp. z o.o. Produkcja Opakowa Przemys owych

Producent nowych rozwi za  technicznych i informatycznych w transporcie
Eltek Poland Sp. z o.o.

Nexteer Automotive Poland Sp. z.o.o.

Producenci cz ci nap dów w tym silników wysokopr nych (wykorzystuj cy nowe technologie energetyczne)
Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.

Cebi Poland Sp. z.o.o.

Cornaglia Poland Sp. z.o.o.

Eaton Automotive Systems Sp. z.o.o.

Eldisy Polska Sp. z o.o.



Gates Polska Sp. z.o.o.

Gebrueder Peitz Polska Sp. z.o.o.

GT Poland Sp. z.o.o.

Hirschvogel Components Poland Sp. z.o.o.

Hutchinson Poland Sp. z o.o. ywiec)

ITIB POLAND Sp. z o.o.

Kolsatpol Sp. z o.o.

Leiber Poland Sp. z.o.o.

LINEX Sp. z o.o.

Major Sp. z o.o.

Prasmet Sp. z.o.o.

PRIMO PROFILE Sp. z o.o.

PRO-CARS Group Sp. z.o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z.o.o.

Schüle Polska Sp. z o.o.

Nowe technologie energetyczne b  rozwijane na sku. W pa dzierniku 2019 r. Fabryka Samo-
chodów Elektrycznych S.A. (FSE) z Bielska-Bia ej zaprezentowa a swój w pe ni elektryczny, lek-
ki samochód dostawczy w klasie do 3,5 tony - FSE M (to jeden z dziesi ciu rozwijanych modeli). Kore-

ski koncern SK Innovation w III kwartale 2019 r. rozpoczyna budow  zak adu w D browie Górni-
czej. SK Innovation zainwestuje 335 mln euro w uruchomienie produkcji separatorów baterii litowo-
jonowych (LiBS) oraz separatorów z pow ok  ceramiczn  (CCS). Projekt b dzie realizowany przez
spó  SK hi-tech battery materials Poland Sp. z o.o., która ju  kompletuje dostawców cz ci baterii
do aut elektrycznych.

Na sku zidentyfikowano równie  ponad 150 technologicznych start-upów, przedstawicieli
uczelni i instytutów badawczych kszta tuj cych przysz  elektrycznej i inteligentnej mobilno ci. W
Katowicach zorganizowano w 2018 r. „Impact” tj. spotkanie start – upów i przedstawicieli najwi k-
szych koncernów wiata (Volvo, Northvolt, Solaris, Nissan Volkswagen). Wspólne spotkania zaowo-
cowa y partnerstwami i pierwszymi umowami.



Bran a motoryzacyjna generuje 8% polskiego PKB i ok. 15% PKP województwa skiego. Szacuje
si , e po zako czeniu zapowiadanych inwestycji mo e zwi kszy  si  udzia  motoryzacji w PKB o 0,1-
0,15%, podnosz c rol  sektora motoryzacyjnego w gospodarce. Jednocze nie wzrost udzia u motory-
zacji w PKB b dzie na tyle umiarkowany, e zachowana zostanie zró nicowana struktura bran owa
gospodarki ska. sk nie jest nadmiernie uzale nienia od jednej ga zi (w tym przypadku motory-
zacji), tak jak ma to miejsce w innych krajach/regionach UE, gdzie ekspozycja wzrostu PKB na sektor
motoryzacyjny jest oko o dwukrotnie wi ksza ni  w Polsce. Wra liwo  ogólnej koniunktury gospo-
darczej na potencjalne zawirowania w sektorze motoryzacyjnym jest mniejsza ni  w innych regionach
Europy rodkowej (Czechy, W gry, S owacja). Wzrost produkcji w zapowiadanych inwestycjach (za-

adaj c przeci tn  wydajno  pracy w bran y) mo e spowodowa  wzrost produkcji sprzedanej bran-
y o 1,5-2%, co prze y si  na bezpo redni wzrost produkcji przemys owej ogó em o ok. 0,1- 0,2%.

Bior c pod uwag  powi zania mi dzy ró nymi bran ami, dodatkowy wzrost produkcji przemys owej
w innych bran ach mo e wynie  ok. 0,04%. Rzeczywi cie, powi zania bran y motoryzacyjnej z inny-
mi ga ziami gospodarki s  relatywnie silne, co powoduje, e wzrost produkcji motoryzacyjnej o 1%
generuje wzrost przychodów w innych ga ziach gospodarki o dodatkowe 0,53%, z czego najwi ksze
udzia y ma w nie przemys , w tym: [5]

bran a produkcji wyrobów metalowych: ok. 0,13%,
produkcja metali: 0,07%,
produkcja maszyn i urz dze : 0,07%,
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych: 0,07%,
produkcja wyrobów chemicznych: 0,03%,
produkcja urz dze  elektrycznych: 0,02%,
bran a wyrobów tekstylnych: 0,01%,
energetyka: 0,01%,
produkcja wyrobów elektronicznych: 0,01%.

2. Technologie w przemy le motoryzacyjnym powi zane z w owymi technologiami wo-
jewództwa skiego (wed ug Programu Rozwoju Technologii województwa skiego
na lata 2019-2013 [7])

2.1. Technologie dla ochrony rodowiska zwi zane z in ynieri  materia ow  w tym biotechnologie
dla ochrony rodowiska a przemys  motoryzacyjny na sku

Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
produkty chemii specjalistycznej stosuj c nowe materia y p dne, oleje i smary, opracowuj  de-
monstratory innowacyjnych paliw alternatywnych, olejów i smarów znajduj cych zastosowanie w
nowoczesnych pojazdach samochodowych.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
produkty chemii specjalistycznej wykorzystuj c nowoczesn  technologi  w ochronie rodowiska
(technologi  oczyszczania gazów odlotowych emitowanych do powietrza; technologi  oczyszcza-
nia gazów technologicznych).



Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku stosuj  in-
nowacyjne systemy projektowania i oceny jako ci w zakresie: metod, technik, infrastruktury po-
miarowej i procedur dotycz cych kontroli jako ci (technicznej) na wszystkich etapach produkcji
oraz gotowych wyrobów, w tym wp ywu procesów produkcyjnych na rodowisko; innowacyjne
technologie produkcji, w tym technologie czenia, modelowania i obróbki z u uwzgl dnieniem
norm rodowiskowych.
Przedsi biorstwa ze ska minimalizuj  wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetwo-
rzenia. Rozwijaj  technologie wykorzystania materia ów i energii z odpadów (wykorzystuj  recy-
kling i inne metody odzysku w tym innowacyjne technologie przetwarzania odpadów wielomate-
ria owych, wielowarstwowych oraz kompozytowych, innowacyjne technologie odzysku, w tym
recyklingu metali z odpadów, innowacyjne technologie trudnych do przetwarzania odpadów po-
chodz cych z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsi biorstwa realizuj  selektywne, inno-
wacyjne procesy technologiczne otrzymywania z odpadów wysoko przetworzonych zwi zków
chemicznych, odpadów wielowarstwowych i kompozytów.

Zidentyfikowane przedsi biorstwa planuj : [8]

opracowania i wdro enia nowych oraz udoskonalonych linii technologicznych i technologii rege-
neracji (które pozwol  na regeneracj  cz ci i komponentów motoryzacyjnych, utylizowanie cz -
ci i komponentów po zako czeniu cyklu ich ycia),

udoskonalenia nowych metod odzysku, recyklingu i utylizacji, opracowania i wdro enie nowych
oraz udoskonalenie stosowanych technologii recyklingu i utylizacji odpadów pochodz cych z po-
jazdów mechanicznych,
udoskonalenia nowych metody ograniczania negatywnego wp ywu procesów produkcyjnych na
rodowisko, opracowania i wdro enia nowych oraz modyfikacja stosowanych technologii, w kie-

runku ograniczenia negatywnego wp ywu na rodowisko procesów produkcyjnych cz ci i kom-
ponentów pojazdów mechanicznych.

2.2. Pozosta e technologie energetyczne a przemys  motoryzacyjny na sku11

Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku d  do wy-
twarzania produktów wysokosprawnych energetycznie i niskoemisyjnych.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej zlokalizowane na sku stosuj  proek-
ologiczne rozwi zania konstrukcyjne i komponenty w rodkach transportu (optymalizuj  i popra-
wiaj  konstrukcj  i funkcjonalno ci podzespo ów w rodkach transportu, stosuj  innowacyjne sys-
temy redukcji szkodliwych emisji).
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku wdro y zin-
tegrowane uk ady wytwarzania, magazynowania, przesy u i dystrybucji energii.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku wdro y no-
woczesne rozwi zania transportowe przyjazne rodowisku tj. proekologiczne rozwi zania kon-
strukcyjne i komponenty we w asnych rodkach transportu wewn trznego (alternatywne nap -
dy).

Zidentyfikowane przedsi biorstwa planuj : [8]



opracowania nowych uk adów wymiany ciep a, opracowania demonstratorów innowacyjnych
wymienników ciep a, kompletnych uk adów, materia ów i komponentów odpowiedzialnych za
odprowadzanie ciep a z podzespo ów samochodów, a tak e systemów odzysku energii cieplnej,

modyfikacje istniej cych oraz opracowanie i wdro enie nowych linii technologicznych i produk-
cyjnych cz ci i komponentów motoryzacyjnych w celu usprawnienia produkcji oraz obni enia
energo-, wodo- i materia och onno ci poprzez automatyzacj  i robotyzacj  poszczególnych sta-
nowisk pracy oraz now  organizacj  procesu produkcyjnego (modu owy system pracy).

2.3.Tworzywa polimerowe i produkty z nich wytwarzane a przemys  motoryzacyjny na sku
KIS 13.

Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej zlokalizowane na sku stosuj  in-
nowacyjne materia y kompozytowe, innowacyjne pokrycia oraz pow oki, innowacyjne materia y
hybrydowe, w tym blachy organiczne i struktury bioniczne, innowacyjne materia y na bazie su-
rowców wtórnych.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej zlokalizowane na sku rozwijaj
wielofunkcyjne materia y i kompozyty o zaawansowanych w ciwo ciach, w tym nanoprocesy i
nanoprodukty, stosuj  innowacyjne technologie wytwarzania produktów jednostkowych, krót-
koseryjnych, o nowych funkcjonalno ciach, charakteryzuj cych si  z onym kszta tem,
o regulowanej porowato ci, „inteligentne” przez integracj  z sensorami i efektorami, o krótkim
czasie wdra anie do produkcji.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
nowe metody wytwarzania materia ów spiekanych i ceramicznych w tym superdrobnoziarni-
stych, stosuj  innowacyjne produkty wytwarzane metod  metalurgii proszków i produkcji prosz-
ków, w zakresie atomizacji, natryskiwania na zimno, formowania natryskowego i powlekania
oraz inne innowacyjne techniki formowania oraz przyrostowego formowania materia ów.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
nowe metody czenia materia ów (spawanie, zgrzewanie, lutowanie, klejenie i inne). Poprawia-

 w ciwo ci i cechy u ytkowe spoin elementów czonych (waga, w ciwo ci mechaniczne,
koszt produkcji, mo liwo  produkcji, koszt naprawy po wej ciu do eksploatacji, koszt regenera-
cji i utylizacji) oraz produkcj  kompozytów (metalurgii proszkowej, metalurgii odlewniczej, ob-
róbki plastycznej) w celu poprawy w ciwo ci produktów w tym wytrzyma ci, spr ysto ci,
charakterystyki zm czeniowej, odporno ci na zu ycie, charakterystyki lizgowej, odporno ci na
korozj , innych.

Zidentyfikowane przedsi biorstwa planuj : [8]

opracowania i wdro enia nowych oraz udoskonalonych stosowanych technologii produkcji
i obróbki materia ów (tworzywa sztuczne, metale, inne) oraz zabezpieczania warstw wierzch-
nich, które pozwol  na produkcj  produktów o ograniczonej masie i przed onej ywotno ci,
poprawiaj ce w ciwo ci wytrzyma ciowe materia ów oraz czenia materia ów,
udoskonalania lub wdro enia nowych linii technologicznych i technologii produkcji, cz ci moto-
ryzacyjnych i technologii regeneracji komponentów i cz ci motoryzacyjnych,



opracowania demonstratorów technologii innowacyjnych materia ów metalowych m.in. stopów:
cynku, aluminium, manganu, niklu, tytanu oraz stali, przeznaczonych dla motoryzacji, m.in. do
produkcji zaawansowanych technologicznie, wysokojako ciowych, lekkich i wytrzyma ych mate-
ria ów o innowacyjnych w asno ciach mechanicznych (np. pami taj cych kszta t), rodowisko-
wych, funkcjonalnych, a tak e charakteryzuj cych si  podatno ci  na ró ne technologie kszta -
towania i czenia,
opracowania demonstratorów technologii innowacyjnych materia ów polimerowych oraz kom-
pozytowych m.in. o lepszych w ciwo ciach wytrzyma ciowych, t umienia akustycznego i ob-
ni onej szkodliwo ci dla rodowiska (biodegradowalno ), charakteryzuj cych si  zmniejszon
energoch onno ci  na etapie produkcji,
opracowania demonstratorów innowacyjnych pokry  oraz pow ok do wykorzystania w przemy-
le motoryzacyjnym.

2.4. Nowe rozwi zania techniczne i informatyczne w transporcie a przemys  motoryzacyjny na -
sku

Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
nowe sensory i inteligentne sieci sensorowe, sensory fizyczne, sensory elastyczne.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
nowe inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, inteligentne sieci w infrastrukturach (in-
teligentne fabryki; inteligentne pojazdy), interfejsy cz owiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w
inteligentnych sieciach.
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku automatyzu-

 i wdra aj  roboty do procesów technologicznych, projektuj  i optymalizuj  procesy z zastoso-
waniem interfejsów w uk adzie cz owiek-maszyna, cz owiek-system, maszyna-maszyna, stosuj
technologie automatyzacji i robotyzacji procesów (technologie inteligentnego sterowania urz -
dzeniami i maszynami oraz robotami w systemach produkcyjnych; technologie mobilne w urz -
dzeniach, maszynach, robotach oraz w procesach wytwórczych i logistycznych; techniki senso-
rowe).
Przedsi biorstwa wytwarzaj ce dla bran y motoryzacyjnej, zlokalizowane na sku rozwijaj
nowe rozwi zania transportowe przyjazne rodowisku, wykorzystuj  innowacyjne transportowe
(transportuj  dobra w systemie intermodalnym, stosuj  modu owe opakowania i modu owe
rodki transportu).

Zidentyfikowane przedsi biorstwa planuj :

opracowania kompleksowych systemów bezpiecze stwa, innowacyjnych rozwi za  technicz-
nych w zakresie systemów bezpiecze stwa czynnego i biernego pojazdów,
opracowania demonstratorów innowacyjnych systemów, uk adów elektrycznych i elektronicz-
nych oraz ich elementów, a tak e wykonania bada  stanowiskowych i drogowych,
opracowania demonstratorów technologii innowacyjnych do wspó pracy z regionalnymi syste-
mami ITS.



3. Rekomendacje

Technologie wytwarzania tworzyw polimerowych, a tak e technologie kszta towania tworzyw po-
limerowych (tj. technologie wtryskiwania, wyt aczania, formowania nad i podci nieniem) winny by
rozwijania w przedsi biorstwach województwa skiego z uwagi na fakt, e:

w województwie skim s  ju  przedsi biorstwa produkuj ce dla bran y motoryzacyjnej,
a b ce liderami we wdra aniu technologii polimerowych,
w województwie skim zidentyfikowano liczne m ode firmy technologiczne zajmuj ce si  poli-
merami,
w województwie skim zidentyfikowano pr nie dzia aj cy Klaster Przetwórstwa Polimerów
PLATOSFERA,
zastosowanie lekkich materia ów polimerowych jest konieczno ci  w zwi zku z zaostrzanym
normami emisyjnymi w pojazdach elektrycznych, oraz celem kompensowania wag baterii i za-
pewniania wi kszych zasi gów jazdy,
zastosowanie lekkich materia ów polimerowych jest konieczno ci , ze wzgl du na pojawiaj ce
si  wymogi wyd ania cykl ycia pojazdów, odporno ci pojazdów wypo yczanych
i zmniejszania zapotrzebowania na materia y przy produkcji pojazdów,
zastosowanie nowych materia ów polimerowych jest konieczno ci  ze wzgl du na pojawiaj ce
si  wymogi w zakresie czysto ci technicznej materia ów,
zastosowanie nowych materia ów polimerowych jest konieczno ci  ze wzgl du na pojawiaj ce
si  wymogi produkcji wielomateria owych, inteligentnych komponentów zawieraj cych czujniki,
zastosowanie nowych materia ów polimerowych jest konieczno ci  ze wzgl du na pojawiaj ce
si  wymogi bezpiecze stwa w czeniu materia ów i komponentów.

Pozosta e technologie energetyczne stosowane globalnie w przemy le motoryzacyjnym b  od-
dzia ywa  na rozwój stosowanych technologii w województwie skim z uwagi na fakt, e:

korea ski koncern SK Innovation produkuj cy baterie litowo – jonowe dla motoryzacji inwestuje
w budow  fabryki na sku i ju  poszukuje dostawców w ród skich przedsi biorstw,
w województwie skim zidentyfikowano pr nie dzia aj cy Klaster Technologii Energooszcz d-
nych EURO-CENTRUM,
zmiana klimatu, emisje zanieczyszcze  (zw aszcza na sku) zwielokrotniaj  presj  spo eczn  i
polityczn  na wdra anie innowacyjnych technologii energetycznych.

Przedsi biorstwa (liderzy technologii tworzyw polimerowych i technologii energetycznych) z bran-
y motoryzacyjnej ju  dzi  zacie niaj  wspó prac   ze szko ami technicznymi i zawodowymi funkcjo-

nuj cymi na sku. Przedsi biorcy zg osili zapotrzebowanie na kadry, a efektem rozmów jest projekt
„Studia dualne” finansowany z funduszy Narodowego Centrum Bada  i Rozwoju. Studia dualne s  ju



realizowane na Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym
Politechniki skiej, a przedsi biorcy ju  korzystaj  w wyedukowanej m odej kadry.
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