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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Z nieukrywaną satysfakcją włączam się w organizację kolejnych edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, 
który skutecznie wspiera polskie firmy i instytucje publiczne w pozyskiwaniu wyspecjalizowanych pracowników. 
Lepsze wykorzystanie dorobku nauki, która pozwala tworzyć nowe technologie, to jeden z priorytetów Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki. Dlatego cieszę się, że efektem doktoratów wdrożeniowych jest szereg nowych i inno-
wacyjnych rozwiązań technologicznych. Gratuluję wszystkim uczestnikom programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
Niezwykle doceniam również wkład naukowców i przedsiębiorców oraz ich otwartość i sprawność w działaniu. 
Szczególne podziękowania kieruję do ekspertów zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach 
programu „Doktorat wdrożeniowy”. 
Jestem przekonany, że w kolejnych edycjach programu młodzi, kreatywni ludzie będą dalej rozwijać innowa-
cyjność polskiej nauki i gospodarki.

Wojciech Murdzek
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
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PRZEDMOWA

Kadry przyszłości

Ponad 2000 osób kształci się dzisiaj w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. W maju 2017 r. Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki) ogłosiło I edycję progra-
mu. Była to odpowiedź na potrzebę wsparcia firm w zatrudnianiu kadry naukowej zaangażowanej w projekty 
badawczo-rozwojowe (B+R). Obecność naukowców w przedsiębiorstwach umożliwia kreowanie technologii, 
które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm działających w Polsce. Program „Doktorat wdrożeniowy” 
był elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanej przez ówczesnego wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego, której celem był rozwój gospodarki opartej na innowacjach. Służyć temu miał wzrost 
nakładów na badania i rozwój wspierany przez ulgi podatkowe, rozbudowa kadr naukowych w przedsiębior-
stwach przeprowadzana przez doktoraty wdrożeniowe oraz reforma uczelni i instytutów badawczych.
Trzy elementy wsparcia polityki innowacyjności w Polsce – program „Doktorat wdrożeniowy”, ulga B+R1  
oraz utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – bez wątpienia zwiększyły konkurencyjność polskiej gospo-
darki w ostatnich latach. Doktoraty wdrożeniowe zapewniają wyspecjalizowanych pracowników, system ulg 
B+R wspiera inwestowanie w personel wdrożeniowy firm, a Sieć Badawcza Łukasiewicz jest zapleczem infra-
strukturalnym i kompetencyjnym dla firm. 
Po pięciu latach widzimy, że program „Doktorat wdrożeniowy” stanowi udaną próbę stworze-
nia ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych ukierunkowanych na 
zastosowanie ich wyników w konkretnym podmiocie gospodarczym. Kształcenie doktorantów wdro-
żeniowych odbywa się nie tylko na uczelni, ale także w firmie lub instytucji. Nowa ścieżka kariery umożliwia 
uzyskanie stopnia doktora na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych, nie będąc jednocześnie osobnym 
stopniem naukowym.

„i-i” zamiast „albo-albo”

Konstrukcja programu eliminuje kluczowy dylemat przyszłego doktoranta – nauka czy biznes. Może on reali-
zować swoje ambicje naukowe poprzez pracę w przedsiębiorstwie w ramach swoich obowiązków, a nie jako 
dodatkowe obciążenie. Równocześnie doktorant wdrożeniowy otrzymuje wsparcie finansowe. W ten sposób 
tworzone są dobrze płatne miejsca pracy. Przedsiębiorca ma możliwość zatrudnić zmotywowanego pracownika 
lub umożliwić rozwój osobisty już zatrudnionych osób. Dzięki temu, że agenda badawcza jest z nim uzgadniana, 
a badania realizowane także w miejscu pracy, skutecznie wykorzystywane są wyniki tych badań w praktyce. 
Przedsiębiorca zyskuje także dostęp do wiedzy i infrastruktury badawczej uczelni, które to, dzięki doktorantom 
wdrożeniowym, mogą budować sieć kooperacji z przedsiębiorcami, wykorzystywać wyniki badań podstawo-
wych i swoją infrastrukturę w projektach aplikacyjnych oraz otrzymywać na to dodatkowe środki finansowe. 
Ponadto doktoranci motywowani są przez pracodawców do właściwego i szybkiego realizowania doktoratu. 

1 Ulga wprowadzona w ramach tzw. Ustawy o innowacyjności (Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających 
warunki prowadzenia działalności innowacyjnej). Pozwala na odliczenie od podatku kosztów związanych z prowadzeniem działalności B+R. 
Z ulgi mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność typu B+R, niezależnie od ich wielkości.
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Kształcenie doktoranta wdrożeniowego odbywa się we współpracy z przedsiębiorcą lub innym zatrudniającym 
go podmiotem (np. organizacją pozarządową, organem administracji publicznej). Pracodawca ma obowią-
zek wskazania spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym 
może być doktor albo osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności 
B+R lub osiągnięcia w pracach wdrożeniowych.

Nauka + biznes

Przed powołaniem programu „Doktorat wdrożeniowy”, jednym z czynników ograniczających realizację wspól-
nych projektów B+R przez podmioty naukowe i przedsiębiorstwa był brak wyraźnie określonych możliwości 
rozwoju kariery akademickiej na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych. Dzięki realizacji programu 
wzrosło zainteresowanie wspólnymi projektami oraz budową dobrych relacji między uczelniami 
a środowiskiem społeczno-gospodarczym. 
Programy tego typu z powodzeniem funkcjonują w niektórych państwach europejskich, m.in. w Danii, Szwecji, 
Niemczech lub Francji. Co więcej, tworząc w Polsce założenia doktoratów wdrożeniowych, uniknęliśmy błędów, 
które w tych krajach się pojawiły. Dualny tryb studiów (doktorant jest pracownikiem podmiotu, którego dotyczy 
dany problem naukowy, a jednocześnie uczestnikiem studiów doktoranckich) oraz podwójna opieka nad dok-
torantem (opiekun naukowy w podmiocie naukowym oraz wyznaczony pracownik u pracodawcy doktoranta) 
przyczyniają się do rozwoju kontaktów pomiędzy podmiotem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodar-
czym, intensyfikacji badań naukowych o potencjale komercyjnym, a także umożliwiają młodym badaczom 
(doktorantom) zdobycie doświadczenia w prowadzeniu działalności B+R.
Zagraniczne ewaluacje podobnych programów dowodzą, że przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w programie, 
wykazują wyższą aktywność patentową i szybciej zwiększają zatrudnienie w porównaniu z podobnymi przed-
siębiorstwami, które do programu nie przystąpiły.
W raporcie „Kadry Przyszłości – 5 lat Doktoratów Wdrożeniowych” autorzy prezentują dane pokazujące, 
jak przez pięć lat funkcjonowania programu uczelnie oraz przedsiębiorcy skutecznie wdrożyli nową formułę 
kształcenia naukowców. Zachęcając do lektury całości raportu, warto podkreślić kluczowy wniosek – w ostat-
nich pięciu latach udało się zrealizować podstawowy cel doktoratów wdrożeniowych, którym było 
zbudowanie kadr naukowych po stronie przedsiębiorstw. Aż 69,6% doktoratów wdrożeniowych jest re-
alizowanych w sektorze prywatnym, w tym w największych korporacjach funkcjonujących w Polsce. Pozostałe 
30,4% doktoratów wdrożeniowych realizowanych jest w sektorze publicznym.

Andrzej Kurkiewicz, Pełnomocnik Prezesa GUM ds. Badań i Rozwoju, Dyrektor Departamentu 
Innowacji i Rozwoju Głównego Urzędu Miar. W poprzednich latach pełnił funkcje kierownicze 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie odpowiadał za stworzenie programu „Dok-
torat wdrożeniowy”.  
Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, w latach 2015-2018 podsekretarz stanu, 
a w latach 2018-2019 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysło-
dawca i współtwórca programu „Doktorat wdrożeniowy”.
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KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE

Wnioski

W pierwszych pięciu edycjach doktoratów wdrożeniowych zostało pozytywnie zatwierdzonych 2293 pro-
jektów zgłoszonych przez uczestników. Do VI edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, która rozpoczęła 
się wraz z rokiem akademickim 2022/2023, zostało zakwalifikowanych 479 osób. 

69,6% doktoratów wdrożeniowych jest realizowanych w sektorze prywatnym. Z tego 96,9% 
w przedsiębiorstwach. Udaje się więc realizować podstawowy cel doktoratów wdrożeniowych, 
którym jest budowanie kadr dla firm.

Klasyfikując firmy pod względem liczby realizowanych doktoratów wdrożeniowych, na czele jest PKN Or-
len S.A. – 30 projektów. Kolejne miejsce zajmują: Aptiv Services Poland S.A. – 26 projektów, a także ex 
aequo KGHM Polska Miedź S.A. i General Electric Company Polska Sp. z o.o. – po 21 projektów. 

Ponad 60% projektów jest realizowanych w obszarze nauk technicznych. Podobny odsetek utrzymuje się 
w każdej edycji. Około 10% projektów dotyczy nauk społecznych i ścisłych. Najczęściej doktoranci chcą 
realizować swoje projekty w przedsiębiorstwach zajmujących się maszynami i urządzeniami elektryczny-
mi (10,3%), a także szeroko pojętym przemysłem surowcowym i metalowym (10,1%).

26,7% doktoratów wdrożeniowych realizowanych jest przez kobiety. Wskaźnik ten utrzymuje się na po-
dobnym poziomie niezależnie od edycji. Mężczyźni chętniej zajmują się tematami związanymi z naukami 
inżynieryjnymi, a kobiety z naukami humanistycznymi i sztuką. 

Realizacja doktoratu wdrożeniowego trwa cztery lata – obecnie kończą się projekty realizo-
wane w ramach pierwszej edycji. Na tę chwilę (wrzesień 2022) już 96 z ponad 300 projektów 
zakończyło się przesłaniem wniosków końcowych. 

Dla edycji II, III i IV współczynnik zatwierdzonych projektów do obecnie realizowanych wynosi odpowied-
nio 97%, 96% i 99%. Oznacza to, że zdecydowana część zatwierdzonych projektów jest realizowana. 
W przypadku piątej edycji statystyki na temat kontynuacji nie są jeszcze dostępne.

Choć najwięcej projektów jest realizowanych w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław 
czy Katowice, to także mniejsze miejscowości mają swoją reprezentację. Doktoraty wdrożeniowe są re-
alizowane w prawie połowie powiatów i miast powiatowych w Polsce. Dodatkowo 61,6% projektów jest 
realizowanych poza miastami, w których znajdują się siedziby uczelni wyższych, gdzie powstaje doktorat 
wdrożeniowy. Wszystkie te dane pokazują, że program „Doktorat wdrożeniowy” stanowi dużą 
szansę na transferowanie wiedzy do ośrodków oddalonych od dużych miast. Ze względu na 
problemy demograficzne wielu miast, umożliwienie realizowania się zawodowego i naukowego ambitnym 
naukowcom sprzyja rozwojowi średnich miast.
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Doktoraty wdrożeniowe charakteryzują się wielostopniowym systemem oceny. Zarówno promotor, jak 
i opiekun pomocniczy, zobligowani są do monitorowania postępów prac doktoranta i przedstawiania wy-
ników w cyklicznych raportach. To, w połączeniu z możliwością rozwiązania konkretnego problemu tech-
nologicznego w przedsiębiorstwie, sprawia, że rozwiązania proponowane do wykonania w ramach 
doktoratów wdrożeniowych są szczegółowo monitorowane, co gwarantuje wysoką jakość 
projektów końcowych.

Pandemia COVID-19 nie przyczyniła się do spadku zainteresowania doktoratami wdrożeniowymi. Przeciw-
nie, od roku 2020 widoczny jest wzrost liczby składanych i zatwierdzonych projektów. Świadczy to również 
o zapotrzebowaniu na innowacje w polskich przedsiębiorstwach.

Rekomendacje

Doktoraty wdrożeniowe powinny być dalej promowane jako atrakcyjna ścieżka uzyskania stopnia nauko-
wego doktora. Jest to wciąż nowa droga zdobywania tego stopnia naukowego w Polsce (choć jej odpo-
wiedniki istnieją za granicą), więc w gronie potencjalnych kandydatów istnieją różnego rodzaju wątpliwo-
ści przed skorzystaniem z tej opcji. 

Potrzebna jest intensyfikacja działań marketingowych i popularyzatorskich, których adresatem będzie 
w szczególności sektor prywatnych przedsiębiorstw. Duży potencjał realizacji programu tkwi w ośrodkach 
położonych poza największymi miastami. 

Należy przeprowadzić kompletną ewaluację programu „Doktorat wdrożeniowy”, ale najwcze-
śniej za dwa lata, gdy możliwa będzie ocena większej liczby ukończonych przewodów doktor-
skich. Dokonanie takiej ewaluacji pozwoliłoby na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat 
doktoratów wdrożeniowych, a także prac realizowanych w ich zakresie.

Przeszkodą utrudniającą ewaluację działania doktoratów wdrożeniowych, jest brak automatycznego gene-
rowania statystyk dotyczących liczby uczestników programu, którzy uzyskali w ten sposób swoje stopnie 
naukowe. Z tego powodu należy wprowadzić kategorię doktoratów wdrożeniowych do systemów POLON 
1.0 i POLON 2.0. Wyszczególnianie w różnego typu systemach, bazach i innych miejscach pozwala pod-
kreślić fakt, że doktoraty wdrożeniowe – które wciąż w Polsce są nową formą uzyskania stopnia naukowe-
go – stanowią równorzędną drogę do uzyskania stopnia doktora względem innych ścieżek.
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DOKTORATY WDROŻENIOWE – ZASADY DZIAŁANIA

Doktorat wdrożeniowy od klasycznej ścieżki uzyskania stopnia naukowego doktora odróżnia to, że pisany jest 
pod okiem dwóch promotorów: naukowego i wskazanego przez pracodawcę. Realizuje się go także w dwóch 
miejscach: na uczelni lub instytucie prowadzącym szkołę doktorską oraz w firmie. Jego autor otrzymuje rów-
nież podwójną pensję: z ministerialnego stypendium (3450 zł, a po pozytywnej ocenie śródokresowej – 4450 
zł) i z etatu w przedsiębiorstwie. Najważniejsze jednak jest to, że doktorat, którego przygotowanie nie może 
trwać dłużej niż 4 lata, ma rozwiązać realny problem, z jakim boryka się dany podmiot biznesowy.
Wnioskodawcami projektów są zawsze podmioty naukowe. Do udziału w programie uprawnione są następują-
ce podmioty:

• uczelnie,

• instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,

• instytuty badawcze,

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli wniosek projektowy, zawierający informacje na temat celu i planu projektu, uzyska finansowanie, zawie-
rana jest trójstronna umowa pomiędzy doktorantem, uczelnią a podmiotem, w ramach którego realizowany 
będzie doktorat wdrożeniowy. Ten ostatni musi wyznaczyć opiekuna pomocniczego (tj. promotora wskazanego 
przez pracodawcę), którym może być osoba posiadająca stopień doktora, co najmniej pięcioletnie doświadcze-
nie w prowadzeniu działalności naukowej lub może wykazać osiągnięcia na polu realizacji projektów wdroże-
niowych.
Dodatkowo, w ramach projektu możliwe jest uzyskanie przez uczelnię środków finansowych na wsparcie pro-
cesu badań, np. za wykorzystywanie przez doktoranta sprzętu laboratoryjnego do swojej pracy dla firmy. Wzór 
na możliwe do uzyskania dofinansowanie przedstawia się następująco:

15% z kwoty: (12*3450 zł) + koszty ubezpieczenia społecz-

nego + współczynnik kosztochłonności prowadzenia działal-

ności naukowej lub artystycznej + koszty ubezpieczenia spo-

łecznego2

2 Koszty ubezpieczenia społecznego są omówione w art. 6 ust. 1 pkt. 76 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń 
społecznych i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej.
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Pracodawcy biorący udział w programie, oprócz tego, że zatrudniają specjalistę, który przynajmniej kilka lat 
poświęci na badania naukowe i rozwiązanie wyzwania technologicznego w ich firmie, mogą też odliczyć od 
podstawy opodatkowania 100% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta (w ramach ulgi).
Udział w programie „Doktorat wdrożeniowy” wiąże się z licznymi korzyściami. 

Dla doktoranta są to: Dla pracodawcy są to: Dla uczelni są to:

równoczesne uzyskanie stopnia 
naukowego doktora i zdobycie 
doświadczenia zawodowego

rozwój naukowy kadry udział w praktycznych 
badaniach

zwiększenie uposażenia 
finansowego

możliwość realizowania 
projektów B+R wspólnie 
z podmiotami naukowymi

możliwość realizowania 
projektów B+R wspólnie 
z przedsiębiorcami

możliwość prowadzenia 
działalności naukowej w ramach 
pracy zawodowej

proste wdrożenie rozwiązań 
wypracowanych w toku badań 
naukowych

udział w badaniach 
zorientowanych na 
komercjalizację ich wyników

wzrost konkurencyjności 
i efektywności przedsiębiorstwa

uzyskanie dostępu do 
infrastruktury przedsiębiorstw

możliwość odliczenia od 
podstawy opodatkowania 100% 
kosztów osobowych związanych 
z zatrudnieniem doktoranta 
(w ramach ulgi B+R)

uzyskanie dostępu do aparatury 
badawczej podmiotów 
naukowych
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ZMIANY W PROGRAMIE

Program „Doktorat wdrożeniowy” na przestrzeni lat był kilkukrotnie aktualizowany. Celem było dostosowanie 
obowiązujących przepisów do uwag zgłaszanych przez strony programu oraz koordynacja ze zmianami, które 
wprowadzono w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. 
W III edycji zlikwidowane zostały studia doktoranckie i powstały szkoły doktorskie, co wpłynęło m.in. na zmia-
nę sposobu finansowania – środki finansowe zaczęły być przyznawane całej uczelni, a nie – jak dotychczas – 
poszczególnym wydziałom. Dodatkowo, w III edycji programu wprowadzony został dodatkowy moduł „Dok-
torat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”. Moduł ten wspiera powstawanie rozpraw doktorskich, których 
działalność naukowa skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach technologicznych, w tym 
związanych z cyberbezpieczeństwem.
W kolejnej edycji (IV) wprowadzony został moduł „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia”, w ramach którego 
wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania metrologii w procesach spo-
łecznych i technologicznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii 
w obszarze zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych. 
W 2021 r. (edycja V) zaszły kolejne zmiany, tym razem głównie w procesie rekrutacji do programu. Zerwano 
z dotychczasową zasadą, według której jeden wniosek składany przez uczelnię obejmował wiele osób. Od tego 
momentu wdrożono zasadę „jeden wniosek – jeden doktorant”, co umożliwiło znacznie szybsze i łatwiejsze 
rozliczanie wniosków. Dodatkowo – uwzględniając doświadczenie zdobyte w poprzednich edycjach – położono 
większy nacisk na uzyskanie jak największej liczby informacji na temat pracodawcy, żeby określić jego poten-
cjał. Wymagany jest również bardziej szczegółowy opis problemu badawczego. Pod uwagę brany jest nie tylko 
dorobek naukowy promotora, lecz również doświadczenie uczelni w prowadzeniu doktoratów wdrożeniowych. 

UWAGI METODOLOGICZNE

Raport zawiera dane statystyczne związane z doktoratami wdrożeniowymi realizowanymi w edycjach I-V i ba-
zuje na informacjach dostarczonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. 
Prezentowane na kolejnych stronach statystyki opierają się na danych dotyczących trzech rodzajów dokumen-
tów:

1. Wniosków, które uzyskały akceptację i pozwoliły na uruchomienie doktoratu wdrożeniowego realizo-
wanego przez konkretną osobę.

2. Rocznych sprawozdań z wykonywanych prac – nieprzesłanie takiego dokumentu niesie za sobą konsek-
wencje w postaci wstrzymania finansowania, co w praktyce oznacza przerwanie realizacji doktoratu.

3. Wniosków końcowych, które sporządzane są na koniec ostatniego roku realizacji doktoratu wdroże-
niowego – w tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że przedstawienie wniosku końcowego nie jest 
tożsame z uzyskaniem stopnia doktora, jest to po prostu zakończenie projektu realizowanego w ra-
mach doktoratu.
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Wnioskodawcy dostarczają wyżej wymienione 
dokumenty na przełomie września i października. 
Wtedy też aktualizowane są dane na temat reali-
zowanych projektów. W chwili sporządzania tego 
raportu (wrzesień 2022 r.) nie są jeszcze dostępne 
aktualizacje za rok akademicki 2021/2022. 
Przyszłe podsumowania funkcjonowania progra-
mu „Doktorat wdrożeniowy” mogą nieznacznie się 
od siebie różnić. W ramach edycji I-IV na jeden 
wniosek (składany przez uczelnię wyższą) przy-
padało wiele projektów. Dopuszczana była wtedy 
zmiana zarówno doktoranta, jak i tematu, choć 
były to sytuacje sporadyczne. Ponadto we wszyst-
kich edycjach istnieje możliwość zmiany podmio-
tu, w ramach którego jest prowadzony doktorat 
wdrożeniowy. Może się tak stać np. ze względu na 
zmianę pracy doktoranta. 
Niezależnie od ograniczeń technicznych, niniejszy 
dokument prezentuje aktualne dane oraz stano-
wi najbardziej kompletne źródło wiedzy na temat 
doktoratów wdrożeniowych.

Marta Pędzik
foto: Łukasiewicz – PIT
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PREZENTACJA WYNIKÓW

Informacje ogólne

Od samego początku program „Doktorat wdrożeniowy” cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych 
pięciu edycjach 2293 projekty zostały pozytywnie ocenione i rekomendowane do realizacji. Zestawiając to 
z liczbą wszystkich realizowanych w przeciągu ostatnich pięciu lat doktoratów (27 597), widzimy, że ponad 7% 
doktorantów w Polsce bierze udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Biorąc pod uwagę to, że program ten 
trwa niespełna sześć lat, wynik ten należy uznać za sukces. Warto również odnotować, że pandemia COVID-19, 
której wybuch i epicentrum przypadły na edycje IV i V, nie zaburzyła działania programu. Przeciwnie, w tym 
okresie widoczny jest wzrost zainteresowania realizacją doktoratów wdrożeniowych (wykres 1).

Wykres 1.  
Liczba zaakceptowanych  
projektów w podziale  
na poszczególne edycje

VIVIIIIII

386 463 372 591 481

82

9

12

7

0

304

454
360

584

481

Zaakceptowane

Lista rezerwowa
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Wykres 2.  
Lista uczelni, które  
realizują najwięcej  
projektów

Dotychczas w programie „Doktorat wdrożeniowy” udział wzięło 66 uczelni wyższych z 21 polskich miast – 
świadczy to o dużym zainteresowaniu programem. Na powyższym wykresie wyszczególniono te uczelnie, które 
odpowiadają za co najmniej 2% realizowanych obecnie doktoratów wdrożeniowych. Liderami są uczelnie o pro-
filu technicznym, z racji tego, że większość realizowanych projektów dotyczy dziedziny nauk inżynieryjno-tech-
nicznych. Patrząc jednak na stale rosnące zainteresowanie realizacją doktoratów wdrożeniowych w dziedzinach 
nauk społecznych i humanistycznych (patrz wykres 5), można przypuszczać, że w kolejnych latach do grona 
liderów dołączą także uczelnie kształcące w innych obszarach.

Pozostałe

Uniwersytet Warszawski

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Wrocławska

Politechnika Warszawska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Politechnika Śląska 16,0%

13,7%

13,1%

6,9%

4,5%

3,5%

3,0%

2,9%

2,6%

2,0%

1,9%

29,8%
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Wykres 3.  
Realizowane projekty  
w podziale na płeć

Mężczyźni odpowiadają za ponad 70% realizowanych projektów. Proporcje od początku utrzymują się na po-
dobnym poziomie. W przypadku ogółu doktorantów w Polsce, odsetek kobiet jest większy i wynosi 53%. Wyni-
ka to najprawdopodobniej ze specyfiki doktoratów wdrożeniowych, które realizowane są głównie w obszarach 
technicznych, a te z kolei obszary wciąż są chętniej wybierane przez mężczyzn.

73,3%

26,7%

Mężczyźni

Kobiety
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Tematyka doktoratów wdrożeniowych 

Przeważająca część doktoratów wdrożeniowych (63,7%) dotyczy nauk inżynieryjnych i technicznych. Na kolej-
nych miejscach znalazły się nauki ścisłe i przyrodnicze (14,2%) oraz nauki społeczne (11,6)3. Nauki inżynieryj-
no-techniczne dominują we wszystkich edycjach konkursów (wykres 5).

Wykres 4.  
Dziedziny nauki,  
do których należą  
realizowane projekty

W przypadku rozbicia dziedzin na konkretne lata, proporcje utrzymują się mniej więcej na tym samym po-
ziomie (z wyjątkiem pierwszej edycji). Z każdą edycją rośnie jednak odsetek prac poświęconych naukom 
społecznym i humanistycznym. Może to oznaczać, że wraz z popularyzacją programu, doktoraty wdrożeniowe 
przestają być kojarzone wyłącznie z naukami ścisłymi.

3 Na potrzeby wykresu 4. połączono dziedziny nauki funkcjonujące przed rokiem 2018 z obowiązującym obecnie wykazem – tak, aby możliwe 
było przedstawienie danych dla wszystkich edycji na jednym wykresie.

Nauki inżynieryjno-techniczne

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki społeczne

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Nauki humanistyczne

Nauki o sztuce 0,2%

0,8%

4,4%

11,6%

14,2%

63,7%
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Wykres 5.  
Dziedziny nauki,  
do których należą  
projekty w podziale  
na edycje

Nauki inżynieryjno-
-techniczne

Nauki społeczne

Nauki humanistyczne

Nauki o sztuce

Nauki rolnicze

Nauki medyczne 
i nauki o zdrowiu

Nauki ścisłe 
i przyrodnicze

40,6%

21,9%

15,6%

13,5%

8,3%

66,5%

8,3%

15,6%

3,6%

5,6%

0,4%

65,4%

7,6%

17,7%

4,8%

3,9%

64,7%

13,5%

12,3%

4,6%

4,1%

0,9%

64,1%

13,3%

12,3%

5,9%

2,7%
1,5%

0,2%

I II III IV V

0,6%
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Wykres 6.  
Dziedziny nauki,  
do których należą  
projekty, a płeć  
wnioskujących

Mężczyźni częściej realizują doktorat wdrożeniowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i nauk społecz-
nych (najwięcej projektów dotyczy prawa i ekonomii). Z kolei kobiety zdecydowanie częściej wybierają obszary 
nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o sztuce (wykres 6). W ramach nauk inży-
nieryjno-technicznych odsetek kobiet realizujących doktoraty wdrożeniowe jest niższy od ogólnego odsetka 
doktorantek realizujących swoje badania w ramach tej dyscypliny4.  
Warto podkreślić, że udział kobiet w liczbie doktoratów realizowanych w dziedzinach technicznych systema-
tycznie wzrasta. Dzięki akcjom społecznym i edukacyjnym, takim jak „Dziewczyny na Politechniki”, rośnie 
świadomość możliwości wyboru takiej ścieżki rozwoju wśród kobiet. Droga kariery uwzględniająca doktorat 
wdrożeniowy stanowi atrakcyjną formę zatrudnienia dla kobiet, którym zależy na godzeniu ról zawodowych 
i rodzinnych – formuła doktoratu wdrożeniowego zapewnia większą możliwość uelastycznienia czasu pracy 
oraz stabilizację finansową.

4 Raport „Kobiety na Politechnikach 2022”, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Pań-
stwowym Instytutem Badawczym, 2022.

Nauki inżynieryjno-techniczne

Nauki społeczne

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Nauki rolnicze

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Nauki humanistyczne

Nauki o sztuce 25,0%

37,5%

41,9%

48,5%

58,5%

63,9%

83,1%

75,0%

62,5%

58,1%

51,5%

41,5%

36,1%

16,9%

Mężczyźni Kobiety
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Wykres 7.  
Lista dyscyplin naukowych,  
do których należą  
realizowane projekty

Najwięcej dyscyplin, w ramach których realizowane są doktoraty wdrożeniowe, jest związanych z pracami nad 
zaawansowanymi maszynami i elektroniką, a także szeroko pojmowaną chemią (wykres 7). Rozkład ten jest 
tożsamy z obszarem działalności przedsiębiorstw, w ramach których realizowane są doktoraty wdrożeniowe 
(tabela 1). Pozwala to przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości przedsiębiorstwa, w których realizowane są 
doktoraty wdrożeniowe w ramach najczęściej wybieranych dyscyplin, zwiększą swoją przewagę rynkową oraz 
konkurencyjność.

Pozostałe

Rolnictwo i ogrodnictwo

Mechanika

Ziemia i środowisko

Technologia chemiczna

Górnictwo i geologia inżynierska

Informatyka

Energetyka

Ekonomia i finanse

Inżynieria lądowa i transport

Technologia żywności i żywienia

Inżynieria chemiczna

Medycyna

Informatyka techniczna i telekomunikacja

Zarządzanie

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Chemia

Inżynieria materiałowa

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Inżynieria mechaniczna

4,5%

5,0%

6,0%

6,5%

7,3%

9,0%

10,0%

11,0%

11,4%

2,5%

2,4%

2,1%

2,0%

1,9%

1,7%

1,5%

1,1%

1,1%

1,0%

10,9%
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Rysunek 1.  
Mapa słów sporządzona  
na podstawie tematów  
projektów

Powyższy rysunek został sporządzony na podstawie analizy tematów projektów realizowanych w ramach pro-
gramu „Doktorat wdrożeniowy”. Im większe jest dane słowo, tym częściej występuje ono we wnioskach. Ponie-
waż tytuł projektu zawiera w sobie kluczowe informacje co do jego celu i rezultatów, wizualizacja pokazuje, nad 
czym chcą pracować doktoranci. Najczęściej powtarzają się słowa związane z szeroko pojętą innowacją, a więc 
terminy takie jak „badanie”, „zastosowanie”, „technologii”, „optymalizacja”, „wykorzystanie” czy „właściwości”.
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Rysunek 2.  
Mapa słów kluczowych,  
jakimi opisane zostały  
projekty

Każdy wniosek oprócz tematu musi zawierać słowa kluczowe, które opisują, z jakimi technologiami, działa-
niami i metodami powiązany jest konkretny projekt (rysunek 2). Najczęściej powtarzające się terminy można 
sprowadzić do dwóch kategorii. Do pierwszej zaliczają się słowa dotyczące usprawnienia technologii i procesu, 
takie jak: „analiza”, „zarządzanie”, „optymalizacja” czy „metody”. Są to terminy wiążące się z usprawnieniem 
dotychczas istniejących rozwiązań i procesów. Drugą kategorią są słowa: „uczenie”, „sztuczne”, „maszynowe”, 
„energii” i „systemy”. Terminy te pasują do dyscyplin naukowych, do których należy najwięcej tematów. Wynika 
z tego, że spory odsetek tematów dotyczy wdrażania zaawansowanych systemów komputerowych, w szczegól-
ności powiązanych z dziedziną sztucznej inteligencji.
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Podmioty zatrudniające doktorantów wdrożeniowych
Wykres 8.  
Typ podmiotu, w którym  
realizowany jest doktorat  
wdrożeniowy

Wnioskodawcy w znacznej części deklarują, że doktorat wdrożeniowy będzie realizowany w ramach prywatne-
go podmiotu. Sektor prywatny jest wskazywany w blisko 69,6% wniosków. Pozostałe 30,4% należy do grona 
podmiotów publicznych, do których zostały zaliczone spółki Skarbu Państwa, instytucje naukowe, jednostki pod 
kontrolą samorządów, a także instytucje państwowe. Rezultat ten jest zgodny z założeniami i celami koncepcji 
doktoratów wdrożeniowych, które mają być przede wszystkim realizowane w prywatnych przedsiębiorstwach. 
W kolejnych edycjach (wykres 9) widoczna jest coraz większa obecność w programie podmiotów z sektora 
publicznego. Wynika to przede wszystkim z powstania w 2019 r. Sieci Badawczej Łukasiewicz, w której realizo-
wana jest znaczna część doktoratów wdrożeniowych w sektorze publicznym.

69,6%

30,4%

Prywatny

Publiczny
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Wykres 9.  
Typ podmiotu, w którym  
realizowany jest doktorat  
w wyszczególnieniu  
na kolejne edycje

83,3% 72,3% 71,4% 68,7% 64,0%

Prywatny

Publiczny

83,3%

16,7%

I

72,3%

27,7%

II

71,4%

28,6%

III

68,7%

31,3%

IV

36,0%

64,0%

V
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Wykres 10.  
Typ podmiotów prywatnych,  
w ramach których  
realizowane są doktoraty  
wdrożeniowe 

W przypadku podmiotów o charakterze prywatnym dominują przedsiębiorstwa. Inne typy podmiotów, stano-
wiące nieco ponad 3% przypadków, to niepubliczne placówki zdrowotne, przychodnie, prywatne uczelnie oraz 
fundacje.  
W tabeli 1. przedstawiono wykaz branż, do jakich należą przedsiębiorstwa o prywatnym charakterze. Najwięcej 
przedsiębiorstw zajmuje się szeroko pojętym przemysłem, choć jak widać w zestawieniu, doktoraty wdrożenio-
we są realizowane w większości sektorów gospodarki.  
Uwzględniając skłonność przedsiębiorstw do wdrażania innowacyjnych projektów, branże, w których realizowa-
ne są doktoraty wdrożeniowe, odzwierciedlają obraz polskiego rynku przemysłowego. Według danych Raportu 
GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020” do podmiotów innowacyjnych, czyli takich, 
które wdrożyły na rynek innowację produktową lub procesową, zaliczyć należy firmy z branży surowcowej, 
farmaceutycznej, chemicznej oraz maszyn i elektroniki5.

5 Główny Urząd Statystyczny, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020, s. 35

96,9%

3,1%

Przedsiębiorstwo

Inne
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Tabela 1.  
Wykaz branż, do których należą  
przedsiębiorstwa o prywatnym  
charakterze, w których realizowane  
są doktoraty wdrożeniowe

Branża Udział w %

Maszyny i elektronika 10,3%

Przemysł surowcowy i metalowy 10,1%

Chemia i wyroby chemiczne 7,4%

IT 6,5%

Lotnictwo i sektor kosmiczny 6,1%

Farmaceutyka i kosmetologia 5,5%

Medycyna, rehabilitacja i weterynaria 5,2%

Motoryzacja 4,8%

Transport lądowy i infrastruktura transportowa 4,2%

Energetyka 3,7%

Budownictwo, wykończenia i materiały budowlane 3,6%

Biotechnologia 3,2%

Telekomunikacja 3,0%

Doradztwo i consulting 2,7%

Artykuły spożywcze i wyroby tytoniowe 2,6%

Automatyka i robotyka 2,5%

Badania pomiarowe, techniczne 2,0%

Uzdatnianie i dystrybucja wody 1,5%

Górnictwo, wydobywanie i rafinacja 1,5%

Rolnictwo i hodowla 1,3%

Architektura, inżynieria i planowanie przestrzenne 1,2%

Militaria 1,2%

Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1,0%

Pozostałe 8,8%
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Wykres 11.  
Rodzaje publicznych  
podmiotów, w których  
realizowane są  
doktoraty wdrożeniowe

Podział podmiotów należących do sektora publicznego jest bardziej złożony. Najczęściej we wnioskach wskazy-
wane są podmioty naukowe. Ma to miejsce w 43,5% przypadków. W przypadku 36,9% wniosków jako miejsce, 
gdzie będzie realizowany doktorat wdrożeniowy, wskazane są spółki Skarbu Państwa. Więcej projektów jest 
realizowanych w instytucjach należących do władz samorządowych niż nadzorowanych przez rząd. Może to 
być związane z faktem, że łatwiej zrealizować projekty wdrożeniowe wspierające lokalne rozwiązania, niż te 
o zasięgu krajowym.

36,9% 43,5%

6,6%

4,7%

3,8%

1,3% 3,2%

Jednostka naukowa

Spółka Skarbu Państwa

Instytucja pod nadzorem
władz samorządowych

Organ administracji 
państwowej

Placówki medyczne 
i przychodnie specjalistyczne

Administracja rządowa

Inne
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Tabela 2.  
Zestawienie liderów  
pod kątem liczby  
realizowanych projektów

Nazwa podmiotu Liczba projektów

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa 37

PKN Orlen S.A. 30

Aptiv Services Poland S.A. 26

KGHM Polska Miedź S.A. 21

General Electric Company Polska Sp. z o.o. 21

Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. 20

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych 17

TAURON Polska Energia S.A. 14

Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 14

Grupa Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. 14

Instytut Energetyki 12

Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” 11

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 10

Nanores Sp. z o.o. 10

PIT-RADWAR S.A. 10

Jednak czołowe miejsca zajmują jednostki należące do sektora publicznego (tabela 2). Liderem zestawienia 
jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, który obecnie realizuje 39 projektów. Kolejne pozycje 
zajmują: PKN Orlen S.A. – 30 projektów, Aptiv Services Poland S.A. – 26 projektów, a także ex aequo KGHM 
Polska Miedź S.A. i General Electric Company Polska Sp. z o.o. – po 21 projektów. W powyższym zestawieniu 
liderów ujęto podmioty, w ramach których jest realizowanych przynajmniej 10 projektów.  
W tabeli 3. znajduje się zestawienie, w którym zgrupowane zostały podmioty należące do tej samej grupy ka-
pitałowej lub sieci instytucji. Samodzielnym liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz, która odpowiada za 189 
obecnie realizowanych projektów. Jest to prawie 9,4% liczby doktoratów wdrożeniowych ogólnie. Drugą grupą 
podmiotów w zestawieniu jest Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź, która odpowiada za 55 projektów. Trzecie 
miejsce zajmuje Grupa Azoty z wynikiem 49 projektów.
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Tabela 3.  
Grupy podmiotów będących  
liderami pod kątem liczby  
realizowanych projektów

Grupa podmiotów Liczba projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz 189

Grupa KGHM Polska Miedź 55

Grupa Azoty 49

Grupa PKN Orlen 38

Aptiv Services Poland 26

TAURON Polska Energia 26

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 25

Pratt & Whitney 22

Nokia Solutions and Networks 20

PGE Polska Grupa Energetyczna 15

Grupa Lotos 13

General Electric Company Polska 13

Tenneco Automotive 11

PIT-Radwar 10

Nanores 10

O ile bezwzględna większość projektów jest realizowana w prywatnych przedsiębiorstwach, tak liderami jako 
samodzielne podmioty lub grupy są spółki Skarbu Państwa oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Duże grupy pod-
miotów posiadają większe zasoby i możliwości wspierające zatrudnianie młodych pracowników i stwarzanie 
im możliwości rozwoju. Ponadto, w niektórych przedsiębiorstwach – szczególnie tych mniejszych – jeden 
lub maksymalnie kilka projektów wdrożeniowych może okazać się wystarczające dla rozwoju firmy. Również 
w przypadku niektórych podmiotów publicznych (np. placówek kulturalnych) nawet jeden doktorat wdrożenio-
wy może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizacji.  
Powyższe zestawienie liderów daje obraz tego, które podmioty dysponują największym potencjałem w sekto-
rze B+R, a także które z nich są najbardziej korzystnym miejscem dla rozwoju młodych naukowców.
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Wykres 12.  
Typy jednostek  
badawczych

W Sieci Badawczej Łukasiewicz realizowanych jest 60,1% doktoratów wdrożeniowych. Na drugiej pozycji znaj-
dują się centra badawczo-rozwojowe, które odpowiadają za 15,3% realizowanych projektów6. Kolejne są in-
stytuty naukowe, które odpowiadają za 13% realizowanych obecnie doktoratów wdrożeniowych. Przewagę 
Łukasiewicza determinuje odpowiednie zaplecze oraz warunki do prowadzenia wdrożeniowych projektów ba-
dawczych. Dostęp do infrastruktury badawczej, a także możliwość realizacji strategicznych projektów dla pol-
skiej gospodarki, zdają się być bardzo atrakcyjne dla osób chcących realizować projekty wdrożeniowe.

6 Do tej kategorii zaliczono wyłącznie te podmioty, które status centrum badawczo-rozwojowego uzyskały od Ministerstwa Rozwoju i Techno-
logii. Większość z podmiotów o tym statusie należy do sektora prywatnego.

13% 60,1%

15,3%

5,5%

4,9% 1,3%

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut badawczy

Centrum badawczo-rozwojowe

Inna instytucja naukowa

Państwowy Instytut Badawczy

Instytut naukowy PAN
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Rozkład geograficzny

Doktoraty wdrożeniowe poza nielicznymi wyjątkami są realizowane w Polsce. W przypadku edycji I-V projekty 
realizowano również w Niemczech (4 projekty), Czechach (2 projekty), Wielkiej Brytanii (1 projekt), Łotwie (1 
projekt) i w Norwegii (1 projekt).
Jeśli chodzi o Polskę, mapa obrazuje procentowy udział poszczególnych województw w realizowanych dok-
toratach wdrożeniowych. Za największy odsetek odpowiada województwo mazowieckie – 26%. Kolejne są 
województwa: śląskie – 16,7%, małopolskie – 15,4%, a także dolnośląskie – 10,1%. Najwięcej projektów jest 
realizowanych w województwach, w których znajdują się największe miasta w Polsce, co jest oczekiwanym 
rezultatem.

Wykres 13.  
Realizowane doktoraty  
wdrożeniowe w podziale  
na województwa

Taki wniosek potwierdza zestawienie miast (tabela 4), w których znajdują się siedziby podmiotów, w których 
realizowane są projekty wdrożeniowe. Pierwsze miejsce zajmuje Warszawa. W stolicy jest realizowany co piąty 
doktorat wdrożeniowy. Kolejny na liście jest Kraków – 9,4%. Dalej na liście znajduje się Wrocław – 6%, Kato-
wice – 4,8% oraz Poznań – 4,3%. Przewagę stolicy należy tłumaczyć faktem, że to w Warszawie swoją siedzibę 
ma wiele największych przedsiębiorstw, a także innych instytucji (jak część instytutów zrzeszonych w ramach 
Sieci Badawczej Łukasiewicz).
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Tabela 4.  
Miasta, gdzie realizowanych  
jest najwięcej doktoratów  
wdrożeniowych

Miasta Udział w %

Warszawa 20,6%

Kraków 8,3%

Wrocław 5,2%

Katowice 4,5%

Poznań 4,2%

Gliwice 4,1%

Tarnów 3,3%

Gdańsk 3,1%

Lublin 2,2%

Kędzierzyn-Koźle 2,2%

Łódź 2,1%

Tylko w 38% przypadków doktoranci wykonują 
swoje projekty w tych samych miastach, w któ-
rych znajduje się siedziba uczelni, w ramach któ-
rej realizują doktorat wdrożeniowy. Oznacza to, 
że większość projektów realizowanych jest poza 
dużymi ośrodkami miejskimi, co należy uznać za 
sytuację pozytywną. W ten sposób, za pośred-
nictwem doktoratów wdrożeniowych, dokonuje 
się transfer wiedzy do podmiotów położonych na 
terenie całej Polski. Ma to szczególnie korzystny 
efekt w rejonach oddalonych od dużych obszarów 
miejskich.
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Wykres 14.  
Mapa powiatów, w jakich  
znajdują się siedziby podmiotów,  
które realizują doktoraty wdrożeniowe

Powyższe wnioski lepiej oddaje mapa (wykres 14). Ilustruje ona, w jakich powiatach realizowane są doktoraty 
wdrożeniowe7. Im ciemniejszy kolor na mapie, tym więcej realizowanych doktoratów wdrożeniowych. Projekty 
w ramach programu są obecne na obszarze ponad połowy powiatów i miast powiatowych w Polsce. Mediana 
liczby ludności wynosi w nich 99 1548 i jest nieco niższa od mediany liczby ludności dla wszystkich powiatów 
i miast powiatowych, która wynosi 101 006. Oznacza to, że połowa projektów jest realizowana w powiatach 
i miastach powiatowych, w których ogólna liczba ludności nie przekracza stu tysięcy mieszkańców.  
W każdej edycji doktoratów wdrożeniowych biorą udział podmioty położone średnio w 80 powiatach i miastach 
powiatowych. Tym samym, w każdej kolejnej edycji angażowane są podmioty zlokalizowane niemal w 21% 
ogólnej liczby powiatów i miast na prawach powiatu w Polsce.

7 Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części, dane udostępnione przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://
dane.gov.pl/pl/dataset/188,wykaz-urzedowych-nazw-miejscowosci-i-ich-czesci [dostęp: 26.09.2022]

8 Wyliczenia powstały na podstawie danych zawartych w opracowaniu „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku” opu-
blikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Dostęp: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-

-przekroju-terytorialnym-w-2021-roku,7,18.html [dostęp: 26.09.2022]

Obsługiwane przez usługę 
Bing © GeoNames, 
Microsoft, TomTom
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