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Wstęp

Przedsiębiorczość akademicka rozumiana jako aktywność biznesowa ludzi związanych 

z nauką (sektorami wiedzy), staje się w Polsce udziałem coraz szerszego grona osób i in-

stytucji. Dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych jest ona alternatywną 

ścieżką rozwoju własnej kariery zawodowej, dla instytucji „[…] stanowi bardzo atrak-

cyjną drogę rozwoju szkół wyższych w wielu krajach i regionach”1. Zadowolenie płynące 

z tych faktów jest jednak względne. Jeśli się weźmie pod uwagę potencjał kadrowy pol-

skich uczelni – liczbę uczelni, ludzi studiujących i na stałe związanych z nauką – to osią-

gnięcia innych krajów w tym zakresie – USA, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii czy Holan-

dii budzą większy szacunek. Niska aktywność ludzi nauki w obszarze transferu wiedzy 

do praktyki, to niewykorzystany potencjał rozwojowy kraju – innowacyjne rozwiązania, 

które nie wychodzą poza laboratoria, nie zwiększą konkurencyjności gospodarki, nie 

poprawią jakości życia mieszkańców. 

„Dziś konieczność szerokiego i trwałego połączenia uczelni i środowiska akademickie-

go ze sferą przedsiębiorczości nie wywołuje już żadnych wahań, rozterek czy wątpli-

wości. Dobrze rozumie się, że taki mariaż z gospodarką jest opłacalny dla wszystkich. 

W biznesie można sprawdzić użyteczność swojej wiedzy i pomysłów, i mieć z tego ko-

rzyść materialną. Ale i doświadczenia biznesowe mogą zaowocować pomysłami na nowe 

badania. Z kolei dla uczelni – jako instytucji – związek z biznesem może być źródłem 

pieniędzy, naukowych i programowych inspiracji i prestiżu”2.

Chociaż próby zmiany tego stanu (zdynamizowania zachowań ludzi nauki) podej-

mowane są już od wielu lat, a ich przejawem są zarówno stosowane instrumenty finanso-

we, organizacyjno-prawne, jak i działania promocyjne, to ciągle poszukuje się optymal-

nych rozwiązań na szczeblach regionalnych i krajowych. Wiele dostępnych rankingów 

oceniających poziom przedsiębiorczości i innowacyjności krajów i regionów (gospoda-

rek) dowodzi, że osiągnięta pozycja (poziom rozwoju) nie są zadekretowane na stałe, 

lecz podlegają ciągłym zmianom. Zależy przy tym głównie od warunków, jakie stwarza 

się zarówno potencjalnym, jak i rzeczywistym przedsiębiorcom. Polskie doświadczenia 

w tym względzie nie są zbyt bogate, a ograniczenia budżetowe nie sprzyjają podejmo-

waniu odważnych i ryzykownych rozwiązań. Przykłady z innych krajów mogą tu być 

inspiracją i pomocą. 

Zespół czynników wpływających na poziom rozwoju przedsiębiorczości akademic-

kiej jest bardzo obszerny i ma na tyle zindywidualizowany charakter, że nie jest możli-

wa bezpośrednia adaptacja wzorów i modeli wypracowanych w innych krajach. Warto 

jednak je poznawać i analizować, gdyż mogą stanowić pewien zbiór „dobrych praktyk” 

– sprawdzonych metod działania, reguł postępowania – zwłaszcza w zakresie tworzenia 

rozwiązań systemowych. „To, o czym często się zapomina, to kulturowy, mentalny, spo-

1 G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mazewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka (rozwój 
firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, Warszawa 2009, s. 6.

2 J. Guliński, K. Zasiadły, Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005, 

s. 7.
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łeczny i organizacyjny (a często także i polityczny) kon tekst, w jakim dane rozwiązanie 

funkcjonuje”3. 

Warto więc zauważyć, że prezentowane rozwiązania są elementem polityki regional-

nej, polityki innowacyjnej, czy w ogóle polityki gospodarczej kraju (regionu). Poszuki-

wanie własnych modeli transferu wiedzy czy szerokiego i trwałego połączenia uczelni 

i środowiska akademickiego ze sferą przedsiębiorczości zwłaszcza w sytuacji obwiązy-

wania w Polsce od 1 października 2011 r. nowych rozwiązań prawnych, finansowych 

i organizacyjnych będzie mieć walor aplikacyjny. 

Autorami opisów i analiz rozwiązań w poszczególnych krajach są głównie młodzi 

przedstawiciele nauki, którzy byli uczestnikami i beneficjentami opisywanych modeli 

wspierania przedsiębiorczości akademickiej i spędzili wiele lat w Niemczech, Holandii 

i USA. Publikacja jest częścią dużego projektu związanego z promocją przedsiębiorczo-

ści akademickiej – DPPPA – Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Aka-

demickiej na Dolnym Śląsku. DPPPA to z założenia przedsięwzięcie promujące ideę 

przedsiębiorczości, zwłaszcza akademickiej. W tym przedsięwzięciu chodzi głównie 

o stworzenie możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy, wymiany poglądów, nawią-

zywania kontaktów pozwalających zamieniać naukowe osiągnięcia, akademicką reflek-

sję w przedsięwzięcia biznesowe. 

Wysoki poziom rozwoju, jak wynika z badań PARP, nie musi oznaczać automatycz-

nie wysokiego poziomu przedsiębiorczości akademickiej. „Potencjał ekonomiczny regio-

nu okazuje się być skorelowany z potencjałem regionalnej przedsiębiorczości akademic-

kiej. Im większa siła ekonomiczna województwa, tym większe prawdopodobieństwo, że 

potencjał regionalnej przedsiębiorczości akademickiej będzie ponadprzeciętnie duży”. 

Tej prawidłowości nie potwierdzają jedynie przypadki województw pomorskiego i dol-

nośląskiego. W „[…] przypadku województwa dolnośląskiego wolno wysnuć wniosek, 

że niewątpliwy progres ekonomiczny, jaki jest jego udziałem od dobrych kilku lat nie 

przekłada się mimo wszystko automatycznie i w krótkim czasie na spektakularną po-

prawę wszystkich najważniejszych interesujących nas tutaj miar, jakie określają sytuację 

oraz potencjał środowiska akademickiego i wszystkich jego najważniejszych przejawów 

instytucjonalnych”4. Refleksje nad modelem rozwoju, wspierania i promocji przedsię-

biorczości akademickiej mają więc nie tylko walor poznawczy, ale przede wszystkim 

walor aplikacyjny. 

3 Ibidem, s. 8.
4 R. Drozdowski, Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, [w:] Ekspertyzy i analizy 

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, s. 62 i 67.
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1.  Pojęcie przedsiębiorczości 

i przedsiębiorczości akademickiej

Pojęcie przedsiębiorczości jest w literaturze przed-

miotu definiowane bardzo różnie. Zakres pomy-

słów interpretacyjnych rozciąga się od uznania jej 

za zdolność do założenia własnej firmy aż po uzna-

nia jej za synonim wszelkiej aktywności. Bezpo-

średnią przyczyną istnienia różnic w definiowaniu 

tego pojęcia jest, jak zauważają niektórzy autorzy, 

zróżnicowany i złożony charakter ludzkiej osobo-

wości, motywów pracy i charakteru samej pracy1. 

Przedsiębiorczość może więc oznaczać pro-

ces; który można by za J. Schumpeterem nazwać 

procesem „twórczej destrukcji”, oznaczający prze-

budowanie dotychczasowego sposobu myślenia 

i działania, wprowadzenia nowych wyrobów, wcho-

dzenia na nowe rynki, pozyskiwania nowych źró-

deł zaopatrzenia, opracowaniu i wdrożeniu nowych 

technologii, metod, rozwiązań2. Wtedy, gdy mówi 

się o przedsiębiorczości jako procesie (sposobie 

tworzenia i budowania czegoś nowego praktycznie 

z niczego), akcentuje się umiejętność wykorzysty-

wania pomysłów i zasobów niedostrzegalnych dla 

innych3. Proces ten niesie z sobą elementy inno-

wacyjne (nowatorskie), stąd związany jest niero-

zerwalnie z ryzykiem, którego skala determinuje 

często poziom opłacalności przedsięwzięcia. Głów-

nym motywem procesu przedsię biorczości, tj. siły 

1 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowa-
cyjność, Difin, Warszawa 2010, s. 18–19.

2 Ibidem, s. 23.
3 Zob. E. Otaliński, Istota i kreowanie przedsiębiorczości, 

„Przegląd Organizacji” Nr 9, 1996.

zmuszającej przedsiębiorcę do działania jest pra-

gnienie osiągnięcia (pomnożenia) zysków. 

Przedsiębiorczość postrzegana jest też jako ze-

spół cech. W takim ujęciu oznacza ona cechy przed-

siębiorcy i przedsiębiorstwa, zawierające w sobie 

gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązy-

wania problemów, umiejętność wykorzystywania 

pojawiających się szans i okazji, elastycznego przy-

stosowania do zmieniających warunków4. Cecha 

ta, choć utożsamiana głównie z działalnością go-

spodarczą i jednostkami gospodarczymi, ujawnia 

się coraz częściej w innych dziedzinach życia, tra-

dycyjnie nie nastawionych na zysk – szkoły, szpita-

le, teatry, kluby sportowe5. 

Trzecie ujęcie związane jest z postawą wobec 

zarządzania – oznacza nastawienie na poszukiwa-

nie i wykorzystywanie okazji i nie ogranicza się do 

obecnie posiadanych zasobów, lecz poszukiwanie 

i wykorzystywanie nowych. W tym ujęciu zarzą-

dzanie (bierne) związane raczej z administrowa-

niem przeciwstawia się niejako przedsiębiorczości 

– podejściu aktywnemu, kreatywnemu. Podsta-

wowe cechy takiej postawy obejmują ponadto – 

szybkie i zdecydowane angażowanie się w okazje, 

tworzenie odpowiednich struktur zapewniających 

bezpośredni kontakt przedsiębiorcy z otocze-

niem i pracownikami, zatrudnianie odpowiednich 

specjalistów6.

4 Zob. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsię-
biorstwach. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń 1999, 

s. 25.
5 Zob. S. Kwiatkowski, Nowy świat przedsiębiorczości, „Nowe 

Życie Gospodarcze” Nr 49, 1997.
6 Ibidem. 

Krzysztof Safin 
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Przedsiębiorczość akademicka w Polsce i Europie – stymulatory i bariery rozwoju

„Przedsiębiorczość jest więc interpretowana 

jako zjawisko o bardzo szerokim wymiarze oddzia-

ływania, odnoszącym się nie tylko do sfery gospo-

darczej, lecz także do działań niekomercyjnych, 

dotyczących zarówno osobistej sfery życia ludzi, 

jak i funkcjonowania społeczeństw”7. To szerokie 

ujęcie nakazuje jednocześnie wprowadzenie okre-

ślonych kryteriów porządkujących i wyróżniają-

cych określone jej formy (rodzaje, typy). 

W odniesieniu do różnych typów przedsiębior-

czości można wskazać na różną siłę oddziaływa-

nia lokalnych i ogólnych uwarunkowań. Typolo-

gia przedsiębiorczości ma zatem nie tylko walor 

7 J. Duraj, M. Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość…, s. 24.

poznawczy czy systematyzujący, lecz także prak-

tyczny, gdyż może stanowić podstawę wyborów 

strategicznych założyciela. Będzie np. podstawą 

decydowania o poziomie nowoczesności, charak-

terze wykorzystywanych zasobów (przedsiębior-

czość tradycyjna–intelektualna), rodzaju działal-

ności (ekonomiczna–pozagospodarcza), zakresu 

współdziałania (indywidualna–zespołowa), po-

wiązań rodzinnych, stopnia uspołecznienia/cha-

rakterze celu (społeczna–komercyjna), wykorzy-

stywanych zasobach itp. Niektóre z tych typów 

są dobrze opisane w literaturze, inne są zaledwie 

propozycją możliwych podziałów (zob. tab. 1). 

Tabela 1. Typy przedsiębiorczości

Kryterium Typy przedsiębiorczości

Dominujące zasoby Tradycyjna
(bazująca na zasobach związanych material-
nych, rzeczowych) 

Intelektualna
(bazująca na wiedzy, informacji, kapitale
intelektualnym)

Charakter celu Ekonomiczna
(związana z prowadzeniem działalności gos-
podarczej, zakładaniem przedsiębiorstw) 

Pozaekonomiczna
(związana z działalnością w sektorze publicz-
nym i non-profit) 

Stopień oryginalności Innowacyjna
(oparta na nowych koncepcjach biznesowych,
oryginalnych pomysłach produktowych, pro-
cesowych, zwykle oparta na budowie nowe-
go, nieistniejącego dotąd przedsiębiorstwa
(przedsiębiorczość oryginalna), chociaż może
być kontynuacją dotychczasowej działalności
(przedsiębiorczość pochodna) 

Naśladowcza
(budowana przy legalnym wykorzystaniu
znanych pomysłów, istniejących produktów)

Zakres działania Lokalna
(wiąże się z przestrzennie ograniczonym ryn-
kiem; do skali lokalnej)

Globalna
(ma charakter uniwersalny, dotyczy rynków 
krajowych międzynarodowych)

Liczba założycieli Indywidualna
(podejmowana przez jednostki, związana czę-
sto z samozatrudnieniem) 

Zespołowa
(podejmowana przez grupy osób)

Skala działania Drobna
(związana z lokalnym rynkiem, małą skalą,
niewielkimi zasobami)

Korporacyjna
(związana z globalnym rynkiem, złożonymi 
strukturami, dużymi zasobami)

Charakter powiązań 
założycieli

Rodzinna
(wyróżnianą przez silne więzy emocjonalne
zarówno ze środowiskiem rodzinnym [domo-
wym], jak i środowiskiem lokalnym)

Anonimowa
(bez relacji kontekstu rodzinnego w relacjach 
między właścicielami, np. akcjonariuszami) 

Częstość zakładania/
czas trwania 

Jednorazowa
(ma charakter incydentalny, wiąże się z doraź-
nym celem, dla którego uruchamia się działal-
ność gospodarczą)

Wielokrotna
(wiąże się z wielokrotnymi próbami urucha-
miania własnego biznesu – zakładanych rów-
nolegle – przedsiębiorczość portfelowa lub
uruchamianych po likwidacji poprzednich – 
przedsiębiorczość seryjna)
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W zestawie zaprezentowanych wyżej, a wy-

stępujących w praktyce typów przedsiębiorczości, 

znajdują się takie, których przejawy znane są „od 

zawsze”, jak np. warsztaty rzemieślnicze, drobne 

punkty handlowe i usługowe, jak i formy nowo-

czesne o znacznie krótszej historii, które wiążą się 

głównie z charakterem wykorzystywanych zaso-

bów. Na potrzeby dalszych analiz omówione zo-

staną tylko te, które wiążą się z działalnością opar-

tą na wiedzy i dotyczą jej pozaekonomicznych 

aspektów. 

Dosyć powszechnie uznaje się, że przedsiębior-

czości nie można redukować jedynie do działalno-

ści gospodarczej prowadzonej przez podmioty pry-

watne. Wiele z jej przejawów odnosi się do działań 

innowacyjnych służących rozwiązywaniu proble-

mów społecznych, tworzeniu i podtrzymywaniu 

wartości społecznych8. Chociaż mieszczą się one 

w ramach znanych definicji przedsiębiorczości, 

to odnoszą się do działalności pozaekonomicznej 

(pozagospodarczej). 

Jak stwierdza T. Kraśnicka9, przedsiębiorczość 

pozaekonomiczna występuje w dwóch odmianach 

– jako administracyjna i społeczna (w sektorze pu-

blicznym i non-profit). 
W odniesieniu do sektora organizacji poza-

rządowych przyjęło się używanie terminu przed-

siębiorcy społecznego i przedsiębiorczości spo-

łecznej10. Przy czym przedsiębiorstwo społeczne 

określane jest jako organizacja, która jest zorien-

towana na maksymalizację korzyści społecznych, 

wyznacza sobie cele ściśle społeczne i która inwe-

stuje nadwyżki w działalność lub we wspólnotę, 

a nie na osiąganie maksymalnego zysku na rzecz 

akcjonariuszy lub właścicieli11. 

Dosyć powszechnie przyjęło się uznawać, że 

cechami przedsiębiorstwa społecznego jest prymat 

celów indywidualnych i społecznych nad zyskiem, 

demokratyczna kontrola sprawowana przez człon-

ków, połączenie interesów członków, użytkow-

ników i interesu ogólnego, otwarte i dobrowolne 

członkostwo, rozwijanie i przyjmowanie wartości 

8 M. Łaguna, Przekonania na własny temat i aktywność celowa. 
Badania nad przedsiębiorczością, tom 12, Gdańsk 2010, s. 20.

9 T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicz-
nej i pozaekonomicznej, Katowice 2002, s. 158.

10 M. Rechulicz, Organizacje pozarządowe – alternatywa dla 
przedsiębiorczości czy przedsiębiorczość?, Trzeci sektor 7/2006, 

s. 37.
11 R.L. Martin, S. Osberg, Definicja przedsiębiorstwa społecz-

nego http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/316024?doc_pg=5

solidarności i odpowiedzialności, autonomiczne 

zarządzanie i niezależność od władz państwo-

wych, przeznaczanie nadwyżki na stały rozwój 

celów i usług dla członków lub wspólnych zadań 

[J. Hauser, N. Laurisz…, s. 11].

Według R.L. Martin, S. Osberg twierdzenie, że 

różnica między przedsiębiorczością a przedsiębior-

czością społeczną polega głównie na motywacji, 

tzn. że przedsiębiorcy napędzani są chęcią mate-

rialnego zysku, a przedsiębiorcy społeczni kieru-

ją się altruizmem, nie jest prawdziwe. To, co na-

prawdę bardzo motywuje zarówno przedsiębiorcę, 

jak i przedsiębiorcę społecznego to okazje, które 

dostrzegają, czerpanie satysfakcji z procesu reali-

zacji swoich pomysłów, niezależnie, czy działają 

w ramach rynku, czy w kontekście non-profit. To, 

co wyróżnia przedsiębiorców społecznych to pry-

mat korzyści społecznych. „W przeciwieństwie 

do oferty przedsiębiorcy, która zakłada istnienie 

rynku będącego w stanie zapłacić za innowację, 

a nawet przynieść inwestorom znaczny wzrost, 

oferta przedsiębiorcy społecznego skierowana jest 

do zaniedbanej czy defaworyzowanej ludności, do 

której nie docierają świadczenia i która nie posiada 

środków finansowych czy znaczenia politycznego, 

by samemu osiągnąć korzyści niosące ze sobą prze-

miany. Nie oznacza to, że żelazną zasadą przedsię-

biorców społecznych jest stronienie od ofert przy-

noszących zysk” [R.L. Martin, S. Osberg].

Przedsiębiorczość akademicka

Formy aktywności gospodarczej oparte na wiedzy, 

wykorzystujące wyniki prac naukowych i struktu-

ry uczelni i ośrodków badawczych są tymi, które 

coraz częściej postrzega się jako symbol innowa-

cyjności i nowoczesności. Uznaje się dodatkowo, 

że te rodzaje przedsiębiorczości w sposób najpeł-

niejszy wykorzystują potencjał, zasoby społeczno-

ści akademickiej, a przez to nie wymagają zbyt-

niego odchodzenia od ich zasadniczych obszarów 

kompetencji. Przy tym tworzywo, na bazie które-

go można by budować koncepcje biznesowe (tzn. 

wiedza), istnieje na co dzień i nie zużywa się. Ten 

rodzaj przedsiębiorczości, zwany umownie i nie-

jednoznacznie przedsiębiorczością akademicką 

ma charakter bardzo zróżnicowany i z trudem 

daje się wpisać w zaproponowaną dwubiegunową 

typologię. 

Przedsiębiorczość akademicka utożsamiana 

jest (np. w krajach anglosaskich) z procesem po-

wstawania na uczelniach firm typu spin-off lub 
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PROCESY ZAŁOŻYCIELSKIE WE WSZYSTKICH BRANŻACH

Procesy założycielskie w branżach o dużym udziale wiedzy

Procesy założycielskie dokonywane 
przez akademików dzielą się na:

Spin-off
bazują na nowej wiedzy/
nowych technologiach 

z badań publicznych
Tranfer następuje poprzez

(pozostałe) start up’s
transer wiedzy/technologii jest

działalnością poboczną
i dla przedsiębiorstwa ma

Spin-off’y
technologiczne

...
wykorzystanie 
wyników badań

Spin-off’y
kompetencyjne

...
wykorzystanie 

kompetencji

Pozostałe 
start up’s 

z efektem 
transferu 

wiedzy

... wielkie 
znaczenie

Związane
z działalnością

B+R

Pozostałe 
start up’s 

bez efektu 
transferu 

wiedzy

małe/żadne
znaczenie

Bez 
działalności 

B+R

Procesy 
założycielskie
w pozostałych

branżach

Pozaakademickie
procesy 

założycielskie

Ryc. 1. Spin-off w strukturze procesów założycielskich

Źródło: J. Egeln, S. Gottschalk, Ch. Rammer, Spinoff-Gründungen aus der öffentlichen Forschung in Deutschland, Mann-

heim, 2002, s. 10.

badań i „upraktycznienia” działalności dydaktycz-

nej i badawczej. „Przedsiębiorczość akademicka 

przełamuje dość powszechny schemat myślenia, 

że prowadzenie własnej firmy i próby komercyjne 

są sprzeczne z zasadami pracy badawczej, a tym 

samym niewłaściwe dla przedstawicieli środowiska 

naukowego”15.

Podobnym zakresem problemowym obej-

muje się pojęcie przedsiębiorczości intelektu-

alnej. Dotyczy ona zarówno bazy (zasobów), 

na której buduje się przedsiębiorstwo – głów-

nie zasoby intelektualne (wiedza), jak i osób 

uczestniczących w procesie przedsiębiorczości 

– intelektualistów. Przedsiębiorczość intelektu-

alna, wykorzystując wiedzę jako uniwersalny 

substytut wszelkich zasobów zapewnia przewa-

gę nad przedsiębiorczością tradycyjną i stanowi 

poniekąd zachętę do przedsiębiorczego zaanga-

żowania ludzi nauki. Przedsiębiorczość intelektu-

alną charakteryzuje sześć podstawowych cech16. 

Łączenie dwu nietradycyjnych zasobów – 

wiedzy i kontaktów. Dzięki wiedzy buduje 

się nowe kontakty, nowe kontakty pozwalają 

pogłębiać wiedzę:

15 Przedsiębiorczość akademicka..., s. 34.
16 M. Bielski, Recenzja książki S. Kwiatkowskiego, Przed-

siębiorczość intelektualna, „Przegląd Organizacji” 6/2000.

spin-out oraz z przedsiębiorczością samej uczel- 

ni12, występującej jako oferent nowych techno-

logii i know-how (zob. ryc. 1). W takim ujęciu jest 

to  nowy, niezwykle atrakcyjny mechanizm komer-

cjalizacji naukowego know-how. Przedsiębiorczość 

akademicka częściej postrzegana jest jako „[…] 

aktywność biznesowa osób zawodowo związanych 

z uczelnią (pracowników naukowych), jak i tych, 

dla których pobyt na uczelni jest pewnym etapem 

w życiu – studentów czy doktorantów i obejmu-

je również promocję przedsiębiorczości, eduka-

cję dotyczącą przedsiębiorczości, aktywizowanie 

przedsiębiorczości”13.

Przedsiębiorczość akademicka, zwłaszcza w od-

niesieniu do studentów, postrzegana jest jednak 

również jako wszelki przejaw aktywności nie 

związanej z biznesem, aktywność w zdobywa-

niu doświadczeń, udział w kołach naukowych14. 

Przedsiębiorczość akademicka to także ścisła 

współpraca uniwersytetu z praktyką życia gospo-

darczego i społecznego w zakresie komercjalizacji 

12 Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-

-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport 
z badania, G. Banerski i in., Polska Agencja Rozwoju Przedsię-

biorczości, Warszawa 2009, s. 32–33.
13 Ibidem, s. 33.
14 Przedsiębiorczość akademicka w Wielkopolsce. Raport z badań. 

Public Profits sp. z o.o., dla Urzędu Miasta Poznania, Poznań, 2007.
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Zdolność do integrowania różnych faz proce-
su decyzyjnego, co prowadzi do nowej jakości 

i nieoczekiwanych wyników;

Dostrzeganie globalnych uwarunkowań dzia-

łań podejmowanych lokalnie;

Umiejętność tworzenia strategii wygrywają-

cych (każdy z wybranych wariantów działa-

nia przynosi satysfakcjonujące wyniki);

Traktowanie działalności gospodarczej jako 

wyzwania i przygody;

Przywiązywanie dużej wagi do kwestii etycz - 

 nych. 

W nowoczesnych gospodarkach na styku naro-

dowego i regionalnych systemów innowacji powsta-

je funkcjonalny system transferu technologii 
i komercjalizacji wiedzy (STTiKW), obejmujący 

podmioty i mechanizmy umoż-

liwiające przekształcanie wiedzy 

w nowe wyroby, usługi, techno-

logie, rozwiązania organizacyjne 

i marketingowe. To specyficzny 

„krwiobieg”  gospodarki opartej 

na wiedzy, na który składają się:

1. Instytucje sfery nauki 
i badań (instytuty nau kowe, 

szkoły wyższe, centra badaw-

cze, działy rozwojowe przedsię-

biorstw, samodzielne laborato-

ria) tworzące podstawy nowej 

wiedzy i kreują ce podaż pomy-

słów, idei, rozwiązań technolo-

gicznych, organizacyjnych.

2. Innowatorzy (innowa cyjni 

przedsiębiorcy, małe i średnie 

innowacyjne przedsiębiorstwa)

przekształcający wiedzę, idee 

i pomysły w nowe rynkowe pro-

dukty, technologie i usługi.

3. Ośrodki innowacji (par-

ki i inkubatory technolo giczne, 

centra transferu technologii, preinkubatory, akade-

mickie inkubatory), wspierające procesy innowa-

cyjne poprzez różnego typu formy pomocy i usługi 

proinnowacyjne.

4. Wyspecjalizowane fundusze finansowa-
nia innowacji (fundusze kapitału zalążkowego, 

venture capital, anioły biznesu), oferujące specjalne 

narzędzia finansowania ryzyka wynikającego ze 

specyfiki procesów innowacyjnych.

5. Rynkowi dostawcy usług doradczych, 
szkoleniowych i informacyjnych oferujący na 

komercyjnych zasadach pomoc w realizacji proce-

sów transferu i komercjalizacji technologii”17.

2.  Stan przedsiębiorczości akademickiej  

w Polsce i Europie

Innowacyjność gospodarki jest, jak się wydaje, jed-

nym z istotnych elementów determinujących po-

ziom przedsiębiorczości akademickiej. Należy ją 

traktować jako składową „siły ssania” gospodarki 

– jej podatności na dopływ nowych myśli, rozwią-

zań, kreatywnych zachowań. Tę otwartość gospo-

darki budują zarówno – społeczny system wartości 

(„chciwość rzeczy nowych”), system kształcenia 

(kształcenie dla gospodarki wiedzy), ale również 

dostępne źródła finansowania, instytucje czy poli-

tyka gospodarcza państwa (zob. ryc. 2).

Taką sekwencję logiczną przedstawia M.E. Por-

ter18, zakładając, że innowacyjność gospodarki jest 

kluczem do dobrobytu społeczeństwa.

Niski poziom innowacyjności nie oznacza, 

wbrew pozorom, wzrostu szans dla sektorów wie-

17 K.B. Matusiak, J. Guliński, Rekomendacje zmian w polskim 
systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Warszawa 

2010, s.13.
18 M.E. Porter, Innovations and Competitiveness: Findings on 

the Netherlands, Organizing In novation in the Knowledge – Based 
Economy, The Hague, The Netherlands, December 3, 2001, s. 3.

Ryc. 2. Krajowy System Innowacji

Źródło: Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji 
wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, Warszawa 2010, s. 14.

Rynkowi dostawcy usług proinnowacyjnych

Otoczenie regionalne, środowisko innowacji i przedsiębiorczości

REGIONALNY  SYSTEM  INNOWACJI

KRAJOWY  SYSTEM  INNOWACJI

Instrumenty finansowe

Polityka

naukowo-badawcza

Polityka

edukacyjna

Polityka

innowacyjna

Polityka

przedsiębiorczości

Polityka

MSPyj yj ę

Nowe technologiczne firmy
spin-off, spin-out

Innowacyjne przedsiębiorstwa
małe, średnie i duże

RYNEK

INNOWATORZY

B+R

Informacja InnowacjaUsługa proinnowacyjnaTransfer technologii Kadry
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dzy (badań) – kształtowania się dużego, chłonne-

go rynku. Dla osób i przedsięwzięć innowacyjnych 

(w tym powstających na uczelniach i transferowa-

nych do gospodarki) stanowi to raczej istotną barie-

rę przejawiającą się w utrudnieniach natury admi-

nistracyjnej, organizacyjnej, finansowej i mentalnej. 

Takie podejście do innowacji jest nie tylko in-

tuicyjnie uzasadnione, lecz również zgodne z ewo-

lucją koncepcji innowacji – od modelu liniowego, 

gdzie punktem wyjścia są badania i rozwój – do 

modelu systemowego, w którym innowacja stano-

wi produkt interakcji między ludźmi, organizacja-

mi a ich otoczeniem, a także wykazuje, że poli-

tyka innowacyjna musi rozszerzyć swój horyzont 

myślowy poza same badania19. „Innowacja nie 

jest jednokierunkowym procesem, powodowanym 

19 Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 
2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006, s. 12.

C – centralny łańcuch innowacji
f – pętle zwrotne
F – informacja zwrotna szczególnej wagi
K – R –  połączenia między wiedzą a badaniami i informacje zwrotne. Jeśli problem rozwiązano w punkcie K, połączenie 3 do R nie 

jest aktywowane, gdyż zwrotna informacja z badań (połączenie 4) jest problematyczna – linia przerywana
D – bezpośrednie połączenie między badaniami a problemami w stadium opracowania rozwiązań i projektów
I – wsparcie badań naukowych za pomocą instrumentów, maszyn, narzędzi i procedur technologicznych
S –  wsparcie badań przez dyscypliny nauki związane z obszarem produkcji w celu uzyskania bezpośrednich informacji oraz 

przez obserwację zewnętrznych działań; uzyskane informacje mogą zostać zastosowane w dowolnym punkcie cyklu

Rys. 3. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Źródło: Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 

2006, s. 13.

Opracowanie 

i/lub stworzenie

projektu

analitycznego

Dystrybucja

i wprowadzenie

na rynek

Modernizacja 

projektu 

i zastosowanie

Projekt 

szczegółowy 

i teksty

Potencjalny 

rynek

BADANIA

WIEDZA

F

D K

R R R

K K SI

f f f

f

f

f

1 2 1 2 1 2

C C C C

jedynie przez rozwój naukowy, lecz ma charak-

ter interaktywny z silnym elementem informacji 

zwrotnej. Można ją scharakteryzować jako proces 

kumulacyjnego zdobywania wiedzy, który w więk-

szej części pozostaje poza formalnymi działania-

mi badawczo-rozwojowymi, i w której zasadniczą 

rolę odgrywają aspekty organizacyjne”20 (ryc. 3).
Powyższe przesłanki każą uzupełnić oceny 

stanu polskiej przedsiębiorczości akademickiej21 

o oceny poziomu innowacyjności polskiej gospo-

darki i polskiego społeczeństwa. Występujące w li-

teraturze przedmiotu miary w tym zakresie obej-

mują najczęściej22:

20 Ibidem, s. 13.
21 Por. np. opracowania PARP (www.parp.gov.pl).
22 B. Jurkowska, Analiza poziomu innowacyjności polskiej go-

spodarki a polityka innowacyjna państwa, „PWSZ IPiA Studia Lu-

buskie”, tom V, Sulechów 2009.

ZDOLNOŚCI  INNOWACYJNE  KONKURENCYJNOŚĆ (efektywność)  DOBROBYT
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a) ogólny poziom innowacyjności mierzony 

w formie tzw. europejskiej tablicy wyników w dzie-

dzinie innowacyjności,

 b) wielkość sektora badań i rozwoju charakte-

ryzowana poprzez wielkość w relacji do PKB, a tak-

że poprzez strukturę źródeł nakładów, 

c) liczbę przedstawianych wynalazków albo 

wniosków patentowych,

d) poziom wykorzystania technologii infor ma- 

  cyjnych.

Wydaje się, że ogólną ocenę poziomu inno-

wacyjności polskiej gospodarki dobrze oddaje po-

niższa analiza SWOT. Zestawienie sporządzone 

przez Ministerstwo Gospodarki mimo upływu lat 

nie straciło swej aktualności, a niektóre krytyczne 

zapisy należałoby wręcz wzmocnić (np. poziom 

nakładów na B+R) (tab. 2). 

2.1.  Innowacyjność społeczeństwa i gospodarki 

(ryc. 4)

„Według Innovation Union Scoreboard najbardziej 

innowacyjni w Europie są Skandynawowie oraz 

Niemcy. Najbardziej innowacyjnym krajem jest 

Szwecja, na kolejnych miejscach znalazły się Dania, 

Mocne strony Słabe strony

Wysokie zdolności dostosowawcze przedsiębiorstw, prze-
jawiające się m.in. w uniknięciu szoku adaptacyjnego po 
przystąpieniu do UE

Utrudnione warunki dla prowadzenia działalności gospo-
darczej (wysokie koszty prowadzenia działalności gos-
podarczej, w tym zbyt duże obciążenia fiskalne przed-
siębiorstw również związane z pozapłacowymi kosztami 
pracy, niestabilne i mało przejrzyste otoczenie prawne, 
biurokracja, słabość sądów)

Wysoka dynamika wzrostu sektora usług, technologii in-
formacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT)

Słaba koordynacja polityki innowacyjnej na poziomie ad-
ministracji centralnej, a także brak doświadczenia admini-
stracji regionalnej

Wzrost liczby absolwentów i osób uzyskujących tytuł 
doktora

Słaba współpraca między sferą B+R a przemysłem

Rozwój szkolnictwa wyższego i wzrost wskaźnika skolary-
zacji na poziomie wyższym

Słabe tempo reform struktury instytucjonalnej publiczne-
go sektora B+R podnoszących jego jakość i przydatność 
dla gospodarki

Przygotowanie RSI w większości polskich regionów Słabe instytucje pośredniczące między sferą B+R 
a prze  mysłem

Duża liczba organizacji otoczenia przedsiębiorców Niski poziom i niewłaściwa struktura nakładów na 
B+R (w tym niski udział nakładów na B+R ze strony 
przed siębiorstw

Duża baza B+R i potencjał intelektualny Słaba kooperacja między przedsiębiorstwami

Utrzymująca się przewaga kosztowa w stosunku do wyso-
kich kwalifikacji zasobów ludzkich

Niski poziom wynalazczości

Niski poziom wykorzystania praw własności przemysłowej

Niska świadomość przedsiębiorstw i naukowców w zakre-
sie praw własności intelektualnej

Brak kapitału na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, 
zwłaszcza przedsiębiorstw innowacyjnych, w tym typu 
start-up oraz słabo rozwinięty rynek venture capital

Słaby popyt na innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi

Niskie nasycenie gospodarki nowoczesnymi technologiami 
i opóźnienia w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego

Niedostateczne powiązanie systemu edukacji z rynkami 
pracy

Tabela 2. Poziom nakładów na B+R 
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Źródło: Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007–2013 MG, Warszawa 2006, s. 49–51.

Szanse Zagrożenia

Niski wskaźnik edukacji ustawicznej

Niska skłonność do innowacyjności oraz niski poziom in-
nowacyjności przedsiębiorstw

Niedostateczny rozwój programów edukacyjnych kształtu-
jących postawy innowacyjne

Relatywnie niska produktywność

Niska świadomość roli innowacji i przedsiębiorczości 
w rozwoju gospodarczym

Rozwój i wzmocnienie instytucji wspierających przed - 
się biorstwa

Niewystarczająca współpraca między szczeblem central-
nym a regionalnym 

Zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i związany 
z tym transfer nowoczesnych technologii i know-how

Utrzymywanie się niskiego poziomu, dynamiki i nieko-
rzystnej struktury nakładów na B+R

Rozwój badań naukowych i prac rozwojowych w szczegól-
ności w ramach współpracy międzynarodowej

Odpływ najlepiej wykształconej i doświadczonej kadry 
(w tym naukowców), jak również bardziej aktywnej siły 
roboczej

Rozwój potencjału edukacyjnego w sferach decydujących 
o konkurencyjności gospodarki

Wzrastająca atrakcyjność innych lokalizacji dla inwestycji 
zagranicznych

Koncentracja pomocy z funduszy strukturalnych na inwe-
stycjach sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworze-
niu nowych miejsc pracy

Spadające zainteresowanie ścisłymi kierunkami kształce-
nia na polskich uczelniach

Uproszczenie prawa oraz usprawnienie otoczenia regula-
cyjnego przedsiębiorców

Starzenie się społeczeństwa

Wzrastająca świadomość konieczności radykalnych reform 
w sektorze B+R i uruchomienia tego sektora jako podsta-
wowego zasobu GOW w Polsce

Zwiększenie roli regionów w polityce innowacyjnej

Zmiana kierunków udzielania pomocy publicznej na po-
moc horyzontalną i regionalną

Dostęp do globalnych rynków technologii

Cd. tabeli 2 

Finlandia i Niemcy, przekraczający średnią UE-27 

o co najmniej 20%. Wokół średniej unijnej oscyluje 

grupa krajów „doganiających”, czyli Austria, Belgia, 

Cypr, Estonia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksem-

burg, Słowenia i Wielka Brytania, którzy przekra-

czają średnią UE-27 o mniej niż 20% lub są o nie 

więcej niż 10% poniżej tej średniej. Wśród „umiar-

kowanych innowatorów” są państwa śródziemno-

morskie oraz kraje Europy Środkowej, w tym Chor-

wacja, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, a także 

Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia i Włochy. Ich 

wyniki są słabsze od średniej UE-27 o nie więcej niż 

50%. Wśród „słabych innowatorów” są: Bułgarzy, 

Łotysze, Litwini i Rumuni z wynikami o 50% i wię-

cej poniżej średniej dla UE-27”23, 24. 

23 W. Żółcińska, Polska mało innowacyjna, wg Innovation 

Union Scoreboard, http://ceo.cxo.pl/news/367185/Polska.malo. 

innowacyjna.wg. Innovation.Union.Scoreboard.html.
24 Innovation Union Scoreboard stworzona została na pod-

stawie 25 wskaźników z zakresu badań naukowych i innowa-

cji, pogrupowanych w trzy główne kategorie; opportunity factors, 
czyli zasoby ludzkie, środki finansowe oraz systemy badawczo-

-naukowe; company factors – stopień innowacyjności europejskich 

firm mierzony ich inwestycjami, intensywnością relacji bizneso-

wych i przedsiębiorczością oraz aktywami intelektualnymi oraz 

output factors – wskazujące na przełożenie innowacyjności na 

korzyści ekonomiczne dla gospodarki, tamże.
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Polska tradycyjnie w tych rankingach zajmu-

je końcową pozycję. Zaliczana jest do krajów – 

umiarkowanych innowatorów – o wskaźniku niż-

szym od średniej europejskiej. „Za mocne strony 

Polski Komisja Europejska uznała zasoby ludzkie, 

czyli dostępność wysoko kwalifikowanej kadry, 

inwestycje firm w innowacje, a także gospodar-

cze skutki innowacji dla eksportu, zatrudnienia 

i sprzedaży. Słabo wypadły takie komponenty 

wskaźnika innowacyjności, jak: współpraca mię-

dzy samymi przedsiębiorstwami w dziedzinie in-

nowacji oraz związki między nimi a sektorem pu-

blicznym, mała liczba patentów oraz relatywnie 

mała liczba firm, które z sukcesem wprowadzają 

innowacje na rynek”25.

2.2.  Wykorzystanie technologii komunikacyjnych 

(ryc. 5)

The Global Information Technology Report 2010–

2011 dokonuje ocen poszczególnych krajów pod 

względem poziomu wykorzystania technologii ko-

munikacyjnych. Ranking oparty jest na uwzględ-

nieniu 71 wskaźników, zarówno tych gospodar-

25 A.  Wciąż jesteśmy mało innowacyjni na tle Unii, 
www.rp.pl. 18-03-2010. 

Ryc. 4. Innowacyjność społeczeństwa i gospodarki
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Ryc. 5. The Networked Readiness Index 2010–2011

Źródło: The Global Information Technology Report 2010–2011 Transformations 2.0, World Economic Forum, Gene-

va 2011, s. 19. Wskaźniki syntetyczne zawarte w raporcie sytuują Polskę na 62. pozycji wśród 138 krajów.
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czych, jak i społecznych. Wśród nich znajdują 

się m.in.: liczba nowych patentów czy liczba abo-

nentów telefonii komórkowej. Polska w ogólnym 

rankingu znajduje się na 62. miejscu. Wykorzy-

stanie technologii przez administrację państwo-

wą plasuje nas dopiero na 93. pozycji, natomiast 

wskaźnik gotowości biznesowej na 54. miejscu, 

a wykorzystanie nowoczesnych technologii komu-

nikacyjnych przez osoby indywidualne na 46. Na 

podstawie przedstawionych danych należy stwier-

dzić, że gotowość i otwarcie społeczeństwa na in-

nowacje i nowoczesne technologie zdecydowanie 

wyprzedza zaawansowanie technologiczne ze stro-

ny administracji rządowej26.

2.3. Nakłady na B+R

„Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników 

do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest od-

setek podmiotów wdrażających innowacje produk-

towe lub procesowe. Polska znajduje się na jednym 

z ostatnich miejsc w rankingu krajów UE-27 pod 

względem udziału przedsiębiorstw prowadzących 

działalność innowacyjną w ogólnej liczbie firm 

w Przemyśle (wykres 1). Według najnowszych do-

stępnych danych Eurostat7 za lata 2006–2008 

wskaźnik ten odnoszący się do przedsiębiorstw 

o liczbie pracujących powyżej 9 osób dla Polski 

spadł w porównaniu z ubiegłym okresem i ukształ-

tował się na poziomie 22%, co stanowiło trzeci 

najniższy wynik w Unii Europejskiej, tuż przed 

Rumunią i Węgrami (po 21,7%). Ogromna prze-

paść dzieli Polskę w stosunku do czołówki UE. Dla 

przykładu najlepszy pod tym względem kraj w UE 

– Niemcy – zanotował odsetek przedsiębiorstw in-

nowacyjnych w populacji firm na poziomie 72%”27 

(tab. 3).

Jak wynika z Raportu o stanie sektora28 potencjał 

innowacyjny i badawczy sektora MSP jest niewiel-

ki. „W skali kraju małe firmy były źródłem zale-

dwie 6% nakładów na innowacje, średnie 22%, 

a pozostałe nakłady to działalność dużych przed-

siębiorstw. W przekroju regionalnym największe 

znaczenie w nakładach innowacyjnych miał sektor 

MSP w województwie łódzkim – 53%. Powyżej 

26 http://www.innopomorze.pl/the-global-information-

-technology-report-2010-2011.html
27 Innowacyjność 2010, Raport przygotowany pod kierun-

kiem A. Wilmańskiej, PARP, Warszawa 2010, s.11.
28 Raport o  stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2004–2005, red. A. Tokaj-Krzewski i S. Pyciń-

ski, PARP, Warszawa 2006.

40% regionalnych nakładów innowacyjnych po-

wstało w MSP w kujawsko-pomorskim, lubelskim 

i warmińsko-mazurskim. Najmniejsze  znaczenie – 

poniżej 20% mają małe i średnie przedsiębiorstwa 

w zachodniopomorskim i podkarpackim29. „Z in-

nych badań wynika, że jedynie 1,2% całej populacji 

badanych firm mikro deklaruje zamiar prowadze-

nia, zakupu lub zlecenia prac badawczo-rozwojo-

wych w przyszłości30”. Przy czym prace badawcze 

prowadzone przez sektor MSP mają zazwyczaj 

charakter dorywczy. Struktura nakładów inno-

wacyjnych w Polsce jest odpowiednia dla państw 

o bardziej tradycyjnej gospodarce, w których głów-

nie wdraża się technologie opracowane gdzie in-

dziej. Szczególnie dotyczy to małych i średnich 

przedsiębiorstw, gdyż ich potencjał do prowadze-

nia własnych prac badawczych jest mniejszy niż 

dużych. W rezultacie dominują wydatki inwesty-

cyjne stanowiąc przeciętnie w Polsce 87% nakła-

dów na innowacje MSP przemysłowych. Mniejszy 

udział inwestycji w nakładach innowacyjnych wy-

stępuje w regionach, gdzie są większe nakłady na 

B+R, gdyż te dwie kategorie wydatków przeważają 

w Polsce. W UE-15 wydatki inwestycyjne to około 

22% nakładów innowacyjnych. Taka modernizacja 

w Polsce jest konieczna, ale dobrze byłoby, gdyby 

zakupy inwestycyjne zmierzały do stworzenia bazy 

technicznej dla prowadzenia przez firmy własnych 

prac badawczych. Inaczej nikłe są szanse Polski na 

szybki rozwój”31 (ryc. 6).

Z cytowanego Raportu wynika również, że 

„udział MSP wprowadzających własne innowacje 

w ogólnej liczbie MSP wynosił w Polsce [...] 12,5%. 

Dla porównania, wskaźnik ten wynosił 44,7% dla 

Austrii, dla Danii – 43,4%. Jedne z najsłabszych 

wyników odnotowały Węgry – 13,2% oraz Łotwa 

i Słowenia – 14,9%”32. Ogólną diagnozę tego stanu 

zwięźle formułuje K. Moszkowicz, stwierdzając, że 

„[...] na obecnym etapie przemian gospodarczych 

są sposoby zarabiania pieniędzy łatwiejsze niż 

wdrażanie innowacji33”. Tylko 1% przedsiębiorstw 

zakłada w swoich strategiach rozwoju innowacje 

29 Raport o  stanie sektora małych i średnich przedsiębior stw w Pol-
sce w latach 2004–2005, s. 41.

30 Zob. www.parp.gov.pl (prezentacja „Innowacyjność 

MSP. 1.07.2005).
31 Raport o  stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

w Polsce w latach 2004–2005..., s. 42.
32 Przedsiębiorczość w Polsce, 2006, s. 51–52.
33 K. Moszkowicz, Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, 

Wyd. AE Wrocław, 2001, s. 167.
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Źródło: Innowacyjność 2010, Raport przygotowany pod kierunkiem A. Wilmańskiej, PARP, Warszawa, 2010, s. 12.

Ogółem [%] 10–49 [%] 50–249 [%] >249 [%]

Niemcy 72 Niemcy 68 Niemcy 79 Estonia 92

Belgia 54 Cypr 49 Estonia 73 Niemcy 91

Estonia 53 Belgia 47 Cypr 72 Austria 89

Finlandia 53 Finlandia 47 Belgia 70 Finlandia 87

Irlandia 52 Irlandia 45 Irlandia 70 Irlandia 86

Cypr 52 Estonia 44 Austria 70 Szwecja 86

Szwecja 50 Portugalia 44 Włochy 66 Belgia 84

Austria 49 Szwecja 43 Norwegia 65 Portugalia 84

Portugalia 48 Dania 40 Szwecja 64 Hiszpania 84

Dania 46 Włochy 40 Finlandia 63 Cypr 82

Luksemburg 45 Austria 38 Portugalia 63 Słowenia 82

Włochy 44 Holandia 35 Malta 63 Włochy 80

Holandia 42 Luksemburg 34 Holandia 61 Dania 79

Czechy 42 Czechy 34 Francja 59 Luksemburg 79

Norwegia 42 Norwegia 33 Hiszpania 59 Norwegia 79

Słowenia 40 Francja 33 Dania 58 Francja 77

Francja 40 Chorwacja 33 Luksemburg 57 Czechy 74

Chorwacja 38 Słowenia 31 Czechy 54 Holandia 73

Malta 37 Malta 29 Słowenia 54 Malta 73

Hiszpania 34 Hiszpania 29 Chorwacja 48 Chorwacja 72

Bułgaria 29 Bułgaria 25 Bułgaria 37 Litwa 65

Łotwa 27 Łotwa 23 Litwa 37 Łotwa 64

Słowacja 26 Słowacja 20 Słowacja 35 Polska 62

Litwa 26 Litwa 18 Polska 34 Słowacja 60

Polska 22 Rumunia 18 Łotwa 33 Bułgaria 59

Węgry 22 Węgry 16 Węgry 31 Węgry 59

Rumunia 22 Polska 15 Rumunia 27 Rumunia 45

Tabela 3. Odsetek firm innowacyjnych w wybranych krajach w latach 2006–2008

jako źródło przyszłej przewagi konkurencyjnej34. 

Do tych „łatwiejszych” sposobów zalicza – prze-

szłość „nomenklaturową”, energię osobistą (self 
made men), wcześniejsze doświadczenia. Przyczyn 

niskiej skłonności należy też poszukiwać w ogól-

nie niskim poziomie innowacyjności polskiej go-

spodarki (ryc. 7).

34 Przedsiębiorczość w Polsce, s. 49.

2.4. Nakłady na B+R

Nakłady na B+R w relacji do PKB są w Polsce 

niższe niż średnia europejska (0,56% do 1,84%). 

W systemie finansowania tego sektora dominuje 

finansowanie budżetowe przy niewielkim udzia-

le podmiotów gospodarczych w tych nakładach. 

Stan ten z jednej strony rodzi pasywne postawy 

naukowców [nie ma potrzeby poszukiwania ryn-

kowych odbiorców wyników badań], z drugiej zaś 
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Ryc. 7. Udział nakładów B+R w nakładach na innowacje firm usługowych różnych klas wielkości

Źródło: Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku, Eksperty-

za dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, red. E. Wojnicka.
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Źródło: B. Jurkowska, Analiza poziomu innowacyjności polskiej 
gospodarki a polityka innowacyjna państwa, PWSZ IPiA Studia 

Lubuskie, tom V, Sulechów 2009.

Wyszczególnienie 2004 2007

Ogółem w tym ośrodki:

z budżetu

podmiotów gospodarczych

jednostek B+R i PAN

instytucje zagraniczne i organizacje 

międzynarodowe

pozostałe

100,0

61,7

22,6

7,5

5,2

3,0

100,0

58,5

24,5

6,4

4,7

5,9

Tabela 4. Struktura nakładów na działalność B+R wg 
źródeł finansowania w latach 2004–2007 [w %]

Ryc. 6. Powody niewprowadzania innowacji według polskich przedsiębiorców

Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce, s. 50.

0 50 100 150 200 250 300 350

brak środków na tego typu nakłady

specyfika rynku nie wymaga tego typu nakładów

specyfika produktu/usługi nie wymaga ponoszenia tego typu

nakładów 

brak dostępu do zewnętrznych instrumentów finansowych

brak informacji technicznej do wprowadzenia rozwiązań
innowacyjnych

brak dostępu do zewnętrznego know-how 

brak wykwalifikowanej kadry

nie wiem/trudno powiedzieć

inne

nie zachęca przedsiębiorców do sięgania po opra-

cowania, które nie mają wartości praktycznej [ryn-

kowej]. Nie mobilizuje też młodych naukowców 

do zakładania spin-off, gdyż „ssanie” rynku jest 

bardzo ograniczone. Jak się twierdzi, jedynie poja-

wienie się „przedsiębiorczych uniwersytetów”, tzn. 

m.in. takich, które swoje funkcjonowanie opierają 

w 70% na pozabudżetowych źródłach finansowa-

nia, może ten stan zmienić (ryc. 8), (tab. 4).

Do oceny poziomu innowacyjności gospodarek 

stosuje się często jako miernik liczbę zgłaszanych 

wynalazków albo wniosków patentowych. Kształ-

tuje się ona dla Polski znacznie poniżej poziomu 

średniego (3,03 na 1 mln mieszkańców w PL do 

128,0 dla UE) (ryc. 9).
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Ryc. 8. Nakłady na działalność B+R w Polsce na tle wybranych państw, w 2008 r.

Źródło: B. Jurkowska, Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki a polityka innowacyjna państwa, PWSZ IPiA 

Studia Lubuskie, tom V, Sulechów 2009.

Ryc. 9. Liczba wynalazków przypadających na 1 mln mieszkańców zgłoszonych do Europejskiego Urzędu 
Patentowego w 2007 r. przez wybrane kraje

Źródło: B. Jurkowska, Analiza poziomu innowacyjności polskiej gospodarki a polityka innowacyjna państwa, PWSZ IPiA 

Studia Lubuskie, tom V, Sulechów 2009.
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3. Stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej w Polsce i Europie

„Skuteczność transferu wiedzy uzależniona jest od 

wielu uwarunkowań. Po pierwsze, instytucja oferu-

jąca wiedzę lub technologię musi ciągle dostosowy-

wać swój «produkt» do wymagań odbiorców znaj-

dujących się na konkurencyjnym rynku (o zasięgu 

międzynarodowym). Po drugie, przedsiębiorstwa 

korzystające z takich usług powinny legitymować 

się stosunkowo wysokim poziomem innowacyj-

ności oraz tzw. absorpcji technologicznej, by być 

gotowe na odbiór specjalistycznych rozwiązań. 

Po trzecie, w toku ewolucji procesu transferu wie-

dzy coraz częściej stosowane są takie instrumenty, 

jak np. inicjowanie wspólnych projektów badaw-

czo-rozwojowych, zakładanie przedsiębiorstw od-

pryskowych (spin-off) wywodzących się z ośrodków 

akademickich, oferowanie staży dla studentów, ab-

solwentów i doktorantów w wybranych oddziałach 

przedsiębiorstw, uruchamianie przez uniwersytety 

oferty studiów podyplomowych lub szkoleń «szy-

tych na miarę» dla konkretnych firm czy powoły-

wanie tzw. centrów kompetencji”35.

Próby określenia czynników sprzyjających roz-

wojowi przedsiębiorczości akademickiej nie są ła-

twe i trudno je przedstawiać w formie uniwersal-

nych reguł. Mają raczej charakter „lokalny”, ich 

przydatność praktyczna zależy od umiejętności 

dostrzegania ich wpływu w kontekście uwarunko-

wań szerszych. Opracowania przygotowane na zle-

cenie Sejmu zawierają np. wyniki badań niemiec-

kich. Jak się wydaje, wiele z nich nie przystaje do 

polskiej rzeczywistości, lecz znaczna część może 

być ważną wytyczną dla przedsięwzięć reforma-

torskich podejmowanych w Polsce. Zwłaszcza zaś 

te, które odnoszą się do systemu edukacji, a su-

gerujące ściślejsze połączenie wiedzy teoretycznej 

(studiów) z praktyką.

35Czynniki sukcesu procesu transferu wiedzy i technologii36

Zorientowanie rynkowe innowacji:

– realizowanie skutecznej strategii marketingowej zarówno przez dawcę, jak i biorcę technologii,

– systematyczne badanie potrzeb zgłaszanych przez klientów,

– włączanie klientów w proces innowacyjny,

– stały monitoring potrzeb rynkowych (aktualnych i prognozowanych),

–  przeprowadzanie systematycznych analiz dotyczących możliwości wdrożeniowych danej 

instytucji,

– systematyczna analiza działalności konkurentów,

– tworzenie działów naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach.

Budowanie kultury innowacji w ośrodku badawczym oraz przedsiębiorstwie:
–  ponoszenie przez instytucje zaangażowane w transfer technologii odpowiedzialności za doko-

nujące się procesy innowacyjne,

– ujmowanie transferu technologii jako działalności misyjnej,

– traktowanie uczestników procesu transferu technologii jako partnerów,

– wypracowanie systemu identyfikacji rodzących się pomysłów,

– gotowość do uczenia się przez wszystkie podmioty zaangażowane w transfer technologii,

– praca zespołowa oraz interdyscyplinarność w procesie przygotowywania wspólnych projektów,

– stymulowanie procesów transferu technologii,

– wspieranie mobilności pracowników w celu zdobywania przez nich nowych kompetencji.

Profesjonalne zarządzanie innowacjami:
– jasne strategie innowacyjne,

–  opracowanie biznesplanu jako punktu wyjścia – później jego stałe dostosowywanie do zmienia-

jących się warunków rynkowych,

35 A. Marszałek, Transfer wiedzy i innowacji stymulatorem potencjału rozwojowego regionów, [w:] red. A. Giecewicz. Innowacyjność polskiej 
gospodarki, Studia BAS Nr 1(25) 2011, s. 163. 

36 A. Marszałek, Transfer wiedzy i innowacji stym,latorem potencjału rozwojowego regionów, [w:] red. A. Giecewicz, Innowacyjność polskiej 
gospodarki, Studia BAS Nr 1(25) 2011 s. 162–163. 

35 A. Marszałek, Transfer wiedzy i innowacji stymulatorem po-
tencjału rozwojowego regionów, [w:] red. A. Giecewicz, Innowacyj-
ność polskiej gospodarki, Studia BAS Nr 1(25) 2011, s. 163. 

36 A. Marszałek, Transfer wiedzy i innowacji stymulatorem po-
tencjału rozwojowego regionów, [w:] red. A. Giecewicz, Innowacyj-
ność polskiej gospodarki, Studia BAS Nr 1(25) 2011, s. 162–163.
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– rozwój optymalnego portfolio technologicznego,

– zarządzanie wiedzą/rozwój kompetencji,

– zarządzanie projektowe wewnątrz instytucji badawczej oraz przedsiębiorstwa,

– controlling oraz zapewnienie jakości rozwiązań innowacyjnych,

– struktura organizacji sprzyjająca innowacyjności,

– tworzenie systemu zachęt promującego innowacyjność,

– skuteczne uregulowania procesu transferu wiedzy i technologii.

 
 Partnerstwo z innymi podmiotami promującymi innowacyjność/tworzenie sieci 
innowacji:
–  cztery wiodące aspekty współpracy w procesie innowacyjnym: realizacja projektów nauko-

wo-badawczych, zawiązywanie aliansów strategicznych, zakładanie joint-venture, budowanie 

organizacji wirtualnych,

– rozwój długoterminowych, strategicznych relacji partnerskich,

–  aktywność w branżowych organizacjach sieciowych o zasięgu regionalnym, narodowym 

lub międzynarodowym,

– tworzenie sieci kompetencji.

Polityka ochrony praw własności intelektualnej:
– zgłoszenie praw własności intelektualnej,

– unikanie naruszania praw własności intelektualnej,

– zakup/udzielanie licencji,

– zabezpieczenia przy nabywaniu wiedzy zewnętrznej.

Promowanie przedsiębiorczości i zakładanie nowych przedsiębiorstw:
– rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród pracowników,

–  kształcenie podyplomowe w ramach specjalności związanych z marketingiem oraz za - 

rządzaniem,

–  zakładanie przedsiębiorstw odpryskowych (spin-off) przy uniwersytetach, ośrodkach badaw-

czych, dużych przedsiębiorstwach,

– wspieranie nowo powstałych firm (inkubacja),

– tworzenie powiązań sieciowych,

– korzystanie z programów promujących przedsiębiorczość.

Finansowanie procesu transferu wiedzy i technologii:
– diagnoza potrzeb finansowych związanych z wdrażaniem innowacji,

– pozyskiwanie różnych źródeł finansowania.

Funkcjonowanie procesu transferu wiedzy i technologii w działalności edukacyjnej:
–  opracowywanie programów studiów łączących wiedzę teoretyczną z elementami prak - 

tycznymi,

–  przygotowywanie prac licencjackich, magisterskich, doktorskich odpowiadających na kon-

kretne problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w konkurencyjnym środo-

wisku rynkowym,

–  wymiana pracowników między uczelniami a przedsiębiorstwami w celu zdobycia przez nich 

nowej wiedzy,

–  budowanie długoterminowych relacji partnerskich między ośrodkiem akademickim 

a przedsiębiorstwem,

– instytucjonalne połączenie uczelni z ośrodkami badawczymi i/lub przedsiębiorstwami.
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Badania prowadzone na zlecenie Urzędu Mar-

szałkowskiego w Poznaniu37 ujawniły bowiem, że: 

potężną barierą rozwojową przedsiębiorczości 

akademickiej jest nie tyle brak dostępu do ka-

pitału inwestycyjnego, ile brak mechanizmów 

współpracy przedsiębiorczości akademickiej 

z inwestorami instytucjonalnymi i z „anioła-

mi biznesu”, 

występuje swoiste „biznesowe marnotraw-

stwo” polegające na tym, że projekty wno-

szone przez przedsiębiorców akademickich 

do inkubatorów są zazwyczaj od początku 

„skalibrowane” jako small business (bez pyta-

nia o ich rzeczywisty potencjał rozwojowy);

inkubatory przedsiębiorczości akademickiej 

nie radzą sobie wystarczająco dobrze z „wo-

dowaniem” przedsiębiorstw akademickich na 

rynek;

przedsiębiorczość akademicka jest dzisiaj bar - 

dzo słabo zakorzeniona instytucjonalnie (ma 

nielicznych animatorów (choć zazwyczaj 

mocno zdeterminowanych i całkowicie jej 

od danych);

przeszkodą w szybszym rozwijaniu się przed-

siębiorczości akademickiej jest brak zaintere-

sowania nią ze strony biznesu; 

niski poziom transferu wiedzy i technologii 

do gospodarki wynika również z istnienia 

„szarej strefy badań i ekspertyz naukowych”. 

charakterystyczną cechą rozwoju przedsię-

biorczości akademickiej jest małe zaintereso-

wanie studentów i absolwentów zakładaniem 

własnych przedsiębiorstw. [Dominuje orien-

tacja na pracę najemną, co ma głębokie zako-

rzenienie społeczno-kulturowe (objawiające 

się niechęcią do podejmowania ryzyka gospo-

darczego, nieakceptowaniem zasady odroczo-

nej gratyfikacji itd.];

naukowcy (często wybitni i o znacznym do-

robku naukowym) nie są zainteresowani dys-

kontowaniem swoich wynalazków i patentów 

jako przedsiębiorcy, lecz jako autorzy (chcą 

czerpać dochody z tytułu praw majątkowych 

bądź też /i/ chcą funkcjonować w przedsię-

biorstwie jako typowi „merytoryści”, niezaj-

mujący się bieżącą działalnością.

W badaniach prowadzonych nad przedsię-

biorczością akademicką w wielu krajach jednym 

37 Opracowanie modelu wspierania przedsiębiorczości akademic-
kiej w Wielkopolsce. Raport końcowy, Poznań 2006, s. 7–8.

z istotniejszych problemów jest próba znalezienia 

czynników sprzyjających zachowaniom przedsię-

biorczym. Ich wyniki są rzadko (bądź sceptycznie) 

analizowane z perspektywy utylitarnych możli-

wości adaptacyjnych. Tymczasem, wydaje się, że 

wiele postaw i zachowań ma właśnie uniwersalny 

charakter. Uwarunkowania przedsiębiorczych za-

chowań ludzi związanych z nauką można podzie-

lić na te, które odnoszą się do uwarunkowań ogól-

nych (makro, zewnętrznych), czynniki związane 

ze specyfiką podejmowanej działalności i specyfi-

ką uwarunkowań lokalnych (można by je nazwać 

czynnikami mikrootoczenia) oraz czynniki we-

wnętrzne związane z osobą założyciela. 

Czynniki odnoszące się do osoby założyciela 

mają bardzo szeroki zakres i odnoszą się zarówno 

do motywacji i pewnych predyspozycji menedżer-

skich, uwarunkowań natury społecznej (biologicz-

nej), jak i do statusu zawodowego (ekonomiczne-

go) (tab. 5). 

Spośród tych cech, które są pożądane zwłasz-

cza w początkowych fazach rozwoju przedsięwzięć 

istotne znaczenie mogą mieć wiek przedsiębiorcy 

i jego kwalifikacje zawodowe. Cytowane badania 

wskazują38, że założyciele znajdują się głównie 

w tzw. free choice period, tzn. mają między 25–40 lat. 

Dla polskich warunków może to oznaczać, że pró-

by zainteresowania przedsiębiorczością akademic-

ką samodzielnych pracowników naukowych (na 

ogół 50 i więcej lat) są mało efektywne. Ryzyko 

zaprzepaszczenia z trudem zdobytej pozycji na 

uczelni (w przypadku niepowodzenia w biznesie) 

jest na tyle duże, że zniechęca większość potencjal-

nych kandydatów na przedsiębiorców. 

Z badań tych wynika również39, że przedsię-

biorczością akademicką (utożsamianą ze spin-off) 
zajmują się ludzie posiadający wysokie kwalifi-

kacje naukowe – tytuły doktora lub dra habilito-

wanego i działalność przedsiębiorcza jest dla nich 

zajęciem podstawowym. Reprezentują oni głównie 

nauki przyrodnicze i inżynierskie, a rzadziej spo-

łeczne (ekonomiczne) (tab. 6). 

Głównym motywem zakładania tego typu 

przedsiębiorstw jest40 dążenie do samodzielności, 

chęć podjęcia działalności niezależnej i przedsię-

38 J. Hemer, M. Schleinkofer, M. Göthner, Akademische 
Spin-offs in Ost- und Westdeutschland und ihre Erfolgsbedingungen 
TAB-Arbeitsbericht, Nr 109, Berlin 2006.

39 Ibidem. 
40 Ibidem.
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Cechy 

Zróżnicowanie  
cech w zależności  
od fazy rozwoju  
(T – tak, N – nie)

 Różne znaczenie w danej fazie  
(1 – b. ważne, 2 – ważne, 3 – mniej ważne)

faza  
założenia

faza  
wzrostu

faza  
dojrzałości/

stagnacji

faza  
schyłku/ 

likwidacji

1. Cechy intelektualne

Wiedza N

Inteligencja N

Analityczny sposób myślenia N

Szybkość myślenia N

Intuicja T 1 2 3 3

Poziom wykształcenia fachowego T 1 2 3 3

Kreatywność, fantazja T 1 2 3 3

Zdolność rozumienia N

Zdolność oceniania, jasność 
spojrzenia

N

Elokwencja N

Myślenie systemowe T 3 2 2 1

2. Cechy charakterologiczne

Wytrzymałość psychiczna T 1 3 2 1

Cierpliwość, pracowitość T 2 1 1 3

Prawość N

Odwaga T 1 2 2 1

Dokładność i odpowiedzialność N

Motywacja, gotowość do pracy N

Siła przebicia T 1 1 2 3

Konsekwencja T 2 2 1 1

Tolerancja T 2 2 2 1

Uczciwość N

Pewność siebie T 1 2 3 3

Życzliwość N

3. Cechy przedsiębiorcze (w wąskim znaczeniu)

Dążność do celu T 1 2 3 3

Skłonność do ryzyka, odwaga do 
Wprowadzania zmian

T 1 2 3 1

Inicjatywa T 1 1 2 3

Chęć do podejmowania decyzji N

Gotowość do innowacji 
(pionierskość)

T 1 2 3 3

Dynamika T 1 1 2 3

Ekstrawertyczność T 1 1 2 3

Zdolność porozumiewania T 2 1 2 3

Zręczność w negocjacjach T 2 1 2 1

Tabela 5. Cechy przedsiębiorcy i ich różne znaczenie w fazach rozwoju przedsiębiorstwa
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Cechy 

Zróżnicowanie  
cech w zależności  
od fazy rozwoju  
(T – tak, N – nie)

 Różne znaczenie w danej fazie  
(1 – b. ważne, 2 – ważne, 3 – mniej ważne)

faza  
założenia

faza  
wzrostu

faza  
dojrzałości/

stagnacji

faza  
schyłku/ 

likwidacji

4. Cechy kierownicze (przywódcze)

Autorytet T 3 2 1 1

Zdolność przewodzenia T 2 1 1 2

Umiejętność motywowania N

Umiejętność rozwiązywania 
problemów

N

Zdolności menedżerskie, 
organizacyjne i planistyczne

T 2 1 1 2

Roztropność w sprawach 
finansowych

T 2 2 1 1

Wykształcenie menedżerskie T 3 1 2 2

5. Cechy osobowe

Doświadczenie T 3 2 1 1

Wiek T 1 2 3 3

Płeć N

Oparcie w rodzinie T 1 3 3 2

Stan cywilny T 1 2 3 3

Obciążenie psychiczne N

Zachowanie, formy obycia N

Źródło: H.J. Pleitner, Unternehmerspersönlichkeit und Unternehmensentwicklung, [w:] J. Belak i in., Unternehmensentwicklung und Mana-
gement, Versus Verlag AG, Zürich 1997, s. 187–188.

10%  Przemysł High-tech (np. biotechnologia, technika 
medyczna, optyka) 

45%  Usługi związane z technologiami (laboratoria, 
telekomunikacja, doradztwo technologiczne)

45%  Usługi związane z wiedzą (media, wydawnictwa, 
usługi medyczne, doradztwo podatkowe itp.)

Źródło: J. Egeln, S. Gottschalk, C. Rammer, Spinoff-Grün-
dungen aus der öffentlichen Forschung in Deutschland. Gutachten für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin: 

BMBF 2002, s. 14.

Tabela 6. Branże preferowane przez założycieli spin-off

biorczej. Dalej wymienia się pojawiającą się „inte-

resującą propozycję” (złożoną przez kolegów, part-

nerów ze sfery gospodarczej) i korzystny moment. 

Co zaskakujące – niezadowolenie z dotychczaso-

wych warunków pracy lub zły klimat pracy jako 

motywator nie odgrywa żadnej roli. Podobnie jak 

pojawiające się „korzystne możliwości finansowe”. 

Oznaczać to może, że wbrew utartym przekona-

niom, że podstawowym problemem w rozwoju 

przedsiębiorczości akademickiej jest bariera fi-

nansowa, źródeł wstrzemięźliwości należy szukać 

w innych sferach.

Większość założycieli jako podstawowe cele 

wskazuje dążenie do trwałego i stabilnego, ale nie 

nadmiernie szybkiego wzrostu i utrzymanie takiej 

struktury, która zapewnia transparentność i możli-

wość sterowania.

W przypadku przedsiębiorstw akademickich 

istotną cechą wewnętrzną ułatwiającą sukces 

przedsiębiorczy jest umiejętność współdziałania, 

głównie z jednostką macierzystą i byłymi kolega-

mi z pracy. Akademicy-założyciele własnych firm 

(spin-off) rzadko tworzą przedsiębiorstwa indywi-

Cd. tabeli 5 
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dualne. Zwykle są to zespoły liczące od 3,4 do 

4,3 osób. W wielu przypadkach, w skład zespołu 

wchodzą kierownicy instytutów, koledzy z byłych 

jednostek, zatrudnieni najczęściej na część etatu. 

Jeśli wziąć pod uwagę jedynie pracowników peł-

noetatowych, to liczą one od 1,8 do 2,1 osób. Ze 

względu na duże ryzyko konfliktów i braku bez-

pośredniej kontroli, do rzadkości należą zespoły 

liczące 5 osób i więcej. 

W procesie założycielskim przedsięwzięć wy-

wodzących się z uniwersytetu bądź z instytucji 

B+R spoza uniwersytetu istotną rolę wspierającą 

odgrywa możliwość wykorzystywania infrastruk-

tury jednostki macierzystej (biuro, laboratorium, 

urządzenia techniczne, maszyny i urządzenia) oraz 

personelu (pomoc studentów, sekretariat, personel 

laboratoryjny). Na dalszym miejscu wymienia 

się możliwość wykorzystywania wyników badań 

(B+R) oraz ułatwienia w dostępie do wszelkiego 

rodzaju wiedzy. W przypadku procesów założy-

cielskich spoza uczelni, podkreśla się wagę moż-

liwości wykorzystywania kontaktów biznesowych 

jednostki macierzystej w budowie kontaktów spin-
-off. Ważną funkcją organizacji macierzystej jest 

inspirowanie i uwrażliwianie naukowców. Szcze-

gólna rola przypada tu kierownictwu instytutów, 

wydziałów bądź projektów. Od ich osobistego sto-

sunku do transferu wiedzy (technologii) i zakłada-

nia przedsiębiorstw w celu komercjalizacji wiedzy 

zależy, jak dalece będzie to koncepcja interesująca. 

Jeśli zechcą wyposażyć założyciela w atrakcyjne 

projekty, wyniki B+R bądź patenty (licencje), chęć 

do zakładania wzrośnie.

Częste praktyki41 w postaci partnerstw w reali-

zacji wspólnych projektów organizacji macierzystej 

i spin-off bardzo ułatwiają etap początkowy. Istot-

nym instrumentem wsparcia może być też przeka-

zywanie licencji, a nawet patentów. 

Indywidualne postawy i polityki kierownic-

twa instytutu lub katedry wobec transferu wiedzy 

i technologii może się bardzo różnić od oficjalnej 

linii organizacji macierzystej. W podobnych sytu-

acjach może powstawać zupełnie odmienna kultura 

organizacyjna i klimat pracy, co z kolei będzie wpły-

wać na gotowość i motywację do podejmowania 

procesów założycielskich. W praktyce wyróżnia się 

kilka podstawowych strategii wsparcia (tab. 7).

Wraz z usamodzielnieniem się i uniezależnie-

niem się od instytucji macierzystej maleje okazja 

do kontaktów. Przedsiębiorstwo (spin-off) i insty-

tut idą zwykle odrębnymi drogami. Dominującą 

formą kontaktów w dalszych fazach rozwoju są 

kontakty z byłymi kolegami. Przyjmują one często 

postać kontaktów nieformalnych – nieformalną 

wymianę wiedzy.

Spośród zewnętrznych czynników stymulują-

cych rozwój przedsiębiorstw akademickich pod-

kreśla się zwłaszcza głębokość rynku pracy – do-

stępność wykwalifikowanego personelu. W dalszej 

kolejności wymienia się bliskość potencjalnych 

partnerów, bliskość (geograficzna) organizacji ma-

cierzystej. Istotne są również kryteria indywidual-

ne, osobowe, takie jak „bliskość do rodziny i przy-

jaciół”, i (subiektywnie odczuwana) „jakość życia 

41 Ibidem.

Strategia 1
Minimalne wsparcie w fazie założycielskiej, wiele zależy od indywidualnej inicjatywy 
poszczególnych badaczy 

Strategia 2
Informacje, świadomość, zachęcanie do procesów założycielskich, doradztwo i coaching, 
doradztwo osobiste, korzystanie z pomieszczeń, wyposażenie, wynagrodzenia, zarządzania 
prawami własności intelektualnej 

Strategia 3
Informacje, coaching, pośredniczenie w tworzeniu sieci współpracy; systematyczne sprawdzanie 
zamierzeń, zarządzanie własnością intelektualną, wynagrodzenia, zarządzanie finansami, 
specjalizacja technologiczna 

Strategia 4
Przygotowanie produktów i rynków dla przyszłego spin-off poprzez organizację dostosowaną do 
wymogów rynku, współdziałanie B+R, produkcji i zbytu, specjalizacja 

Źródło: J. Hemer, M. Schleinkofer, M. Göthner, Akademische Spin-offs in Ost- und Westdeutschland und ihre Erfolgsbedingungen TAB-
Arbeitsbericht, Nr 109, Berlin 2006.

Tabela 7. Podstawowe Strategie Wsparcia
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regionu”. „Twarde” czynniki lokalizacyjne, takie 

jak oferta środków wspierających, doskonała infra-

struktura transportowa, sprzyjająca administracja 

komunalna itp., zajmują drugorzędne znaczenie. 

Warto zauważyć, że logika wyborów w obszarze 

czynników lokalizacyjnych jest prosta – pozostaje 

się tam, gdzie się było, a więc na dotychczasowym 

miejscu pracy i blisko instytucji macierzystej oraz 

blisko prywatnego środowiska.

W procesach założycielskich przedsiębiorców 

akademickich, podobnie jak w pozostałych, wy-

korzystuje się głównie własne środki finansowe. 

Rzadziej dotacje i pomoc zewnętrzną. Przy czym 

w krajach rozwijających się pomoc publiczna od-

grywa większą rolę niż w krajach o dojrzałej gospo-

darce rynkowej.

Ten krótki przegląd terminologii i podstawo-

wych problemów związanych z komercjalizacją 

wiedzy (transferem technologii) daje możliwość 

wskazania na kilka podstawowych różnic między 

poziomem rozwoju tego procesu (tych procesów) 

w Polsce i w Europie. Wydaje się, że oprócz różnic 

oczywistych związanych ze specyfiką krajową (re-

gionalną), a nawet wynikających z „punktu startu” 

gospodarek europejskich, istniejące różnice polegają 

głównie na braku systemu komercjalizacji wiedzy 

w Polsce. Istnienie takiego systemu to nie tylko wy-

stępowanie instytucji, nie tylko zapewnianie źródeł 

finansowania (wsparcia) i nie tylko system edukacji. 

Aby można było mówić o systemie wymienione ele-

menty muszą współdziałać (tworzyć spójną całość), 

dążąc do wspólnego celu zasadniczego i opierać się 

Formy finansowania
Niemcy 

Zachodnie
(n = 76)

Niemcy
Wschodnie 

(n = 31)

Kapitał własny założyciela 93% 97%

Dotacje 33% 52%

Kredyty preferencyjne 11% 19%

Kredyty bankowe 12% 13%

Pozostałe kredyty   5% 19%

Equity capital ze wsparciem 
publicznym

  9% 16%

Prywatne Venture Capital 16% 13%

Przychody, cashflow 25% 29%

Pozostałe formy 
finansowania

  9%   6%

na trwałych rozwiązaniach i zasadach. Akcyjność 

działań i tymczasowość rozwiązań, brak koordynacji 

i płaszczyzn współpracy, dublowanie instrumentów 

i środków itp., a także zidentyfikowanie rozwoju 

każą postrzegać polskie rozwiązania jako charakte-

rystyczne dla etapu wstępnego rozważań nad rolą 

i znaczeniem komercjalizacji wiedzy w gospodarce. 

Tabela 8. Wykorzystywane formy finansowania w fazie 
założycielskiej

Źródło: J. Hemer, M. Schleinkofer, M. Göthner, Akademi-
sche Spin-offs in Ost- und Westdeutschland und ihre Erfolgsbedin-
gungen TAB-Arbeitsbericht, Nr 109, Berlin 2006.
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Stanford University i MIT to jedne z najlepszych 

uczelni w Stanach Zjednoczonych1 – kraju, który 

na przestrzeni lat wypracował sobie opinię naj-

bardziej innowacyjnego na świecie. I chociaż (na 

szczęście) w ostatnim czasie wiele „gwiazd” wscho-

dzi na różnych kontynentach, to właśnie USA jest 

ojczyzną przeważającej liczby firm dobrze zna-

nych i postrzeganych jako prawdziwie innowa-

cyjne. Skąd zatem tak wielki sukces – pytamy od 

lat. Przemyśleniami na ten temat dzielą się prof. 

Piotr Moncarz, Consulting Professor na Stanford 

University i prezes firmy giełdowej Exponent z ko-

rzeniami na wydziałach inżynierii Stanford Uni-

versity, oraz mgr inż. Joanna Pniewska, Executive 

Assistant w US-Polish Trade Council i pracownik 

Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości Politechniki 

Gdańskiej.

Istotnym momentem otwierającym śluzy in-

nowacyjności uczelni amerykańskich było za-

twierdzenie w 1980 r. przez Kongres USA ustawy 

Bayh-Dole Act (senatorzy Birch Bayh i Bob Dole), 

znanej również jako „University and Small Busi-

ness Patent procedure Act” (ustawa o patentach na 

uniwersytetach i w małych przedsiębiorstwach). 

Już od 31 lat ustawa ta sprzyja ochronie praw i ko-

mercjalizacji własności intelektualnej przez pla-

cówki uniwersyteckie, małe przedsiębiorstwa i fir-

my pożytku publicznego (non-profit) w projektach 

finansowanych przez rząd lub z udziałem środków 

rządowych. Na tym prawie bazują istniejące od 

lat regulaminy wewnątrzuczelniane, tworząc jas-

ną i przejrzystą sytuację w całym systemie zwią-

1 „Academic Ranking of World Universities – 2010”, 

http://www.arwu.org/ARWU2010.jsp, [23.03.2011].

zanym z zarządzaniem własnością intelektualną 

generowaną na terenie uczelni. Instytucjonalizacja 

procesów zapewnia jednolite przestrzeganie zasad. 

Co ciekawe, podział zysków z komercjalizacji obo-

wiązujący na wyżej wymienionych uniwersytetach 

jest pozornie mniej sprzyjający twórcy rozwiąza-

nia niż na większości uczelni polskich. Wynika 

to z tego, że koszt procesu komercjalizacji, tzn. 

patentowanie, strategia komercjalizacji i znale-

zienie partnera, inwestora lub licencjobiorcy wła-

sności intelektualnej sięgający 25% przychodu, 

jest apriori wliczony w strukturę podziału zysku, 

jak przedstawiono na diagramach kołowych opar-

tych na regulaminach zarządzania IP w Stanford 

University i MIT. Zatem, wbrew często powtarza-

nym mitom, amerykański sukces komercjalizacji 

wynalazków i innowacji nie polega na znacząco 

korzystniejszym dla wynalazców podziale zysków 

wynikających z wdrożeń. Opiera się on raczej na 

kulturze poszanowania własności intelektualnej, 

która głęboko zakorzeniona jest w świadomości 

naukowców, przedsiębiorców i inwestorów; a jego 

tajemnica tkwi w profesjonalnym zarządzaniu 

włas nością intelektualną na wszystkich liczących 

się uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. Strate-

gia bycia w czołówce opiera się na innowacyjnych 

i unikatowych dla danej uczelni zestawieniach 

„dobrych praktyk” wykorzystywanych w działa-

niach jej biura transferu technologii. Odniesiony 

sukces wpływa pozytywnie na rozwój całej uczel-

ni, zależy jednak od świadomego i zintegrowanego 

zarządzania instytucją nastawionego na maksy-

malizację i efektywne wykorzystanie drzemiącego 

w niej potencjału. Zasada, że dobra dydaktyka bez 

state-of-the-art badań naukowych nie może utrzy-

Komercjalizacja wartości intelektualnej 

w praktyce uczelni amerykańskich

Przedsiębiorczość akademicka – dylematy rozwoju

Piotr D. Moncarz 
UNIWERSYTET STANFORDA

Joanna Pniewska 
POLITECHNIKA GDAŃSKA
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mać uczelni w czołówce jest podstawą twórczego 

konfliktu uczelni amerykańskich. Zapewne dziś 

publish or parish nie ma już tego samego wydźwię-

ku, co przed kilkudziesięciu laty, gdy akceptacja 

do publikacji w jednym z periodyków naukowych, 

a było ich znacznie mniej niż dziś, wymagała 

wysokiej klasy wyników badawczych. Niemniej 

jednak liczba publikacji opartych na własnych 

badaniach naukowych pozwala zakładać, że wy-

kładowca z poważnym bieżącym dorobkiem na-

ukowym lepiej przygotowuje studentów do pracy 

w jutrzejszym świecie. A prace naukowe prowadzą 

do wynalazków i innowacji, które, gdy wdrożone, 

mają wpływ na innowacyjność gospodarki, na jej 

prężność ekonomiczną, na status naukowy i fi-

nansowy uczelni i jej pracowników, a nawet jej 

absolwentów.

Przejrzystość systemu – prawodawstwo

Uchwalenie w 1980 r. ustawy Bayh-Dole było wy-

raźnym sygnałem dla amerykańskich naukowców, 

że ich praca intelektualna jest nie tylko docenia-

na, lecz także że oczekuje się od nich współpracy 

we wdrażaniu jej wyników, gwarantując im bezpo-

średni dostęp do wartości materialnych z tego wy-

nikających. Stała się ona istotnym stymulatorem 

transferu technologii i osiągnięć naukowych do 

przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, kreu-

jąc spiralę wzrostu wzajemnie się wspierających 

nauki i gospodarki. 

Ustawa Bayh-Dole przyznała uczelniom, ma-

łym przedsiębiorstwom i instytucjom non-profit 
uprawnienia do posiadania i administrowania pra-

wami własności intelektualnej powstałej w wyniku 

realizacji projektów finansowanych z grantów rzą-

dowych. W zamian podmioty te są zobowiązane 

do ubiegania się o uzyskanie ochrony patentowej 

oraz do podjęcia próby komercjalizacji wypraco-

wanych przez siebie rozwiązań. Mimo że twórcy 

ustawy rozumieli konieczność podziału zysku mię-

dzy wynalazcę a jego pracodawcę, nie narzucono 

jednolitego wzorca polityki komercjalizacyjnej 

– ustawa stworzyła możliwość budowy sukcesu 

ekonomicznego w oparciu o wynalazek czy inno-

wację, nie narzucając jednak sztywnych mecha-

nizmów. Amerykański biznes, w tym zwłaszcza 

małe i średnie przedsiębiorstwa, stał się uprzywi-

lejowanym odbiorcą marketingu technologii po-

wstających przy udziale finansowania rządowego. 

Wprowadzono prawo rządu do nieodpłatnego nie-

wyłącznego licencjonowania powstałej własności 

intelektualnej, co również wykorzystywane jest, 

aby uzasadnić przekazywanie osiągnięć wypraco-

wanych przy udziale środków publicznych do ko-

mercyjnej dyspozycji podmiotów prywatnych.

Przejrzystość systemu – uczelnia

Wymienione zmiany prawne, ich następstwa, 

wpływ na środowisko akademickie i gospodarkę 

oraz samo dostrzeżenie zagadnienia komercjaliza-

cji wyników badań i oficjalne poparcie go w ame-

rykańskim ustawodawstwie, zwróciły uwagę całego 

społeczeństwa na problem ochrony praw własno-

ści intelektualnej oraz na model współdziałania 

nauki i biznesu, jakim jest pionowy transfer tech-

nologii. Po trzydziestu latach od wprowadzenia 

Bayh-Dole Act naturalne jest, że inwestorzy pod-

jęcie decyzji inwestycyjnych poprzedzają kontrolą 

praw własności intelektualnej. Poszanowanie tych 

praw głęboko wnikające w świadomość społeczną, 

jest najlepszym sposobem ich ochrony.

Naukowiec, uczelnia, inwestor mogą współdzia-

łać harmonijnie tylko przy zupełnej przejrzystości 

systemu, który zapewnia każdej ze stron zrozu-

miałe i sprawiedliwe zasady podziału finansowego 

z osiągniętego sukcesu od wynalazku do wdroże-

nia. Dlatego właściwa konstrukcja uczelnianego 

systemu ochrony praw własności intelektualnej 

i ich komercjalizacji, jest kluczem do efektywne-

go transferu technologii. Konieczne jest określenie 

podstawowych zasad na każdym etapie procesu: 

od obowiązku raportowania wyników badań ma-

jących potencjał komercjalizacyjny i przypisania 

praw własności intelektualnej do uczelni, poprzez 

ocenę potencjału rozwiązania i podjęcie decyzji 

o jego ochronie, aż do podziału zysków z wpro-

wadzenia rozwiązania na rynek czy też zasad for-

mowania firm odpryskowych przez pracowników 

naukowych i licencjonowania im intelektualnej 

własności uczelni. Poniżej przedstawiony jest sche-

mat procesu transferu technologii, zamieszczony 

na internetowej stronie Office of Technology Li-

censing (OTL) Uniwersytetu Stanforda2. Stosując 

tę prostą logikę systemu, zainteresowane strony 

w łatwy sposób mogą zidentyfikować kolejne eta-

py procesu oraz zdefiniować własną w nim rolę. 

Komercjalizacja rozumiana jako wdrożenie wyna-

lazku w firmie, jest tutaj jednym z etapów trans-

feru technologii. OTL udostępnia na swej stronie 

2 Stanford University Office of Technology Licensing, 

www.otl.stanford.edu [25.03.2011].
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internetowej nie tylko metodologię swego działa-

nia, lecz wzory umów i kontraktów stosowanych 

podczas transakcji sprzedaży lub licencjonowania 

wartości intelektualnych. Wyjątkowa sława Stan-

ford University wynikająca z wiodącej pozycji na-

ukowej uczelni i bogatej historii wdrożeń sprawia, 

że firmy czujnie śledzą tworzone na uczelni tech-

nologie. Stać je na podjęcie ryzyka wprowadzania 

drogich i nowoczesnych rozwiązań stanfordzkich 

na rynek. Jednocześnie kultura Doliny Krzemowej 

zdolna jest zaakceptować bardzo wysokie ryzyko 

inwestycji oraz zmiany, jakie niesie z sobą wdro-

żenie tak innowacyjnych technologii. Niezwykle 

ważne jest, że dzięki obecności w Dolinie Krzemo-

wej licznych instytucji otoczenia biznesu oraz doj-

rzałości rynków inwestycyjnych3, Office of Tech-

nology Licensing nie partycypuje w działaniach 

przygotowujących firmy do uzyskania licencji ani 

też nie wspomaga wprowadzania licencjonowanej 

technologii na rynek. Równocześnie jednak Stan-

ford University bardzo aktywnie wspiera rozwój 

przedsiębiorczości w uczelni i kontaktów środowi-

ska akademickiego z przedsiębiorcami, o czym sze-

rzej w sekcji poświęconej wspieraniu współpracy 

z przemysłem oraz stosunkowi uniwersytet–zwią-

zek absolwentów (jakże różny w Polsce i na wiodą-

cych uczelniach amerykańskich) (ryc. 1).

Polskie akademickie centra transferu technolo-

gii wciąż muszą podejmować się wszystkich tych 

zadań jednocześnie. Dopiero teraz, opierając się 

na doświadczeniach ostatnich lat, zaczyna się rze-

czywiście rozumieć, jak wielkie znaczenie ma za-

pewnienie uczelniom szerokiego wsparcia ze stro-

ny władz lokalnych, instytucji otoczenia biznesu 

oraz samych przedsiębiorców. Dziś zaangażowanie 

wymienionych podmiotów naprawdę zmienia rze-

czywistość, w jakiej dokonuje się transfer techno-

logii, nadal jednak brakuje jasnych i przejrzystych 

reguł zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz uczelni.

Instytucjonalizacja procesu

Zdefiniowanie etapów transferu technologii oraz 

rządzących nimi zasad obowiązujących w relacjach 

uczelni z pozostałymi interesariuszami procesu to 

tylko pierwszy krok. Kolejnym jest odgórne usta-

nowienie tych zasad powszechnie obowiązującymi 

3 Około jednej trzeciej inwestycji venture capital Stanów 

Zjednoczonych przechodzi przez firmy VS ulokowane w Dolinie 

Krzemowej, w tym, w znacznej mierze, na przechodzącej wzdłuż 

północnej granicy Stanford University ulicy Sand Hill Road. 

w całej uczelni i stworzenie systemu egzekwowa-

nia ich przestrzegania, w czym przykładem muszą 

być władze uczelni oraz najważniejsi i najbardziej 

cenieni profesorowie.

I tu znów warto przyjrzeć się, w jaki sposób 

kształtowane są procesy transferu technologii na 

Stanford University i MIT. Stanford University 

jest stosunkowo niewielką uczelnią: w tym roku 

akademickim kształci ona nieco ponad 15,5 tys. 

studentów, z czego zaledwie 2340 to nowo przy-

jęci. O jedno miejsce walczyło prawie 14 osób – 

przyjęto zatem zaledwie 7,3% spośród 32 022. Tak 

wysokie zainteresowanie jest zarówno skutkiem, 
jak i potwierdzeniem wyników Stanford Universi-
ty osiąganych w międzynarodowych rankingach4. 

W uczelni zatrudnionych jest 1014 pracowników 

naukowych, w tym 16 noblistów. Tylko w roku 

akademickim 2010/2011 zgłosili oni 450 wynalaz-

ków do Office of Technology Licensing, co ozna-

cza, że relacja liczby pracowników naukowych do 

4 Academic Ranking of World Universities – 2010; http://

www.arwu.org, [23.03.2011].

Ryc. 1. Schemat procesu transferu technologii ze Stan-
ford University do gospodarki 

Źródło: www.otl.stanford.edu, [25.03.2011].

Podjęcie decyzji o ochronie rozwiązania

Marketing i poszukiwanie licencjobiorcy

Wybór licencjobiorcy: istniejące 

przedsiębiorstwa vs firma odpryskowa

Badania naukowe

Zgłoszenie wynalazku do OTL

Ocena potencjału rozwiązania

Udzielenie licencji

Komercjalizacja

Przychód

I
N
W
E
S
T
Y
C
J
A   

W   

B
+
R



30

Komercjalizacja wartości intelektualnej w praktyce uczelni amerykańskich

liczby powstałych w uczelni nowych rozwiązań, to 

blisko 50%5! Jednocześnie w sumie z 3 tys. licen-

cji udzielonych na przestrzeni 41 lat działalności 

OTL, Stanford University wygenerował 1,33 mld 

dolarów przychodu. Jest wiele determinantów tego 

sukcesu, w którym niemałą rolę odgrywa Office of 

Technology Licensing. 

Od samego początku założono, że docelowo 

OTL stanie się samofinansującym centrum obsłu-

gi interesów uczelni i wynalazcy w przenoszeniu 

akademickich osiągnięć o wartości intelektualnej 

do sfery gospodarki. Założone w 1970 r. małe 

biuro, w którym zatrudnionych było 2 pracow-

ników, szybko pozyskało niezależność finansową: 

już rok później powstał FM Sound Syntesis warty 

dla uczelni 22,9 mln dolarów. Raz na dziesięcio-

lecie naukowcy Stanford University dostarczali 

światu przełomowego (disruptive) odkrycia, oka-

zującego się dla macierzystej uczelni „żyłą złota”. 

W 1974 r. było to recombinant DNA, z którego 

OTL wygenerował 255 mln dolarów; w 1984 r. – 

functional antibodies i 279 mln dolarów przychodu; 

a w 1996 r. – improved hypertext searching rozwija-

ny przez firmę Google, która przyniosła uczelni 

337 mln przychodu. Co może jednak jest waż-

niejsze od powyższych sum, to powstawanie firm 

5 Stanford University Common Data Set 2010–2011, 

http://ucomm.stanford.edu/cds/2010.html, [6.03.2011].

o światowej renomie intensywnie pielęgnujących 

swoją relację z ich Alma Mater – to do Stanford 

University udają się owe firmy po pomoc w re-

alizowaniu nowych zadań, to z niego wyławiają 

najlepszych absolwentów, to jego profesorowie 

zasiadają w radach nadzorczych, i wreszcie: to on 

otrzymuje darowizny w postaci nowych laborato-

riów czy sprzętu badawczego.

Obecnie OTL to 43 pracowników analizujących 

zgłoszenia nowości powstałej w wyniku prowadzo-

nych badań oraz obsługujących procesy ochrony, 

licencjonowania i sprzedaży własności intelektual-

nej Stanford University. Wszyscy pracownicy de-

legowani do obsługi procesu transferu technologii 

mają wykształcenie wyższe oraz doświadczenie 

pracy w biznesie. Co ciekawe, pracują parami: Se-

nior Associate jest osobą odpowiedzialną za całość 

działań związanych z konkretnym wynalazkiem, 

w tym za decyzję o komercjalizacji i negocjacje 

z licencjobiorcami; Licensing Associate to oso-

ba o krótszym stażu pracy, która pomagając Se-

nior Associate we wszystkich sprawach biurowych 

uczy się i nabiera potrzebnego doświadczenia, by 

w przyszłości objąć jego stanowisko.

W odniesieniu do rozwiązań zgłaszanych przez 

naukowców strategia OTL opiera się na natych-

miastowym przekazywaniu do biznesu pomysłów 

mających potencjał wdrożeniowy, tak aby to wła-

śnie rynek je weryfikował i rozwijał w pożądanym 
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kierunku. Tym sposobem, w 2010 r. udało się do-

prowadzić do podpisania 90 licencji, z których 53, 

czyli prawie 60%, to licencje niewyłączne, 24 to 

wyłączne, a 13 to opcje, które są zazwyczaj 6-mie-

sięcznymi okresami wykupu licencji udzielanych, 

gdy firma potrzebuje czasu na zebranie koniecz-

nych środków finansowych (ryc. 2). 

MIT kształcący 10 556 studentów jest uczelnią 

mniejszą niż Stanford University, choć o podobnej 

wielkości w części nauk ścisłych i technicznych6. 

W 2010 r. aplikowały tam 16 632 osoby, spośród 

których przyjęto nieco ponad 10%. Zarówno Stan-

ford University, jak i MIT postrzegane są jako uczel-

nie elitarne o niezwykłym poziomie twórczości nie 

tylko przez studentów, lecz także przez firmy. Zwią-

zane z tym liczne zlecenia z przemysłu, zapewniają 

finansowanie dla prowadzonych badań, inspirują 

do podejmowania nowej tematyki badawczej oraz 

dostarczają cennych informacji zwrotnych na temat 

tworzonych technologii. W 2010 r. do Technology 

Licensing Office, obsługującego procesy komercjali-

zacji własności intelektualnej MIT, zgłoszono 530 

nowych rozwiązań7. W imieniu uczelni biuro udzie-

liło 57 licencji i 34 opcje, a pracownicy i absolwenci 

MIT rocznie zakładają od 200 do 400 nowych firm 

– opublikowano na internetowej stronie uniwersy-

tetu (ryc. 3).

MIT Technology Licensing Office zatrudnia 

34 pracowników, którzy podobnie jak w Stanford 

University OTL muszą mieć doświadczenie bizne-

sowe oraz wykształcenie inżynierskie. Co ciekawe, 

zarówno MIT, jak i Stanford University korzystają 

z usług zewnętrznych kancelarii rzecznikowskich 

obsługujących procesy związane z ochroną włas-

ności intelektualnej. 

Z doświadczenia uniwersytetów amerykań-

skich warto polecić praktykę udzielania wynalaz-

com bezpłatnych urlopów na czas wprowadzania 

rozwiązania na rynek. Urlopy takie rozumiane są 

jako miara zaufania naukowca do jego innowacji 

oraz uczelni do swojego pracownika. Uczelnia, ro-

zumiejąc, że wiara w wynalazek jest dźwignią suk-

cesu, zachęca naukowca do rozwijania produktu, 

zapewniając mu powrót na to samo stanowisko 

pracy i na tych samych warunkach po upływie nie 

więcej niż dwóch lat. Wówczas naukowiec doko-

nuje wyboru między karierą akademicką a biz-

nesową. Jest to model stosowany przez Stanford 

6 MIT Facts 2011, http://web.mit.edu/facts/, [6.03.2011].
7 MIT Technology Licensing Office, http://web.mit.edu/

tlo/www/, [6.03.2011].

University, którego własność intelektualna dała 

początek 10 nowym firmom w 2010 r. Z udzia-

łem MIT powstało w tym samym czasie 16 firm 

odpryskowych. Zarówno OTL, jak i TLO ograni-

czają swój udział w procesie transferu technologii 

do momentu znalezienia inwestora zainteresowa-

nego uczelnianym IP. To jemu (przy ewentualnym 

zaangażowaniu twórcy rozwiązania) pozostawia 

się wszystkie zadania związane z komercjalizacją 

IP w istniejącym przedsiębiorstwie czy też założe-

niem firmy odpryskowej. Żadna z uczelni nie an-

gażuje się we wspieranie swoich spin-off. 
W ostatnich miesiącach w odniesieniu do zmian 

prawnych dotyczących finansowania polskiego 

szkolnictwa wyższego bardzo intensywnie dyskuto-

wane są zasady, jakie powinny regulować zakładanie 

firm odpryskowych przez uczelnie czy też z udzia-

łem pracowników naukowych. Tutaj konieczne jest 

odpowiedzialne podjęcie tematu przez władze aka-

demickie i stworzenie jasnych, przejrzystych reguł. 

Warto byłoby w sposób systematyczny, lecz jedno-

cześnie odbiegający od buchalteryjnej sztywności 

rozważyć, które z metod stosowanych przez Biura 

Transferu Technologii uniwersytetów amerykańskich 

można by przy pewnych modyfikacjach wdrożyć na 

Ryc. 2. Rodzaje licencji udzielonych przez OTL 
w 2010 r.

Ryc. 3. Rodzaje licencji udzielonych przez TLO w 2010 r.

Licencje niewyłączne Licencje wyłączne Opcje

LICENCJE  UDZIELANE  PRZEZ  STANFORD  OTL  W  2010  r.

59%
27%

14%

Licencje Opcje

LICENCJE  UDZIELANE  W  MIT  TLO  W  2010  r.

63%

37%
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polskich uczelniach. Przecież tak wielu dziś szano-

wanych i dojrzałych naukowców polskich z wiel-

kimi  osiągnięciami zarówno naukowymi, dydak-

tycznymi, jak i społeczno-politycznymi zdobywało 

swe ostrogi na uczelniach i w laboratoriach Stanów 

Zjednoczonych. Może warto byłoby zaprosić ich do 

konsylium, które dokonałoby takiej analizy…?

Reguły Podziału Przychodu

Niezwykle ważna dla tworzenia i przestrzegania 

wewnątrzuczelnianych ram transferu technologii 

jest instytucjonalizacja zagadnienia podziału przy-

chodu generowanego przez własność intelektualną 

wytworzoną w uczelni. Chyba już każda uczelnia 

Stanów Zjednoczonych traktuje przychód pozy-

skany z wprowadzenia osiągnięcia o wartości inte-

lektualnej na rynek zewnętrzny jako sumę absolut-

ną, niezależną od wysokości nakładów związanych 

z jej wytworzeniem. Stanford oraz MIT repre-

zentują to samo stanowisko przedstawione na 

ryc. 4, gdzie proces „exportu” IP może pochłonąć 

do 25% przychodu, reszta zaś jest rozdzielana 

w z góry ustalonych proporcjach, gdzie wynalaz-

ca oraz wydział i katedra, dla których on pracuje, 

otrzymują po 1/3 części pozostałej po odliczeniu 

przeznaczonych dla biura transferu technologii 

15% przychodu. Warto zaznaczyć, że w koszty 

wliczany jest również procentowy udział w zysku 

wypracowanym przez pracowników biura obsłu-

gujących komercjalizację danego rozwiązania. Jak 

wynika ostatecznie kwota otrzymana przez wyna-

lazcę stanowi co najmniej 20% całego przychodu, 

lub więcej przy niższym koszcie procesu (ryc. 4).

Oznacza to, że w przypadku USA sukces ko-

mercjalizacyjny uczelni nie tkwi w wynikającej 

z podziału przychodu ze sprzedaży czy licencji wy-

nalazku, wysokiej zachęcie finansowej skierowa-

nej do twórcy rozwiązania. Co zatem sprawia, że 

doskonała większość amerykańskich naukowców 

współpracuje z przemysłem, a mobilność między 

akademią a biznesem sięga 80%8…?

Strategia bycia w czołówce 

Przyglądając się uczelniom zachodnim, łatwo za-

uważyć, że zagadnienie sukcesu i bycia w komer-

cjalizacyjnej czołówce pojawia się nieomalże na 

wszystkich płaszczyznach przenikania się nauki 

i gospodarki. Prezentacja pracy naukowej nabie-

ra znacznie większej wagi, gdy jej autorzy mogą 

8 R&D personnel, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/stati-

stics_explained/index.php/R_%26_D_personnel, [30.03.2011].

wskazać problem o praktycznym znaczeniu, do 

którego rozwiązania ta praca może się w jakiejś 

mierze przyczynić. Powołanie się na konkretną in-

stytucję czy firmę, która wykazuje zainteresowa-

nie tą pracą dalej, podnosi jej wizerunek. A czym 

nobliwsza i potężniejsza instytucja, tym większa 

nobilitacja przedstawianej pracy. Aby jednak móc 

powoływać się na takie wsparcie autorytetów 

zewnętrznych, trzeba zasłużyć sobie na miano 

lidera, czyli trzeba zaadaptować nieugiętą zasa-

dę, a wręcz kulturę, bycia liderem. Sukces twór-

czej pracy akademickiej nie może ograniczać się 

jedynie do osiągnięć naukowych, lecz musi być 

rozpatrywany w relacji akademia–działalność go-

spodarcza. Wracając z USA, przepełnieni jesteśmy 

kulturą przedsiębiorczości, tak charakterystyczną 

dla tego kraju. Podobny wpływ mają uczelnie ame-

rykańskie na swoich pracowników, które kreując 

współistnienie nauki i biznesu u podstaw swoich 

działań, dążą do tego, aby relacje między tymi 

dwoma światami były jak najbardziej naturalne, 

inspirujące i miały jak najgłębsze fundamenty.

Sukces w komercjalizacji własności intelektu-

alnej uważany jest w Stanach Zjednoczonych za 

jeden z najważniejszych elementów sukcesu uczel-

ni jako instytucji naukowej. Dlatego strategia by-

cia w czołówce w zakresie komercjalizacji stanowi 

integralny element strategii całej uczelni, w okre-

ślonym stopniu kształtujący wszystkie obszary 

jej działalności. Jednocześnie ze strategii uczelni 

w jasny sposób powinna wynikać strategia bycia 

w czołówce w zakresie komercjalizacji, być może 

jako miernika skuteczności działań dla osiągnięcia 

coraz wyższej pozycji wśród liderów (ryc. 5). 

Absolwenci kształtują wizerunek uczelni9

Fundamentem utrzymywania korzystnych kon-

taktów z otoczeniem gospodarczym są mocne, 

oparte na wzajemnym interesie związki uczelni 

z jej absolwentami. Nie tylko w Stanach Zjedno-

czonych, ale w mniejszej lub większej mierze na 

całym świecie, w tym i w Polsce, silne Stowarzy-

szenia Absolwentów stanowią dla uczelni źródło 

zleceń i finansowania pozyskiwanego z przemysłu. 

Dlatego dbałość o te relacje jest podstawowym ele-

mentem strategii bycia w czołówce. Tylko w społe-

9 Wykład Piotra Moncarza na Politechnice Warszaw-

skiej w ramach obchodów Dni Politechniki, Warszawa 

2009 r. Wykład Piotra Moncarza prowadzony przez tele-

łącze z Doliny Krzemowej w Auli Senackiej Politechniki 

Gdańskiej podczas obchodów Jubileuszu 65/106-lecia Uczel-

ni dnia 24.05.2010.
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czeństwach obywatelskich, gdzie związek obywa-

tela z jego korzeniami społeczno-gospodarczymi 

jest pielęgnowany i hołubiony jako cnota obywa-

telska, Stowarzyszenia Absolwentów osiągają taki 

poziom efektywności, jaki można zaobserwować 

w Stanach Zjednoczonych. 

Sukces absolwentów osiągany na rynku pracy 

jako efekt końcowy procesu kształcenia jest najlep-

szą miarą edukacyjnego sukcesu uczelni. Jednak 

monitoring karier absolwenckich, to źródło infor-

macji cennych nie tylko dla działów kształcenia. 

Umiejętne wykorzystanie poczucia przynależności 

do wspólnoty akademickiej, również po ukończe-

niu studiów, pozwala uniwersytetom amerykań-

skim na pozyskiwanie wysokich nakładów finan-

sowych na ich badania, inwestycje, rozbudowę itp. 

Z perspektywy uczelni polskich bardzo cenne są 

już same powiązania na styku nauki i gospodar-

ki, licznie powstające dzięki ożywionym kontak-

tom absolwentów spoza uczelni ze środowiskiem 

akademickim. Nie da się ukryć, że dobre relacje 

z ludźmi biznesu, którzy osiągnęli sukces są dla 

biura transferu technologii niezwykle ważne. Je-

śli ci ludzie są w dodatku absolwentami uczelni, 

z którą czują silną więź, o ileż łatwiej jest budować 

platformę efektywnej współpracy z otoczeniem 

gospodarczym oraz realizować i rozwijać transfer 

technologii z uczelni do przemysłu. 

Inwestycja w B+R i w dobrych naukowców

„USA ma bio-tech, technologie komputerowe i ae-

ronautykę niemal w swej wyłącznej domenie […]. 

Nieprzypadkowo Dolina Krzemowa znajduje się 

w pobliżu Stanford University, a nie odwrotnie”, 

mówił Bill Gates podczas spotkania Światowego 

Forum Ekonomicznego w Davos w 2006 r.10 Firmy 

10 World Economic Forum 2006, sesja: ‘Digital 2.0: Po-

wering a Creative Economy’, Davos, Szwajcaria, 27.01.2006, 

tłum.: Piotr Moncarz.

Ryc. 4. Dystrybucja przychodu z komercjalizacji własności intelektualnej 
w MIT i Stanford University w odniesieniu do struktury uczelni polskich

DYSTRYBUCJA  PRZYCHODU  Z  KOMERCJALIZACJI  WŁASNOŚCI  INTELEKTUALNEJ  W  MIT  I  SU

Fundusz OTL Koszty procesu Wydział Katedra Twórca

1/3 (20%)

1/3 (20%)

1/3 (20%)

25%

15%

60%
(przychód 

netto)

Ryc. 5. Budowanie sukcesu uczelni oraz strategia bycia w czołówce w zakresie ko-
mercjalizacji, to z punktu widzenia zarządzania uczelnią zagadnienia wzajemnie się 
przenikające

1. Inwestycja w badania

2. Multidyscyplinarność zespołów

3. Wspieranie współpracy z przemysłem 
    i właściwa promocja wynalazków

4. Silne Stowarzyszenia Absolwentów

5. Planowanie strategiczne 
i długodystansowość

SUKCES UCZELNI

1.  „Wypychanie” wynalazków z uczelni

2. Collaborative Research
Opportunity Finder

3. Researcher Portal marketing bezpośredni

4. Dbałość o relacje z otoczeniem

5. Proprzedsiębiorcza kultura uczelni

STRATEGIA BYCIA W CZOŁÓWCE
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bazujące na wiedzy dostarczonej przez naukowców 

Uniwersytetu Stanforda dobrze rozumieją strate-

giczne znaczenie i wartość własności intelektual-

nej dla rozwoju przedsiębiorstwa. Należy jednak 

pamiętać, że wartość IP Uniwersytetu Stanforda 

sama w sobie jest bardzo wysoka ze względu na 

innowacyjność i wysoką jakość prowadzonych 

w uczelni badań. Dążenie do sukcesu w komercjali-

zacji nieodłącznie związane jest z przeznaczaniem 

dużych nakładów finansowych na działalność ba-

dawczo-naukową, której efekty kształtują ofertę 

wdrożeniową uczelni. Dlatego warto inwestować 

w zatrudnianie dobrych naukowców, których osią-

gnięcia zapewnią jednostce najpierw sukces nauko-

wy, a potem komercjalizacyjny. Efektem prowadzo-

nych badań powinny być wdrożenia technologii, 

a ich ilość wskaźnikiem efektywności i wysokiej 

jakości działalności naukowej instytucji. 

Coraz częściej dostrzega się również doskona-

łe skutki łączenia dyscyplin w badaniach nauko-

wych. Interdyscyplinarność pozwala na osiąganie 

lepszych wyników w pracy naukowej oraz uczy 

badaczy współpracować z ludźmi spoza własnej 

„branży”. Stąd już tylko jeden krok do kontaktów 

z przemysłem. W szczególności gdy, tak jak w Pol-

sce, to właśnie problemy w komunikacji między 

przedsiębiorcami a naukowcami stanowią istotną 

barierę dla transferu technologii. Realizację idei 

interdyscyplinarności można rozpocząć od stwo-

rzenia narzędzi ułatwiających dobieranie zespołów 

multidyscyplinarnych oraz od zdefiniowania jas-

nych zasad współpracy i podziału zysków między 

twórców pracujących dla różnych jednostek w tej 

samej instytucji. Dążyć należy do wypracowania 

swobody i całkowitej transferowalności naukow-

ców między projektami realizowanymi przez różne 

instytucje i jednostki.

Doskonałym narzędziem wsparcia interdy-

scyplinarności badań naukowych jest strona in-

ternetowa Collaborative Research Opportunity 

Finder (CROP)11, ułatwiająca badaczom Harvard 

University skompletowanie zespołu naukowego. 

Dzięki zamieszczonym słowom kluczowym oraz 

informacjom dotyczącym sylwetek wszystkich 

pracowników uczelni i ich badań, CROP z powo-

dzeniem może być wykorzystywany również przez 

firmy poszukujące możliwości współpracy z uczel-

nią. Inne ciekawe narzędzie wspierające proces ko-

mercjalizacji to Researcher Portal zaproponowany 

11 Collaborative Research Opportunity Finder, http://

www.techtransfer.harvard.edu/crop, [21.03.2011].

przez Stanford University Office of Technology Li-

censing12. Daje on wszystkim interesariuszom pro-

cesu możliwość obserwacji na jakim etapie reali-

zacji jest komercjalizacja konkretnego wynalazku. 

Informacje takie dostępne są jedynie po zalogowa-

niu się na portalu oraz po otrzymaniu odpowied-

nich uprawnień od pracownika OTL. Kiedy proce-

sy komercjalizacji obsługiwane przez pracowników 

biura transferu technologii są liczne i skompliko-

wane, takie narzędzie staje się platformą łatwego 

kontaktu i szybkiej wymiany informacji.

Taktyka biura transferu technologii

Licencjonowanie jest taktyką najchętniej stoso-

waną przez OTL, znacznie rzadziej podejmuje się 

decyzję o objęciu kapitału własnego nowo powsta-

łej spółki (maks. 8%) czy też o sprzedaży IP. „Na 

przestrzeni ponad 40 lat udział kapitału uczelni 

w firmach odpryskowych przyniósł łącznie war-

tość równą 9% rocznego budżetu Stanford Uni-

versity, podczas gdy licencjonowanie własności 

intelektualnej to coroczny przychód rzędu 2% 

uczelnianego budżetu”, mówił obecny prezydent 

Stanford University w wywiadzie udzielonym dla 

Irish Times13. Oznacza to, że nawet w przypadku 

tak bogatej i słynnej uczelni, gdzie niebagatelną 

rolę odgrywają wysokie nakłady finansowe na ba-

dania i zatrudnienie najlepszych naukowców oraz 

wyjątkowy prestiż uczelni budzący zaintereso-

wanie jej własnością intelektualną ze strony naj-

większych firm na świecie, nadal przychody z ko-

mercjalizacji nie stanowią części budżetu istotnej 

z punktu widzenia zarządzania finansami uczelni. 

Dlatego inwestując w rozwój infrastruktury ob-

sługującej transfer technologii, władze uczelni nie 

powinny oczekiwać jedynie korzyści finansowych.

John Hennessy zwraca uwagę na to, że kluczem 

do strategii komercjalizacji własności intelektual-

nej uczelni powinno być wprowadzenie wyników 

badań na rynek, a nie maksymalizacja przychodu 

z ich sprzedaży14. Na tej właśnie zasadzie działają 

biura transferu technologii przy uczelniach ame-

rykańskich, dążące do możliwie szybkiego „wy-

pchnięcia” własności intelektualnej do biznesu. 

12 Researcher Portal, http://otlportal.stanford.edu/inven-

tor, [21.03.2011].
13 The Irish Times, Karlin Lillington, June 4, 2010; 

http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0604/ 

1224271809003.html, [5.04.2011], tłum.: Joanna Pniewska.
14 The Irish Times, Karlin Lillington, June 4, 2010; 

http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0604/ 

1224271809003.html, [5.04.2011].
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W momencie, w którym rozwiązanie osiąga zdol-

ność komercjalizacyjną przedstawia się je przedsię-

biorcom, a rynek sam weryfikuje jego przydatność, 

rozwija i kształtuje je na miarę własnych potrzeb. 

W efekcie wynalazki powstające w laboratorium nie 

tracą na aktualności przez zbyt długie prowadzenie 

badań i próby rozwoju, ale są dostosowywane do 

wymagań użytkownika i szeroko wykorzystywane, 

dostarczając korzyści społeczeństwu. Uczelnia zaś 

zaoszczędza środki finansowe, przeznaczając je na 

wypracowanie kolejnych rozwiązań.

Natomiast najbardziej efektywnym instrumen-

tem promocji wyników badań naukowych okazuje 

się marketing bezpośredni, czyli kontakt z wybra-

nymi, potencjalnie zainteresowanymi przedsiębior-

cami. Dobór firm dokonywany jest poprzez prze-

szukiwanie baz danych, jakimi dysponuje biuro 

transferu technologii oraz poprzez wykorzystanie 

osobistych znajomości twórców rozwiązania i pra-

cowników OTL. Obok ogłoszeń zamieszczanych 

na internetowej stronie biura, jest to jedyna for-

ma marketingu stosowana przez OTL, w związku 

z tym, że rozpoznawalność marki Stanford Univer-

sity oraz innowacyjność firm w otoczeniu uczelni 

ułatwiają wymianę technologii między akademią 

a przemysłem. W przypadku uczelni cieszących 

się tak dużym prestiżem, doskonałym narzędziem 

okazuje się również możliwość własnoręcznego 

„zapisywania się” przedsiębiorców zainteresowa-

nych wynalazkami uczelni do bazy danych OTL 

poprzez formularz znajdujący się na stronie inter-

netowej biura.

Wspieranie współpracy z przemysłem

W drodze do sukcesu komercjalizacyjnego uczel-

ni, efektywność transferu technologii nie może być 

oceniana przez pryzmat wyniku finansowego insty-

tucji, ponieważ przez pierwsze lata zysk najprawdo-

podobniej będzie bardzo niski lub nawet ujemny15. 

Doświadczenie Stanford University mówi, że od 

momentu zgłoszenia wynalazku do biura transferu 

technologii potrzeba około 10–15 lat na osiągnięcie 

znaczącej stopy zwrotu z inwestycji w rozwiązanie 

stworzone przez naukowca16. Czasem w sposób za-

skakujący inwestycja taka może przynieść bardzo 

wysokie przychody: firma Hewlett-Packard mająca 

siedzibę na terenie Uniwersytetu, pierwszą dota-

15 http://web.mit.edu/tlo/www/about/faq.html#a4, 

[10.04.2011].
16 Technology Licensing at Stanford University, www.otl.

stanford.edu, [6.03.2011].

cję na rzecz uczelni wniosła dopiero po 20 latach 

swojej działalności17. Należy jednak wysoko cenić 

przede wszystkim liczne pozafinansowe korzyści, 

jakie odnieść może uczelnia dzięki zaangażowaniu 

w pionowy transfer technologii. Inspiracja, nowe 

problemy do rozwiązania i wynikające z nich nowe 

tematy badań; prestiż, uznanie w środowisku na-

ukowym i gospodarczym, pomoc społeczeństwu, 

szeroka promocja uczelni to tylko kilka pozytyw-

nych efektów współpracy akademików z przedsię-

biorcami. Dlatego planowanie strategiczne i dłu-

godystansowość stanowią perspektywę konieczną 

do określenia jednolitej polityki uczelnianej wobec 

zagadnienia transferu technologii. 

Stanford University może tu służyć jako wzo-

rzec, gdyż droga do efektywnego transferu techno-

logii jest kreowana tam przez wiele uczelnianych 

inicjatyw, jednostek i projektów budujących przed-

siębiorczą atmosferę i kulturę uczelni, rozwijającą 

skłonność naukowców i studentów do współpracy 

17 The Irish Times, Karlin Lillington, June 4, 2010; 

http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2010/0604/ 

1224271809003.html, [5.04.2011].
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Należy pamiętać, że budowanie sprawnego sys-

temu transferu technologii w uczelni to proces dłu-

gotrwały i skomplikowany, dlatego nawet w dalszej 

perspektywie nie zawsze przynosi on spodziewane 

rezultaty. Warto tu wspomnieć fakt, że relacja licz-

by zgłoszeń nowych technologii do liczby firm po-

wstałych na bazie własności intelektualnej Stanford 

University w 2010 r. to zaledwie 4,5%18. Badania 

prof. Junfu Zhang, przeprowadzone w 2007 r. dla 

Instytutu Badań nad Pracą, wykazały, że spośród 

ponad 2,5 tys. uczelni w Stanach Zjednoczonych, 

tylko 40 stało się źródłem dla 4 i więcej firm od-

pryskowych założonych przez pracowników uczel-

ni bądź z udziałem jej IP, a zaledwie 18 osiągnę-

ło poziom 10 lub więcej firm. Jedynie 4 najlepsze 

uczelnie, zaliczające się do światowej czołówki oka-

zały się dysponować potencjałem zdolnym utwo-

rzyć od 37 (w przypadku UC Berkeley) do 91 firm 

w Stanford University. Pozostałe dwie uczelnie to 

MIT z wynikiem 76 firm oraz Harvard, z którego 

wywodzą się 53 firmy19. Jak widać, nawet w tak 

sprzyjającym środowisku, jakim są Stany Zjedno-

czone, praca na sukces transferu technologii łączy 

się przede wszystkim z osiąganiem wyróżniających 

wyników pracy naukowej. Rozważania nasze do-

pełnić można wnioskami wypływającymi z wielo-

letniego doświadczenia pracowników MIT Techno-

logy Licensing Office:

„Start with outstanding people; clear, 

articulated policies; and a streamlined pro-

cess.  To get started, however, you will also 

need a sum of money to invest in filing pat-

ents and building a portfolio. Do not ex-

pect to break even for five years or more20”.

„Rozpocznij od wyjątkowych ludzi, ja-

sno zdefiniowanych zasad i prostych pro-

cesów. Oczywiście, będziesz potrzebować 

również określonej sumy pieniędzy na po-

krycie kosztów patentowania wynalazków, 

które utworzą Twoje portfolio. Nie spo-

dziewaj się jednak osiągnięcia progu ren-

towności w okresie krótszym niż pięć lat”.

18 Stanford University Common Data Set 2010–2011, 

http://ucomm.stanford.edu/cds/2010.html, [6.03.2011].
19 A Study of Academic Entrepreneurs Using Venture 

Capital Data, Junfu Zhang, 2007; Table 7. „Top Universi-

ties by Number of VC-Backed Entrepreneurs and Spin-off”; 

ftp://repec.iza.org/RePEc/Discussionpaper/dp2992.pdf, s. 36 

[15.04.2011].
20 http://web.mit.edu/tlo/www/about/faq.html#a4, 

[10.04.2011], tłum.: Joanna Pniewska.

z przedsiębiorcami oraz otwierającą uniwersytet 

na obecność i współdziałanie z biznesem. Nawet 

w przypadku tak małej uczelni jak Stanford Uni-

versity, działających aktywnie i stale jednostek bu-

dujących szeroko pojętą kulturę przedsiębiorczości 

jest ponad 10, nie licząc Związków Absolwentów 

niezależnie operujących w każdej ze „szkół” – 

w strukturze uniwersyteckiej odpowiadających me-

gawydziałom na polskich uczelniach. Oprócz OTL 

są to: Industrial Contracts Office – biuro obsługu-

jące współpracę naukowo-gospodarczą w zakresie 

wspólnie prowadzonych badań; Stanford Entre-

preneurship Network, czyli sieć 27. uczelnianych 

kół i organizacji związanych z przedsiębiorczością, 

współpracą z biznesem i transferem technologii; 

Entrepreneurship Corner – strona internetowa za-

wierająca materiały informacyjne, wypowiedzi, 

wykłady itp., mająca na celu ułatwienie nauczania 

przedsiębiorczości; Entrepreneurship Week – ty-

dzień wizyt i wykładów znanych przedsiębiorców na 

uniwersytecie, konkursów, wydarzeń kulturalnych 

i naukowych tematycznie powiązanych z przedsię-

biorczością; Coaches on Call – program, w którym 

ludzie biznesu w określonych godzinach służą po-

radą studentom Stanford University. Wszystkie te 

działania służą tworzeniu w uczelni proprzedsię-

biorczej kultury, z której wypływają dalsze postawy, 

relacje i działania zbliżające naukę i gospodarkę.

Podsumowując, efektywna komercjalizacja war - 

tości intelektualnej w praktyce uczelni amerykań-

skich jest zagadnieniem rozpatrywanym w kontek-

ście strategicznym w zakresie planowania i podej-

mowania działań; oraz w ujęciu fundamentalnym 

dla strategii uczelni w aspekcie budowania kultury 

przedsiębiorczości, zapewniającej uniwersytetom 

oddolne dążenie do komercjalizacji wyników ba-

dań naukowych ze strony ich pracowników.

W kulturze amerykańskiej od ponad stu lat wy-

nalazczość była drzwiami do osiągnięcia przez na-

ukowca sukcesu materialnego. Stymulacja innowa-

cyjności uczelni amerykańskich przypieczętowana 

została przed trzydziestu laty ustawą w pełni defi-

niującą własność intelektualną i zasady jej komer-

cjalizacji. Naturalne zatem jest, iż ich egzekwowa-

nie jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce. Dlatego 

dobrze jest poszukiwać wzorców, wymieniać czyn-

niki sukcesu, wdrażać najlepsze praktyki, czerpać 

inspiracje. I choć przeniesienie w całości systemu 

jednego kraju do drugiego ma małe szanse suk-

cesu, to jednak branie przykładu z championów 

jest najefektywniejszą formą drogi do olimpijskich 

sukcesów.
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1.  Ogólna charakterystyka systemu  

szkolnictwa wyższego  

w Stanach Zjednoczonych

Wysoki poziom badań naukowych oraz duże na-

kłady finansowe sprawiły, że uczelnie amerykań-

skie należą do najbardziej prestiżowych. Według 

rankingów światowych uniwersytetów (Shan-

ghai Jiao Tong University’s Academic Ranking of 

World Universities), ponad 30 z 40 najlepszych in-

stytucji znajduje się w USA. Ranking sporządzo-

ny w 2010 r. przez Webometrics plasuje 103 jed-

nostki amerykańskie w gronie 200 najlepszych 

uczelni świata. Według danych UNESCO, Stany 

Zjednoczone mają drugą najwyższą liczbę jedno-

stek naukowych (prawie 6000, średnio 115 w każ-

dym stanie) i najwyższą liczbę studentów (ponad 

14 mln), co stanowi blisko 5% całej populacji. Na 

uwagę zasługują dane MIT (Massachusetts Insti-

tute of Technology), które wskazują, że uczelnie 

amerykańskie bezpośrednio poprzez licencjono-

wanie wyników swoich badań do nowych firm 

typu spin-off, tworzą każdego roku 150 000 no-

wych miejsc pracy.

System szkolnictwa wyższego w Stanach 

Zjednoczonych obejmuje wiele typów instytucji, 

a szkoły wyższe mogą nosić różne nazwy: colle-

ge, uniwersytet, instytut lub community college. Po-

czątkowy etap kształcenia wyższego opiera się na 

czteroletnich studiach (ang. undergraduate), któ-

re kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (ang. 

bachelor) albo na studiach dwuletnich zakończo-

nych uzyskaniem stopnia technika (ang. associate). 
Następnie można studiować w szkole drugiego 

stopnia, zaawansowanej (ang. graduate), gdzie do 

wyboru są programy prowadzące do uzyskania 

tytułu magistra (ang. Master of Science, MSc) lub 

stopnia naukowego doktora (ang. Philosophy Doctor, 

PhD). Warto zwrócić uwagę, że dla uzyskania 

stopnia naukowego doktora, nie jest wymagane 

posiadanie tytułu magistra. Pozwala to osobom 

zdeterminowanym i pewnym drogi własnego roz-

woju na rozpoczęcie doktoratu bezpośrednio po 

studiach licencjackich. Inaczej niż w większości 

krajów na świecie, zaawansowane szkolnictwo 

wyższe w USA opiera się na bardzo struktural-

nym programie wykładów i ćwiczeń. Poza wyko-

naniem pracy badawczej do uzyskania dyplomu 

magistra lub doktora niezbędne jest zaliczenie 

wymaganych zajęć i zgromadzenie odpowiedniej 

liczby punktów kredytowych. Stopień doktora 

(PhD) jest najwyższym stopniem naukowym. 

W USA nie ma tytułu naukowego doktora habi-

litowanego i profesora, które są charakterystyczne 

dla systemu niemieckiego, rosyjskiego i polskiego. 

Po odbyciu stażu podoktorskiego (ang. postdocto-
ral fellowship, postdoc) trwającego typowo 3–8 lat, 

młody naukowiec może starać się o zatrudnienie 

w uczelni na pozycji profesora asystującego (ang. 

assistant professor) będącego odpowiednikiem pol-

skiego adiunkta, a następnie objąć stanowisko 

profesora nadzwyczajnego (odpowiednik naukow-

ca z habilitacją, ang. associated professor). Najwyż-

szą pozycją akademicką jest stanowisko profesora 

(ang. full professor), czyli profesora zwyczajnego.

College to potoczna nazwa amerykańskiej 

szkoły wyższej, przeznaczonej dla absolwentów 

szkół średnich po zdaniu egzaminu maturalnego. 

Studia można rozpocząć w szkole dwuletniej – 

community college i po otrzymaniu stopnia tech-

nika kontynuować naukę w systemie czteroletnim 

do uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyż-

szych i stopnia licencjata. Studia doktoranckie 

trwają 3 lata, choć w przypadku nauk doświad-

czalnych czas ten może zostać wydłużony. 

Transfer wiedzy z uczelni do praktyki

Doświadczenia amerykańskie

Filip Jeleń 
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Transfer wiedzy z uczelni do praktyki

Cechą wyróżniającą system szkolnictwa wyż-

szego w USA jest jego olbrzymia różnorodność 

– obecnie istnieje możliwość wyboru ponad 

600 kierunków studiów. Departament Edukacji 

Amerykańskiego Ministerstwa Szkolnictwa nie 

ingeruje w sprawy programów nauczania. Wyższe 

uczelnie same opracowują i zatwierdzają takie pro-

gramy, a rolą Ministerstwa jest dokształcanie na-

uczycieli szkół średnich i akademickich oraz wyda-

wanie licencji agencjom akredytacyjnym wspólnie 

z Radą ds. Akredytacji Szkół Wyższych. [Źródło: 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta]. 

Ze względu na sposób finansowania uczelnie 

dzielą się na publiczne i prywatne. Uczelnie pry-

watne posiadają własne fundusze będące głównym 

źródłem finansowym zasilającym budżet. Uczel-

nie publiczne natomiast finansowane są z pienię-

dzy podatników danego stanu. Studiowanie na 

obu typach uczelni jest płatne, a czesne płacone 

przez studentów zasila budżet zarówno publicz-

nych, jak i prywatnych uczelni. Ze względu na 

fakt, że każdy stan dotuje własne uczelnie, miesz-

kańcy i rezydenci danego stanu ponoszą niższe 

opłaty za czesne. 

Wartość wyższego wykształcenia mierzy się moż-

liwościami zarobkowymi. Według danych z mar - 

ca 2005 z Amerykańskiego Biura Spisu Powszech-

nego (http://www.census.gov/ U.S. Census Bu-

reau) osoby między 25 a 34 rokiem życia, które 

ukończyły szkołę średnią zarabiają rocznie średnio 

32 592 dolarów. Osoby z dyplomem ukończenia 

studiów wyższych odpowiednio – 50 700 dolarów, 

a z doktoratem 65 937 dolarów. Natomiast leka-

rze i prawnicy (wykształcenie wyższe profesjonal-

ne) 87 732 dolarów. Nawet jeśli uwzględni się fakt, 

że osoby bez wyższego wykształcenia znajdą się 

szybciej na rynku pracy, posiadacze dyplomu szko-

ły średniej zarobią średnio w czasie całej swojej ka-

riery 1,2 mln dolarów, a osoby z wykształceniem 

wyższym 2,1 mln dolarów.

2. Rola uczelni w procesie komercjalizacji

Transfer technologii do szeroko pojętego biz-

nesu jest nieodzownym elementem funkcjono-

wania jednostek badawczych. Jednym aspektem 

jest spełnienie misji społecznej i użyteczności 

prowadzonych na uniwersytetach badań, drugim 

– korzyści finansowe, napędzające rozwój uczel-

ni poprzez dofinansowanie badań naukowych. 

W procesie tym określone funkcje pełnią naukow-

cy, uczelnia (poprzez profesjonalne biuro transferu 

technologii) oraz inwestorzy (np. fundusze kapita-

łowe, aniołowie biznesu), którzy podejmują ryzy-

ko wsparcia finansowego innowacyjnego pomysłu 

w celu wprowadzenia go na rynek. Kompetencje 

poszczególnych „graczy” w całym procesie są nie-

zastąpione, stąd potrzeba precyzyjnego zdefinio-

wania zasad ich współpracy. 

W porównaniu z modelami europejskimi, w sys-

temie amerykańskim, zgodnie z przytoczoną dalej 

ustawą Bayha-Dole’a, uczelnia rozporządza wyni-

kami badań, a wynalazca otrzymuje jedynie prawo 

do udziału w zyskach. W przypadku modelu bry-

tyjskiego – to autor wyników decyduje o ścieżce ko-

mercjalizacji i sam uczestniczy w rozwoju produk-

tu. W obu przypadkach jednak, uczelnia aktywnie 

partycypuje w całym procesie wdrażania, udziela-

jąc pomocy zainteresowanym stronom. 

Proces komercyjnego wykorzystania wyników 

badań może być różnorodny. W przypadku udzie-

lenia licencji, przychód roczny jest niewielki, ale 

długofalowy. Jeśli uczelnia decyduje się na sprzedaż 

wynalazku (patentu), otrzymuje większą kwotę 

jednorazowo, ale traci prawa własności. Z punktu 

widzenia wysokości przychodu najkorzystniejszym 
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rozwiązaniem jest powstanie spółki, w której uczel-

nia ma udziały. W ten sposób obie strony dzielą 

zarówno ryzyko, jak i zyski z wprowadzenia na 

rynek nowego produktu lub technologii. W przy-

padku gdy uczelnia nie ma dostatecznych środków 

lub umiejętności, aby wprowadzić technologię na 

rynek, to nowo powstała firma szuka finansowa-

nia w funduszach kapitałowych (ang. Venture Ca-
pital, VC). Jest to najbardziej rozpowszechnione 

rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych. Wyspecja-

lizowane fundusze kapitałowe, ryzykując środki in-

westorów, najefektywniej prowadzą proces komer-

cjalizacji w celu maksymalizacji szansy na zwrot 

zainwestowanego kapitału i osiągnięcie zysku.

Ustawa Bayha-Dole’a o procedurze patento-

wej uniwersytetów i małych przedsiębiorstw (ang. 

University and Small Business Patent Procedures Act) 
dotyczy własności intelektualnej wytworzonej na 

uczelniach finansowanych przez rząd (bezpośred-

nio lub w formie grantów udzielanych uniwersyte-

tom lub innym jednostkom badawczym) i została 

wprowadzona w 1980 r. Ustawa ta nadaje tytuł 

do wynalazku lub odkrycia oraz prawo do rozpo-

rządzania nim instytucji finansowanej z pieniędzy 

podatników, w której został on opracowany. Bez-

pośrednio zachęciło to uczelnie do partycypowania 

w procesie transferu technologii i umożliwiło czer-

panie zysków z udzielonych licencji przez konkret-

ną jednostkę. W zamian za to uczelnia zobowiąza-

na zostaje do: zgłoszenia patentu i pokrycia jego 

kosztów, aktywnego dążenia do komercjalizacji od-

krycia, preferencyjnego udzielania licencji małym 

firmom amerykańskim (poniżej 500 pracowników), 

dzielenia się zyskiem z wynalazcą oraz wykorzysta-

nia przychodu na cele edukacyjne lub naukowe.

Przed wprowadzeniem ustawy Bayha-Dole’a, 

rząd Stanów Zjednoczonych zgromadził ponad 

30 tys. patentów, ale tylko dla 5% z nich udzie-

lono komercyjnej licencji. Podmiot zainteresowa-

ny własnością intelektualną uczelni był zmuszony 

zmierzyć się z polityką 26 różnych agencji. Ustawa 

ujednoliciła regulacje dotyczące polityki patento-

wej uczelni. Interesującym zapisem było prawo do 

zignorowania wyłączności udzielonej licencji, jeśli 

podmiot, któremu udzielono praw, nie podjął efek-

tywnych kroków w celu praktycznego wykorzysta-

nia wynalazku. 

Porównanie transferu technologii między UK 
a USA. W publikacji „Transfer technologii z Uni-

wersytetu do biznesu – porównanie Wielkiej Bry-

tanii i Stanów Zjednoczonych” [M. Decter i współ. 

(2007) University to business technology transfer – UK 
and USA comparisons, „Technovation” 27, 145–155] 

autorzy podkreślają różnice w podejściu do zagad-

nienia. Wprowadzenie opisanego wyżej prawo-

dawstwa było bezpośrednią przyczyną szerokiego 

zaangażowania się uczelni w proces transferu tech-

nologii. Różnice w historycznym tle między USA 

i starym kontynentem miały decydujący wpływ na 

warunki transferu technologii z nauki do biznesu 

każdego z krajów. Jest oczywiste, że pierwszorzęd-

ną rolą Uniwersytetu jest nauczanie, badania na-

ukowe i publikowanie. Drugorzędną rolę postrzega 

się w obu krajach w służbie społeczeństwu, pa-

tentowaniu i transferze technologii, jednak nacisk 

kładziony na te aktywności jest inny. Patentowanie 

i służba ogółowi poprzez transfer wiedzy do bizne-

su są dużo bardziej uwydatnione w systemie amery-

kańskim. Obserwowana w Europie tendencja „pu-

blikuj – nie patentuj” jest przyczyną niższej liczby 

technologii, która zostaje zastrzeżona i sprzedana 

do przemysłu. W obu systemach uczelnie są moty-

wowane do kontaktów z biznesem, które są szan-

są pozyskania dodatkowych funduszy na badania 

oraz mają charakter propagandowy. Jednak w USA 

możliwość uznaniowego rozporządzania pozyska-

nymi w ten sposób środkami oraz różnice w spo-

sobie rekrutacji kadry sprawiają, że system działa 

sprawniej. Autorzy zwracają również uwagę na inne 

podejście przedsiębiorstw do pomysłów i technolo-

gii innowacyjnych. W kulturze amerykańskiej chęć 

podejmowania inicjatyw biznesowych o dużym 

ryzyku (i równie dużym potencjalnym zysku) jest 

bardzo wyraźna, a możliwość pozyskania finanso-

wania na rozwój nowo powstałej firmy technolo-

gicznej łatwiej dostępna.

3.  Organizacja i zasady procesu  

komercjalizacji badań 

 Biura Transferu Technologii. Uniwersytety 

i większość organizacji rządowych mają obecnie 

w swojej strukturze profesjonalne Biura Transfe-

ru Technologii (ang. Office of Technology Transfer, 
OTT), czasem zwane Biurem Zarządzania Tech-

nologią, Biurem Udzielania Licencji, Biurem Ko-

mercjalizacji czy Biurem Kreatywności i Kapita-

łu. Ich zadaniem jest identyfikowanie potencjału 

komercjalizacyjnego prowadzonych na uczelni 

badań oraz wprowadzanie w życie strategii jego 

wykorzystania. Wyniki prowadzonych badań lub 

umiejętności naukowców (ang. know-how) mogą 

mieć potencjalne zastosowanie, ale zgłoszenia pa-
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tentowe dokonywane są z myślą o konkretnym 

procesie technologicznym czy produkcie końco-

wym. Często to nie sam naukowiec jest autorem 

pomysłu na praktyczne wykorzystanie wyników 

badań, gdyż z racji zainteresowań i wykonywa-

nej pracy nie śledzi na bieżąco sytuacji rynkowej 

i nie zna oczekiwań przemysłu czy inwestorów. 

Analiza potencjału rynkowego oraz wartości wy-

nalazku i technologii jest trudna, pracochłonna 

i musi być wykonywana przez specjalistów z wielu 

dziedzin. Biura Transferu Technologii tworzone są 

przez multidyscyplinarne zespoły, w skład których 

wchodzą ekonomiści, inżynierowie, prawnicy, eks-

perci od marketingu i naukowcy. Nierzadko, na 

uczelniach funkcjonują wyspecjalizowane spółki, 

powołane do aktywnego poszukiwania sposobów 

wykorzystania wyników badań oraz infrastruktury 

i inwestowania kapitału uczelni.

Poniżej przedstawiono krótko charakterystykę 

Biura Udzielania Licencji (OTL) jednego z najlep-

szych uniwersytetów amerykańskich – Uniwersyte-

tu Stanforda (Palo Alto, Kalifornia) [Źródło: Mate-

riały z autoprezentacji Stanford University Office 

of Technology Licensing]. W swym motto biuro 

zawarło kwintesencję działań: „Wspierać transfer 

technologii dla dobra społecznego oraz w celu osią-

gnięcia nieograniczonego zysku, aby finansować 

badania naukowe i edukację”. Schemat funkcjono-

wania jest następujący. Środki z budżetu państwa 

oraz pozyskane z przemysłu są wydatkowane na 

badania naukowe. Po tym jak naukowiec dokona 

odkrycia lub opracuje technologię (przed publika-

cją) ujawnia wyniki, a OTL decyduje o ustanowie-

niu ochrony własności intelektualnej. Następnie 

biuro transferu technologii aktywnie i na szeroką 

skalę poszukuje rynku zbytu. Po udzieleniu licencji 

przedsiębiorstwu, które opracowuje i wdraża pro-

dukt, uczelnia otrzymuje tantiemy, z których po-

nownie finansuje badania naukowe. 

 Zyski z udzielonych licencji. Podział czerpa-

nych tym sposobem zysków różni się nieznacznie 

na każdej uczelni. 

Na Uniwersytecie Stanforda, po potrąceniu 

15% wydatków administracyjnych i kosztów 

patentu, które ponosi uczelnia, pozostała 

kwota dzielona jest równo między wynalazcę 

(wynalazców), uniwersytet oraz wydział, na 

którym powstał wynalazek. 

Dla porównania, w największym centrum 

medycznym świata w Houston w Teksasie, 

po potrąceniu kosztów patentu i udzielenia 

licencji, pozostałe wpływy dzielone są w na-

stępujących proporcjach: 50% wynalazca, 

5% laboratorium wynalazcy, 5% jednostka 

Uniwersytetu Teksańskiego, w której pracuje 

wynalazca, 5% wydział, na którym powsta-

ło odkrycie, 30% zasila fundusz patentowy 

uniwersytetu, a 5% przypada dla Biura Za-

rządzania Transferem Technologii. 

Uniwersytet Johna Hopkinsa (Baltimore, 

Maryland) stosuje bardziej rozbudowany sys-

tem, ustalając progi do i ponad 300 tys. USD 

rocznie. W obu przypadkach wynalazca 

otrzymuje 35%, a jego laboratorium i wy-

dział po 15%. W zależności od progu, jed-

nostka na uczelni i sam uniwersytet dzielą się 

po 30% i 5% oraz odpowiednio 25% i 10%. 

Kolejne różnice wprowadzane są w zależności 

od dziedziny oraz sumarycznych kwot przy-

dzielanych dla danej jednostki w dłuższym 

okresie.

Praca OTL na Uniwersytecie Stanforda rozpo-

częła się w 1970 r. zgłoszeniem 28 wynalazków, 

udzieleniem trzech licencji i zyskiem uczelni z tego 

tytułu w wysokości 50 tys. dolarów. Do zeszłego 

roku liczba wynalazków (technologii) wzrosła do 

8400, liczba udzielonych licencji do 3000, a suma-

ryczny zysk Uniwersytetu z tantiemów i sprzedaży 

własnych udziałów w firmach technologicznych 

to (!) 1,33 mld dolarów. W samym tylko 2010 r., 

liczba zgłoszeń wyniosła 457, z czego 90 zostało 

licencjonowanych, przynosząc 65,5 mln USD zy-

sku. W ciągu ostatnich 40 lat, liczba pracowników 

biura transferu technologii wzrosła z 2 do 35. Śred-

nio więc do OTL w Stanford wpływa 8–9 ujawnień 

dziennie, z czego dla połowy uczelnia decyduje się 

na zgłoszenie patentowe, a dla wybranych przypad-

ków o potencjale licencyjnym, do zastrzeżenia praw 

autorskich. Dla około 23% wszystkich ujawnień, 

włącznie z opatentowanymi, zostaje udzielona li-

cencja podmiotowi zewnętrznemu. Podsumowanie 

za dłuższy okres działalności biura jest zasadnicze 

dla zrozumienia pełnego obrazu. Typowo, potrze-

ba od 10 do 15 lat od ujawnienia wynalazku do 

momentu otrzymania przez uczelnię znaczących 

kwot z tantiemów. Uniwersytet działa długofalowo 

i nie jest nastawiony na szybki zysk. Znamienne 

jest, że większość ujawnień wynalazków nigdy nie 

jest licencjonowana, dla wielu udzielono tylko jed-

nej licencji, ale są też platformy technologiczne dla 

których udzielono bardzo wielu licencji.
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 Zyski a koszty biura transferu technologii. 
OTL, otrzymując 15% z zysku, jest samowystar-

czalne finansowo. Udział ten pokrywa wydatki 

operacyjne (~5 mln USD rocznie) oraz koszty 

patentów (ponad 7 mln USD rocznie). Nadwyż-

ka finansowa wspiera Fundusz Badań Nauko-

wych Dziekana ds. Nauki (45 mln USD/rok) oraz 

Fundusz Stypendialny dla Młodych Naukowców 

w wysokości 14,5 mln USD. 

 Udziały uczelni w przedsiębiorstwach (ang. 
equity) a przychody z licencji. Poza udzieleniem 

licencji i czerpaniem zysków z tantiemów, uczelnia, 

w zamian za dostarczoną technologię, wynalazek 

lub know-how może objąć udziały w przedsiębior-

stwie komercjalizującym badania. Historycznie 

jednak, większe przychody są generowane poprzez 

tantiemy (odpowiednio ~965 mln USD a ~365 

mln USD w analizowanym okresie). Ponadto w na-

ukach przyrodniczych, udziały uniwersytetu muszą 

zostać sprzedane zaraz po wejściu firmy na giełdę, 

czyli jeszcze przed znaczącym wzrostem wartości 

przedsiębiorstwa wynikającym ze sprzedaży pro-

duktu. Sprzedaż udziałów, jakie Uniwersytet Stan-

forda posiadał do tej pory przyniosła 365,5 mln 

USD zysku, jednak większa część (336 mln) pocho-

dziła z jednej tylko transakcji i dotyczyła Google™.

 Ewaluacja. Przed decyzją o podjęciu kroków 

patentowania i komercjalizacji, wyniki badań 

poddawane są ocenie według stopnia zaawanso-

wania rozwoju wynalazku, charakterystyki od-

krywcy, poziomu możliwej ochrony własności 

intelektualnej, potencjału komercjalizacyjnego 

i oceny podmiotów mogących być zainteresowa-

nymi nabyciem licencji. Odpowiedź na te pytania 

musi jednoznacznie wskazywać, że dane rozwią-

zanie czy wynik badań będzie w stanie przynieść 

uniwersytetowi znaczące zyski.

 Koszy patentu. Ze względu na skomplikowaną 

materię wielu innowacyjnych rozwiązań wynika-

jących z wyników badań, ogólnie pojęte koszty 

obsługi pojedynczego przypadku, zawierają wy-

datki związane z uzyskaniem ochrony patento-

wej dla rynku amerykańskiego (25–35 tys. USD), 

opłaty dla urzędu patentowego i prawnika/agenta 

patentowego, koszty konsultingowe dla eksper-

tów oceniających potencjał technologiczny wy-

nalazku oraz usługi profesjonalnego zarządzania 

licencjami.

 Strategia marketingowa. Zagadnieniem 

o charakterze strategicznym jest wybór czasu 

rozpoczęcia starania się o ochronę własności in-

telektualnej oraz poszukiwania potencjalnych 

„klientów”. W porozumieniu z naukowcem, na-

leży podjąć decyzję o tym, w jakim trybie biuro 

transferu zajmie się rozpoznaniem potencjału 

komercjalizacyjnego i podejmie formalne kroki, 

aby nie przesuwać znacznie w czasie możliwości 

publikacji wyników badań przez laboratorium, 

w którym zostały one wykonane. W wielu przy-

padkach, podjęta zostaje decyzja o wyznacze-

niu kolejnego okresu badań na uzupełnienie lub 

rozszerzenie wyników w celu uczynienia oferty 

jeszcze bardziej atrakcyjną. W konkretnych przy-

padkach, jeśli analiza wynalazku wskazuje na 

możliwość stworzenia platformy technologicznej, 

uczelnia może zadecydować o wstrzymaniu ko-

mercjalizacji pojedynczego ujawnienia do chwili 

zbudowania większego portfela opartego na da-

nym rozwiązaniu technicznym.

W następnym etapie biuro transferu technolo-

gii zaczyna aktywne poszukiwania licencjobior-
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ców. W tym celu, definiuje ofertę, przygotowuje 

materiały informacyjne i kontaktuje się z poten-

cjalnie zainteresowanymi podmiotami (konkret-

nymi lub w podejściu typu „shotgun”). 

 Typy umów licencyjnych. Umowy licencyj-

ne można podzielić na następujące typy: umowa 

opcyjna; licencja niewyłączna (która nie ograni-

cza grona licencjobiorców, dopuszczając wzajemną 

konkurencję); licencja wyłączna (czyli zezwolenie 

do wyłącznego korzystania z prawa na określonym 

terytorium lub w określonym zakresie (ang. field of 
use) lub tylko przez określony czas od rozpoczęcia 

sprzedaży). Poszczególne typy licencji, zabezpie-

czają interes uczelni poprzez zagwarantowanie ich 

wykorzystania w celach komercyjnych. Jeśli dane-

mu podmiotowi nie uda się wprowadzić produk-

tu na rynek, uniwersytet będzie w stanie udzielić 

licencji innemu podmiotowi. W innej sytuacji, 

udzielenie licencji wyłącznie w celu konkretne-

go wykorzystania technologii lub wynalazku nie 

zamyka drogi do udzielenia kolejnej licencji, jeśli 

w przyszłości zidentyfikowane zostaną nowe za-

stosowania dla konkretnego odkrycia.

 Najważniejsze postanowienia licencyjne. 

W negocjacjach z podmiotem biznesowym zain-

teresowanym zakupem licencji ustalone zostają 

warunki finansowe i niepieniężne. Do pierwszych 

należą: cena udzielenia licencji, minimalne rocz-

ne płatności na rzecz uczelni, wysokość tantiem 

(% ze sprzedaży lub konkretna wartość w USD 

za każdą sztukę sprzedanego produktu), wa-

runki zwrotu kosztów patentu lub objęcie części 

udziałów (szczególnie popularne w przypadku 

udzielania licencji młodej firmie typu start-up). 

Do niefinansowych postanowień zaliczyć można: 

dokładne zdefiniowanie przedmiotu licencji, wa-

runków udzielenia licencji, plan przygotowania 

rozwoju produktu bądź technologii (kroki milowe, 

zbudowanie prototypu i zaangażowanie uczelni 

na tym etapie), termin wprowadzenia na rynek, 

warunki gwarancji i rekompensaty, zasady dzia-

łania w przypadku naruszenia zapisów umowy 

i proponowane rozwiązania na wypadek niezgod-

ności stanowisk obu stron. 

 Inne mechanizmy transferu technologii. 
Poza wspomnianym udzielaniem licencji lub obej-

mowaniem części udziałów w przedsiębiorstwie, 

uczelnie stosują również inne formy pozwalające 

na transfer wiedzy do podmiotów zewnętrznych 

o charakterze komercyjnym. Są to: kontrakty, 

wspólne z przedsiębiorstwem projekty badaw-

czo-rozwojowe, granty i umowy o współpracy, 

programy wymiany osobowej, listy intencyjne 

warunkujące podjęcie współpracy po zaistnie-

niu odpowiednich okoliczności umowy dające 

możliwość czasowego przetestowania technologii 

(zbudowania prototypu) przez zainteresowany 
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podmiot bez konieczności zakupu licencji oraz 

umowy na wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu 

badawczego uczelni.

4. Rekomendacje dla Dolnego Śląska

Budowanie obrazu uczelni jako ośrodka, któ-

ry oprócz prowadzenia badań podstawowych 

i dydaktyki, zaangażowany jest w przedsię-

wzięcia komercyjne. 

Polityka prowadząca do zmiany myślenia pol-

skich przedsiębiorstw, które nie doceniają wy-

korzystania wyników badań lokalnych uczel-

ni jako strategicznych dla swojego rozwoju. 

Wynika to z braku akceptacji wysokiego 

ryzyka poniesienia kosztów i niezdefiniowa-

nego czasu oczekiwania na rezultaty. Przyto-

czony OTL Uniwersytetu Stanforda działa od 

40 lat. W polskich realiach wydaje się uza-

sadnione umożliwienie firmom łatwego i sto-

sunkowo taniego dostępu do wyników prac 

badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 

jednostki naukowe, co służyłoby rozpropago-

waniu nowej formy aktywności biznesowej.

Potrzeba wytworzenia swoistej mody na „na-

ukowca – przedsiębiorcę”, wspieranego przez 

uczelnię w osiągnięciu sukcesu finansowego.

Przesunięcie równowagi w stronę finansowa-

nia projektów o charakterze aplikacyjnym, 

a zwłaszcza wsparcie dla technologii, które 

rokują efektywne wejście na rynek, w krótkim 

czasie. 

Zmiana sposobu myślenia na system długofa-

lowy. Sukces komercyjny często nie jest moż-

liwy w krótkim czasie, nawet przy dostępie do 

środków finansowych i komórek doradczych. 

Proces badawczo-rozwojowy prowadzący do 

powstania „wynalazku” jest zazwyczaj bardzo 

długi, a po tej fazie potrzeba od–do kilku-kil-

kunastu lat zanim uczelnia zacznie czerpać 

z niego realne zyski. 

Rola edukacyjna polegająca na organizowa-

niu przez Uczelnię wykładów skierowanych 

dla studentów i pracowników z udziałem 

przedsiębiorców. Taka działalność pozwala 

zapoznać się z realnymi przykładami drogi do 

stworzenia dobrze prosperującej firmy.

 Kursy dla doktorantów i pracowników  
nauko wych

Dobrą praktyką stosowaną przez wiele uczel-

ni amerykańskich jest organizacja kursów, które 

przygotowują i prowadzą przedstawiciele fundu-

szy kapitałowych oraz przedsiębiorcy. Dla przy-

kładu, w Rice University (Houston, Teksas) kurs 

zatytułowany „Rola lekarzy, naukowców i inżynie-

rów w start-up wysokich technologii” prowadzony 

jest przez doktorów Jacka Gilla i Roberta Ulricha. 

Autorzy kursu zarządzają od kilkudziesięciu lat 

funduszem kapitałowym inwestującym w nowo 

powstające przedsiębiorstwa wdrażające wysokie 

technologie. W swej pracy poprzez wsparcie me-

nedżerskie lub finansowe, przyczynili się do po-

wstania w Dolinie Krzemowej ponad stu przedsię-

biorstw z branży komputerowej, komunikacyjnej, 

biotechnologicznej i medycznej, które zatrudniły 

łącznie 25 500 pracowników. 

Obecnie są one warte 100 mld USD, uczyniły 

z 200 pomysłodawców milionerów, a których rocz-

ne przychody wynoszą 40 mld dolarów. Wiedza 

zgromadzona w tym czasie pozwala im przekazy-

wać niezwykle praktyczne wskazówki dotyczące 

procesu komercjalizacji nowych technologii, ze 

szczególnym uwzględnieniem sposobów pozyska-

nia finansowania, mechanizmów zarządzania ka-

pitałem ludzkim i metod oceny potencjału bizne-

sowego projektów.

Zakres tematyczny kursu obejmuje pragma-

tyczne podejście do takich zagadnień, jak: two-

rzenie i kapitalizacja firm; obowiązki i rola na-

ukowców w powstających przedsiębiorstwach; 

cechy osobowościowe (przywódczość, inteligencja, 

przedsiębiorczość) założycieli firm; źródła techno-

logii; współpraca uniwersyteckich centrów trans-

feru technologii; problemy operacyjne i dynamika 

młodych przedsiębiorstw; wejście na giełdę czy 

strategie wyjścia.

Każde spotkanie podzielone jest na część teo-

retyczną, po której następują wystąpienia zapro-

szonych gości (2–3). Formuła wykładu zakłada, 

że goście, poza przedstawieniem swojej bieżącej 

działalności biznesowej, dzielą się ze słuchaczami 

swymi osobistymi doświadczeniami, historią wzlo-

tów i upadków, a często zwierzają się, jak inne ele-

menty, poza samym pomysłem biznesowym (życie 

rodzinne, organizacja czasu pracy, kontakty inter-

personalne, cechy charakteru poszczególnych osób 

zaangażowanych w pracę nowo powstałego przed-

siębiorstwa), wpływają na powodzenie w przeisto-

czeniu pomysłu czy wynalazku w dobrze prospe-

rujące przedsiębiorstwo. W trakcie całego kursu, 

słuchacz ma możliwość przeglądu kilkudziesięciu 

przypadków zakończonego sukcesem wdrożenia 
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pomysłu. Szczerość wypowiedzi i możliwość obco-

wania z konkretnymi osobami jest znacznie bar-

dziej inspirująca i ma większą wartość edukacyjną 

niż teoretyczne studium przypadków.

Organizacja przez uczelnie konkursu na naj-

lepszy biznesplan wraz z nagrodą pieniężną 

i możliwością rozpoczęcia działalności w Par-

ku Technologicznym.

 Konkurs na najlepszy biznesplan
Uczelnie amerykańskie organizują dla swych 

studentów i absolwentów konkursy na najlepszy 

biznesplan. Do panelu oceniającego, poza członka-

mi uczelni, zapraszani są przedsiębiorcy, przedsta-

wiciele funduszy kapitałowych i aniołowie biznesu. 

Dla przykładu, Uniwersytet Kalifornijski (Da-

vis, Kalifornia), corocznie organizuje konkurs 

o nazwie Big Bang, do którego staje kilkadziesiąt 

zespołów, prezentując kompletny biznesplan za-

wierający opis pomysłu, szczegółowy plan wdro-

żenia, projekcje finansowe oraz sylwetki twórców. 

Nagrodą jest 15 tys. USD. Wysokość nagrody nie 

jest bez znaczenia. Oprócz możliwości poznania 

opinii szerokiego grona ludzi biznesu na temat 

planowanego przedsięwzięcia, wygrana stwarza 

realną szansę na powołanie przedsiębiorstwa, po-

krycie kosztów organizacji i rozpoczęcie procesu 

pozyskiwania dalszego dofinansowania. Ponadto 

konkursy te, poprzez odpowiednią reklamę, stały 

się wydarzeniem dla lokalnej społeczności i okazją 

do potencjalnych inwestorów na zapoznanie się 

z projektami o charakterze komercyjnym wypły-

wającymi z danej uczelni. Podobne konkursy są 

organizowane w Polsce, jednak najczęściej z ini-

cjatywy innych podmiotów niż uczelnia, a wyso-

kość nagród rzadko przekracza 10 tys. PLN. 
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Pierwsze zapisy dotyczące rozwiązań systemo-

wych, mających na poziomie państwowym i kra-

jów związkowych (landów) wspierać rozwój badań 

naukowych w Niemczech, znaleźć można w nie-

mieckiej konstytucji z 1949 r. (art. 91b o współ-

pracy państwa i landów w zakresie wspierania ba-

dań naukowych). W roku 2008 udział wydatków 

na badania i rozwój w Niemczech wyniósł około 

2,64% PKB. W 2010 r. na ten cel przewidziano 

wydatki w wysokości około 12,7 mld euro1. Dwie 

trzecie tych wydatków finansowane jest przez go-

spodarkę, a współpraca świata nauki i biznesu sys-

tematycznie wzrasta (tab. 1). 

Ważnym forum wymiany idei, koordynacji 

i poprawy strategii rozwoju obszaru B+R w Niem-

czech jest Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

(GFK), która od 2008 r. przejęła zadania Bund-

-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

1 Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, Juni 

2010, s. 19.

Forschungsförderung (BLK), istniejącej od 1970 r. 

Powołana została właśnie na podstawie artykułu 

91b konstytucji2. Jednym z jej głównych celów 

jest przyczynianie się do wzrostu konkurencyjno-

ści jednostek zajmujących się badaniami i nauką. 

Działania te opierają się na ścisłej współpracy lan-

dów z państwem. 

Najważniejsze resorty stanowiące wsparcie in-

stytucjonalne i finansowe dla rozwoju nauki oraz 

przedsiębiorczości akademickiej to Bundesmini-

sterium für Bildung und Forschung – BMBF (Mi-

nisterstwo Oświaty i Nauki) oraz Bundesmini-

sterium für Wirtschaft und Technologie – BMWi 

(Ministerstwo Gospodarki i Technologii). Mini-

sterstwa oferują finansowanie bezpośrednie dla 

projektów w konkretnej dziedzinie naukowej oraz 

wsparcie pośrednie dla projektów mających wspie-

rać rozwój transferu technologii w ogóle.

2 http://www.blk-bonn.de/art-91b_blk_u_gwk-abkommen.

htm.

Wspieranie przedsiębiorczości  

akademickiej w Niemczech

Tabela 1. Wydatki na sektor B+R w Niemczech w latach 2003–2007

Wydatki brutto poszczególnych 
sektorów na B+R  

[w mln euro]
2003 2004 2005 2006 2007

Gospodarka 38,029 38,363 38,651 41,148 43,034

Państwo i organizacje non-profit 7,307 7,514 7,867 8,156 8,540

Szkoły wyższe 9,202 9,089 9,221 9,475 9,908

Łącznie 54,538 54,966 55,739 58,779 61,482

Wydatki na B+R w % PKB 2,52 2,49 2,48 2,53 2,53

Źródło: Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, 
Juni 2010.

Filip Granek 
INSTYTUT FRAUNHOFER ISE, FREIBURG

Agnieszka Młodzińska 
ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG
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W Niemczech istnieje około 750 instytucji 

naukowych finansowanych z budżetu państwa, 

landu bądź wspólnie3. Są to szkoły wyższe oraz 

pozauniwersyteckie ośrodki naukowe. Najważniej-

sze z nich to: Deutsche Forschungsgemeinschaft 

– DFG, której głównym zadaniem jest wsparcie 

finansowe na badania naukowe w szkołach wyż-

szych, Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-

-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft Deut-

scher Forschungszentren, Leibniz-Gemeinschaft. 

Istniejące od 1950 r. Deutscher Akademischer 

Austauschdienst – DAAD (Niemiecka Centrala 

Wymiany Akademickiej) koncentruje się na budo-

waniu międzynarodowych stosunków naukowych 

poprzez wymianę studentów i naukowców. Fun-

dacja Alexandra Humboldta zabiega o międzyna-

rodową wymianę wysoko wykwalifikowanych pra-

cowników naukowych (tab. 2).

Istnieją również państwowe instytucje naukowe 

pełniące funkcje doradcze w zakresie B+R, poma-

gające dokonywać wyborów co do celów i ich re-

alizacji przez resorty4. Popularyzuje się też trend 

wprowadzania przedmiotów o przedsiębiorczości 

na uczelniach wyższych, jako metodę promowania 

wiedzy na temat prowadzenia działalności gospo-

darczej wśród studentów i kadry naukowej. Przy-

3 Op. cit., s. 46.
4 Ibidem, s. 60.

kładem jest Uniwersytet Leipzig, na którym jeden 

z instytutów (Institut für Service und Relationship 

Management) oferuje badania w zakresie przedsię-

biorczości. Realizowane są one poprzez inicjatywę 

SMILE (Selbsmanagement Initiative Leipzig) oraz 

SEPT (Small Enterprise Promotion and Training). Pro-

gram SMILE skierowany jest do studentów zainte-

resowanych stworzeniem własnej firmy. W swojej 

ofercie proponuje wsparcie, w postaci wykładów 

i warsztatów, na trzech etapach: rozpoznania po-

tencjału do stworzenia firmy, rozwinięcia i dopro-

wadzenia do utworzenia firmy5. Program SEPT, 

jako program międzynarodowy, skierowany jest 

do naukowców i przedsiębiorców z całego świata. 

Oferuje m.in. studia MBA w zakresie rozwijania 

małej i średniej przedsiębiorczości (MŚP) (tzw. 

practice-oriented studies), studia doktoranckie w ob-

szarze MŚP dla absolwentów z całego świata, bada-

nia w zakresie małej i średniej przedsiębiorczości, 

usługi doradcze dla MŚP. Głównym sponsorem 

programu jest fundacja DAAD, oferująca programy 

stypendialne dla studentów i doktorantów zainte-

resowanych tematyką, którą zajmuje się SEPT6.

Innym stowarzyszeniem działającym na ska-

lę krajową, od 1987 r., jest FGF e.V. (Förderkreis 

Gründungs-Forschung, -Ausbildung und -Politik). 

5 http://www.smile.uni-leipzig.de/.
6 http://www.sept.uni-leipzig.de/About-SEPT.314.0.html.

Tabela 2. Wsparcie finansowe państwa i landów dla badań prowadzonych przez instytucje [mln euro]

Instytucja

2006 2007

państwo
kraje 

związkowe
Państwo

kraje 
związkowe 

Max-Planck-Gesellschaft 522,9 510,9 526,3 526,3

Deutsche Forschungsgemeinschaft 814,8 578,6 1082,5 630,1

Fraunhofer-Gesellschaft 372,3 85,0 382,6 84,4

Akademienprogramm 21,5 21,5 21,5 21,5

Helmholtz-Zentren 1426,5 169,8 1530,8 172,7

Leibniz-Gesellschaft 373,5 363,0 385,5 372,8

Deutsche Akademie Leopoldina 1,3 0,3 21,5 21,5

Łącznie 3532,8 1729,1 3950,6 1829,3

Źródło: Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
Bonn, Berlin, Juni 2010.
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Celem stowarzyszenia jest wspieranie badań, edu-

kacji i transferu badań, w obszarze przedsiębior-

czości, z naciskiem na start-up. Grupą docelową 

są uniwersytety, naukowcy, instytucje badawcze, 

firmy, ministerstwa, stowarzyszenia7. Od 1997 r. 

FGF organizuje coroczną ogólnoniemiecką konfe-

rencję G-Forum. Jest to konferencja poświęcona 

prezentowaniu i dyskutowaniu wyników interdy-

scyplinarnych badań prowadzonych w dziedzinie 

przedsiębiorczości. Wśród badanych tematów są 

m.in. efekty nauczania o przedsiębiorczości, rola 

uniwersytetów w regionalnym rozwoju gospodar-

czym, komercjalizacja wiedzy poprzez akademic-

kie spin-off, polityka patentowa. Współorganizato-

rem tych konferencji zawsze są uczelnie wyższe. 

1.  Strategie rządowe w dziedzinie 

przedsiębiorczości akademickiej  

i sposoby ich realizacji

Strategia gospodarcza Niemiec od kilkunastu lat 

konsekwentnie skierowana jest na badania na-

ukowe i innowacje. Polityka ta realizowana jest za 

pomocą wielu dostępnych oraz nowo tworzonych 

instrumentów. Są to rozwiązania systemowe, obej-

mujące swym zakresem spektrum działań związa-

nych z tworzeniem sprzyjających warunków do 

współpracy świata nauki i biznesu. Rozwiązania 

te kształtują instytucje państwowe reprezentują-

ce strategię rozwoju innowacji i przedsiębiorczo-

ści w kraju, tj. BMBF i BMWi. Dalej tworzone 

są spójne z państwowymi strategie na poziomie 

landów, w których również istnieją odpowiadają-

ce ministerstwa w rządach lokalnych. Częścią tego 

systemu są szkoły wyższe (uniwersytety, wyższe 

szkoły zawodowe), a także instytucje i instytuty, 

organizacje i fundacje naukowe. W ramach in-

stytucji naukowych zapewniających kształcenie 

i prowadzenie badań istnieją samodzielne jednost-

ki, zajmujące się obsługą tematów związanych 

z komercjalizowaniem wiedzy. Dzięki nim odgór-

nie oferowane środki wsparcia państwa mogą być 

skutecznie wykorzystywane przez odbiorców, do 

których są skierowane, tj. potencjalnych przedsię-

biorców, zwłaszcza ze środowisk naukowych, za-

interesowanych tworzeniem innowacyjnych firm.

Koncepcje, w ramach których osiągnięcie du-

żego wzrostu gospodarczego uwarunkowane jest 

przede wszystkim wysokimi nakładami na naukę 

i badania, są kontynuowane. Władze państwowe 

7 http://www.fgf-ev.de/structure_default/main.asp?G 

=111327&A=1.

zaplanowały dodatkowe inwestycje w B+R w wy-

sokości 12 mld euro do roku 2013. Wydatki na 

kształcenie i badania miały być zwiększone o ko-

lejne 750 mln euro w roku 20108. 

Poprzez wspólne działania reformatorskie pań-

stwa i landów, tzw. Exzellenzinitiative, Hochschul-

pakt oraz Pakt für Forschung und Innovation dzia-

łalność systemu naukowego w Niemczech znacznie 

się poprawiła. Inicjatywy te są spójną częścią strate-

gii państwa, tzw. Hightech-Strategie, w ramach któ-

rej zostały uruchomione polityczne środki wspiera-

nia badań i innowacji. Największy nacisk kładziony 

jest na zagadnienia: klimat i energia, zdrowie i odży-

wianie, mobilność, bezpieczeństwo, komunikacja9.

Pierwsza tura strategii objęła lata 2006–2010. 

Kolejna, Hightech Strategie 2020, rozpoczęta zo-

stała w lipcu 2010 r. Głównym celem kontynu-

owanej strategii jest pogłębienie współpracy mię-

dzy nauką i gospodarką oraz poprawa warunków 

ramowych dla innowacji10. Te ostatnie mają być 

szczególnie wspierane w sektorze MŚP. Na ten cel, 

w roku 2009 BMBF i BMWi przeznaczyły 950 

mln euro wsparcia.

Strategią uzupełniającą jest strategia inter-

nacjonalizacji nauki i badań (Internationalisie-

rungsstrategie für Wissenschaft und Forschung), 

z 20.02.2008 r.11, dzięki której zwiększona ma 

być współpraca międzynarodowa w projektach 

badawczych.

W obszarze transferu technologii rząd Niemiec 

założył wzmocnienie wsparcia dla rozwoju kontak-

tów między światem nauki i gospodarki, tak aby 

proces komercjalizowania wiedzy stał się znacznie 

szybszy i skuteczniejszy. W tym celu kontynuowa-

ne są programy, które okazały się odpowiednim in-

strumentem w realizacji wyznaczonych w tej dzie-

dzinie zamierzeń, tj. Spitzencluster-Wettbewerb, 

Unternehmen Region, ZIM, EXIST, Hightech-

gründerfonds I, KMU-innovativ12. Ponadto rząd 

zapewnił wsparcie poprzez udostępnienie nowych 

rozwiązań, jak np. premie badawcze przyznawa-

ne przez BMBF, przeznaczone na współpracę na-

8 Op. cit., s. 20.
9 Ibidem, s. 21.

10 http://www.bmbf.de/de/6618.php
11 Deutschlands Rolle in der globalen Wissengesellschaft 

stärken, Strategie der Bundesregierung zur Internationalisie-

rung von Wissenschaft und Forschung, Bundesministerium für 

Bildung und Forschung, Februar 2008, s. 3.
12 Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, Juni 

2010, s. 23.
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ukową szkół wyższych oraz instytucji badawczych 

z podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza z małymi 

i średnimi przedsiębiorstwami (do 25% wartości 

wspólnego projektu badawczego)13.

Kolejny instrument to powołana wspólnota na-

ukowa, tzw. Industrielle Gemeinschaftsforschung 

(IGF), której zadaniem jest wspieranie projektów 

umożliwiających małym i średnim przedsiębior-

stwom dostęp do wyników badań naukowych 

i wniosków, jak mogą one być wykorzystane w prze-

myśle. Zrzeszone w ramach IGF wspólnoty nauko-

we różnych branż proponują przedsiębiorstwom 

nieograniczony dostęp do wyników badań i metody 

ich skutecznej komercjalizacji, dzięki czemu znacz-

nie zwiększa się kompatybilność zapotrzebowań na-

ukowych z rynkowymi i przyspiesza transfer tech-

nologii. Statystycznie średnio pięć przedsiębiorstw 

na projekt zaznajomione było z możliwościami ko-

mercjalizacyjnymi danych badań naukowych14.

Innym instrumentem wykorzystywanym w celu 

skutecznej komercjalizacji wiedzy jest doradz two 

w zakresie innowacji oraz zarządzanie innowa-

cjami, skierowane do małych i średnich przedsię-

13 www.forschungspraemie.de.
14 Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, Juni 

2010, s. 188.

biorstw. Instrument ten został stworzony w celu 

podnoszenia międzynarodowej konkurencyjno-

ści MŚP, funkcjonuje w ramach programu TOP 

(Technologieorientierten Besuchs- und Informa-

tionsprogramm). Kolejny program, Innovationsma-
nagement wspiera MŚP w trzech obszarach: moż-

liwość tworzenia i wdrożenia innowacji, koncept 

realizacji, zarządzanie projektem. W ramach tego 

programu zapewnione jest bezpłatne doradztwo 

w wymienionych dziedzinach, udzielane przez 

doświadczone, autoryzowane przedsiębiorstwa. 

W roku 2009 przeprowadzono 960 projektów do-

radczych dla MŚP15.

W celu wzmocnienia współpracy z nowymi kra-

jami członkowskimi Unii Europejskiej, w zakresie 

transferu technologii, stworzono konkurs Wirt-

schaft trifft Wissenschaft (na lata 2007–2011). 

Podmiotami mogącymi brać udział w konkursie są 

uniwersytety, szkoły wyższe oraz publiczne instytu-

cje badawcze mające siedzibę w jednym z nowych 

krajów członkowskich. Tematem przewodnim jest 

rozwój nowych efektywnych metod i form wspar-

cia transferu technologii oraz ich implementacja. 

Od 2007 r. wsparte zostały łącznie 54 projekty. 

Suma przeznaczona na program to 23,4 mln euro16.

15 Ibidem, s. 188.
16 Ibidem, s. 189.
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W ramach programu SIGNO Ministerstwo 

Gospodarki i Technologii wspiera transfer techno-

logii poprzez efektywne wykorzystanie własności 

intelektualnej szkół wyższych, MŚP, wynalazców. 

Celem jest zintensyfikowanie możliwości innowa-

cyjnych MŚP, poszerzanie dostępu do wiedzy oraz 

przyspieszanie komercjalizacji odkryć naukowych. 

Aby te cele realizować, powołano dwa programy: 

KMU-Patentaktion, poprzez który MŚP mogą 

otrzymać dofinansowanie w wysokości do 8000 

euro, np. do procedury patentowej wyników ba-

dań naukowych prowadzonych przez przedsię-

biorstwo; InnovationMarket – tj. portal naukowy 

umożliwiający współpracę podmiotów finansu-

jących, proponujących rozwiązania innowacyjne 

i przedsiębiorców17.

Tak stworzony w ramach opisanych strategii 

system wsparcia okazał się bardzo skuteczną dro-

gą, jako że nie tylko wydatki na badania i rozwój 

wzrosły do poziomu bliskiego założeniom Strate-

gii Lizbońskiej z 2000 r., ale też niemieckie przed-

siębiorstwa podwyższyły swe wydatki w tym sa-

mym obszarze o około 7% (w okresie 2007–2008). 

Dzięki takiemu wzrostowi inwestycji w badania 

i rozwój od roku 2005 do 2008 przychody przed-

siębiorstw w Niemczech wzrosły o około 19% 

(7,4 mld euro)18. Podniosła się również liczba za-

trudnionych w nauce: naukowców, techników, la-

borantów (porównując rok 2008 z 2005 – o około 

30 tys. osób)19.

W dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości i inno-

wacji uwaga Niemiec nie jest skierowana wyłącznie 

na rozwój wewnętrzny, ale również na współpracę 

międzynarodową, mającą prowadzić do światowej 

wymiany doświadczeń w obszarze badań i roz-

woju. Mocny nacisk kładziony jest na ustruktu-

ralizowaną współpracę z pozostałymi państwami 

Unii Europejskiej. W tym kontekście stworzono 

m.in. program Internationale Zusammenarbeit in 

Bildung und Forschung, Region Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa. W tę współpracę z Niemcami zaan-

gażowanych jest pięć państw tego regionu: Polska, 

Czechy, Węgry, Rumunia i Bułgaria. Współpraca 

z Polską to także organizowane przez Minister-

stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz BMBF 

17 Ibidem, s. 189.
18 Stifteverband für die Deutsche Wissenschaft (2009): 

Pressekonferenz „FuF in der Wirtschaft”, Berlin, 18.12.2009.
19 Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, Juni 

2010, s. 20.

od 2008 r. Polsko-Niemieckie Forum Naukowe. 

Od tego samego roku oficjalnie ruszyła współpraca 

jednego z instytutów Fraunhofera z Politechniką 

Wrocławską.

Poza wymienionymi instrumentami, istnieje 

wiele innych programów i rozwiązań mających na 

celu zbliżanie się do wyznaczonych w strategiach 

założeń. Często są to działania nieformalne, w ra-

mach sieci kontaktów uniwersyteckich, instytucji 

badawczych, środowisk gospodarczych i politycz-

nych. Dzięki takiej współpracy idea tworzenia 

gospodarki opartej na wiedzy staje się bardziej 

powszechna, a implementacja strategii mającej 

prowadzić do jej rozwoju bardziej skuteczna.

2.  Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie 

Badenii-Wirtembergii 

Badenia-Wirtembergia jest jednym z landów najin-

tensywniej wspierających innowacyjność i transfer 

wiedzy na rynek. Władze tego landu, w formuło-

waniu strategii w obszarze B+R, nastawione są 

na tworzenie jak najbardziej przyjaznych i atrak-

cyjnych warunków dla naukowców z całych Nie-

miec. Tą zasadą kierują się również w tworzeniu 

dobrego otoczenia, sprzyjającego utrzymaniu, 

rozwojowi i powstawaniu nowych innowacyj-

nych przedsiębiorstw. Wraz z tak sformułowaną 

strategią, Badenia-Wirtemberiga konsekwentnie 

zwiększa wysokość wydatków na badania i roz-

wój: w roku 2007 osiągnęły one wartość 4,38% 

PKB tego landu20, co nie tylko w znacznej mierze 

przewyższa średnią wysokość państwowych wy-

datków na B+R, ale plasuje Badenię-Wirtember-

gię w tej kategorii na pierwszym miejscu pośród 

wszystkich pozostałych landów niemieckich. 80% 

tych wydatków pokrywa gospodarka, pozostałe 

20% to udział uniwersytetów i instytucji nauko-

wych21. Większość wydatków przeznaczana jest 

na inwestycje w wysoko innowacyjne przedsiębior-

stwa. Odzwierciedleniem skuteczności tak obrane-

go kierunku może być m.in. liczba uzyskiwanych 

co roku patentów – w roku 2009 32% wniosków 

patentowych złożonych w Niemieckim Urzędzie 

Patentowym stanowiły wnioski z Badenii-Wir-

tembergii. Poza sukcesami gospodarczymi, dzię-

ki istniejącym innowacyjnym przedsiębiorstwom, 

Badenia-Wirtembergia odnosi również sukcesy na 

polu naukowym. Znajdują się tam najlepsze uni-

20 Ibidem, s. 200.
21 Ibidem.
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wersytety, m.in. w Karlsruhe i Stuttgarcie (uni-

wersytety techniczne), Ulm, Freiburg, Konstanz. 

Co ważne, zadaniem samych uniwersytetów, poza 

przekazywaniem wiedzy i prowadzeniem badań, 

jest również nastawienie na transfer technologii. 

Kolejne instytucje mające wpływ na wysokie 

rankingi landów w dziedzinie badań i innowacji 

to jedenaście instytutów Max Planck, czternaście 

instytutów Fraunhofera oraz dwanaście innych 

pozauniwersyteckich instytucji naukowych blisko 

współpracujących z podmiotami gospodarczymi.

W strukturach władz Badenii-Wirtembergii 

tworzeniem jak najlepszych warunków współpracy 

między gospodarką, nauką i polityką zajmuje się 

odpowiednie ministerstwo, tj. Wirtschaftsminis-

terium für die wirtschaftsorientierte Technologie-

politik und -förderung. Kolejne ministerstwo, Mi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 

zorientowane jest konkretnie na uniwersytety i po-

zauniwersyteckie instytucje badawcze. 

Procesy transferu technologii z uniwersytetów 

i z pozauniwersyteckich ośrodków badawczych 

są wysoce skuteczne, dzięki sprawnie funkcjonu-

jącym systemom wspierającym. W strukturach 

uczelni wyższych i instytutów naukowych istnieją 

biura doradcze, również w regionach funkcjonują 

komórki doradców ds. innowacji. Łącznie istnieje 

ponad 450 instytucji zorientowanych wyłącznie 

na transfer technologii22, skupionych w Fundacji 

Steinbeis, jako głównej organizacji zajmującej się 

doradztwem, szkoleniem, badaniami i rozwojem, 

zorientowanej przede wszystkim na małe i średnie 

przedsiębiorstwa. W strukturach samych instytu-

tów naukowych powstają wewnętrzne jednostki 

zajmujące się wspieraniem rozwoju firm typu spin-
-off. W Karlsruhe powstał Instytut Fraunhofera ds. 

badań systemu i innowacji (Fraunhofer-Institut 

für System und Innovationsforschung, ISI), któ-

ry prowadzi badania naukowe nad tworzeniem 

warunków ramowych dla generowania innowacji, 

oparte na synergii nauk technicznych, społecz-

nych i ekonomicznych, w celu oszacowania poten-

cjału i ograniczeń natury technicznej, organizacyj-

nej i instytucjonalnej dla wprowadzenia innowacji. 

Wspierają tym samym jednostki decyzyjne ze śro-

dowisk przemysłowych, akademickich i politycz-

nych w tworzeniu strategii i warunków sprzyjają-

cych rozwojowi innowacji23. 

22 Ibidem, s. 204.
23 http://isi.fraunhofer.de/isi-de/index.php.

Jednym ze sposobów na skuteczne wspieranie 

transferu technologii jest realizacja wspólnych 

projektów badawczych przez instytucje naukowe 

i przedsiębiorstwa. W roku 2007 wybrano 18 ta-

kich projektów na lata 2007–2010. Udział w nich 

wzięło łącznie 79 firm oraz 30 instytutów nauko-

wych24. Kolejne rozwiązanie to program „Industry 

on Campus”, w ramach którego przedsiębiorstwa 

i uniwersytety wykonują wspólne prace badawcze 

w laboratoriach oraz przeznaczonych dla nich cen-

trach współpracy. W całym landzie realizowanych 

jest 12 takich programów, np. Robert Bosch Zen-

trum czy Projekthaus „e-drive”.

Wymienione działania przyczyniają się do dal-

szego dynamicznego rozwoju gospodarczego Bade-

nii-Wirtembergii, będącej już jednym z najbogat-

szych landów w Niemczech.

3.  Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, jako jeden 

z dziewięciu niemieckich uniwersytetów, wyróż-

niony został nagrodą w ramach programu Exzel-

lenziniziative. Program jest wspólnym przedsię-

wzięciem państwa i landów w zakresie wspierania 

badań i nauki na niemieckich szkołach wyższych. 

Wyróżnienia przyznawane są uczelniom, które 

cieszą się bardzo wysokim poziomem w dziedzinie 

prowadzonych badań naukowych. Nagrodą jest 

znaczny udział w finansowaniu działań uczelni. 

W ramach pierwszej rundy na lata 2006–2011 

BMBF przeznaczyło na ten cel łącznie 1,9 mld 

euro25. Obecnie (marzec 2011) Uniwersytet Fre-

iburg otrzymał zgodę na przystąpienie do drugiej 

rundy Exzellenzinitiative.

Na uniwersytecie we Freiburgu studiuje ponad 

22 tys. studentów. Uczelnia oferuje jedenaście 

fakultetów. Ponadto w jej strukturze funkcjonuje 

kilkanaście centrów badawczych i inne ośrodki 

wspierające rozwój badań, w tym także komercja-

lizację wiedzy. Najważniejszym takim ośrodkiem 

jest Zentralstelle für Technologietransfer – ZFT 

(Centrum Transferu Technologii). Centrum to od 

około 20 lat wspiera naukowców i ich badania, 

które mogą stać się wartościowym produktem ryn-

kowym. W strukturze samego centrum znajduje 

24 Bundesbericht Forschung und Innovation 2010, Bun-

desministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, Juni 

2010, s. 205.
25 http://www.bmbf.de/de/14300.php.
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się kilka jednostek, tj. Patentstelle, Vertragstelle, 

Technologiemarketing, Gründerbüro. Biuro Pa-

tentowe stanowi ogromną pomoc w procesie zgła-

szania i rejestrowania patentu. Procedury z tym 

związane są dosyć skomplikowane i czasochłonne, 

dlatego też wsparcie Centrum w tym zakresie oka-

zuje się bardzo praktycznym rozwiązaniem. Dzię-

ki takim działaniom złożonych zostało w sumie 

1200 wniosków patentowych, z czego 350 zostało 

zaakceptowanych i zarejestrowanych26. 

Zadania Gründerbüro to przede wszystkim do-

radztwo dla osób ze środowiska nauki (studenci, 

naukowcy), które są zainteresowane założeniem 

własnej firmy. Od 1999 r. udzieliło ono wsparcia 

w postaci doradztwa 354 potencjalnym firmom. 

Spośród nich powstały 103 firmy, z których 82 

z sukcesem funkcjonuje do dziś. Są to głównie 

firmy z branży biotechnologii, IT, medycyny, 

elektrotechniki27.

Gründerbüro jest także przedstawicielem Cam-

pus Technologies Oberrhein (CTO), zrzeszającego 

łącznie pięć uczelni w regionie, tj. Albert-Ludwigs-

-Universität Freiburg, Hochschule Furtwangen, 

Hochschule Offenburg oraz Katolische und Evan-

gelische Hochschule Freiburg28. CTO jest pro-

26 http://www.zft.uni-freiburg.de/.
27 http://www.zft.uni-freiburg.de/.
28 http://www.cto.uni-freiburg.de/.

jektem ZFT, powołanym w celu tworzenia sieci 

partnerów, aby rozwijać współpracę na linii na-

uka – rynek. Stąd wsparcie w postaci doradztwa 

w zakresie tworzenia biznesplanów, ofert konkur-

sowych mających na celu wyłonienie najlepszych 

pomysłów na własny biznes, dokształcania w za-

kresie prowadzenia własnej firmy, wzmocnione jest 

siecią partnerów doradczych w każdej niezbędnej 

dziedzinie (partnerzy instytucjonalni, banki, fi-

nansowanie, doradztwo podatkowe, prawne, pra - 

wo pracy, marketing, architektura). Wszystkie 

wyżej wymienione instrumenty są skutecznie 

wy korzystywane. 

3.1. Finansowanie

Funkcjonowanie ZFT, a także CTO i Gründerbüro 

jest możliwe dzięki finansowaniu z budżetu pań-

stwa oraz landu.

Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie przekazuje środki w ramach inicjatywy „Grün-

derland Deutschland”, mającej na celu wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości w Niemczech, w tym 

przedsiębiorczości akademickiej29. Dodatkowe 

wsparcie finansowe na skalę państwową zapew-

nia grupa bankowa KfW-Mittelstandsbank, która 

wspiera inwestycje związane z małą i średnią przed-

29 http://www.existenzgruender.de/initiative_gruender-

land/index.php.
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siębiorczością w Niemczech30. Grupa ta współtwo-

rzy fundusz High-Tech Gründerfonds – HTGF, 

inwestujący w młode, dobrze zapowiadające się 

przedsiębiorstwa wysokiej technologii. Ponadto 

KfW-Mittelstandbank świadczy usługi doradcze 

dla sektora MŚP, udziela preferencyjnych kredytów 

dla firm typu start-up, dofinansowuje usługi co-

achingowe w zakresie zakładania własnej firmy31.

Finansowanie ze strony landu to inicjatywa 

NewCome, dla nowo powstających i istniejących 

przedsiębiorstw, w ramach której istnieje kilka 

programów wsparcia, w tym m.in. bezpłatne do-

radztwo, przyznawanie atrakcyjnych kredytów, 

przyznawanie środków na dalszy rozwój czy do-

tacji do prowadzenia zewnętrznych usług badaw-

czo-rozwojowych, a także współudział w kapitale 

zalążkowym32. Bank L-Bank, będący bankiem 

państwowym landu Badenia-Wirtembergia oferuje 

finansowanie dla firm powstających i istniejących, 

jak np. kredyty na preferencyjnych warunkach, 

udział w kosztach inwestycyjnych i kosztach funk-

cjonowania firm (do 100%) czy przejmowanie na 

siebie roli gwaranta33.

Drogą do uzyskania wsparcia finansowego dla 

nowo powstających przedsiębiorstw typu spin-
-off jest także udział w różnorodnych programach 

i konkursach, jakie oferuje państwo w ramach 

ogólnokrajowych rozwiązań dla uczelni w dziedzi-

nie komercjalizowania wiedzy.

 3.2.  Programy wsparcia, konkursy,  

dobre praktyki

Największym oferowanym programem na ska-

lę państwową dla firm typu spin-off jest program 

EXIST-Existenzgründungen aus der Wissenschaft, 

współfinansowany przez Europejski Fundusz 

Społeczny. Celem programu jest poprawa kultu-

ry przedsiębiorczości, popularyzowanie przed-

siębiorczości na uczelniach wyższych oraz poza-

uczelnianych instytucjach badawczych, a także 

wzrost liczby przedsiębiorstw opartych na wiedzy 

i zorientowanych na nowe technologie34. Składa 

się z trzech filarów: EXIST-Gründungskultur, aby 

30 http://www.kfw.de/kfw/en/index.jsp.
31 http://www.kfw.de/kfw/de/index.jsp.
32 http://www.foerderportal.newcome.de/finanzierung/Fo-

erderprogramme/index.php?gruppe=4.
33 http://www.lbank.de/lbank/inhalt/nav/unternehmen/

existenzgruendungenundbetriebsuebernahmen/starthilfeba-

den-wuerttemberg.xml?ceid=100194.
34 http://www.exist.de/exist/index.php.

uczelnie propagowały wiedzę i działania związane 

z tematem przedsiębiorczości; EXIST-Gründer-

stipendium, skie rowane do studentów, absolwen-

tów i naukowców chcących tworzyć innowacyjne 

spin-off; EXIST-Forschungstransfer, wspierający 

istniejące i nowe sposoby transferu technologii. 

Program ten realizowany jest również na Albert-

-Ludwigs-Universität Freiburg, za pośrednictwem 

CTO. Uniwersytet w tym roku znalazł się w fi-

nale konkursu EXIST-Gründungskultur, „Przed-

siębiorcze uczelnie wyższe”. Tematem konkursu 

jest stworzenie koncepcji i rozwinięcie strategii 

utworzenia nowej firmy. Nagrodą jest pięciolet-

nie wsparcie finansowe ze strony BMWi. CTO 

korzysta także z EXIST-Gründerstipendium oraz 

EXIST-Forschungstransfer. Inne programy to Jun-

ge Innovatoren, GO-Bio, SIGNO, Erasmus dla 

młodych przedsiębiorców. 

Jednym ze sposobów pobudzania kultury 

przedsiębiorczości wśród studentów są konkursy. 

Stąd CTO regularnie oferuje kilkanaście konkur-

sów, dzięki którym można wygrać lepszy start do 

założenia i rozwinięcia własnych firm przez stu-

dentów. Przykłady tych konkursów to: Hochschul-

wettbewerb NewBizCup2.0, Planspielwettbewerb 

EXIST-priME Cup 2010 an der Uni Freiburg, Cy-

berOne, start2grow, Science 4 Life Venture Cup, 

Einfach Gründen – inicjatywa BMWI, Artur Fi-

scher Erfinderpreis35.

Do tej pory, dzięki wygranym konkursom orga-

nizowanym przez CTO, powstało 9 firm36.

Przykładem dobrych praktyk w zakresie two-

rzenia i udostępniania sieci kontaktów jest współ-

praca CTO z partnerami instytucjonalnymi. Jed-

nym z ważnych partnerów CTO jest organizacja 

Wirtschaftsförderung Region Freiburg – WRF 

(Wspieranie Gospodarki Regionu Freiburg). Pod-

miot ten, poza wsparciem informacyjnym i do-

radczym, oferuje również dostęp do niezbędnej 

infrastruktury, dla nowo powstających firm. Dzię-

ki WRF młodzi przedsiębiorcy mają m.in. dostęp 

do Technologiezentrum Freiburg – TZF (Centrum 

Technologii Freiburg), które stanowi park techno-

logiczny, o powierzchni około 1200 metrów kwa-

dratowych, przeznaczonych pod wynajem biur 

i magazynów, na czas nieokreślony. Poza samą 

powierzchnią biurową TZF oferuje dodatkowo 

35 http://www.cto.uni-freiburg.de/wettbewerbe_planspiele.
36 http://www.cto.uni-freiburg.de/gruendung/preistraeger.

htm.
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możliwość współpracy z innymi przedsiębiorstwa-

mi poprzez otwarty dostęp do sieci partnerów już 

współpracujących z Centrum. Ponadto CTO ofe-

ruje bezpośredni dostęp do partnerów związanych 

z pozyskiwaniem funduszy na rozpoczęcie działal-

ności gospodarczej (są to przede wszystkim ban-

ki). Sieć kontaktów rozbudowywana i pogłębiana 

jest poprzez comiesięczne spotkania organizowa-

ne przez CTO forum dyskusyjne, tzw. Gründer-

stammtisch, w którym uczestniczyć mogą wszyscy 

zainteresowani przedsiębiorczością akademicką. 

Na spotkania zapraszani są specjaliści z różnych 

dziedzin dotyczących kwestii związanych z zakła-

daniem i prowadzeniem firmy.

Przykładem dobrej współpracy międzyinsty-

tucjonalnej na rzecz polepszania możliwości i wa-

runków transferu technologii, której stroną jest Al-

bert-Ludwigs-Universität Freiburg, jest współpraca 

z Instytutem Fraunhofera – ISE (Fraunhofer Insti-

tut für Solare Energiesysteme) we Freiburgu. W ra-

mach tej współpracy, ze strony Uniwersytetu pro-

wadzonej przez Zentrum für Erneuerbare Energien 

– ZEE (Centrum Badawcze ds. Energii Odnawial-

nych), stworzono możliwość odbycia studiów ma-

gisterskich w trybie on-line, w dziedzinie fotowol-

taiki37. Program jest współfinansowany przez land, 

skierowany jest z założenia do osób aktywnych 

zawodowo w firmach zajmujących się fotowoltaiką 

i nieposiadających wiedzy technicznej w tym ob-

szarze. Instytuty Fraunhofera z założenia nastawio-

ne są na prowadzenie badań, które mają być komer-

cjalizowane na rynek. Dlatego, dzięki współpracy 

tak profilowanego instytutu badawczego z uniwer-

sytetem, ten ostatni może z kolei ulepszać swoje 

rozwiązania w zakresie transferu technologii.

 4.  Rola Fraunhofer-Gesellschaft w procesie 

komercjalizacji wiedzy w Niemczech

Znaczącą rolę w Niemczech w dziedzinie komer-

cjalizacji wiedzy oraz transferu technologii od-

grywa Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 

angewandten Forschung e.V. (Towarzystwo Fraun-

hofera). Towarzystwo Fraunhofera jest największą 

organizacją naukowo-badawczą w Europie, wy-

przedzającą pod względem wielkości holenderską 

organizację badawczą Nederlandse Organisatie 

voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onde-

rzoek (TNO). Fraunhofer-Gesellschaft zatrudnia 

17 tys. pracowników skupionych w 60 instytutach 

37 www.pv-master.com.

badawczych w Niemczech. Fraunhofer prowadzi 

badania stosowane w ścisłej współpracy z prze-

mysłem przede wszystkim niemieckim, ale i mię-

dzynarodowym. Fraunhofer-Gesellschaft prowadzi 

badania i rozwój w niemal wszystkich istotnych 

stosowanych obszarach technologii, do których 

należą np. mikroelektronika, technologie informa-

tyczne i komunikacyjne, badania nad nowocze-

snymi materiałami, technika medyczna czy odna-

wialne źródła energii.

Główną misją utworzonego w roku 1949 Fraun-

hofer-Gesellschaft jest prowadzenie wysokiej kla-

sy badań naukowych dla bezpośrednich korzyści 

przedsiębiorstw współpracujących z organizacją 

oraz dla korzyści ogółu społeczeństwa. Nazwa or-

ganizacji pochodzi od imienia Josepha von Fraun-

hofer (1787–1826), którego jednoczesne sukcesy 

jako naukowca, wynalazcy oraz przedsiębiorcy, 

doskonale obrazują charakter oraz cele istnienia 

Fraunhofer-Gesellschaft.

Mimo światowego kryzysu finansowego, bu-

dżet Fraunhofer-Gesellschaft osiągnął w roku 2009 

nowy rekord w wysokości 1,6 mld euro i powięk-

szył się od roku poprzedniego o 15%. Ponad 80% 

(1,3 mld euro) całkowitego budżetu Fraunhofer-

-Gesellschaft pochodzi z badań kontraktowanych. 

Strukturę dochodów organizacji Fraunhofera w ra-

mach badań kontraktowych w roku 2009 przed-

stawiono w tabeli 3.

Dwie trzecie budżetu z badań kontraktowych 

to zlecenia pochodzące z przemysłu oraz projek-

ty badawcze finansowane przez sektor publiczny. 

Tabela 3. Struktura dochodów Fraunhofer-Gesellschaft 
w ramach badań kontraktowych w roku 2009

Źródło dochodów
Wpływy  

[w mln euro]

Wpływy z sektora prywatnego  
(bez wpływów z licencji)

329

Wpływy z licencji 78

Państwo i landy 317

Komisja Europejska 65

Inne wpływy 127

Finansowanie bazowe 424

Suma 1340

Źródło: Fraunhofer Gesellschaft – Jahresbericht 2009 
mit neuer Energie.
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Jedną trzecią budżetu finansują państwo (90%) 

i landy (10%), dając tym samym instytutom 

Fraunhofera możliwość na opracowanie rozwią-

zań technologicznych, które staną się aktualne 

dla społeczeństwa i gospodarki w skali pięciu lub 

dziesięciu lat. Około 3% dochodów Fraunhofer-

-Gesellschaft pochodzi z badań zleconych resortu 

niemieckiego ministerstwa obrony narodowej. 

 4.1.  Model biznesowy  

Fraunhofer-Gesellschaft

O ile podstawowe badania, jakie prowadzą szko-

ły wyższe czy instytuty Max-Planck Gesellschaft, 

finansowane są w prawie 100 procentach ze środ-

ków publicznych, o tyle badania prowadzone w in-

stytutach Fraunhofera finansowane są w dwóch 

trzecich w ramach kontraktów badawczych otrzy-

mywanych w drodze konkursowej. Powoduje to, 

iż instytuty Fraunhofera są w dużym stopniu za-

leżne od badań zleconych przez przemysł oraz 

państwo i landy. Wymusza to osiągnięcie równo-

wagi między prowadzeniem badań podstawowych 

nastawionych na zastosowania a innowacyjnym 

rozwojem technologii osiągających dojrzałość ryn-

kową. Efekt ten uzyskiwany jest przez tzw. model 

biznesowy Fraunhofera, który powstał w 1973 r. 

Model ten został wprowadzony w celu uczynienia 

Fraunhofer-Gesellschaft przodującą organizacją 

w dziedzinie badań stosowanych. Według modelu 

Fraunhofera wysokość finansowania bazowego in-

stytutów (o które instytuty Fraunhofera nie muszą 

ubiegać się drogą konkursową) obliczana jest na 

podstawie wysokości dochodów uzyskanych przez 

nie z sektora prywatnego. Zasada ta działa zarów-

no na poziomie całego Fraunhofer-Gesellschaft, 

jak i na poziomie każdego z jego 60 instytutów. 

W ramach zleconych badań dla przemysłu in-

stytuty Fraunhofera rozwijają produkty oraz pro-

cesy, aż do osiągnięcia ich dojrzałości rynkowej. 

Indywidualne rozwiązania i zlecone zadania opra-

cowywane są przy ścisłej współpracy ze zlecenio-

dawcą. Lista oferowanych usług obejmuje:

rozwój i optymalizację produktów, aż do eta-

pu produkcji prototypów, 

rozwój i optymalizację technologii oraz me-

tod produkcyjnych,

wsparcie we wprowadzaniu nowych technolo-

gii poprzez testowanie rozwiązań w laborato-

riach z najnowocześniejszym wyposażeniem 

oraz infrastrukturą badawczą; szkolenie pra-

cowników zleceniodawcy,

pomoc w ocenie technologii przez opracowa-

nie studiów rynkowych oraz wykonalności,

testowanie produktów na podstawie obowią-

zujących norm i standardów. 

 Instytuty Fraunhofera współpracują nie tylko 

z dużymi przedsiębiorstwami. W celu wzmacnia-

nia gospodarki niemieckiej i tworzenia miejsc pra-

cy w Niemczech pożądana jest współpraca Fraun-

hofera również z małymi i średnimi firmami, które 

z powodu ograniczonych budżetów nie posiadają 

własnych laboratoriów badawczych.

4.2.  Modele komercjalizacji wiedzy 

w Fraunhofer-Gesellschaft

Można wydzielić cztery główne modele komercja-

lizacji wiedzy, tworzonej w instytutach Fraunhofe-

ra. Są to (i) licencjonowanie know-how i patentów, 

(ii) tworzenie firm odpryskowych typu spin-off, 
(iii) transfer wiedzy w ramach projektów badaw-

czych prowadzonych bezpośrednio na zlecenie 

przemysłu lub w ramach projektów, w których sek-

tor prywatny jest częścią konsorcjum badawczego, 

oraz (iv) najmniej formalny model polegający na 

transferze naukowców, którzy zdobyli odpowiednie 

kompetencje i wiedzę w trakcie pracy w instytucie 

Fraunhofera, po czym przechodzą do pracy w sek-

torze prywatnym, zabierając tę wiedzę ze sobą. 

 Licencjonowanie know-how i patentów
Patenty oraz opracowane w ramach badań na-

ukowych know-how oferowane jest zainteresowanym 

firmom w ramach umów licencyjnych. Licencje 

w zależności od ustalonych warunków mogą być 

wydawane danym firmom również na wyłączność, 

co na ogół podnosi cenę umowy licencyjnej. Wy-

sokość opłat licencyjnych ustalana jest w każdym 

przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę sytu-

ację rynkową oraz historię współpracy z daną firmą. 

Firma, która ma długoletnią historię współpracy 

z instytutem Fraunhofera, może liczyć na dogod-

niejsze warunki licencjonowania. Dużą zaletą Towa-

rzystwa Fraunhofera jest jego dział licencjonowania 

i patentów, zatrudniający prawników i ekspertów 

odpowiednich specjalizacji. Dział licencjonowania 

znajduje się w centrali Fraunhofera w Monachium 

i obsługuje wszystkie instytuty Fraunhofera, dora-

dzając im oraz wspierając poszczególne instytuty 

w procesie negocjacji umów licencyjnych. Tematyka 

prawna umów licencyjnych oraz rozeznanie w kwe-

stii odpowiednich warunków licencjonowania czę-

sto nie jest bliska pracownikom naukowym instytu-
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tów. Stąd wsparcie działu licencjonowania nie tylko 

odciąża pracowników naukowych od tematów od-

ległych ich specjalizacji, a zapewnia również profe-

sjonalny proces obsługi klienta.

W roku 2009 dochody Fraunhofer-Gesellschaft 

z licencjonowania własnych wynalazków i paten-

tów wyniosły 78 mln euro. Tak wysokie docho-

dy z racji licencjonowania wynalazków wynikają 

z bardzo wysokiej aktywności wynalazczej pra-

cowników Fraunhofera. Pracownicy Fraunhofera 

nie tylko otrzymują wsparcie prawnicze od eks-

pertów w dziedzinie patentowania, są również 

dopuszczeni do czerpania korzyści finansowych 

w przypadku udanej komercjalizacji przez Fraun-

hofer-Gesellschaft danego wynalazku czy patentu. 

W takim przypadku dochody uzyskiwane z umo-

wy licencyjnej danego patentu są najpierw zaj-

mowane przez Fraunhofer-Gesellschaft na poczet 

opłacenia wszystkich kosztów związanych z przy-

gotowaniem wniosku patentowego oraz później-

szego zgłaszania wniosków patentowych. Po opła-

ceniu tych kosztów uzyskania patentu pozostałe 

dochody licencyjne są dzielone między dany insty-

tut Fraunhofera oraz wynalazcę, który otrzymuje 

około 30% z tych dochodów.

Tak dobry system wspierania naukowców w pa-

tentowaniu ich wynalazków we Fraunhofer-Gesell-

schaft owocuje licznymi wnioskami patentowymi 

meldowanymi w niemieckim urzędzie patento-

wym. Najbardziej znanym wynalazkiem Fraunho-

fer-Gesellschaft jest standard zapisu dźwiękowego 

MP3. W roku 2009 instytuty Fraunhofera zgłosiły 

675 wynalazków, z czego 522 zostały zgłoszone 

jako wnioski patentowe w niemieckim urzędzie 

patentowym. Tym samym Fraunhofer-Gesellschaft 

zalicza się do najważniejszych instytucji w Niem-

czech, jeśli chodzi o liczbę wniosków patentowych. 

W roku 2009 w dorocznym rankingu najbardziej 

aktywnych organizacji składających wnioski pa-

tentowe Fraunhofer zajął 13 miejsce przed firma-

mi, takimi jak Audi i Opel (tab. 4). 

 Tworzenie firm odpryskowych typu 
spin-off
Instytuty Fraunhofera są idealnym środowi-

skiem dla naukowców chcących komercjalizować 

swoje wyniki badań poprzez zakładanie włas-

nych firm. Do końca 2010 r. około 150 firm od-

pryskowych powstało z instytutów Fraunhofera, 

a corocznie ponad 50 pracowników Fraunhofer-

-Gesellschaft usamodzielnia się gospodarczo z wy-

korzystaniem opracowanego w instytucji Fraunho-

fera know-how. Fraunhofer-Gesellschaft organizuje 

wsparcie udzielane przy tworzeniu firm typu spin-
-off poprzez grupę Fraunhofer-Venture. Grupa 

Fraunhofer-Venture, utworzona w roku 1999, jest 

partnerem zarówno dla założycieli firm typu start-
-up, jak i dla instytutów Fraunhofera oraz inwe-

storów. Głównym celem grupy Venture jest uda-

ne wypozycjonowanie nowej firmy na rynku. 

Doświadczeni eksperci w dziedzinach prawnych 

oraz ekonomiki przedsiębiorstw, będący pracow-

nikami grupy Venture, uzupełniają kompeten-

cje techniczne i know-how naukowców. Ze strony 

Fraunhofer-Venture pracownicy naukowi insty-

tutów Fraunhofera zainteresowani utworzeniem 

firmy odpryskowej, mogą liczyć na kompetentne 

doradztwo w tematach, takich jak tworzenie fir-

my, transfer technologii, finansowanie oraz zarzą-

dzanie strukturą udziałów firmy. Główne zadania 

Fraunhofer-Venture to optymalizacja biznesplanu, 

Tabela 4. Lista najbardziej aktywnych organizacji skła-
dających wnioski patentowe w niemieckim urzędzie pa-
tentowym w 2009 r. Firmy te z wyjątkiem GM posiada-
ją siedzibę w Niemczech

Organizacja składająca  
wniosek patentowy

Liczba  
wniosków

1. Robert Bosch GmbH 3213

2. Daimler AG 1756

3. Siemens AG 1750

4. GM Global Technology Operations Inc.* 1347

5. Volkswagen AG 891

6. Schaeffler Technologies GmbH 747

7.  BSH Bosch und Siemens 
Haushaltgeräte GmbH

701

8. ZF Friedrichshafen AG 689

9. Continental Automotive GmbH 671

10.  Bayerische Motoren Werke AG 
(BMW)

650

11. Denso Corp. 636

12. Infineon Technologies AG 480

13. Fraunhofer-Gesellschaft 403

14. Voith Patent GmbH 403

15.  LuK Lamellen und Kupplungsbau 
Beteiligungs KD

399

* Siedziba w USA.
Źródło: Niemiecki urząd patentowy – Deutsches Pa-

tent- und Markenamt. Stan: Czerwiec 2010.
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Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w Niemczech

wybór formy prawnej firmy oraz poszukiwanie 

potencjalnych inwestorów oraz partnerów prze-

mysłowych. Szczególnym wsparciem dla nowo 

tworzonych firm jest doświadczenie i potężny ne-

twork grupy Venture, jeśli chodzi o zdobywanie 

partnerów finansowych. W wielu tworzonych fir-

mach (do tej pory 70 firm) Towarzystwo Fraunho-

fera przejmuje część udziałów. Towarzystwo Fraun-

hofera nie jest zainteresowane krótkoterminową 

maksymalizacją zysków, a raczej długofalowym 

rozwojem i sukcesem nowych przedsiębiorstw. Jed-

nym z programów wspierających pracowników na-

ukowych instytutów Fraunhofera przy tworzeniu 

firm spin-off jest program FFE (Fraunhofer Fördert 

Existenzgründungen). W ramach tego programu 

instytutom Fraunhofera udzielane jest wsparcie 

finansowe w celu umożliwienia im spokojnego 

i profesjonalnego przygotowania konceptu bizne-

sowego oraz procesu tworzenia firmy. Corocznie 

w całym Fraunhofer-Gesellschaft 15 projektów 

tworzenia firm odpryskowych wspieranych jest 

przez program FFE. Wybierane do finansowania 

projekty mają służyć komercjalizacji innowacyj-

nych produktów, procesów lub usług, których 

technologiczne podstawy zostały opracowane we 

Fraunhofer-Gesellschaft. Program finansuje pracę 

zespołu osób przygotowujących powstanie firmy 

odpryskowej przez rok. Kwota finansowania to 

maksymalnie 150 tys. euro, przy czym koszty te są 

dzielone po połowie przez centralę Fraunhofer-Ge-

sellschaft oraz poszczególne instytuty. Informacje 

o udanych spin-off znaleźć można na stronach in-

ternetowych grupy Fraunhofer-Venture38. 

Idealnym przykładem udanej komercjaliza-

cji wiedzy poprzez tworzenie firmy odpryskowej 

jest firma Concentrix Solar GmbH, która jest 

spin-off instytutu Fraunhofer ISE. Concentrix Solar 

GmbH39 jest jedną z siedmiu firm odpryskowych 

utworzonych z instytutu Fraunhofer Institut für 

Solare Energiesysteme (ISE) we Freiburgu. Firma 

Concentrix Solar została utworzona w roku 2005, 

w celu komercjalizacji technologii do produkcji 

specjalnego typu systemów fotowoltaicznych40, 

potocznie zwanych bateriami słonecznymi. Tech-

nologia do produkcji systemów fotowoltaicznych 

do wytwarzania energii elektrycznej pod skoncen-

trowanym światłem słonecznym, została od pod-

38 www.fraunhoferventure.de.
39 www.concentrix-solar.de.
40 Systemy fotowoltaiczne wytwarzają energie elektrycz-

ną, gdy oświetlone są promieniowaniem słonecznym.

staw opracowana w instytucie Fraunhofera. Insty-

tut Fraunhofer ISE dostarczył unikatową w skali 

światowej technologię i know-how oraz naukowców 

posiadających głęboką wiedzę i doświadczenie 

w tej technologii. Firma Concentrix Solar dopro-

wadziła tę technologię do wprowadzenia na rynek 

i uruchomiła produkcję. W latach 2006–2008 pro-

dukcja przebiegała w skali pilotażowej, a od końca 

roku 2008 uruchomione zostały w pełni zautoma-

tyzowane linie produkcyjne. Otwarcie pilotażowej 

produkcji możliwe było dzięki pozyskaniu w roku 

2006 strategicznego inwestora typu Venture-Ca-

pital, jakim w tym przypadku była firma Good 

Energies, inwestująca w przedsiębiorstwa sektora 

czystej energii. W roku 2008 z powodzeniem za-

instalowane zostały w Hiszpanii pierwsze systemy 

fotowoltaiczne wyprodukowane przez firmę Con-

centrix. Jednocześnie w laboratoriach badawczych 

firmy, trwały prace nad systematycznym wzrostem 

jakości produktów z równoległą optymalizacją 

kosztów produkcyjnych. W grudniu 2009 r. firma 

Concentrix została przejęta przez francuską grupę 

Soitec Group, jednego z największych światowych 

dostawców specjalnych podłoży do produkcji 

urządzeń mikroelektronicznych. Za przejęcie 80% 

udziałów w firmie Concentrix, grupa Soitec zapła-

ciła 44 mln euro. Pozostałe 20% udziałów firmy 

pozostały w rękach instytutu Fraunhofer ISE. 

 Transfer wiedzy w ramach projektów 
badawczych prowadzonych bezpośrednio 
na zlecenie przemysłu 
Około 40% dochodów instytutów Fraunhofera 

to środki pochodzące bezpośrednio z przemysłu. 

Środki w dużej mierze przeznaczone są na pro-

wadzenie zleconych badań i rozwoju. To właśnie 

poprzez bezpośrednią współpracę z przemysłem 

dokonuje się największa część komercjalizacji wie-

dzy tworzonej we Fraunhofer-Gesellschaft. Firmy 

zlecają instytutom Fraunhofera, posiadającym od-

powiednie kompetencje i wyposażenie badawcze, 

opracowanie nowych rozwiązań, umożliwiających 

dalszy rozwój swoich produktów. W przypadku 

sukcesu takiego projektu badawczego w instytucie 

Fraunhofera i znalezienia rozwiązań technologicz-

nych, które są korzystne dla firmy zlecającej ba-

dania, opracowana technologia przekazywana jest 

firmie. Tego typu zlecane projekty mają budżety 

od kilku tysięcy, do kilku milionów euro, w zależ-

ności od skali problemu badawczego. Projekty takie 

mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Budżet 

projektu określa się na podstawie liczby członków 
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wzmocnienie bezpośrednich kontaktów z przemy-

słem. Firmy poprzez byłych pracowników Fraun-

hofera dowiadują się o możliwościach i ogranicze-

niach badawczych instytutów, co powiększa ich 

zaufanie do tych instytucji. Z kolei dobre kontakty 

instytutów z przemysłem ułatwiają nawiązywanie 

przyszłej współpracy i akwizycje nowych projek-

tów badawczych przez instytuty. Przechodzenie 

naukowców instytutów Fraunhofera do sektora 

prywatnego jest też często wynikiem ścisłej współ-

pracy z sektorem prywatnym w ramach zleconych 

projektów badawczych. Odpływ doświadczonych 

pracowników wymusza też dopływ nowych na-

ukowców, którzy mają szansę wnieść świeże pomy-

sły i nową jakość do instytutów, co jest również po-

żądane w jednostkach badawczych wymagających 

dużej kreatywności.

zespołu badawczego o odpowiednich kompeten-

cjach oraz czasu trwania tych badań. Dodatkowe 

koszty, takie jak konieczność zakupu materiałów, 

aparatury badawczej itp., nie przekraczają na ogół 

30% całego budżetu projektowego. W sytuacjach, 

gdy przedmiotem badań jest nowa czy wciąż nie-

rozwinięta technologia, ryzyko nieosiągnięcia 

założeń projektowych jest duże. Jednocześnie 

w takiej sytuacji wczesne opracowanie pewnych 

rozwiązań technologicznych i wdrożenie ich do 

produkcji może łączyć się z dużymi korzyściami 

osiągnięcia przewagi rynkowej nad konkurencją 

dla firmy zlecającej badania. Duże firmy posia-

dające odpowiednie budżety na badania i rozwój 

mogą finansować tego typu badania samodziel-

nie. Aby zmniejszyć ryzyko finansowe ponoszone 

przez firmy zlecające badania oraz jednocześnie 

zapewnić technologiczną przewagę dla rodzimych 

przedsiębiorstw, wiele z takich projektów badaw-

czych jest w dużym stopniu wspieranych finanso-

wo przez rząd niemiecki, w ramach odpowiednich 

ministerstw i ich budżetów na badania i rozwój. 

W takiej sytuacji wsparcie rządowe może wahać 

się od kilku do kilkudziesięciu procent całkowitego 

budżetu projektu badawczego. Projekty badawcze 

mogą również być finansowane przez konsorcjum 

firm zainteresowanych danymi badaniami, dzieląc 

tym samym koszty projektu między sobą. Obszer-

nym źródłem wiedzy na temat projektów badaw-

czych finansowanych lub współfinansowanych 

przez rząd niemiecki, na przykładzie dziedziny 

odnawialnych źródeł energii finansowanych przez 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit – BMU, jest publikowany 

dorocznie raport Forschungsjahrbuch Eneurbare 

Energien41.

 Komercjalizacja wiedzy poprzez transfer 
pracowników Fraunhofer-Gesellschaft  
do przemysłu
Transfer technologii i know-how przebiega rów-

nież intensywnie w formie odpływu wysoko wy-

specjalizowanych pracowników naukowych Fraun-

hofer-Gesellschaft do przemysłu. Pracownicy 

odchodzący ze struktur Fraunhofera zabierają ze 

sobą wiedzę i doświadczenie, które wykorzystu-

ją pracując nad ulepszeniem produktów i metod 

produkcyjnych w laboratoriach badawczych firm. 

Proces ten jest dla instytutów w pewnym sensie 

pożądany, ponieważ pozwala na poszerzenie lub 

41 http://www.forschungsjahrbuch.de/.
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Wstęp

Zjednoczone Królestwo Niderlandów jest niewiel-

kim krajem, jeśli chodzi o powierzchnię na mapie 

Europy, ale pod względem ekonomicznym znaj-

duje się na czołowym miejscu na świecie (ryc. 1 

i ryc. 2). Historycy uważają, że to właśnie w Ho-

landii narodził się kapitalizm. Holenderskie uczel-

nie również plasują się wysoko. Spośród 61 placó-

wek edukacji wyższej, wśród których znajduje się 

14 państwowych uniwersytetów wraz z 8 Uniwer-

syteckimi Centrami Klinicznymi, aż 10 plasuje się 

wśród 100 najlepszych uniwersytetów w Europie 

i wśród 200 najlepszych uniwersytetów na świe-

cie (wg rankingu Times Higher Education – World 

University Rankings 2010–2011). 

Wysoka pozycja w rankingach nie uchroni-

ła Holandii przed tzw. europejskim paradoksem. 

Termin ten, ukuty przez Komisję Europejską 

w 1995 r., oznacza względną porażkę wielu kra - 

jów europejskich w procesie praktycznego wyko-

rzystania wiedzy zdobywanej na uczelniach, po-

mimo wysokiego poziomu tych uczelni. Przyczyną 

tego paradoksu był, między innymi, fakt oceniania 

uczelni jedynie przez pryzmat liczby kształconych 

studentów i ilości/jakości publikacji. Waloryza-

cja wiedzy nie była w żaden sposób premiowana. 

Zmiana nastąpiła w latach 90., wraz z przyjęciem 

modelu Uniwersytetu Trzeciej Generacji, nakłada-

jącym na uczelnie obowiązek waloryzacji odkryć 

naukowych. Zmieniła się także polityka państwa, 

które postawiło za cel stworzenie społeczeństwa 

opartego na wiedzy i rozwój ekonomii opartej na 

wiedzy. Jednym z głównych celów było skierowa-

nie większej uwagi na projektowanie badań w dzie-

dzinach, gdzie odkrycia naukowe mają największą 

szansę na bycie wdrożonymi, a także zaktywizo-

wanie przedsiębiorczości akademickiej. 

Doświadczenia holenderskie  

w zakresie komercjalizacji wiedzy

INWESTYCJE  W  EDUKACJĘ  WYŻSZĄ  NA  ŚWIECIE
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Ryc. 1. Rozkład inwestycji w edukację wyższą (uniwer-
sytety badawcze i techniczne) w 10. najbardziej konku-
rencyjnych krajach na świecie. 

Liczby przedstawiają procent narodowego produk-
tu brutto rozdzielony na inwestycje rządowe i prywat-
ne firmy. Lista i układ krajów jest oparty na rankingu 
umieszczonym w Raporcie „The Global Competitiveness 
2009–2010” ze Światowego Forum Ekonomicznego.

Źródło: OECD, Education at a glance 2009, OECD 

Indicators.

Magdalena Golachowska
UNIWERSYTET GRONINGEN
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 Niektóre inicjatywy rządowe wspierające 
badania i rozwój
1994 –  WBSO (Wet Bevordering Speur- en On-

twikkelingswerk – Akt Promocji Badań 

i Rozwoju) stymulowanie badań i rozwoju 

poprzez ulgi podatkowe oraz dodatki so-

cjalne dla pracowników R&D.

1994 –  SenterNovem – implementacja rządo-

wych ustaw w dziedzinie technologii, ener-

gii, środowiska, eksportu i współpracy mię-

dzynarodowej http://www.senternovem.nl. 

1998 –  BioPartner (rozwój biotechnologii) oraz 

Twinning Programme (rozwój ICT).

1998 –  Syntens Innovatiecentrum (Centrum In-

nowacji Systens) http://syntens.nl. 

2003 –   Innovation Platform – nacisk na podnie-

sienie kwalifikacji pracowników nauko-

wych i rozwój jednostek badawczych.

2004 –  TechnoPartner Programme – stymulo-

wanie przedsiębiorczości akademickiej, 

rozwój firm w większe przedsiębiorstwa, 
tworzenie nowych miejsc pracy.

Przeprowadzone ogólnokrajowe programy rzą-

dowe, mimo ogromnych włożonych pieniędzy, nie 

przyniosły jednak spektakularnych rezultatów. 

Przeprowadzona w latach 2004–2005 szczegółowa 

analiza miała na celu wykrycie najsłabszych eta-

pów procesu komercjalizacji wiedzy. Należały do 

nich m.in.:

skomplikowana dokumentacja i administracja,

trudności w znalezieniu wykwalifikowanych 

pracowników,

brak fachowego doradztwa w sprawach biz - 

nesu,

trudności w zdobywaniu dodatkowych fun-

duszy na dalszy rozwój, 

trudności w zarządzaniu i organizacją firmy 

(np. związane z rozwojem firmy). 

Pod agendą trzech programów: TechnoPartner, 
SenterNovem i Syntens rozpoczęto wiele inicja-

tyw zaadresowanych w celu wzmocnienia słabych 

łańcuchów tego procesu, ujętych w trzy najważ-

niejsze dziedziny:

dostęp do źródeł dofinansowania,

fachowe doradztwo,

powiązania z siecią kontaktów (networking).

  Finansowanie – aby pokonać barierę finansową 

rozbudowano zaplecze instytucjonalne, umożli-

Ryc. 3. Liczba pełnych etatów stanowisk oferowanych 
na holenderskich uniwersytetach w 2008 i 2009 r.

Źródło: WOPI, reference data 31–12. 
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Ryc. 2. Rozkład inwestycji w badania (R&D) uniwer-
syteckie w 10. najbardziej konkurencyjnych krajach na 
świecie

Liczby przedstawiają procent narodowego produktu 
brutto rozdzielony na inwestycje rządowe, biznesowe, 
zagraniczne i inne. 

Źródło: NOWT 2010, Calculations: VSNU.
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wiające łatwiejszy dostęp do wstępnego kapitału 

na początkowe lata działalności firmy, wsparcia 

finansowego dla uczelni na cele związane z pa-

tentowaniem i ochroną własności intelektualnej, 

a także na dodatkowe szkolenia dla właścicie-

li szybko rozwijających się firm. Ponadto or-

ganizowane są liczne konkursy i plebiscyty na 

najlepszy biznesplan, innowacyjny pomysł na 

biznes czy najlepszą firmę spin-off, oferujące wy-

sokie nagrody finansowe będące dodatkowym 

zastrzykiem kapitału dla rozwijających się firm 

akademickich.

   Doradztwo – pokonanie problemów admini-

stracyjnych i biurokratycznych zostało umoż-

liwione poprzez utworzenie specjalnych jed - 

nostek i biur, gdzie specjaliści ds. przedsiębior-

czości oferują fachowe, bezpłatne dla pracow-

ników tej uczelni doradztwo. Oferują one za-

równo doradztwo personalne, jak i fachowe (np. 

pisanie biznesplanów), a także ułatwiają trans-

fer technologii na poziomie ogólnoeuropejskim. 

Ponadto prowadzą szkolenia dla początkujących 

właścicieli małych firm oraz dodatkowe kursy 

z podstaw przedsiębiorczości i zasad ekonomii 

dla studentów, doktorantów i innych pracowni-

ków naukowych.

  Networking – utworzenie i dostęp do sieci kon-

taktów w świecie biznesowym jest kluczowe 

dla efektywnego transferu technologii i rozwo-

ju małych firm. Jest to ważne nie tylko w celu 

pozyskania inwestorów, przedsiębiorców, lecz 

także specjalistów udzielających fachowej eks-

pertyzy i oceny przydatności rynkowej danego 

produktu/usługi i rentowności przedsięwzięcia. 

Umożliwiane jest to dzięki organizowaniu licz-

nych konferencji, spotkań i targów polepszają-

cych interakcję świata akademickiego ze świa-

tem biznesowym.

W obrębie każdej z tych dziedzin prowadzone 

są ponadto działania promujące wykorzystanie wie-

dzy naukowej finansowanej przez sektor publiczny 

skierowane nie tylko do uczelni i biznesu, ale do 

ogółu społeczeństwa. Organizowane są dyskusje 

panelowe czy kampanie reklamowe uświadamia-

jące potrzebę wykorzystania potencjału tkwiącego 

na uczelni do rozwoju społeczeństwa i gospodarki 

opartej w większym stopniu na wiedzy. 

Dokumentem, w którym ujęto działania oraz 

kryteria współpracy między przemysłem a pla-

cówkami edukacyjnymi jest Innovation Charter 

(Karta Innowacji). Dokument ten podpisany zo-

stał w listopadzie 2004 r. przez trzy strony: uni-

wersytety (połączone w VSNU – Vereniging van 

Universiteiten in Nederland – Stowarzyszenie 

14 Uniwersytetów Holenderskich), związek za-

wodowy VNO-NCW (Verbond van Nederlandse 

Ondernemingen en het Nederlands Christelijk 

Werkgeversverbond – Unia Niderlandzkich Przed-

siębiorców i Niderlandzkiej Chrześcijańskiej Fede-

racji Pracodawców) oraz przez federację uniwersy-

teckich centrów medycznych (NFU – Nederlandse 

Federatie van Universitair Medische Centra). 

Agencje publicznego wsparcia badań  

i innowacji w Holandii:

Rijksoverheid (Rząd Centralny) http://www.

rijksoverheid.nl 

Ministerie van Economische Zaken (Mini-

sterstwo Spraw Ekonomicznych) http://www.

rijksoverheid.nl

Technologiestichting STW (Fundacja Tech-

nologiczna) http://www.stw.nl 

Systens Innovatiecentrum (Centrum Inno-

wacji Systens) http://syntens.nl 

Technopartner http://www.technopartner.nl 

Organizacje rządowe wspierające ośrodki 

badawcze:

NWO (Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek – Holenderska Orga-

nizacja ds. Badań Naukowych)

KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie 

van Wetenschappen – Królewska Holender-

ska Akademia Nauk)

TNO (Nederlandse Organisatie voor toege-

past-natuurwetenschappelijk onderzoek – Ho - 

lenderska Organizacja ds. Badań Stoso - 

wanych)

STW (Stichting voor de Technische Weten-

schappen – Fundacja Nauk Technicznych)

GTI (Groot Technologisch Instituut – Duży 

Instytut Technologiczny)

TTI (Technologisch Topinstituut – Wiodący 

Instytut Technologiczny)

DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek – 

Instytut Badań Rolniczych).

Organizacje te mają za zadanie współpracę 

między rządem (ustawodawstwo) a jednostkami 

badawczymi, udzielanie dofinansowania, promo-

cję, szkolenia, konferencje itp. 
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Finansowanie nauki, badań i rozwoju w Holandii 

Większość nowatorskich badań w Holandii jest 

przeprowadzanych głównie przez sektor prywatny; 

jest to w praktyce 7 dużych krajowych firm, które 

odpowiadają za 50% całkowitego biznesu B+R. 

Dedykowane instytuty badawcze stanowią 15%. 

Natomiast uczelnie państwowe wraz z centrami 

medycznymi odpowiadają za ok. 27% (ryc. 4).

Uczelnie otrzymują dofinansowanie z trzech 

głównych źródeł. Największe sumy pieniędzy po-

chodzą z rządowych grantów, co stanowi ok. 60–

70% przychodów uczelni. Drugim istotnym źródłem 

są badania i usługi kontraktowe, umowy o dzieło 

zawierane z innymi publicznymi bądź też prywat-

nymi (między)narodowymi firmami, fundacjami 

czy też organizacjami pozarządowymi (25–30%). 

Natomiast 10–15% funduszy pochodzi z narodo-

wych fundacji (np. NWO, KNAW), które przyzna-

wane są w formie grantów na najlepsze badania.

Wsparcie dla przedsiębiorczości akademickiej  

na poziomie uniwersytetów

Działania wspierające proces komercjalizacji wie-

dzy bywają powierzane specjalnie do tego celu 

powołanemu centralnemu wydziałowi (konkret-

nie – centrum eksperckiemu), bądź są podejmo-

wane przez istniejące już instytuty lub wydziały. 

Obecnie coraz więcej uniwersytetów decyduje się 

na tworzenie własnej jednostki, głównie w formie 

spółki holdingowej – firmy będącej w pełni włas-

nością uczelni. 12 spośród 14 państwowych uni-

wersytetów posiadają obecnie tego rodzaju spółki, 

a niektóre uczelnie mają nawet po dwie – jedną 

wyspecjalizowaną w działaniach dla sektora me-

dycznego, drugą dla pozostałych dyscyplin. Spółki 

holdingowe mieszczą w sobie nowo tworzone fir-

my typu spin-off, zakładane na podstawie odkryć 

dokonanych na uniwersytecie przez (byłych lu-

b/i obecnych) pracowników naukowych i studen-

tów danej uczelni. Odkryć, które najczęściej są 

chronione patentem. Do tej pory najwięcej start-
-up powstało w sektorze nauk medycznych, nauk 

przyrodniczych i biofarmacji.

Wszystkie uczelniane spółki holdingowe są za-

angażowane finansowo w początkujące akademic-

kie przedsiębiorstwa. Inwestują w firmy typu spin-
-off, czasem są właścicielami całkowitego kapitału 

zakładowego, a w niektórych wypadkach zaledwie 

1% – w zależności od wymaganego stopnia inwe-

stycji potrzebnego do utworzenia i rozruszania fir-

my spin-off aż do osiągnięcia założonego spodzie-

wanego przychodu.

Liczne uczelnie mają na celu zgromadzenie ka-

pitału inwestycyjnego dzięki tzw. funduszom ob-

rotowym, zasilającymi się z zysków z poprzednich 

inwestycji. Dzięki temu uczelnie ściślej przyglądają 

się prowadzonym badaniom i aktywnie wyszukują 

interesujące wyniki i odkrycia, mające potencjał 

rynkowy, czy mogące zostać wypromowane w ten 

czy inny sposób. Dla części uczelni jest to już re-

gularna działalność, podczas gdy inne podejmują 

się takich działań wyrywkowo bądź też inicjatywa 

jest podejmowana oddolnie na poziomie poszcze-

gólnych wydziałów lub instytutów badawczych.

Wsparcie dla początkujących

Wszystkie uniwersytety oferują pomoc swoim 

firmom typu spin-off, także w zakresie infrastruk-

tury. Często spin-off mieszczą się w budynkach 

należących do uczelni bądź współpracujących 

z nią przedsiębiorstw, gdzie można wynająć po-

Sektor prywatny

Uniwersytety

Instytuty 
badawcze

Ministerstwo ECS&EA 

PROWADZENIE  INNOWATORSKICH  BADAŃ  W  HOLANDII
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Ryc. 5. Zbiorcze zestawienie przychodu 14 holender-
skich uczelni w roku 2008 w mln euro

Źródło:  CFI, Financial Data on Research University Edu-

cation annual reports 2004–2008. 

Ryc. 4. Prowadzenie innowatorskich badań w Holandii
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wierzchnię biurową, używać laboratoriów i sprzę-

tu, a także korzystać z np. wspólnej recepcji czy 

sekretariatu. Większość uniwersytetów w Holan-

dii posiada jeden lub więcej tzw. inkubatorów. Są 

to komercyjne budynki skupiające początkujących 

przedsiębiorców. Dzielą oni nie tylko wyposaże-

nie, ale mogą uzyskać wszystkie rodzaje wsparcia, 

jakich wymaga prowadzenie firmy. Początkujący 

przedsiębiorcy mogą uzyskać doradztwo w zakre-

sie opracowania biznesplanu, radzenia sobie z PR, 

oferowane jako coaching czy szkolenia. Oferowana 

jest także pomoc w tworzeniu i utrzymywaniu sie-

ci biznesowych.

Kontakty z biznesem

Uniwersytety od wielu lat prowadzą badania zle-

cone przez prywatne firmy. Dochody z tego tytu-

łu (tzw. trzeci filar przepływów pieniężnych) są 

coraz większe. Realizacja projektów badawczych 

na rzecz przemysłu nie zdarza się już tylko spora-

dycznie i przypadkowo; stwierdza się coraz częst-

sze zawieranie długoterminowych sojuszy strate-

gicznych. Jest to szczególnie korzystne dla dużych 

przedsiębiorstw, ale z tego rodzaju kontraktów ko-

rzystają także różne organizacje społeczne, para-

rządowe, a także sektor usług i opieki. Współpraca 

jest często pieczętowana oferowaniem statusu pro-

fesorskiego w danej firmie bądź też oferowaniem 

doktorantom podwójnego stanowiska, gdzie wie-

dza zarówno uniwersytecka, jak i biznesowa jest 

wymieniana w różnych dziedzinach.

Uczelnie często też powołują do istnienia od-

rębną placówkę ds. kontaktów z biznesem. Pomaga 

ona w nawiązaniu współpracy z naukowcami, któ-

rzy mogą świadczyć pomoc ekspercką dla konkret-

nych problemów zgłaszanych przez małe i średnie 

firmy. Powoływani są tzw. dyrektorzy regional-

ni odpowiedzialni za współpracę z przemysłem, 

z uczelniami technicznymi oraz różnego rodzaju 

organizacjami pośredniczącymi (np. Systens), ak-

tywnymi w danym regionie.

Ochrona własności intelektualnej  

i jej finan so wanie

Patentowanie jest tematem wzbudzającym dużą 

uwagę. Na wielu uniwersytetach wszelkie działa-

nia w tej dziedzinie zostały powierzone uczelnia-

nym spółkom holdingowym, na innych naukowcy 

i początkujący przedsiębiorcy sami zwracają się do 

wydziałów ds. transferu i współpracy. Często po-

moc przy patentowaniu szukana jest ad hoc, np. 

w firmie prawnej. Jakkolwiek by na to patrzeć, 

wsparcie w zakresie uzyskania patentu jest ko-

nieczne. Po pierwsze, złożenie zgłoszenia o patent 

wymaga fachowej pomocy. Samo wypełnienie ob-

szernej dokumentacji wymaga poświęcenia czasu 

oraz znajomości zasad prawnych, której często 

brakuje naukowcom. Po drugie, oferowana jest po-

moc przy ocenie rentowności wynalazku. 

Uczelnie przyjmują różne zasady dotyczące 

wydatków i dochodów związanych z ochroną pa-

tentową. Według prawa, wszelkie odkrycia i wy-

nalazki dokonane na uczelni należą do tej uczelni. 

Składanie wniosków o patent i związane z tym 

działania (także finansowe) leżą więc w gestii uni-

wersytetu. Większość uczelni utworzyła specjalne 

fundusze patentowe. Często jest on funduszem 

typu odnawialnego (revolving fund). Oznacza to, że 

fundusz utrzymywany jest z wpływów uzyskanych 

z poprzednich patentów. Dochód z uzyskania pa-

tentu jest najczęściej przeznaczany na nagrody 

dla wynalazców, a część jest inwestowana w ko-

lejne badania przeprowadzane przez daną grupę 

naukową. 

Nauka przedsiębiorczości

Dobra polityka promocji wiedzy, zwraca uwagę 

także na naukę przedsiębiorczości. Absolwenci, 

którzy rozpoczynają własną działalność gospo-

darczą z wiedzą nabytą na uczelni zapewniają 

najbardziej bezpośredni transfer wiedzy do społe-

czeństwa. Dlatego też uniwersytety coraz częściej 

oferują pełne programy edukacyjne bądź dodat-

kowe kursy w dziedzinie przedsiębiorczości. Tytuł 

magistra w zakresie przedsiębiorczości wkrótce 

zostanie wprowadzony w trzech wyższych uczel-

niach technicznych w Holandii. Szczególną po-

moc przy wdrożeniu nauki o biznesie (i jej dopa-

sowaniu do aktualnych tendencji) do programów 

edukacyjnych uczelni świadczą starsi wykładowcy 

nadal pracujący w przemyśle.

Niezależne Biura Doradcze ds. Transferu 

Technologii w Holandii

W latach 2007–2010 przeprowadzono Inicjaty-
wę SKE (Subsidieprogramma Kennisexploitatie 

– Program Subsydiów Wykorzystywania Wiedzy). 

W jego ramach utworzono kilkanaście biur dorad-

czych ds. transferu technologii (TTO – Techno-
logy Transfer Offices) niezależnych od uczelni, 

ale finansowanych w 50% bezpośrednio przez 

rząd, w pozostałym zakresie przez samorząd lokal-
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ny oraz tylko w części przez uniwersytet. Miało 

to na celu zdynamizowanie zespołów doradczych, 

ich lepsze uwidocznienie w sieci kontaktów bizne-

sowych, zwiększenie elastyczności i siły przebicia 

w środowisku biznesowym. Jednakże ich najwięk-

szym atutem jest multidyscyplinarność – zespół 

składa się z kilku-kilkunastu ekspertów posiadają-

cych wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin 

– nauk ścisłych, biznesu, ekonomii, przedsiębior-

czości, prawa, produkcji i marketingu, a także 

urzędników odpowiedzialnych za składanie wnio-

sków patentowych. Ponadto ściśle współpracują 

z kilkudziesięcioma prywatnymi przedsiębior-

stwami, do których zwracają się po specjalistyczną 

ekspertyzę i doradztwo w przypadku konkretnych 

projektów, a także posiadają kontakty z wieloma 

inwestorami, przedsiębiorcami, firmami i zakłada-

mi produkcyjnymi.

Aby nie stały się konkurencją dla już istnieją-

cych uniwersyteckich jednostek ds. transferu na 

wielu uczelniach rozdzielono obszary ich działa-

nia, najdynamiczniejszy sektor nauk przyrodni-

czych powierzając nowym biurom TTO, a pozo-

stałe działy – jednostkom uczelnianym.

Lista głównych Biur ds. Transferu Technologii 

(Technology Transfer Offices) publicznych jedno-

stek naukowych w Holandii:

1. Holenderski Instytut Radioastronomii 

ASTRON

2. Uniwersytet w Leiden

3. Uniwersytet w Utrechcie

4. Narodowy Uniwersytet w Groningen (TLG 

i SBGG)

5. Centrum Medyczne Erasmus w Rotterdamie

6. Uniwersytet w Maastricht 

7. Uniwersytet w Amsterdamie

8. Akademickie Centrum Medyczne przy  

Uniwersytecie w Amsterdamie 

9. Wolny Uniwersytet w Amsterdamie/  

Centrum Medyczne Wolnego Uniwersytetu 

w Amsterdamie

10. Uniwersytet Radboud w Nijmegen 

11. Uniwersytet w Tilburgu

12. Techniczny Uniwersytet w Delft 

13. Techniczny Uniwersytet w Eindhoven 

14. Uniwersytet w Twente 

15. Uniwersytet w Wageningen

16. Holenderski Otwarty Uniwersytet

Przykład holenderskiej firmy typu spin-off

Firma UbiQ [www.ubiqbio.com] jest typową firmą odpryskową (spin-off) założoną w 2010 r. 

w Holenderskim Instytucie Badań nad Rakiem (NKI-AvL Nederlandse Kanker Instituut, 

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) w Amsterdamie, w Holandii. Obecnie w firmie pracują 

3 osoby – dr Farid El Oualid, dr Huib Ovaa (naukowcy) oraz dr Alfred Nijkerk (przedstawi-

ciel świata biznesu).

Początki firmy

Nowe technologie, na których bazuje firma, zostały opracowane w ramach akademickie-

go projektu badawczego prowadzonego przez dr. Farida El Oualida, pod kierownictwem 

dr. Huib Ovaa w NKI w Amsterdamie. Obaj naukowcy posiadają wykształcenie i doświad-

czenie w zakresie chemii organicznej i biologii chemicznej, obaj też studiowali i pracowali na 

Uniwersytecie w Leiden. 

Opracowanie nowej technologii chemicznej ligacji protein z ubikwityną, umożliwiającej 

badanie procesów związanych z ubikwitynylacją i degradacją białek okazało się na tyle in-

teresującym projektem, iż postanowiono uzyskać dla niej ochronę patentową. Zgłoszenie 
patentowe zostało skompletowane i wysłane w maju 2009 r. Ogromną pomoc w tej materii 

uzyskano dzięki specjalistom z akademickiego Biura ds. Transferu Technologii (Technology 

Transfer Office, TTO), pod kierownictwem dr. Koena Verhoefa (k.verhoef@nki.nl). 

Dzięki niemu także pojawił się pomysł założenia firmy typu spin-off, produkującej specy-

ficzne białka oraz odczynniki w oparciu o nową technologię. Kolejne miesiące poświęcono na 

szczegółową analizę odkrycia i drzemiących w nim możliwości, na oszacowanie potencjalne-
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go rynku zbytu, opracowanie strategii działalności i rozwoju firmy, a także znalezienie źródeł 

wsparcia finansowego.

Analiza potencjalnego rynku zbytu jest jednym z najważniejszych etapów podczas roz-

ważania ewentualnego założenia firmy. Nowoczesne technologie i innowacje, choć przełomo-

we, niosą ryzyko, iż rynek nie jest jeszcze gotowy na ich przyjęcie i wykorzystywanie. Zwią-

zane jest to nie tylko z koniecznością stosowania odpowiednio unowocześnionego (przez co 

kosztownego) sprzętu, lecz także stanu rozwoju nauki na chwilę obecną, zainteresowania 

tematem zarówno wśród naukowców, jak i funkcjonujących już firm.

Na polu związanym z ubikwitynylacją i degradacją białek zaobserwowano w ostatnich 

dziesięciu latach niemal 400% wzrost rocznej liczby artykułów naukowych publikowanych 

w ogólnoświatowych czasopismach fachowych. Głównym tematem tych publikacji było po-

tencjalne wykorzystanie szlaków biochemicznych procesu degradacji białek w komórce oraz 

związków w nich uczestniczących jako celu działania nowych leków, np. w chorobie Alzhe-

imera lub nowotworach.

Rozmowy z ewentualnymi klientami podczas np. konferencji naukowych, jak i poprzez 

kontaktowanie się z już istniejącymi firmami, potwierdziły duże zainteresowanie tym tema-

tem, oraz potrzebę opracowania nowych narzędzi umożliwiających badanie tych procesów. 

Zagwarantowało to, że oferowane przez firmę produkty znajdą zastosowanie już w czasie 

rzeczywistym.

W maju 2010, czyli rok po złożeniu aplikacji patentowej, plan przedsięwzięcia był na tyle 

zaawansowany, iż zaczęto ubiegać się o dofinansowanie. W tym celu zaaplikowano o tzw. 

granty waloryzacyjne, oferowane przez fundacje narodowe. Granty te zostały utworzone 

specjalnie w celu wspierania rozwoju projektów o potencjalnej wartości komercyjnej. Zło-

żonych zostało kilka aplikacji do różnych fundacji, w wyniku czego otrzymano znaczny 

zastrzyk finansowy umożliwiający uzyskanie wstępnej płynności finansowej (immediate cash 
flow). Dzięki temu możliwe było prowadzenie kolejnych badań nad technologią, co w rezulta-

cie doprowadziło do opracowania konkretnego produktu, gotowego do wytwarzania i sprze-

daży pierwszym potencjalnym klientom. 

Ponadto rozpoczęto poszukiwania partnerów biznesowych. Ogromną pomoc w tych 

działaniach otrzymano dzięki szerokiej sieci kontaktów biur TTO. W rezultacie zawiązano 

współpracę z przedsiębiorcą dr. Alfredem Nijkerkiem. Pan Nijkerk posiada doktorat z far-

macji na Uniwersytecie w Utrechcie, jednakże już od ponad 10 lat zajmuje się wspieraniem 

rozwoju firm z zakresu nauk przyrodniczych (biotechnologicznych). Ponadto prowadzi włas-

ną firmę VenGen (www.vengen.nl). Ogromne doświadczenie i wiedza z dziedziny prowa-

dzenia działalności gospodarczej w sektorze bio były kluczowe dla owocnego rozwinięcia się 

firmy UbiQ.

W połowie 2010 r. wysłano kolejne zgłoszenia patentowe dotyczące opracowanych przez 

dr. Farida technologii. Dzięki temu firma UbiQ oparta jest na trzech kluczowych technolo-

giach, z których każda chroniona jest patentem. 

W lecie 2010 r. rozpoczęto ścisłą współpracę z szeroko znaną w tej dziedzinie firmą Bo-

ston Biochem Inc. Kontakty z tą firmą zostały nawiązane już wiele lat wcześniej przy okazji 

prowadzenia badań naukowych na uniwersytecie. Ułatwiło to znacznie zapoczątkowanie kon-

taktów na stopie biznesowej. Główne założenia dotyczące współpracy z dużą firmą dotyczyły 

kolaboracji nad dalszym rozwojem technologii (także wsparcia finansowego), a także pomocy 

przy sprzedaży produktów. To ostatnie założenie stało się jednym z najważniejszych etapów 

w rozwoju firmy UbiQ. Możliwość skorzystania z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie 

sprzedaży oraz dostęp do szerokiej sieci kontaktów handlowych firmy o ustabilizowanej po-

zycji na rynku jest ogromnym ułatwieniem dla początkującego start-up.
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Doświadczenia holenderskie w zakresie komercjalizacji wiedzy

Październik 2010 r. jest datą oficjalnego rozpoczęcia działalności przez firmę UbiQ. Zbie-

ga się ona z czasem oficjalnego ogłoszenia patentu na pierwszą technologię. Należy zauwa-

żyć, iż czas od maja 2009 do października 2010, 18 miesięcy, jest najkrótszym okresem 

potrzebnym do uzyskania patentu. Okres ten należy wziąć pod uwagę z wielu różnych przy-

czyn. Najważniejszą z nich jest utrzymanie odkrycia w tajemnicy, zakaz publikowania zarów-

no w czasopismach naukowych, jak i przedstawiania na konferencjach. Dla naukowca jest 

to ogromne utrudnienie, gdyż kontrakt z uczelnią zobowiązuje go do przedstawienia odpo-

wiedniej liczby publikacji rocznie. Ponadto jest to czas na dokonanie ostatecznych poprawek 

i zmian w technologii, gdyż po oficjalnym przyznaniu patentu niemożliwe jest dokonanie 

żadnych modyfikacji.

W grudniu 2010 ruszyła sprzedaż produktów, dzięki współpracy z firmą Boston Biochem 

Ltd. Od tego czasu firma zaczyna zarabiać na siebie, nie kolidując jednak z dalszymi pracami 

nad udoskonalaniem i opracowywaniem nowych technologii i produktów.

Technologia, opracowana w UbiQ jest wykorzystywana nie tylko do wytworzenia unikato-

wych nowych produktów, lecz także i do syntezy już istniejących związków, w sposób lepszy 

i tańszy. Dzięki oferowaniu takich produktów i tworzeniu produktów na zamówienie, firma 

ma zapewniony tzw. krótkoterminowy przepływ zysków (short-term cash-flow). Pieniądze te są 

niezbędne na pokrycie początkowych inwestycji, a także umożliwiają wzrost i rozwój.

Dalsze prace badawcze nad tą technologią, ale także opracowywanie nowych możliwo-

ści i nowych produktów (np. przeciwciał, odczynników czy związków pośrednich mogących 

wspomóc proces odkrywania nowych leków) zapewnią firmie długoterminowe zyski (long-
-term cash-flow). Ponieważ badania te są czasochłonne i kosztowne, dla przeprowadzenia ich 

niezbędne jest nawiązanie współpracy z większymi partnerami biznesowymi, nad czym obec-

nie firma się skupia.

Informacje o Biurze ds. Transferu Technologii 

przy NKI-AvL (Het Nederlands Kanker Instituut 

– Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) 

w Amsterdamie

Biuro ds. Transferu Technologii (Technology 

Transfer Office, TTO) działające przy Holender-

skim Instytucie Badań nad Rakiem (Nederlandse 

Kanker Instituut, NKI-AvL) zajmuje się identyfi-

kacją, ochroną oraz czerpaniem korzyści z odkryć 

(własności intelektualnej) dokonanych przez na-

ukowców z NKI-AvL, a także wspiera współpracę 

badawczo-handlową (www.nki.nl/Research/Techno- 

logy+Transfer; e-mail: tto@nki.nl). 

Wspomaga to wypełnianie głównej misji in-

stytutu NKI-AvL, jaką jest poprawa diagnostyki 

i metod leczenia raka, poprzez transfer wyników 

badań podstawowych do stron (np. firm świadczą-

cych konkretne usługi lub produkty), które mogą 

zaoferować je pacjentom.

TTO zostało powołane do zarządzania włas-

nością intelektualną w taki sposób, aby nie koli-

dować z prowadzeniem badań naukowych. Biuro 

jest odpowiedzialne za wszelkie działania związa-

ne z uzyskaniem patentów oraz licencji, świadczy 

usługi doradcze, oraz zajmuje się nawiązywaniem 

współpracy naukowej i nadzoruje podpisywanie 

umów badawczych. TTO jest pierwszym punktem 

kontaktowym w sprawach udzielania wniosków 

o licencję oraz dotyczących współpracy badawczej. 

Biuro nadzoruje także zarządzanie własnością in-

telektualną projektu podczas nawiązywania współ-

pracy z partnerami komercjalnymi pochodzącymi 

z Unii Europejskiej, jak i całego świata.

Informacje dla przedsiębiorców

Holenderski Instytut Badań nad Rakiem (NKI-

-AvL) łączy naukowe laboratorium badawcze z kli-

niką specjalistyczną. Jest to jedyne, w pełni po-

święcone onkologii centrum w Holandii. Głównym 

celem NKI-AvL jest jak najskuteczniej przyczynić 

się do walki z rakiem poprzez unikatowe powią-

zanie badań naukowych i zastosowań klinicznych.

Biuro TTO poświęcone jest wspieraniu współ-

pracy z podmiotami gospodarczymi. 
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Firmy mogą oddziaływać w różny sposób 

z NKI-AvL:

Spin-out/spin-off: Instytut NKI-AvL jest zaan-

gażowany w tworzenie firm typu spin-off/spin-
-out, które przyczynią się do poprawy opieki 

nad pacjentem i leczenia raka.

Przyznawanie patentów i licencji: Instytut 

NKI-AvL jest współwłaścicielem wielu pa-

tentów chroniących własność intelektualną 

wypracowaną w Instytucie. Prawa do nich 

udzielane są instytucjom, dzięki którym sko-

rzysta nauka oraz pacjenci.

Współpraca dotycząca badań i rozwoju: In-

stytut NKI-AvL posiada szeroką sieć kontak-

tów zarówno w środowisku akademickim, 

jak i komercyjnym, w dziedzinie badań nad 

rakiem.

Narzędzia laboratoryjne: w  instytucie NKI-

-AvL opracowanych zostało wiele dostęp-

nych na rynku odczynników. Są to m.in. 

przeciwciała, linie komórkowe i modele my-

szy laboratoryjnych. Są one udostępniane 

społeczności naukowej, jak i dla podmiotów 

gospodarczych.

Transfer Technologii jest bardzo ważnym kro-

kiem w przekształcaniu wiedzy naukowej w nowe 

produkty i usługi, które poprawią opiekę nad pa-

cjentem. Dla przykładu, gdy odkryty przez na-

ukowców związek chemiczny wykazuje potencjal-

ną skuteczność w leczeniu raka, wymagane jest 

wyłożenie ogromnej ilości czasu i pieniędzy, np. na 

testy na zwierzętach, testy kliniczne na pacjentach, 

zanim związek ten zostanie dopuszczony do sto-

sowania jako lek antynowotworowy i stanie się do-

stępny jako standardowa terapia oferowana w szpi-

talach. Instytuty, takie jak NKI-AvL, nie mają 

odpowienich środków pozwalających na opłacenie 

tego rodzaju inwestycji. Firmy, które stać na wyło-

żenie odpowiedniej ilości środków na taki projekt, 

uczynią tak jedynie wówczas, gdy odkrycie będzie 

chronione patentem. Gwarantuje to, iż żadna inna 

firma konkurencyjna nie będzie mogła skopiować 

procedury ani oferować tego samego produktu, bez 

konieczności dokonania podobnych inwestycji i te-

stów. Prawo patentowe chroni przez określony czas 

(do 20 lat) dany produkt/technologię, co pozwala 

firmie odzyskać zainwestowane środki.

Rolą Biura ds. Transferu Technologii jest zatem 

ochrona własności intelektualnej o potencjale ko-

mercyjnym oraz umożliwienie transferu opaten-

towanej technologii do partnera, który zobowiąże 

się do przejęcia dalszych etapów badań i rozwoju.

Wykorzystane materiały

Broszura „The value of knowledge. Knowled-

ge valorization at RUG/UMCG” (Wartość 

wiedzy. Waloryzacja wiedzy na Uniwersyte-

cie w Groningen/ Uniwersyteckim Centrum 

Medycznym w Groningen), 2008.

http://www.tto.vu.nl/en/about-tto/index.asp –

Biuro ds. Transferu Technologii na Vrije Uni-

versiteit w Amsterdamie w Holandii. 

http://www.timeshighereducation.co.uk/

world-university-rankings/2010-2011/top-

200.html – Światowy ranking Uniwersytetów 

2010/2011 według Rankingu Wyższej Edu-

kacji Times’a.

http://www.weightlesswealth.com/Reflec-

tions.htm – Czym jest wiedza? Co to jest wa-

loryzacja wiedzy? Komentarze dr. Daniela G. 

Andriessena.

Układ o Współpracy Patentowej – Patent Co-

operation Treaty [www.wipo.int/pct/en/treaty/

about.html].

„Technology Transfer in the Netherlands”.

http://innovattion.ch/mediawiki/index.

php?title=Technology_Transfer_in_the_Ne-

therlands. 

Raport UE 2010 „ERAWATCH Research In-

ventory Report for: NETHERLANDS”.

Raport ECO/WKP Organization for Econo-

mic Co-operation and Development, 2006, 

“Strengthening innovation in The Nether-

lands: making better use of knowledge cre-

ation in innovation activities”.

M. Golachowska „Waloryzacja wiedzy w Ho-

landii”, materiały DPPPA, 2010.

„Materiały po I Spotkaniu Innwatorów – In-

nowacje w sektorze BIO”, DPPPA, 2011.
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1.  Rola i zadania parków naukowo- 

-technologicznych we wspieraniu 

przedsiębiorczości 

Parki technologiczne to zorganizowane kompleksy 

gospodarcze, których główną funkcją jest wspieranie 

rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych oraz firm 

oferujących zaawansowane technologicznie produk-

ty i usługi. Parki technologiczne działają na styku 

biznesu i nauki, pełniąc funkcję pomostu między 

uczelniami, instytutami badawczymi, laboratoria-

mi i jednostkami badawczo-rozwojowymi (ryc. 1).

W polskim ustawodawstwie pojęcie par ku 
technologicznego zostało zdefinio wane w 2002 r. 

Parki naukowo-technologiczne jako   

instytucje wsparcia przedsiębiorczości 

akademickiej w Polsce i Europie

w Ustawie o finanso wym wspieraniu inwestycji, 

jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz 

z infrastrukturą techniczną, utworzo ny w celu 

dokonywania przepływu wie dzy i technologii 

między jednostkami naukowymi a przedsiębior-

cami, na któ rym oferowane są przedsiębiorcom, 

wy korzystującym nowoczesne technologie, usłu-

gi w zakresie: doradztwa w tworze niu i rozwoju 

przedsiębiorstw, transfe ru technologii oraz prze-

kształcania wy ników badań naukowych i prac 

rozwo jowych w innowacje technologiczne, a tak-

że tworzenie korzystnych warun ków prowadze-

nia działalności gospo darczej przez korzystanie 

SEKTOR  WIEDZY SEKTOR  PRZEDSIĘBIORSTW

Parki

technologiczne

Instytuty 
naukowo-badawcze

(branżowe)

Szkoły wyższe

Ośrodki 
badawczo-rozwojowe

Laboratoria 
i inne JBR

Przedsiębiorstwa
duże

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa

(MŚP)

Spin-off/spin-out

Ryc. 1. Parki technologiczne jako pomost między sektorem wiedzy a sektorem przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne.

Piotr Kubiński 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
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Parki naukowo-technologiczne – wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i Europie

z nierucho mości i infrastruktury technicznej na 

zasadach umownych1. 

Terminem „park technologiczny” zwykło się 

określać podmioty różnego rodzaju, w tym parki 

badawcze, naukowe, naukowo-badawcze, nauko-

wo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, 

technopole itp. Mimo wielu podobieństw parki 

technologiczne mogą mieć różny charakter i róż-

ne cele. Wynika to z profilu branżowego parku, 

systemu zarządzania parkiem, skali działalno-

ści, uwarunkowań krajowych i regionalnych itp. 

Jednym z istotnych czynników jest także to, czy 

park został utworzony w bezpośrednim otoczeniu 

szkoły wyższej czy z inicjatywy samorządu lokal-

nego bądź instytucji otoczenia biznesu. Stąd też 

podział na dwa zasadnicze kategorie parków2: 

parki naukowe (badawcze) – tworzone z ini-

cjatywy środowisk naukowych, silnie powią-

zane z konkretną uczelnią i ukierunkowane 

na wspieranie procesu komercjalizacji badań 

na niej realizowanych (np. Cambridge Scien-

ce Park, Park Technologiczny Uniwersytetu 

w Dortmundzie), 

technopole – rozwijane z inicjatywy władz 

publicznych, łączące kluczowych aktorów lo-

kalnego środowiska innowacyjnego, zoriento-

wane na pozyskiwanie inwestorów zewnętrz-

nych i skupienie potencjału badawczego w re-

gionie (np. Research Triangle Park).

O ile park technologiczny zazwyczaj powiąza-

ny jest z uczelnią, a jego działalność wiąże się z no-

woczesnymi technologiami i przepływem wiedzy, 

o tyle park przemysłowy zmierza głównie do za-

spokojenia potrzeb przedsiębiorców na infrastruk-

turę przemysłową. Park przemysłowy w cytowanej 

już ustawie zdefiniowano jako „zespół wyodręb-

nionych nieruchomości, w którego skład wchodzi 

co najmniej nieruchomość, na której znajduje się 

infrastruktura techniczna pozostała po restruk-

turyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy, 

utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

której jedną ze stron jest jednostka samorządu 

terytorialnego, stwarzając możliwość prowadze-

nia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, 

1 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu in-

westycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzoro-

waniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców z 29.08.2003 r. 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1537).
2 Benchmarking parków technologicznych. Wyniki badania, 

PARP, Warszawa 2008.

w szczególności małym i średnim”3. W dalszej 

części opracowania zajmiemy się jednak wyłącz-

nie parkami technologicznymi jako instytucjami 

bezpośrednio wspierającymi przedsiębiorczość 

akademicką. 

Od 1990 r. wraz z rozpoczęciem procesu trans-

formacji systemu społeczno-gospodarczego w na-

szym kraju jednym z głównych celów polityki pol-

skich rządów było zwiększenie konkurencyjności 

polskiej gospodarki. Głównym zaś kierunkiem 

działań było zwiększenie innowacyjności i przed-

siębiorczości polskich przedsiębiorstw, m.in. przez 

wsparcie instytucjonalne. 

Niestety od wielu lat Polska na tle innych kra-

jów europejskich i świata wg rankingów międzyna-

rodowych jest krajem o niskiej innowacyjności, sła-

bo przygotowanym do budowy gospodarki opartej 

na wiedzy. Pokazuje to również jeden z ostatnich 

rankingów European Innovation Scoreboard, któ-

ry ukazał się 17 marca 2010 r. (ryc. 2). 

Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak od-

powiedniego otoczenia sprzyjającego transfe-

rowi wiedzy z jednostek naukowych do przed-

siębiorstw, a zwłaszcza dotkliwy brak środków 

finansowych warunkujących ciągłość finansowa-

nia w procesie „od badań do rynku” wspierają-

cych powstawanie i rozwój przedsiębiorstw typu 

spin-off/spin-out. Brak jest również dostępu do od-

powiedniej infrastruktury i usług wspierających 

przedsiębiorstwa innowacyjne. Stąd też szczegól-

nego znaczenia nabiera tworzenie i rozwój odpo-

wiednich struktur i instytucji wspierających po-

dejmowanie własnej działalności przez studentów, 

absolwentów i pracowników naukowych, takich 

jak właśnie parki technologiczne i inkubatory 

przedsiębiorczości. Małe i średnie przedsiębior-

stwa działające samodzielnie, zdane na własne za-

soby i możliwości odczuwają brak szerszej współ-

pracy z innymi  firmami w zakresie prowadzenia 

prac rozwojowych, kooperacji i podwykonawstwa, 

dostępu do sieci dystrybucji i marketingu, dostę-

pu do po średnictwa technicznego i doradztwa 

finansowego4.

Przełamaniu ww. barier powinno służyć po-

wołanie do życia instytucji otoczenia biznesu, 

jakimi są właśnie parki technologiczne. Są po-

3 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym…, tamże.
4 B. Kowalak, Znaczenie parków technologicznych w Polsce, [w:] 

Inkubator technologiczny. Polecane praktyki, ARR w Bielsko-Białej, 

Bielsko-Biała 2007.
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strzegane jako instytucje umożliwiające tworzenie 

nowych miejsc pracy, rozwój eksportu, ale przede 

wszystkim jako źródło przepływu i transferu wie-

dzy z uczelni do gospodarki. W krajach wysoko 

rozwiniętych ten rodzaj instytucji otoczenia biz-

nesu pojawił się wiele lat temu. Już w latach 50. 

w Stanach Zjednoczonych w Stanfordzie pojawił 

się amerykański model parku technologiczne-

go. Pierwszy park w Europie powstał w 1969 r. 

w Wielkiej Brytanii. Niemiecki model sięga lat 80. 

Obecnie najwięcej parków technologicznych i in-

stytucji o podobnym charakterze funkcjonuje 

w USA, Niemczech, Japonii i Francji, najmniej 

w Europie Środkowej, Rosji, krajach Afryki oraz 

Ameryki Południowej5.

W Polsce pierwszym parkiem technologicznym 

był utworzony w 1995 r. Poznański Park Nauko-

wo-Technologiczny. Duży rozwój tego typu insty-

tucji nastąpił w latach 2004–2007, tzn. po inte-

gracji Polski z Unią Europejską i wraz z dostępem 

do środków finansowych. Zaistniała wtedy możli-

wość ubiegania się o środki finansowe pochodzące 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach działania 1.3. Sektorowego Programu 

Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przed-

siębiorstw, lata 2004–2006 (SPO – WKP). Obec-

nie w Polsce istnieje ponad 30 parków technolo-

gicznych praktycznie w każdym dużym mieście 

w kraju6. 

Idea powstania i koncepcja parków technolo-

gicznych w Polsce są podobne do tych, które legły 

u podstaw tworzenia tego typu instytucji w kra-

jach wysoko rozwiniętych. Zadania i rola parków 

technologicznych są następujące7:

tworzenie przestrzeni do rozwoju i po-

wierzchni biurowo-produkcyjnych  do inku-

bacji przedsiębiorstw innowacyjnych,

świadczenie usług wspierających rozwój 

przed siębiorstw technologicznych typu spin- 
-off/spin-out;
pomoc w komercjalizacji i transferze tech - 

nologii;

pośredniczenie w kontaktach i współpracy 

nauki i biznesu;

budowa sieci powiązań i ułatwianie kontak-

tów z innymi firmami i jednostkami, instytu-

cjami w kraju i za granicą;

budowanie klimatu przedsiębiorczości, inno-

wacyjności, dyfuzji wiedzy, upowszechnianie 

i promowanie postaw przedsiębiorczych;

wsparcie przedsiębiorstw poprzez budowa nie 

marki parku i funkcjonujących tam przed- 

siębiorstw. 

5 Ibidem.
6 Benchmarking parków…
7 Opracowanie własne na podstawie: Benchmarking par-

ków...; Ośrodki innowacji w Polsce, PARP, Poznań/Warszawa 

2005; Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K.B. Matu-

siak (red.), PARP, Warszawa 2005.

Ryc. 2. Sumaryczny wskaźnik innowacji. Polska na tle 
innych krajów UE i świata

Źródło: Innovation Union Scoreboard 2010.
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Przede wszystkim przedsiębiorstwa innowa-

cyjne potrzebują odpowiedniego lokalu do pro-

wadzenia działalności. Niestety ceny wynajmu 

powierzchni biurowych są w Polsce bardzo wyso-

kie i cały czas rosną. Według badań jednej z naj-

większych firm doradczych na rynku nieruchomo-

ści DZT Polska sp. z o.o. w latach 2011–2012 na 

regionalnych rynkach będzie mniejsza podaż po-

wierzchni biurowych. W 2010 r. oddano do użytku 

209 000 m2 powierzchni, co jest wartością o 10% 

mniejszą niż w 2009 r.8 Zadaniem parków tech-

nologicznych jest więc pomoc młodym przedsię-

biorcom w pozyskaniu przestrzeni dla ich rozwoju 

za przystępną cenę, m.in. poprzez tworzenie tzw. 

akademickich inkubatorów przedsiębiorczości.

Obok lokalu dla przedsiębiorstw typu spin-off/ 
/spin-out liczą się również usługi wspierające ich 

biznes, takie jak: wynajem laboratoriów, aparatu-

ry badawczej, wynajem sal konferencyjno-szko-

leniowych, sal do spotkań biznesowych, pomoc 

prawna, usługi doradcze i finansowe itd. W parku 

technologicznym przy właściwej polityce podmio-

tu zarządzającego parkiem, dostęp do tego typu 

świadczeń przedsiębiorca ma bardzo łatwy.

Parki technologiczne oferują także pomoc w ko-

mercjalizacji rozwiązań innowacyjnych i transferze 

technologii. Mogą to robić poprzez realizację pro-

jektów współfinansowanych z programów Unii Eu-

ropejskiej, takich jak Programy Ramowe, Program 

Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Regionalne 

Programy Operacyjne lub przez udostępnienie sze-

rokich kontaktów krajowych i międzynarodowych.

Jak wcześniej wspomniano parki technologicz-

ne stanowią pomost między nauką a biznesem. 

Kadra zarządzająca i pracownicy parków techno-

logicznych to na ogół byli lub obecni naukowcy. 

Mają oni nie tylko doskonałe rozeznanie w ak-

tualnej ofercie uczelni, lecz także wiedzę, w jaki 

sposób można najefektywniej współpracować ze 

środowiskiem naukowym.

Z powyższymi zadaniami wiąże się budowanie 

przez parki technologiczne sieci powiązań bizne-

sowych w postaci inicjatyw klastrowych, stowarzy-

szeń, międzynarodowych sieci współpracy, inicja-

tyw konferencyjnych i seminaryjnych w kraju i za 

granicą. Przedsiębiorca ulokowany w parku ma 

doskonały przegląd aktualnych wydarzeń realizo-

wanych przez macierzystą instytucję. Sam łatwo 

8 www.wiadomości.nf.pl

może ocenić przydatność tego typu inicjatyw do 

rozwoju własnego biznesu. 

Kolejnym zadaniem parku technologicznego 

jest upowszechnianie w społeczeństwie korzystne-

go wizerunku działalności innowacyjnej i przed-

siębiorczości. Tego rodzaju instytucje otoczenia 

biznesu mają łatwy dostęp do projektów współ-

finansowanych z UE, umożliwiających promocję 

tego typu zachowań. Ponadto w przypadku ulo-

kowania w parku technologicznym kilkudziesięciu 

czy kilkuset przedsiębiorstw młodych absolwen-

tów i pracowników naukowych oraz zaoferowania 

dostępu do laboratoriów i innej infrastruktury 

badawczej, możliwe jest wytworzenie unikatowe-

go klimatu wiedzochłonnej gospodarki. To z kolei 

jest niezwykle ważnym czynnikiem dla dyfuzji 

wiedzy, rozwoju innowacyjnych rozwiązań i trans-

feru technologii.

Bardzo istotną korzyścią dla młodych przed-

siębiorców jest możliwość wykorzystania marki 

parku technologicznego w ich działalności. Wize-

runek firmy zlokalizowanej w parku technologicz-

nym w znacznym stopniu uwiarygodnia jej ofertę 

i zachęca do współpracy. Zadaniem władz parku 

technologicznego jest zatem budowa mocnej i ko-

rzystnej marki, co z kolei wzmocni pozycję rynko-

wą lokatorów parku.

Istotność ww. zadań parków potwierdzają ba-

dania 260 przedsiębiorstw zlokalizowanych w pol-

skich parkach technologicznych (ryc. 3).

Jak wynika z ryciny 3 najbardziej motywują-

cym bodźcem przy podjęciu decyzji o ulokowaniu 

działalności w parku były ceny wynajmu działki 

bądź nieruchomości. Został on wskazany przez 

58% firm. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem 

była korzystna lokalizacja parku, którą wzięło pod 

uwagę 46% przedsiębiorstw. Istotną rolę odegrała 

też oferta parku oraz możliwość współpracy z in-

nymi lokatorami parku. Na te elementy zwróciło 

uwagę odpowiednio 23% i 21% firm9.

2. Dolnośląskie parki naukowo-technologiczne

Według badań prowadzonych przez Polską Agen-

cję Rozwoju Przedsiębiorczości w naszym kraju 

można zidentyfikować 32 parki technologicz-

ne. Są wśród nich rozwinięte instytucje posiada-

jące  szeroką ofertę dla przedsiębiorców, jak np. 

Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wro-

cławski Park Technologiczny, Krakowski Park 

9 Benchmarking parków…



73

Tech nologiczny, Pomorski Park Naukowo-Techno-

logiczny, jak również parki dopiero tworzące się 

jak np. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 

czy Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny10. 

Na Dolnym Śląsku należy odnotować kilka par-

ków technologicznych: Wrocławski Park Technolo-

giczny SA, Legnicki Park Technologiczny KGHM 

LETIA SA, Dolnośląski Park Technologiczny 

T-Park, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-

-Technologiczny oraz Dolnośląski Park Innowacji 

i Nauki SA. W dalszej części niniejszego rozdziału 

– na podstawie informacji zamieszczonych na stro-

nach internetowych11 – zaprezentowano w synte-

tyczny sposób profil i ofertę dolnośląskich parków 

technologicznych. 

2.1. Wrocławski Park Technologiczny SA

Liderem inicjatyw parkowych, nie tylko w regionie, 

ale nawet w kraju, jest Wrocławski Park Technolo-

giczny SA, który działa już kilkanaście lat i skupia 

ponad 100 przedsiębiorstw. 

Oferta wrocławskiego parku skierowana jest do 

przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych 

technologiach, laboratoriów oraz ośrodków nauko-

wych i badawczo-rozwojowych. Celem WPT jest 

10 Ibidem. 
11 www.technologpark.pl; www.darr.pl; www.letia.pl; www. 

parkmedyczny.pl; www.dpin.pl. 

kreowanie warunków do wykorzystania naukowe-

go i przemysłowego potencjału Wrocławia i regio-

nu oraz stymulacja rozwoju przemysłu zaawanso-

wanych technologii, a zwłaszcza:

tworzenie właściwej infrastruktury dla za-

pewnienia przedsiębiorstwom warunków do 

generowania innowacji, 

pomoc w tworzeniu i rozwoju oraz promowa-

niu podmiotów gospodarczych wykorzystują-

cych nowoczesne technologie, zwłaszcza ma-

łych i średnich firm,

transfer nowych technologii do istnieją-

cych i nowo tworzonych podmiotów gos - 

podarczych, 

komercjalizacja wyników badań naukowych, 

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych 

i wdrożeniowych w dziedzinie nauk biotech-

nologicznych i technicznych, 

pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, 

podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej tere-

nu Parku Technologicznego i jego otoczenia, 

podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów 

gospodarczych w zakresie zaawansowanych 

technologii i zarządzania proinnowacyjnego, 

współpraca z krajowymi i zagranicznymi oś-

rodkami proinnowacyjnymi. 

Oferta Wrocławskiego Parku Technologicznego 

jest bardzo szeroka i obejmuje przede wszystkim:

Ryc. 3. Czynniki decydujące o lokalizacji działalności w parkach technologicznych

Źródło: Benchmarking parków…
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wynajem powierzchni biurowych w budyn-

kach ALFA, BETA, GAMMA, 

wynajem sal konferencyjnych i pokoi goś cin - 

nych,

wynajem laboratoriów i pracowni naukowych,

usługi badawczo-rozwojowe i doradcze;

usługi badawczo-rozwojowe,

usługi szkoleniowe lub doradcze w zakresie 

badań naukowych, prac rozwojowych lub 

działalności innowacyjnej,

usługi szkoleniowe lub doradcze dotyczące 

powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw 

pro wadzących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub działalność innowacyjną,

usługi doradcze w zakresie transferu tech-

nologii lub praw własności intelektualnej,

usługi teleinformatyczne,

możliwość uczestniczenia w klastrze 

NUTRIBIOMED,

lokalizację działalności w Dolnośląskim Aka-

demickim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W dniu 3.11.2007 r. WPT, w oparciu o kon-

cepcję prof. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, podjął się utwo-

rzenia klastra żywnościowo-biotechnologiczno-

-biomedycznego o nazwie NUTRIBIOMED. Ideą 

klastra jest stworzenie mocnej pozycji Polski na 

światowym rynku suplementów diety, nutraceuty-

ków oraz preparatów biomedycznych, opartych na 

naturalnych surowcach oraz na polskim know-how. 

Obecnie w skład klastra wchodzi ponad kilkadzie-

siąt podmiotów z różnych branż. 

Ponadto Wrocławski Park Technologiczny reali-

zuje obecnie cztery duże projekty współfinanso-

wane ze środków unijnych:

Projekt: „Od Wrocławskiego Parku Technologicz-

nego do INNOPOLIS Wrocław” finansowany 

z Program Operacyjny Innowacyjna Gospo-

darka 2007–2013; Oś Priorytetowa 5: Dyfuzja 

Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków 

Innowacyjności;

Projekt pn.: ,,Rozwój powiązań kooperacyj nych 

Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do ko-

mercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” finan-

sowany z Program Operacyjny Innowacyjna 

Gospodarka 2007–2013; Działanie 5.1. Wspie-

ranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o zna-

czeniu ponadregionalnym;

Projekt: „Zaprojektuj Swój Zysk” Oś Priorytetowa 

5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.2 Wspieranie 

instytucji otoczenia biznesu świadczących usłu-

gi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu 

ponadregionalnym;

Projekt pn.: ,,KNOW-MAN: Zarządzanie sieciami 

wiedzy w parkach technologicznych” Program 

INTERREG IV C.

2.2. Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park w Szczaw-

nie Zdroju niedaleko Wałbrzycha jest przykładem 

parku, który nie został zlokalizowany w dużym 

ośrodku akademickim. Podmiotem zarządzającym 

parkiem jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regio-

nalnego S.A. (dalej: DARR S.A.) będąca instytucją 

wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, 

działającą nie dla zysku, skoncentrowaną na zada-

niach wynikających ze Strategii Rozwoju Dolnego 

Śląska. Agencję utworzono w 1991 r. w celu wspie-

rania społecznej i ekonomicznej transformacji re-

gionu wałbrzyskiego, restrukturyzacji jego gospo-

darki oraz rozwoju przedsiębiorczości. 

Misją DARR S.A. jest wspieranie rozwoju pry-

watnej przedsiębiorczości i przystosowanie struk-

tur otoczenia biznesowego do współpracy z insty-

tucjami Unii Europejskiej. Agencja realizuje swoją 

misję właśnie poprzez zarządzanie i rozwój T-Par-

ku, który utworzono 8 maja 2009 r. Zadaniem 

tego parku jest bezpośrednie wzmocnienie kon-

kurencyjności regionu wałbrzyskiego, a pośrednio 

także całego Dolnego Śląska poprzez wspieranie 

gospodarki opartej na wiedzy, wypracowanie na-

rzędzi efektywnej współpracy z regionalnymi jed-

nostkami badawczo-rozwojowymi oraz wspieranie 

przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalo-

wego rozwoju regionu. Do zadań T-Parku należy 

również pobudzanie aktywności zawodowej re-

gionalnej społeczności, a także poprawa spójności 

ekonomicznej mikroregionu z pozostałą częścią 

województwa dolnośląskiego, Polski i regionami 

Unii Europejskiej. Utworzenie Dolnośląskiego Par-

ku Technologicznego było bardzo ważne dla regio-

nu wałbrzyskiego, który szczególnie dotkliwie od-

czuł negatywne skutki koniecznej restrukturyzacji 

gospodarczej. W pierwszym etapie przygotowano 

działki inwestycyjne pod lokalizację firm produk-

cyjnych i usługowych, wybudowano nową infra-

strukturę drogową oraz doprowadzono potrzebne 

media (sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, 

gazowe, telekomunikacyjne). Zbudowano także 

główny budynek T-Parku, składający się z czterech 

modułów (A, B, C i D) o różnym przeznaczeniu, 

wykorzystywany jako centrum badań i rozwoju, 
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pełniący jednocześnie funkcję inkubatora firm 

technologicznych, centrum spotkań biznesu z na-

uką, laboratorium, ośrodka konferencyjnego i sie-

dziby podmiotu zarządzającego T-Parkiem12.

Oferta usług Dolnośląskiego Parku Technolo-

gicznego T-Park w Szczawnie Zdroju jest bardzo 

bogata. Należy przy tym wymienić usługi do- 

radcze:

wsparcie MŚP w organizacji współpracy 

między narodowej,

pozyskiwanie zewnętrznego finansowania 

dla innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze 

MŚP,

konsulting doradczy, doradztwo ekonomicz-

ne i finansowe,

pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (z zasto- 

sowaniem procedur Practical Guide... i FIDIC),

feasibility study, ocena przedsięwzięć inwesty-

cyjnych oraz analiza ich wykonalności,

wsparcie doradcze w pozyskiwaniu środków 

Unii Europejskiej (Punkt Informacyjno-Kon-

sultacyjny Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Dolnośląskiego i Punkt 

Kontaktowy sieci KSU),

doradztwo w zakresie tworzenia wniosków 

o dofinansowanie projektów,

realizacji projektów i ich rozliczenia według 

wymogów Komisji Europejskiej,

planowanie strategiczne wraz z oceną ryzyka 

przedsięwzięć gospodarczych,

doradztwo dotyczące zasad funkcjonowania 

na jednolitym rynku europejskim.

Usługi informacyjne:

z zakresu prawa, marketingu, finansów, po-

datków itp.,

na temat dostępnych programów pomocy fi-

nansowanych z budżetu państwa, funduszy 

strukturalnych oraz zasad ubiegania się o do-

tacje, w szczególności:

wyboru właściwego programu jako źródła 

finansowania przedsięwzięć,

zakresu finansowania inwestycji z danego 

programu dotacji,

warunków spełnienia kryteriów formal-

nych i administracyjnych przy ubieganiu 

się o pomoc,

na temat oferty finansowania zewnętrznego 

przez banki oraz inne instytucje finansowe – 

12 Na podstawie regionalnego portalu internetowego 
www.twoje-sudety.pl.

fundusze pożyczkowe, fundusze venture capi-
tal/private equity, fundusze kapitałowe.

Usługi szkoleniowe:

działalność edukacyjna na temat różnych 

aspektów prowadzenia działalności gospodar-

czej oraz wykorzystywania programów pomo-

cowych Unii Europejskiej,

organizacja seminariów, spotkań, konferencji, 

warsztatów,

organizacja spotkań o charakterze edukacyj-

no-dyskusyjnym, będących forum wymia-

ny doświadczeń i wypracowania dobrych 

praktyk,

realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje 

zawodowe przedsiębiorców, pracowników sa-

morządowych, osób bezrobotnych, a także 

przedstawicieli innych grup społecznych.
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Obecnie w Inkubatorze Technologicznym 

T-Parku znajduje się ok. 20 przedsiębiorstw tech-

nologicznych, a ponadto swoją siedzibę w Dolno-

śląskim Parku Technologicznym zlokalizowało ko-

lejnych 10 podmiotów. 

T-Park poprzez swój podmiot zarządzający jest 

aktywną instytucją pozyskującą fundusze unijne. 

Obecnie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regional-

nego S.A. prowadzi kilka projektów. Po zakoń-

czeniu inicjującego park projektu inwestycyjnego 

w ramach Działania 1.3. SPO WKP agencja roz-

poczęła realizację kolejnych projektów: projektu 

doradczego, 7. Programu Ramowego, Funduszu 

Kredytu Technologicznego, projektu „Inwestycje 

w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MŚP” 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka oraz projektu „Akademicki przedsię-

biorca” finansowanego z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (Priorytet: VIII Regionalne Kadry 

Gospodarki; Działanie: 8.2 Transfer wiedzy). 

2.3.  Legnicki Park Technologiczny  

KGHM LETIA SA

Kolejną inicjatywą parkową na Dolnym Śląsku jest 

Legnicki Park Technologiczny KGHM LETIA SA, 

którego większościowym właścicielem jest KGHM 

Polska Miedź SA. Park powstał w 2007 r., a jego 

misją jest „kreowanie konkurencyjnej i innowa-

cyjnej gospodarki regionu poprzez tworzenie ko-

rzystnych warunków dla rozwoju nowoczesnych 

inwestycji”. Podobnie jak T-Park, Legnicki Park 

Technologiczny również nie został zlokalizowany 

w dużym ośrodku akademickim. Jego specyfika 

jest jednak inna. Właścicielem parku jest jedno 

z największych przedsiębiorstw w Polsce, któremu 

zależy na rozwoju technologii związanych z wydo-

byciem i przetwórstwem miedzi oraz na kreowaniu 

przedsiębiorczości i innowacyjności wokół KGHM 

Polska Miedź SA.

Obecne działania spółki LETIA koncentrują 

się głównie na poszukiwaniu inwestorów z branż: 

ochrony środowiska, ekologicznej, metalowej, górni-

czej, elektromaszynowej, IT, nanotechnologicznej. 

W ofercie Legnickiego Parku Technologicznego 

KGHM LETIA SA znajdują się następujące usługi:

wynajem powierzchni biurowych (do wy-

najęcia oferowane są dwa obiekty biurowe 

o łącznej powierzchni ponad 9 tys. m2 – nowo 

budowany Letia Business Center i biurowiec 

przy ul. Złotoryjskiej);

wynajem gruntów inwestycyjnych (w posia-

daniu parku znajduje się obecnie 29,50 ha 

gruntów inwestycyjnych; większość z nich 

jest uzbrojona);
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wynajem centrum konferencyjno-wystawien-

niczego (profesjonalne sale konferencyj-

ne wyposażone w wysokiej jakości sprzęt 

audiowizualny, sale narad, 600 m2 po-

wierzchni  wystawienniczej, pokoje gościnne 

i restauracja);

możliwość rozwinięcia działalności przez 

nowe firmy innowacyjne w Inkubatorze 

Technologicznym,

transfer technologii i doradztwo biznesowe. 

Szczególnie interesujący potencjał przedstawia 

nowe centrum biurowo-konferencyjno-wystawienni-

cze LETIA BUSINESS CENTER. Budynek będzie 

nowoczesnej klasy biurowcem o łącznej powierzch-

ni ponad 8700 m2. Kompleks ten stworzy korzystne 

miejsce do pracy, stając się zarazem wygodną i pre-

stiżową siedzibą. Zastosowanie konwencji open space 
stwarza szerokie możliwości aranżacji i elastyczne 

podejście do różnych najemców potrzebujących za-

równo biur otwartych, jak i podzielonych na poko-

je. Obiekt biurowy położony jest w ścisłym centrum 

miasta. Atutem będzie dostęp do sal konferencyj-

nych, przeszklonej powierzchni wystawienniczej oraz 

restauracji i pokoi gościnnych, a ponadto bliskość 

ważnych instytucji, banków oraz sklepów i teatru. 

W ostatnich dwóch latach przez Legnicki Park 

Technologiczny KGHM LETIA realizowane były 

dwa projekty w ramach konkursów Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Polimorficzny 

skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumen-

tów w zakresie submikrionowym” oraz „Wzmoc-

nienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 

oraz zwiększenie liczby absolwentów  kierunków 

o kluczowym znaczeniu  dla gospodarki opartej na 

wiedzy”. 

2.4.  Wrocławski Medyczny Park 

Naukowo-Technologiczny

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Techno-

logiczny jest jedynym profilowanym parkiem 

technologicznym na Dolnym Śląsku. Celem stra-

tegicznym WMPNT na lata 2007–2013 jest 

rozwój w kraju zasobów ludzkich, rzeczowych, 

finansowych i informacyjnych dla centrum kompe-

tencyjnego e-Zdrowia, które rozwinie innowacyjne 

usługi okołobiznesowe dla przedsiębiorstw branży 

medycznej, informatycznej, biotechnologicznej 

oraz farmaceutycznej z terenu całej Polski.

Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Tech-

nologiczny posiada kilka interesujących obszarów 

działalności. Pierwszym z nich jest Medyczne 

Centrum Przetwarzania Danych, które stanowi 

trzon projektu indywidualnego „Utworzenie ogól-

nopolskiego ośrodka innowacji i transferu tech-

nologii w zakresie e-Zdrowia”. Dzięki realizacji 

projektu powstanie innowacyjne centrum („serce 

projektu”), laboratorium e-learningowe i laborato-

rium telemedyczne, na bazie których stworzone 

zostaną warunki do rozwoju nowoczesnych usług 

świadczonych przez przedsiębiorstwa duże (gieł-

dowe), średnie i małe, w tym spółki zakładane 

przez pracowników nauki typu spin-off.
Kolejna dziedzina działania to Ogólnopolski 

Klaster e-Zdrowie. Przedsięwzięcie podejmuje te-

matykę nowoczesnych technologii ICT w ochro-

nie zdrowia zarówno w zarządzaniu, jak i w zakre-

sie telemedycznych systemów wspomagania opieki 

nad chorymi. Działania Klastra mają na celu inte-

grację środowiska naukowego oraz gospodarczego 

wokół tematyki e-Zdrowia, zapewniając znaczący 

postęp technologiczny i wdrożenie optymalnych 

rozwiązań informatycznych do jednostek służby 

zdrowia zarówno na Dolnym Śląsku, jak i w całej 

Polsce. Do inicjatywy klastrowej mogą wstąpić za-

równo uczelnie, jak i przedsiębiorcy. Dla obu stron 

przystąpienie do sieci powinno dać wiele korzyści. 

Korzyści dla szkół wyższych to:

współpraca z przemysłem medycznym i far- 

maceutycznym,

rozwój zastosowań informatycznych i tele-

medycznych w medycynie,

korzystanie z nowych baz danych, w tym 

telemedycznych,

przygotowywanie i sprzedaż patentów, licen-

cji, know-how do przedsiębiorstw,

realizowanie nowych projektów badawczych 

i biznesowych,

wspomaganie innowacyjnych projektów pra-

cowników uczelni poprzez udostępnianie in-

frastruktury Parku,

uczestnictwo pracowników uczelni w szkole-

niach, seminariach, wymianie międzynarodo-

wej i innych projektach związanych z działal-

nością statutową Parku,

wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości 

wśród studentów i pracowników uczelni. 

Klaster e-Zdrowie przedstawia również wiele 

korzyści dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców:

poprawa konkurencyjności dzięki obniże-

niu kosztów działalności (koszty transportu, 

koszty użytkowania infrastruktury, koszty 

eksploatacji majątku),
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możliwość pozyskania dotacji z UE w ra-

mach projektu przedsiębiorstw zrzeszonych 

w Klastrze,

korzystanie na bardzo preferencyjnych wa-

runkach z systemu szkoleń „na odległość” 

przez Internet (szkolenia z punktami eduka - 

cyjnymi),

możliwość korzystania z usług pomocniczych 

(doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, 

obsługa prawna),

możliwość wsparcia przedsiębiorców w okre-

sie rozpoczynania działalności,

poprawa wizerunku marketingowego przed - 

siębiorstw,

współpraca i wymiana doświadczeń między 

przedsiębiorstwami. 

Kolejny obszar działalności parku to Medyczne 

Centrum Transferu Technologii. Centrum zajmuje 

się poszukiwaniem innowacyjnych pomysłów na-

ukowych (metod leczniczych i diagnostycznych, 

substancji leczniczych, wynalazków), które po-

wstają na wrocławskich uczelniach oraz ich komer-

cjalizowaniem poprzez pozyskiwanie partnerów 

biznesowych.

W ramach Wrocławskiego Medycznego Parku 

Naukowo-Technologicznego działają również dwa 

inkubatory: Akademicki Inkubator Innowacyjno-

ści oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 

Celem Akademickiego Inkubatora Innowacyjności 

(AII) jest zidentyfikowanie innowacyjnych pomy-

słów oraz stymulowanie potencjalnych projekto-

dawców do rozpoczęcia innowacyjnej działalności 

gospodarczej poprzez założenie i dokapitalizowanie 

spółek. Strategia AII zakłada przeszukiwanie ryn-

ku w celu identyfikacji potencjalnych projektów 

łączących branżę IT i medycynę. Zadaniem Akade-

mickiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest z kolei 

stworzenie warunków do inkubowania i rozwoju 

nowo powstałych przedsiębiorstw uruchamianych 

przez absolwentów i pracowników naukowych (fir-

my spin-off i start-up). W tym celu Wrocławski Me-

dyczny Park Naukowo-Technologiczny przygotował 

pakiet usług wspierających: od rozliczania księgo-

wego i finansowego każdej firmy, poprzez pisanie 

umów i udzielanie porad prawnych, aż do świadcze-

nia usług o wysokim potencjale rynkowo-technolo-

gicznym, pozyskiwanie dotacji i pożyczek.

Pozostałe usługi to wynajem powierzchni biuro-

wych i doradztwo biznesowe. W ramach tej ostat-

niej działalności Park zrealizował wiele projektów 

własnych („Od absolwenta do mikroprzedsiębior-

cy”, „Asystent osoby starszej o różnym stopniu 

niepełnosprawności”, „Pracownik administracyjny 

służby zdrowia podnosi swoje kwalifikacje w za-

kresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(ICT) i języka angielskiego”) i pomógł w urucho-

mieniu kolejnych projektów takim instytucjom 

jak: szpitale, jednostki samorządu terytorialnego, 

medyczne szkoły wyższe.

2.5. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA (DPIN) 

powstał w 2008 r. z inicjatywy władz Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego. 

Zgodnie z misją „Dolnośląski Park Innowa-

cji i Nauki S.A. to miejsce urzeczywistniania 

projektów wszystkich, którzy chcą podejmować 

za wodowe wyzwania w innowacyjny sposób. 

Budując stabilną przyszłość, patrzymy perspek-

tywicznie. Gwarancją profesjonalnej i komplekso-

wej obsługi naszych klientów jest pozyskiwanie 

funduszy na doskonalenie i wzrost liczby ofero-

wanych usług”. 

Główne cele Dolnośląskiego Parku Innowacji 

i Nauki są następujące:

Poszukiwanie i promowanie nowych, funk-

cjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług;
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Komercjalizacja wyników innowacyjnych ba-

dań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój 

gałęzi przemysłu);

Zapewnienie sprawnej komunikacji między 

przedsiębiorstwami a uczelniami Dolnego 

Śląska. W procesie tym przedsiębiorstwo 

zgłasza swoje potrzeby i problemy. W odpo-

wiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przed-

stawiają optymalne rozwiązania;

Adaptacja nowoczesnych rozwiązań tech-

nologicznych i usług w przedsiębiorstwach 

z Dolnego Śląska;

Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska 

poprzez promocję i upowszechnianie innowa-

cyjnych przedsięwzięć.

Jak wynika z przedstawionych wyżej misji i ce-

lów Dolnośląski Parku Innowacji i Nauki, utwo-

rzony został dla stymulowania kreatywnych dzia-

łań firm, powoływania nowych innowacyjnych 

przedsiębiorstw typu spin-off, wspomagania komer-

cjalizacji wiedzy oraz generowania nowatorskich 

metod i technologii wdrażanych do gospodarki, 

tworząc z niej tym samym gospodarkę opartą na 

wiedzy.

Oferta Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki 

skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców, jak 

i naukowców. Pracownicy naukowi otrzymają tu 

wsparcie w:

procesie komercjalizacji wyników badań na-

ukowych, w przygotowaniu wniosków na pro-

jekty badawczo-rozwojowe,

uzyskaniu patentów wzorów użytkowych 

i przemysłowych,

poszukiwaniu źródeł finansowania progra-

mów naukowych,

poszukiwaniu i tworzeniu konsorcjów dla no-

wych projektów,

tworzeniu przedsiębiorstw typu spin-off 
w strukturach Parku,

pośrednictwie w kontaktach międzynaro do- 

wych,

dostępie do baz wiedzy,

działalności promocyjnej.

Natomiast przedsiębiorcy mogą w Dolnoślą-

skim Parku Innowacji i Nauki uzyskać pomoc w:

procesie przygotowania projektów oraz skła-

dania wniosków o dofinansowanie ze środ-

ków krajowych i Unii Europejskiej;

dotarciu do naukowców, badaczy oraz eks-

pertów z określonych branż i obszarów nau - 

kowych;

rozwoju i ekspansji przedsiębiorstwa poprzez 

organizację spotkań z kontrahentami, stwo-

rzenie prezentacji firmy i udział w imprezach 

handlowych w kraju i za granicą;

procesie badań przedrynkowych oraz oceny 

efektywności przedsięwzięć gospodarczych;

dostępie do baz wiedzy o wynikach badań na-

ukowych oraz innowacyjnych przedsięwzię-

ciach realizowanych na uczelniach Dolnego 

Śląska;

poszukiwaniu wsparcia finansowego inwes- 

tycji i przedsięwzięć o charakterze innowa- 

cyjnym;

tworzeniu platform współpracy przedsię-

biorców z określonych branż (klastry prze- 

mysłowe);

wsparciu działalności wynalazczej i innowa-

cyjnej – zarówno dla osób indywidualnych, 

jak i przedsiębiorstw.

Obecnie Dolnośląski Park Innowacji i Nauki re-

alizuje cztery projekty:

1.  Next Generation Science Park (DISTRICT+ 

Sub-Project) finansowany z INTERREG 

IVC.

2.  Science Park Without Walls (DISTRICT+ 

Sub-Project) finansowany z INTERREG 

IVC.

3.  A Regional Approach To Innovation For Vet 

And Learning Communities – TKNIKAIN-

NOVA finansowany z programu Leonardo 

Da Vinci.

4.  Współpraca nauki i przedsiębiorstw podsta-

wą do budowy sieci i innowacji na Dolnym 

Śląsku finansowany z Programu Operacyjne-

go Kapitał Ludzki.

Aktualnie w ramach Parku powstaje inkubator 
technologiczny. Inkubator, poprzez sztab eksper-

tów z różnych dziedzin, zapewni nowo powstałym 

firmom m.in. opiekę prawną, wsparcie techniczne 

oraz pomoc logistyczną.

3.  Dobre praktyki we wspieraniu 

przedsiębiorczości akademickiej przez parki 

naukowo-technologiczne w Polsce i Europie

Nawiązując do roli i zadań parków technologicz-

nych zaprezentowanych na wstępie niniejszego 

rozdziału, należy przywołać jeden z głównych ce-

lów działalności parków, tzn. wspieranie inkubacji 

przedsiębiorstw innowacyjnych typu spin-off. Przy-

kładów dobrych praktyk w tym zakresie jest wiele, 

zarówno w Europie, jak i w Polsce. Warto jednak 
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zaprezentować co najmniej dwa unikatowe podej-

ścia europejskie13 i jedno polskie. 

3.1.  Doświadczenia hiszpańskie  

– Park Technologiczny Andaluzji w Maladze

Początki Parku Technologicznego Andaluzji (PTA) 

w Maladze sięgają roku 1988, w którym rząd re-

gionalny Andaluzji podpisał porozumienie z Mia-

stem Malaga. Oficjalne otwarcie Parku Technolo-

gicznego Andaluzji nastąpiło cztery lata później, 

tj. w 1992 r. 

W ciągu prawie 20 lat funkcjonowania Park 

Technologiczny Andaluzji wypracował własny, 

unikatowy model wspierania tworzenia i rozwoju 

przedsiębiorstw. Został on zaprezentowany na ry-

cinie 4. 

Etap I „Preinkubacja” realizowany jest w Par-

ku Technologicznym Andaluzji w dwóch miej-

scach: na Uniwersytecie w Maladze oraz w Anda-

luzyjskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

(CADE). Na Uniwersytecie w Maladze realizowa-

ny jest Program spin-off, w ramach którego najcie-

kawsze projekty lokowane są w preinkubatorze. 

Przed oceną projektów młodzi przedsiębiorcy 

13 Na podstawie Inkubator technologiczny...

uczestniczą wcześniej w różnego rodzaju wyda-

rzeniach i konkursach, które mają za zadanie roz-

wijać ducha przedsiębiorczości i pomóc w przygo-

towaniu innowacyjnych projektów. Cztery takie 

główne przedsięwzięcia to: Emprende 21 – Forum 

dyskusyjne poświęcone przedsiębiorczości, Em-

prende 07 – seminaria, warsztaty, doradztwo 

techniczne, publikacje specjalistyczne, Warsztaty 

Inicjatyw Gospodarczych poruszające zagadnie-

nia dotyczące zakładania własnej firmy (biznes-

plan, dotacje itd.), Promemesas vs Empresarios – 

konkurs, w którym drużyny studentów mierzą się 

z drużynami przedsiębiorców, rywalizując w kon-

kurencjach z wiedzy na temat teoretycznych 

i praktycznych aspektów zakładania i zarządza-

nia firmą. W ramach Programu spin-off projekty 

są oceniane, a 10 najciekawszych trafia do Prein-

kubatora, a następnie do Inkubatora.

„Inkubacja” w Etapie II realizowana jest w In-

kubatorze BIC Euronova, w którym funkcjonują 

firmy typu start-up. Firmy te uzyskują szereg usług 

wspierających ich rozwój. Należy do nich zaliczyć:

samą inkubację,

usługi doradcze (w zakresie zarządzania, han-

dlu i marketingu, finansów, prawa, form po-

mocy publicznej itd.),

szkolenia (w ww. zakresie),

możliwość wynajęcia pomieszczeń biurowych 

od 20 do 160 m2 sal konferencyjnych i sprzę-

tu multimedialnego,

dostęp do usług biurowo-administracyjnych 

(telefon, biblioteka, restauracja itd.).

Każda z firm mających swoją siedzibę w Inku-

batorze BIC Euronova ma do dyspozycji własne-

go doradcę, który udziela konsultacji w zakresie: 

prawno-administracyjnych aspektów prowadzenia 

działalności gospodarczej, możliwych źródeł fi-

nansowania rozwoju przedsiębiorstw innowacyj-

nych (dotacje, programy, fundusze), zarządzania 

finansami przedsiębiorstwa, informacji o targach, 

wystawach i innych wydarzeniach gospodar-

czych, współpracy międzynarodowej, transferu 

technologii. 

Do 2007 r. w Inkubatorze BIC Euronova wyin-

kubowano 211 firm typu spin-off, przy czym okres 

inkubacji przedsiębiorstw usługowych trwał 3 lata, 

a firm produkcyjnych 5 lat.

Etap III „Gniazda” to gotowe obiekty ofe-

rujące do wynajęcia pomieszczenia biurowe lub 

magazynowe. Gniazda są kompleksowo wypo-

sażone w media i infrastrukturę teletechniczną. 

Ryc. 4. Model wspierania przedsiębiorczości w PTA 
w Maladze

Źródło: Inkubator technologiczny...



81

W tych obiektach przedsiębiorstwa mogą funk-

cjonować bezterminowo. 

„Kontenery”, czyli Etap IV, to oferta dla firm, 

które wymagają większej powierzchni użytkowej 

o niestandardowych parametrach technicznych. 

Potencjalny nabywca może modyfikować plany 

i wyposażenie obiektu według własnych wymagań. 

Dodatkową korzyścią dla przedsiębiorcy jest fakt, 

iż wszelkie formalności i procedury (architekto-

niczne, budowlane) załatwia Park Technologiczny 

Andaluzji. 

Ostatni Etap V to „Parcele”, czyli wolne nieru-

chomości przeznaczone jako tereny przemysłowe, 

które mogą być albo nabywane, albo dzierżawione 

w długim okresie, np. 75 lat. Powierzchnia działek 

może wynosić od 2500 m2 do 50 000 m2 (istnieje 

możliwość łączenia działek), a budynki mogą zaj-

mować od 35% do 50% powierzchni. 

3.2.  Doświadczenia fińskie  

– Jyväskylä Science Park

Park Naukowy Jyväskylä powołano w 1987 r. 

w bezpośredniej bliskości tamtejszego uniwersytetu 

przy finansowym udziale miasta Jyväskylä (57%). 

Założycielami Parku byli Aaira Peltola oraz Jussi 

Nucaare. Głównym celem przyświecającym założy-

cielom Parku było stworzenie optymalnych warun-

ków dla rozwoju biznesu, pobudzenie innowacyj-

ności oraz wsparcie procesu komercjalizacji wiedzy. 

Wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej 

w ramach Parku Naukowego  Jyväskylä zajmuje się 

Inkubator Technopolis Ventures, który – podob-

nie jak Park Technologiczny Andaluzji – wypraco-

wał własną technologię inkubacji przedsiębiorstw 

(ryc. 5). 

W Etapie I – „Odkrycie” przebiega proces 

dochodzenia przedsiębiorcy do pomysłu. Jedną 

z możliwości jest bezpośredni kontakt z pracowni-

kami Inkubatora, którzy w drodze sondażu określa-

ją, jak dalece przedsiębiorca jest zdeterminowany 

utworzyć własną firmę oraz jaką wiedzą w tym za-

kresie dysponuje. Jeżeli etap wstępnej oceny wyka-

że, że produkt ma potencjał rozwojowy i istnieje 

szansa na założenie przedsiębiorstwa, przystępuje 

się do kolejnego etapu.

Etap II „Preinkubacja” polega na przeprowa-

dzeniu odpowiednich badań rynkowych koniecz-

nych na etapie planowania przedsięwzięcia biz-
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Ryc. 5. Proces inkubacji w Technopolis Ventures

Źródło: Inkubator technologiczny...
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i przeznaczył ją na prowadzenie działalności 

przez przedsiębiorców akademickich. Uniwersytet 

Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersy-

tet Przyrodniczy, działając poprzez Akademickie 

Inkubatory powołane na ich uczelniach, lokują 

w DAIP przedsiębiorców akademickich na prefe-

rencyjnych warunkach.

Model wsparcia i rozwoju przedsiębiorstwa 

w DAIP przedstawiono na rycinie 6.

nesowego. W tym czasie pracownicy Inkubatora 

przeprowadzają z przyszłym przedsiębiorcą nawet 

15 spotkań, w ramach których ustalany jest model 

biznesowy i opracowywane są biznesplany. Przed-

siębiorca otrzymuje również niezbędną wiedzę 

w zakresie możliwości dofinansowania rozwoju 

firmy. 

Etap III – „Inkubacja” zaczyna się od zareje-

strowania firmy. Obowiązkowe jest także zawarcie 

kontraktu na inkubację w ramach którego okre-

ślane są stawki za inkubację oraz usługi oferowa-

ne przez Inkubator. W czasie trwania kontraktu 

przedsiębiorca otrzymuje własnego doradcę na 

cały okres inkubacji (Body Guard), pomagającego 

w zarządzaniu firmą, uzyskaniu dofinansowania, 

szkoleniach i finansowaniu niezbędnych eksper-

tyz. W ramach Mentoring services przedsiębiorca 

uzyskuje pomoc w poszukiwaniu odpowiednich 

ekspertów, w organizacji  spotkań z mentorami 

(specjalistami w danej branży) oraz w organizacji 

cyklicznych spotkań biznesowych.

Ostatni Etap IV – „Przyśpieszenie” polega na 

pomocy przedsiębiorcy w ekspansji rynkowej biz-

nesu, również na rynki zagraniczne. Przykłado-

wo, w ramach programu Born Global  młoda firma 

uzyskuje dofinansowanie niezbędnych inwestycji 

oraz odpowiedniego przygotowania do wyjścia 

na rynek międzynarodowy. W trakcie tego etapu 

Inkubator organizuje także spotkania z Aniołami 

Biznesu i innymi potencjalnymi inwestorami. 

3.3.  Doświadczenia polskie – Dolnośląski 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębior-

czości jest  wspólnym przedsięwzięciem Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz 

Wrocławskiego Parku Technologicznego. DAIP 

został stworzony dla studentów, doktorantów, ab-

solwentów i pracowników wyższych uczelni Wro-

cławia oraz  Polskiej Akademii Nauk (PAN), aby 

mogli swoje pomysły oprzeć na ekonomicznych 

podstawach w postaci założenia własnego przed-

siębiorstwa. Umowa o współpracy została zawarta 

12 maja 2006 r. W ramach współpracy WPT S.A. 

wydzielił i wyposażył przestrzeń o pow. 443 m2 

w budynku BETA stanowiącym jego własność 

DROGA DO DAIP

Twój pomysł

AIP Uczelnia: UP, UWr, PWr

Zgłoszenie pomysłu i biznesplanu
Ocena Rady i przekazanie do DAIP

DAIP

Rada DAIP

Akceptacja pomysłu

Umowa inkubacji 2 lata

Etapy rozwoju firmy

ETAP I
Stanowisko 

pracy

„BOX”

ETAP II
Pokój

15–25 m2

ETAP III
Małe biuro

25–100 m2

Ryc. 6. Model wejścia i rozwoju firmy w DAIP

Źródło: www.technologpark.pl.

Model przedstawiony na rysunku jest w części 

specyficzny dla podejścia wrocławskiego, a w czę-

ści podobny do wcześniej omówionych dobrych 

praktyk zagranicznych. Przedsiębiorca posiadają-

cy innowacyjny pomysł ma szansę jego rozwinięcia 

w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przed-

siębiorczości w pełnowartościową firmę. 

Omówione wyżej dobre praktyki parków tech-

nologicznych wykazują, że tego typu instytucje 

otoczenia biznesu w istotny sposób wspierają roz-

wój przedsiębiorczości akademickiej.
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Bariery przedsiębiorczości akademickiej 

Nie od dzisiaj wiadomo, że rozpoczęcie, a później 

prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się 

z wieloma ograniczeniami i trudnościami. Przedsię-

biorcy narzekają na niestabilność przepisów praw-

nych, dużą biurokrację i formalizację, problemy 

z pozyskaniem finansowania rozwoju firmy itd. 

Najnowszy raport Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości na temat przedsiębiorczości 

akademickiej również zwraca uwagę na istnienie 

barier w rozwoju przedsiębiorstw typu spin-off/
spin-out. W raporcie wymienia się następujące 

ograniczenia1:

1. Bariery organizacyjne wewnątrz szkół wyż-

szych („wewnętrzne opodatkowanie” prac 

naukowo-badawczych świadczonych dla 

klientów komercyjnych; nacisk na usługi dy-

daktyczne, a nie na projekty badawcze; nie-

przygotowanie organizacyjne szkół wyższych 

do podejmowania komercyjnej współpracy 

z biznesem; zła organizacja centrów trans-

feru technologii szczególnie przy uczelniach 

technicznych);

2. Bariery mentalno-kulturowe i psychologicz-

no-społeczne (negatywne nastawienie do po-

dejmowania ryzyka; negatywne reakcje środo-

wiska naukowego na podejmowanie działań 

przedsiębiorczych przez naukowców; brak 

zachęt i wsparcia ze strony władz uczelni);

3. Ograniczenia i trudności finansowe (brak ka-

pitału początkowego; brak zdolności kredy-

towej; wysokie stawki za wynajęcie lokalu);

1 G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mażewska, 

E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, PARP, 

Warszawa 2009.

4. Ograniczenia kompetencyjne (brak pomysłu 

na biznes; nieznajomość zasad zarządzania 

firmą; brak umiejętności marketingowych; 

nieznajomość zasad ochrony własności 

intelektualnej); 

5. Bariery strukturalne (zbyt mała liczba stu-

dentów kierunków ścisłych i technicznych; 

brak ścisłej współpracy w klasycznym trójką-

cie uczelnia – przedsiębiorstwo – samorząd); 

6. Bariery informacyjne (brak informacji 

o możliwościach współpracy naukowców 

z biznesem).

Jak wskazano na wstępie, celem niniejszej pu-

blikacji jest wskazanie dobrych praktyk w zakre-

sie wspierania przedsiębiorczości akademickiej 

w Europie i w Polsce. Zaprezentowano rozwiąza-

nia i doświadczenia amerykańskie, niemieckie, 

holenderskie, hiszpańskie i fińskie. Wiele z tych 

praktyk możliwe jest do wykorzystania w polskich 

warunkach. Nie wymagają one bowiem szczegól-

nych regulacji prawnych, ale większej aktywno-

ści ze strony uczelni i jednostek samorządu tery-

torialnego, a później konsekwencji w działaniu. 

W następnym podrozdziale, na bazie doświadczeń 

europejskich, przedstawiono wiele rekomendacji 

w zakresie wspierania i rozwoju przedsiębiorczości 

akademickiej. 

Rekomendacje dla Dolnego Śląska w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości akademickiej

W niniejszym podrozdziale omówiono 8 najistot-

niejszych rekomendacji dotyczących wspierania 

współpracy nauki z biznesem i rozwoju przedsię-

biorstw typu spin-off/spin-out. 

Europejskie doświadczenia w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  

– rekomendacje dla Dolnego Śląska

Piotr Kubiński 
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
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Ryc. 1. Trzy filary Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej

Źródło: opracowanie własne.

Rekomendacja 1 – Dolnośląska Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej

Proponuje się – wzorem niemieckich dokumen-

tów programowych – opracowanie Dolnośląskiej 

Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości Akademic-

kiej. Dolny Śląsk jest jednym z najmocniejszych 

ośrodków akademickich w Polsce. Studiuje tu po-

nad 150 tys. studentów. W naszym województwie 

zlokalizowane są jedne z najsilniejszych uczelni pu-

blicznych i niepublicznych. Dlatego też rekomen-

duje się kompleksowe podejście w zakresie wsparcia 

procesu transferu technologii i rozwoju współpracy 

nauki z biznesem. 

Dolny Śląsk ma bardzo duże i dobre doświad-

czenia w zakresie takich dokumentów, jak strategie 

regionalne. Nasz region jako jeden z pierwszych 

opracował w styczniu 2005 r. Dolnośląską Strate-

gię Innowacji (DSI). Obecnie trwają prace nad ak-

tualizacją i rozszerzeniem tej strategii. Niezależnie 

od dyskusji nad kompletnością, spójnością i szcze-

gółowością tamtego dokumentu województwo dol-

nośląskie od ponad 6 lat dysponuje wytycznymi 

w zakresie polityki innowacyjnej oraz wzmocnienia 

współpracy nauki i gospodarki regionu. 

Dolnośląska Strategia Innowacji z natury rze-

czy jest dokumentem znacznie szerszym i wsparcie 

przedsiębiorczości akademickiej jest jednym z wielu 

analizowanych obszarów. Postuluje się niezależnie 

od DSI opracowania odrębnego dokumentu progra-

mowego poprzedzonego badaniami na temat barier 

i efektów w komercjalizacji wiedzy na Dolnym Ślą-

sku. Dokument obok diagnozy sytuacji w tym za-

kresie powinien zawierać misję, cele strategiczne, 

system działań i założenia monitoringu realizacji. 

Strategia – wzorem doświadczeń niemieckich – po-

winna opierać się na trzech filarach (ryc. 1):

•    promowanie kultury przedsię biorczości,

•  opracowanie systemu finansowania i stypen-

diów dla przedsiębiorców zakładających firmy 

typu spin-off/spin-out,
•  wsparcie współdziałania sektora wiedzy 

z przedsiębiorstwami.

Rekomendacja 2 – Promocja kultury przedsiębiorczości

W Stanach Zjednoczonych studenci ostatnie-
go roku studiów pytani o swoją przyszłość w 61% 
odpowiadają, że zamierzają otworzyć własną dzia-
łalność gospodarczą. W Polsce ten odsetek jest 
mniejszy i wynosi 51%2. Z doświadczeń autora 
zainteresowanie samozatrudnieniem jest jeszcze 
mniejsze. Maksymalnie 40% studentów pytanych 
na zajęciach, czy zamierzają otworzyć własną fir-
mę odpowiada twierdząco. Wynikać to może z jed-

2 Ibidem.

nej strony z ograniczeń i barier przedsiębiorczości 
omówionych w punkcie 6.1, a z drugiej z niezbyt 
pozytywnego obrazu przedsiębiorcy, jaki kreowa-
ny był w Polsce w pierwszej fazie transformacji 
gospodarczej. Przedsiębiorca kojarzony był raczej 
z „kombinatorem” niż osobą pomysłową, gospodar-
ną i samodzielną. 

Proponuje się zatem w znacznie większym stop-
niu promowanie kultury przedsiębiorczości, przede 
wszystkim na uczelniach, ale także w polityce regio-
nu, w życiu społeczno-gospodarczym i mediach. 

Kultura Wspólpraca nauki 

i biznesu/ spin-out
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Należy przy tym rozpocząć od propagowania tej 
idei już w szkole, a nawet przedszkolu. Warto w tym 
przypadku skorzystać z dobrych praktyk, takich jak:

•  projekt „Przedsiębiorczy przedszkolak” pro-
wadzony przez Urząd Miasta we Wrocławiu 
trwający od 1.10.2010 do 30.06.2012;

•  Akademia Młodych Odkrywców prowadzona 
przez Politechnikę Wrocławską;

•  Akademia Młodych Menedżerów prowa-
dzona przez Urząd Miasta we Wrocławiu, 
Wyższą Szkołę Bankową i Wrocławski Park 
Przemysłowy.

Wyżej wymienione projekty należy popularyzo-
wać i implementować w innych szkołach, instytu-
cjach, organizacjach. Najważniejszą rolę w promocji 
przedsiębiorczości powinny jednak odegrać dolno-
śląskie uczelnie. Proponujemy 5 kluczowych – jak 
się wydaje – działań:
1.  Działaniem strategicznym powinno być zbu-

dowanie „przedsiębiorczego” wizerunku dol-
nośląskich uczelni, które oprócz prowadzenia 
badań podstawowych i dydaktyki zaangażowane 
są w przedsięwzięcia innowacyjne. Wiele w tym 
zakresie zostało już zrobione – w murach naszych 
szkół wyższych organizowane są konferencje, se-
minaria, jak np. Dolnośląski Festiwal Nauki, Festi-
wal Przedsiębiorczości Akademickiej organizowa-
ny przez Politechnikę Wrocławską itd. Należy te 
działania rozwinąć i uzupełnić o niżej proponowa-
ne inicjatywy.

2. W ramach współpracy międzyuczelnianej na 
Dolnym Śląsku powinien zostać opracowany 
i wdrożony – wzorem doświadczeń Uniwersytetu 
w Lipsku – Program Promocji i Treningu Przed-
siębiorczości. Program powinien być skierowany 
do studentów i naukowców zainteresowanych 
stworzeniem własnej firmy. W postaci wykła-
dów i warsztatów program powinien przybliżać 
i promować prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej.

3. Rekomenduje się promowanie i nagradzanie 
praktycznych prac dyplomowych o charakte-
rze aplikacyjnym. W uczelniach powinny być 
preferowane, wyżej oceniane, a nawet współfinan-
sowane prace dyplomowe nastawione na rozwiązy-
wanie praktycznych zagadnień zgłaszanych przez 
przedsiębiorców. Postuluje się stworzenie własne-
go, dolnośląskiego systemu stypendiów na realiza-
cję prac dyplomowych w przedsiębiorstwach. 

4. Proponuje się zwiększenie w uczelniach dolno-
śląskich kursów i liczby godzin zajęć związa-
nych z przedsiębiorczością. W uczelniach nie-
mieckich i holenderskich otwierane są specjalne 
kierunki studiów kończące się nadaniem tytułu 
magistra w zakresie przedsiębiorczości. Warto by-
łoby rozważyć skorzystanie z tych praktyk.

5. Rekomenduje się ponadto skorzystanie z doświad-
czeń Wrocławskiego Centrum Transferu Techno-
logii i Wrocławskiego Parku Technologicznego 
w zakresie organizacji konkursu „Pomysł na biz-
nes” i zorganizowanie międzyuczelnianego, szero-
ko wypromowanego w mediach, dolnośląskiego 
konkursu na najlepszy biznesplan innowacyj-
nego przedsięwzięcia. Postuluje się zaangażowa-
nie praktyków gospodarczych i znalezienie pod-
miotów, które zainteresowane byłyby kontaktami 
z uzdolnionymi studentami i mogłyby ufundować 
atrakcyjne nagrody pieniężne. Oprócz nagród fi-
nansowych laureaci otrzymaliby możliwość bez-
płatnego ulokowania swojej firmy w którymś 
z parków technologicznych lub akademickich in-
kubatorów przedsiębiorczości.

6. Proponuje się również zorganizowanie regional-
nego konkursu na Przedsiębiorczą Uczelnię 
Dolnego Śląska, który organizowany byłby 
przez władze regionu. Taki konkurs również przy-
czyniłby się do zbudowania silnego wizerunku 
naszych szkół wyższych jako uczelni nastawio-
nych na praktykę gospodarczą. 

Rekomendacja 3 – Wytworzenie mody na „przedsiębiorczego naukowca”

Niniejsza propozycja wiąże się po części z po-
przednią rekomendacją, chociaż ma trochę inną 
genezę. Dotyczy bowiem roli, jaką powinien od-
grywać naukowiec w gospodarce opartej na wiedzy. 
Proponuje się podjęcie wielu działań zmierzających 
do wykreowania korzystnego wizerunku naukowca, 
który obok prowadzenia zajęć, publikowania arty-
kułów i realizowania badań byłby przedsiębiorcą 
doskonale radzącym sobie z działalnością rynkową. 

Jak pokazują doświadczenia amerykańskie, sytu-
acja, w której naukowiec odniósł sukces w biznesie 
jest typowym przykładem strategii win-win. 

Naukowiec–przedsiębiorca dzięki swojej działal-
ności gospodarczej byłby w stanie przekazać studen-
tom najbardziej praktyczną wiedzę. Wiedzę, która 
została sprawdzona w realiach rynkowych. Z sukce-
sem komercyjnym z pewnością poszedłby w parze 
sukces finansowy, co nie byłoby bez znaczenia dla 
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motywacji pracownika naukowego. Nie musiałby on 
szukać kolejnych dydaktycznych etatów na innych 
uczelniach. 

Szkoła wyższa mogłaby pozyskać własność inte-
lektualną związaną z rezultatami działalności „na-
ukowca–przedsiębiorcy”. Nie bez znaczenia byłoby 
także poszerzenie kontaktów z praktyką gospodar-
czą i poprawa wizerunku uczelni jako instytucji na-
kierowanej na przedsiębiorczość i innowacyjność.

Studenci pozyskaliby znającego praktykę i realia 
biznesu wykładowcę, który nie tylko omawiałby za-
gadnienia naukowe w sposób teoretyczny, ale potra-
fiłby je wyjaśnić, ko rzystając z własnych przykładów 
praktycznych.

Kreując modę na „naukowca–przedsiębiorcę” 
postuluje się rozważenie zaprezentowanych dalej 
propozycji.

Wzorem doświadczeń amerykańskich reko-
menduje się zorganizowanie systemu kursów 
dla doktorantów i pracowników nauki. Ko-
rzystając z doświadczeń Wrocławskiego Cen-
trum Transferu Technologii, można byłoby 
wdrożyć międzyuczelniane szkolenie dla na-
ukowców, którzy poruszaliby takie zagadnienia, 

jak: tworzenie i kapitalizacja firm; obowiązki 
i rola naukowców w powstających przedsię-
biorstwach; cechy skutecznego przedsiębiorcy; 
źródła innowacyjnych technologii; współpraca 
uniwersyteckich centrów transferu technologii; 
zarządzanie  młodymi przedsiębiorstwami; wej-
ście na giełdę itd.
Proponuje się opracowanie systemu nagród 
dla pracowników nauki, którzy w ramach 
obowiązków służbowych wykorzystują swo-
je doświadczenia praktyczne, przygotowują 
narzędzia i materiały dydaktyczne, organi-
zują konferencje, seminaria, koła studenckie 
z udziałem praktyków, a także prezentują stu-
dentom własne dobre praktyki i dokonania 
swojej firmy. 
Warto także rozważyć możliwość udzielenia 
pracownikowi naukowemu urlopu bezpłat-
nego na czas wprowadzenia na rynek inno-
wacyjnego rozwiązania. Dla uczelni sytuacja 
ta mogłaby być również korzystna, szczegól-
nie w przypadku, gdy własność intelektualna 
byłaby podzielona między uczelnię, wydział 
i naukowca.

Rekomendacja 4 – Dolnośląski Preinkubator Przedsiębiorczości 

Każda duża uczelnia posiada obecnie Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości przewidziany 
dla nowych start-up. Wydaje się jednak, że brak jest 
na Dolnym Śląsku instytucji wspierającej młodych 
przed siębiorców we wcześniejszej fazie zakładania 
biznesu, w tzw. fazie przed inkuba cyjnej. 

Wzorem rozwiązań hiszpańskich i fińskich po-
stuluje się uruchomienie Dolnośląskiego Preinku-
batora Przedsiębiorczości, który zajmowałby się 
przekazaniem przyszłemu menedżerowi praktycz-
nej wiedzy z zakresu aspektów konstytutywnych 
przy zakładaniu firmy, aspektów prawnych, finan-
sowych, kadrowych itd. (coaching). 

W preinkubatorze odbywałyby się spotkania 
z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy w pew-
nym sensie opiekowaliby się młodymi przedsiębior-
cami, przekazując im swoje doświadczenia, pora-
dy, wskazówki. Młodzi kandydaci na menedżerów 
w preinkubatorze mieliby także swoich stałych opie-
kunów, którzy pomagaliby w „wykluwaniu” się po-
mysłu na firmę (mentoring).

Dolnośląski Preinkubator Przedsiębior czości 
działałby w ścisłej współpracy z dolnośląskimi 
uczelniami, parkami technologicznymi i inkubato-
rami przedsiębiorczości. Instytucje te zapewniłyby 
wsparcie i kontynuację rozwoju działalności w AIP.

Rekomendacja 5 – Dolnośląska Sieć Współpracy Instytucji typu TTO  

(Technology Transfer Office) 

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje kilka instytucji 

typu TTO – Wrocławskie Centrum Transferu Tech-

nologii, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Cen-

trum Innowacji i Transferu Technologii, Dolnoślą-

ski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii. Nasza 

rekomendacja nie zmierza do utworzenia nowego 

TTO, ale do zacieśnienia i koordynacji współpra-

cy obecnie działających instytucji i rozszerzenia 

ich działalności o doradztwo w zakresie zakładania 

firm typu spin-off, komercjalizacji wiedzy, badania 
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czystości i zdolności patentowej, ochrony własno-

ści intelektualnej itd. Dolnośląska Sieć Współpracy 

TTO powinna skorzystać z doświadczeń, a także 

podjąć współpracę z Dolnośląską Siecią Aniołów 

Biznesu. Dzięki tego typu sieciom przedsiębiorca 

uzyskałby szybkie i kompleksowe wsparcie od po-

mysłu do komercjalizacji.

Rekomendacja 6 – Stworzenie systemu stypendiów i finansowania spin-off

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej było-
by niepełne, gdyby zabrakło w tym systemie finan-
sowania firm typu spin-off oraz transferu technologii. 
Proponuje się działania w trzech kierunkach:

1. Utworzenie uczelnianych funduszy patento-
wych, które byłyby typem funduszu odna-
wialnego (revolving fund). Fundusz patentowy 
zasilany byłby z wpływów uzyskanych ze 
sprzedaży poprzednich patentów.

2. Zabieganie o finansowanie stypendiów dla 
absolwentów i naukowców chcących założyć 

własną firmę typu spin-off przez duże firmy 
współpracujące z uczelnią.

3. Uruchomienie tego rodzaju funduszu w ra-
mach projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej. Dobrym przykła-
dem w tym zakresie jest projekt „Akcelera-
tor spin-off” realizowany przez Wrocławskie 
Centrum Badań EIT+. O dofinansowanie 
podobnego projektu powinny ubiegać się 
dolnośląskie uczelnie, które mogłyby działać 
w partnerstwie. 

Rekomendacja 7 – Zacieśnienie współpracy dolnośląskich uczelni  

z przedsiębiorstwami

Truizmem jest powtarzanie, że istotą gospodarki 
opartej na wiedzy jest współpraca uczelni z bizne-
sem. Trzeba jednak przyznać, iż w polskiej rzeczywi-
stości nie jest to proces powszechny. Proponuje się 
zatem zintensyfikowanie tego rodzaju współpracy 
poprzez wspólne projekty badawcze, wzorowane na 
opisanych wcześniej niemieckich rozwiązaniach, jak 
np. Program „Industry on Campus”.

Uczelnie powinny zawierać długofalowe part-
nerstwa strategiczne, w ramach których obie stro-
ny osiągnęłyby dostęp do zespołów i aparatury ba-
dawczej (akredytowanych laboratoriów), a także do 

najnowszych innowacji powstających na uczelniach 
oraz najbardziej uzdolnionych studentów i jedno-
cześnie potencjalnych pracowników. 

Szkoły wyższe uzyskałyby dzięki temu finan-
sowanie prac badawczo-rozwojowych, materiał do 
badań i publikacji, a także dostęp do wykładowców-
-praktyków, którzy mogliby prowadzić bardzo cieka-
we dla studentów zajęcia. 

Warto również skorzystać z rozwiązań holender-
skich, w których doktorantom i pracownikom nauko-
wym proponowane jest podwójne stanowisko: na-
ukowca na uczelni i specjalisty w przedsiębiorstwie.

Rekomendacja 8 – Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Dolnośląskich

W Stanach Zjednoczonych absolwentów traktu-
je się w uczelniach jako strategiczny zasób, z któ-
rego można korzystać w działalności rozwojowej. 
Dlatego też szkoły wyższe dbają o dobre relacje 
ze swoimi byłymi studentami. Pielęgnowane kon-
takty z absolwentami można wykorzystać na wiele 
sposobów. Mogą oni stanowić silne źródło zleceń 
i finansowania badań ze strony przemysłu. Sukcesy 
i przykłady absolwentów można wykorzystać także 
w dydaktyce. Szczególnie interesująca – z punktu 
widzenia niniejszej publikacji – jest możliwość wy-

korzystania absolwentów w procesie coachingu i men-
toringu dla przyszłych młodych przedsiębiorców. Ich 
starsi koledzy mogliby przekazać mnóstwo cennych 
wskazówek i dobrych praktyk, w jaki sposób omi-
jać bariery w zakładaniu własnej działalności oraz 
jak odnieść sukces w komercjalizacji wiedzy. Szcze-
gólnie ciekawe byłyby z pewnością doświadczenia 
absolwentów mieszkających obecnie za granicą. 
Znani absolwenci szkoły wyższej są elementem wi-
zerunku uczelni, który może przyciągnąć nowych 
studentów. 
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Wszystkie wymienione rekomendacje nie wy-

czerpują listy niezbędnych działań, które należy 

podjąć, aby rozwijać przedsiębiorczość akademic-

ką. Niemniej jednak skorzystanie z doświadczeń 

międzynarodowych i implementacja wyżej przed-

stawionych propozycji byłoby milowym krokiem 

Dolnego Śląska w budowie gospodarki opartej na 

wiedzy.

ETAP I

„Plan”

Dolnośląska
Strategia
Rozwoju

Przedsiębiorczości
Akademickiej

ETAP II

„Kultura 

przedsiębiorczości”

ETAP III

„Preinkubacja”

ETAP IV

„Inkubacja

spin-off”

ETAP V

„Wielowymiarowa

współpraca

nauki i biznesu”

Konkursy:
„Przedsiębiorcza

uczelnia”
„Najlepsza praca

aplikacyjna”
„Najlepszy 
biznesplan”

Dolnośląski
Preinkubator

Przedsiębiorczości

Dolnośląska Sieć
Aniołów Biznesu

Uczelniany system
stypendiów 

i finansowania spin-off

Uczelniane AIP
DIAP w WPT

Dolnośląska
Sieć TTO

„Industry on
Campus”

Wspólne badania
i projekty

Stowarzyszenie
Absolwentów

Uczelni
Dolnośląskich

Uczelniany Program
Promocji i Treningu
Przedsiębiorczości

Promocja
przedsiębiorczości 

w przedszkolu 
i szkole

Ryc. 2. Dolnośląski model wspierania i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Źródło: Opracowanie własne.

Dolnośląski model wspierania  

przedsiębiorczości akademickiej

W niniejszej publikacji nieprzypadkowo omawia-

nie rekomendacji w zakresie wspierania przedsię-

biorczości akademickiej rozpoczęto od propozy-

cji opracowania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju  

Przedsiębiorczości Akademickiej. Zależy nam bo-

wiem na spójnym i skutecznym wsparciu tego pro-

cesu. Dlatego też podjęto w tej części opracowania 

próbę integracji wcześniej przedstawionych propo-

zycji w postaci dolnośląskiego modelu wspierania 

przedsiębiorczości akademickiej. Zaprezentowano 

go na rycinie 2.

zentowałaby cele strategiczne polityki wspierania 

przedsiębiorczości akademickiej wraz z głównymi 

kierunkami działań. Etap II „Kultura przedsiębior-

czości” to kolejny fundament modelu wsparcia. 

Znacznie łatwiej będzie się prowadziło dalsze dzia-

łania, opierając się na korzystnym wizerunku dol-

nośląskiego przedsiębiorcy. W kolejnym Etapie III 

„Preinkubacja” przewidziano powołanie do życia 

Dolnośląskiego Preinkubatora Przedsiębiorczości, 

który zajmowałby się przygotowaniem przyszłych 

przedsiębiorców do założenia firmy (coaching, 
mentoring). Etap IV „Inkubacja” to bezpośrednie 

wsparcie przedsiębiorstw typu spin-off w zakresie 

Rekomendowany model wspierania przedsię-

biorczości akademickiej składałby się z 5 etapów. 

Punktem wyjścia w Etapie I „Strategia” byłby do-

kument programowy Dolnośląska Strategia Rozwo-

ju Przedsiębiorczości Akademickiej. Strategia pre-

infrastruktury biurowej oraz sprzętowej, doradztwa 

i finansów. Ostatni V Etap to docelowa „Wielowy-

miarowa współpraca nauki i biznesu” (wspólne pro-

jekty, badania, wykorzystanie naukowców w bizne-

sie i przedsiębiorców na uczelniach). 
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Zakończenie

Raport Komisji Europejskiej o innowacyjności w poszczególnych krajach Unii lokuje 

Polskę na pozycjach odległych zarówno w zestawieniach sumarycznych, jak i poszcze-

gólnych kategoriach, a dystans od liderów innowacji, takich jak Szwecja, Finlandia, Da-

nia czy Niemcy, nie zmniejsza się.

W kategorii wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB, według raportu, polski 

wynik (0,7% PKB) jest znacznie niższy od średniej europejskiej (2,8%). Polskie przed-

siębiorstwa w 2009 r. wydawały na badania i rozwój niespełna 0,2% PKB, podczas gdy 

średnio w UE sięgają one 1,25%, a w USA – 2% PKB.

Z raportu wynika również, że Polska nie była miejscem lokowania inwestycji z dzie-

dziny zaawansowanych technologii i o wysokim potencjale eksportowym, a w ostatniej 

dekadzie nastąpiła stagnacja w dziedzinie badań naukowych w zaawansowanych tech-

nologicznie sektorach gospodarki (takich jak przemysł maszynowy, telekomunikacyjny 

czy samochodowy)1. 

Zestawienia te każą intensywnie poszukiwać przyczyn tego stanu i propozycji zmian. 

Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce zostały, jak się wydaje, zdiagnozowane i opi-

sane dosyć szczegółowo w licznych raportach i publikacjach. Brak jest jednak spójnego 

systemu wprowadzania zmian w tym zakresie. Zaprezentowane w niniejszej pracy roz-

wiązania innych krajów w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej i innowa-

cyjności w ogóle mogą być interesującą inspiracją do poszukiwania rozwiązań dla Polski 

lub poszczególnych regionów. Uwarunkowania historyczne, społeczne i ekonomiczne 

nie pozwalają na przeniesienie wprost dorobku opisywanych krajów do praktyki krajo-

wej, lecz mogą stanowić źródło sprawdzonych instrumentów i narzędzi do zastosowa-

nia, przy odpowiedniej modyfikacji, w regionalnych strategiach innowacji. Publikacja 

zawiera zestaw wybranych rekomendacji dla Dolnego Śląska. Należy jednak zauważyć, 

że wdrażanie takich rozwiązań do praktyki jest procesem długotrwałym i skutecznym je-

dynie wtedy, gdy stanowi element rozwiązań systemowych. Wydaje się, że w odniesieniu 

do Polski szczególnie istotnym elementem takiego systemu jest stworzenie podstaw do 

rozwoju kultury innowacyjności na różnych poziomach edukacji i w różnych przejawach 

życia społecznego, do czego przedstawione opisy również nawiązują.

1 Na podstawie: A. Słojewska, Za mało innowacji w gospodarce, www.rp.pl.
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Lp. Kraje

Ogółem

liczba studentów
udział studentów w grupie 

osób w wieku 20–29 lat
udział kobiet w ogólnej 

liczbie studentów

w tys. w %

2007 2008 2007 2008 2007 2008

1 Austria 261,0 284,8 25,2 27,2 53,7 53,3

2 Belgia 393,7 401,7 29,9 30,1 54,9 55,0

3 Bułgaria 258,7 264,5 28,4 29,6 53,7 55,3

4 Chorwacja 140,0 143,4 29,1 29,2 54,1 54,6

5 Cypr 22,2 25,7 19,5 22,4 50,1 49,0

6 Czechy 362,6 392,5 24,0 26,2 54,7 55,5

7 Dania 232,2 230,7 38,1 37,2 57,6 58,0

8 Estonia 68,8 68,2 34,6 33,9 61,1 61,7

9 Finlandia 309,2 309,6 48,9 49,0 54,0 54,2

10 Francja 2179,5 2164,5 28,9 28,5 55,3 55,2

11 Grecja 602,9 637,6 43,1 46,5 50,4 50,1

12 Hiszpania 1777,5 1781,0 28,5 29,0 54,0 54,0

13 Holandia 582,6 602,3 29,9 30,8 51,6 51,7

14 Irlandia 190,3 178,5 25,3 23,8 55,2 54,2

15 Islandia 15,8 16,6 36,8 36,7 64,1 64,4

16 Japonia 4032,6 3938,6 – – 45,6 45,7

17 Liechtenstein 0,7 0,8 – – 31,8 33,0

18 Litwa 199,9 204,8 41,0 40,7 60,0 59,9

19 Luksemburg – 3,0 – 5,1 – 47,7

20 Łotwa 129,5 127,8 37,7 36,6 63,9 64,4

21 Macedonia 58,2 65,5 18,0 20,1 54,5 53,2

22 Malta 9,8 9,5 17,2 16,6 57,4 57,9

23 Niemcy 2278,9 2245,1 24,1 23,3 49,7 49,7

24 Norwegia 215,2 212,7 37,6 36,1 60,2 60,8

25 Polska 2146,9 2166,0 35,8 36,9 57,4 57,6

26 Portugalia 366,7 376,9 25,3 26,8 54,0 53,5

27 Rumunia 928,2 1056,6 27,4 31,3 56,1 56,3

28 Słowacja 218,0 229,5 23,8 25,3 58,9 60,3

29 Słowenia 115,9 115,4 40,1 39,7 58,3 58,1

30 USA 17 758,9 18 248,1 – – 57,3 57,2

31 Szwajcaria 213,1 224,5 23,2 24,0 47,6 49,3

32 Szwecja 413,7 406,9 37,9 36,3 59,9 60,3

33 Turcja 2453,7 2532,6 21,2 21,7 42,6 43,1

34 UE-27 18 876,7 19 040,1 29,6 29,8 55,2 55,3

35 Węgry 431,6 413,7 30,7 30,5 58,3 58,0

36 W. Brytania 2362,8 2329,5 30,2 28,7 57,2 57,2

37 Włochy 2033,6 2013,9 30,0 30,1 57,2 57,4

Tabela 1. Studenci, doktoranci, słuchacze kolegiów oraz słuchacze studiów

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 2011.
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Aneks statystyczny

Lp.

Wykształcenie
a –  pełnozatrudnieni 

ogółem
b – w tym kobiety

c –  liczba ogółem 
zatrudnionych 
w podstawowym 
miejscu pracy

d – niepełnozatrudnieni
e – w tym kobiety
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1

2

3

4

5

Ogółem a

b

c

d

e

1 00 066

42 535 

58 676

3569

1635

23 538

5456

13 420

494

132

8200 

1410 

4290 

192 

44

15 128

4004

9123

284

81

3378

824

2148
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1179

2908

59

10

6

7

8

9

10

Publiczne a

b

c

d
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36 047
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17 419
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17
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1
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Niepubliczne a
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d
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17 375
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–
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1
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2

Tabela 2. Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami;  
rok akademicki 2009/2010

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r. GUS, Warszawa 2010.
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Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
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Kraje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Chorwacja 3,45 4,74 8,29 9,46 7,00 7,40 7,77 7,21

Cypr 10,43 22,62 9,33 11,00 8,22 21,41 9,56 11,46

Czechy 6,48 6,99 8,61 11,16 11,05 10,41 14,65 15,78

Dania 177,07 168,74 174,14 192,21 191,83 202,12 193,73 194,05

Estonia 4,07 7,07 4,19 7,91 6,42 4,73 15,04 17,42

Finlandia 274,57 266,31 241,90 241,32 263,99 247,07 248,60 250,76

Francja 120,42 118,83 119,20 126,66 133,44 130,73 130,87 132,37

Grecja 5,12 6,47 6,77 7,87 6,06 9,90 9,32 9,97

Hiszpania 19,95 21,28 22,90 22,48 28,58 30,97 30,22 32,62

Holandia 216,84 242,39 213,72 221,57 221,32 208,21 220,54 223,49

Indie 0,18 0,27 0,41 0,46 0,50 0,53 0,48 0,48

Tabela 4. Wynalazki zgłoszone do ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym na 1 mln mieszkańców według kra-
jów w latach 2000–2007

Aneks statystyczny

Tabela 3. Doktoranci na polskich uczelniach

Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2009 r.; www.stat.gov.pl.
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eogółem stacjonarnych niestacjonarnych

1990/1991 2695 1926 769 869 482

1995/1996 10 482 6779 3703 1946 715

2000/2001 25 622 18 882 6740 6107 710

2001/2002 28 345 21 455 6890 7016 695

2002/2003 31 072 23 451 7621 7237 660

2003/2004 32 054 23 626 8428 7953 597

2004/2005 33 040 23 027 8949 8869 488

2005/2006 32 725 23 169 9556 8751 424

2006/2007 31 831 21 567 9378 8267 385

2007/2008 31 814 22 171 9643 7286 375

2008/2009 32 494 22 531 9963 7450 308

2009/2010 35 671 25 127 10 544 7250 228
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Źródło: Nauka i technika w Polsce w 2009 r. GUS, Warszawa 2011.

Cd. tabeli 4

Kraje 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Irlandia 54,27 63,62 57,47 55,37 64,58 63,67 64,39 66,83

Islandia 129,69 72,98 123,11 114,64 79,67 101,64 97,27 90,58

Izrael 166,49 149,56 140,36 153,64 176,89 200,68 179,88 187,97

Japonia 171,28 156,91 158,59 166,54 174,50 164,91 162,86 161,67

Kanada 53,33 54,11 55,90 57,33 67,98 70,84 68,50 72,08

Korea Południowa 26,87 34,11 47,46 67,22 92,90 103,67 103,72 115,71

Liechtenstein 739,53 844,41 785,09 644,36 713,54 685,55 832,83 895,42

Litwa 1,34 0,90 0,77 4,10 4,00 2,61 2,84 2,41

Luksemburg 186,12 166,24 136,65 193,33 247,71 209,16 221,43 230,16

Łotwa 3,33 2,04 2,66 3,69 4,23 8,02 7,20 8,40

Malta 11,84 13,92 10,14 14,04 11,25 27,94 18,89 20,45

Meksyk 0,30 0,45 0,48 0,64 0,53 0,82 0,72 0,75

Niemcy 267,82 264,44 260,84 263,34 276,19 283,74 283,61 290,70

Norwegia 89,35 79,00 83,33 75,09 85,83 104,31 101,61 109,95

Nowa Zelandia 44,32 36,72 42,47 49,40 45,95 38,98 41,05 38,45

Polska 1,12 1,52 2,12 3,00 3,15 3,20 3,61 3,82

Portugalia 4,12 4,02 3,99 6,07 5,58 10,95 10,10 11,44

Rep. Pd. Afryki 3,28 2,63 2,86 3,06 3,07 2,76 3,18 3,22

Rosja 1,54 1,62 1,23 1,49 1,65 2,10 1,86 1,98

Rumunia 0,27 0,46 0,52 0,75 1,05 1,32 0,89 0,98

Singapur 36,61 46,60 45,83 52,30 63,54 58,67 59,26 60,73

Słowacja 2,08 2,26 4,51 5,85 3,83 5,70 7,34 7,83

Słowenia 25,47 25,12 38,18 37,91 57,54 53,35 48,17 51,47

Szwajcaria 378,55 384,81 364 372,73 408,44 417,52 415,51 429,34

Szwecja 257,95 236,21 224,68 221,19 246,21 260,07 280,04 298,36

Tajwan 11,30 15,97 51,57 22,81 26,48 32,55 37,27 43,73

Turcja 0,66 0,69 0,87 1,22 1,77 2,28 2,57 3,16

UE-27 106,41 105,06 104,12 106,08 111,64 112,57 113,94 116,54

USA 110,33 105,95 108,21 109,02 114,91 115,90 106,60 105,75

Węgry 11,80 9,69 11,81 12,59 15,43 13,38 16,02 17,15

Wielka Brytania 102,12 94,53 92,87 91,50 90,85 88,46 89,80 89,16

Włochy 70,08 69,37 73,13 75,28 79,43 82,31 83,56 86,37






