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I. ANALIZA DOKUMENTÓW  

ZAKRES DOKUMENTÓW  

Formułując wytyczne dla prowadzonego studium przypadku, jako oczekiwane do 

zgromadzenia (z przeznaczeniem do analizy) wskazano uregulowania (określone jako 

„regulaminy”, ale mogły mieć różną formę np. uchwał, wzorów, rozporządzeń itp.), 

odnoszące się do kilku wyróżnionych zakresów zagadnień. Miały to być obowiązujące na 

uczelni: 

 regulamin(y) dotyczący ochrony własności intelektualnej; 

 regulamin(y) prowadzenia spółek spin off/ spin out; 

 regulamin(y) odnoszące się do współpracy pracowników uczelni z otoczeniem 

biznesowym; 

 regulamin(y) określające sposób motywowania pracowników do współpracy z 

otoczeniem biznesowym; 

 regulamin(y) odnoszące się do wykonywania w ramach prac zaliczeniowych (w 

tym dyplomowych) badań i/lub wdrożeń odpowiadających na zapotrzebowanie 

biznesu. 

ŹRÓDŁA  

W wyniku przeprowadzonych poszukiwań zgromadzono następujące dokumenty: 

Z uczelni publicznej: 

 Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – mający formę uchwały 

senatu; 

 Regulamin ochrony dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich – w 

formie zarządzenia rektora 

 Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych – powstały w ramach 

projektu zrealizowanego w ramach działania „Transfer wiedzy” 

 Wzór umowy o zachowaniu poufności w ramach realizacji współpracy pomiędzy 

uczelnią a zainteresowanym powstałymi w niej wynalazkami, rozwiązaniami, 

know-how oraz komercjalizacją przedsiębiorstwem 

 Wzór umowy licencyjnej pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem-licencjobiorcą 

 Przykład porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem 

 

Z uczelni niepublicznej: 

 Uregulowanie udziału wynagrodzenia objętego ochroną praw autorskich w 

wynagrodzeniu wynikającym ze stosunku pracy – mające formę uchwały ciała 

kolegialnego uczelni 
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 Regulamin organizacyjno-prawny dotyczący aplikacyjności prac naukowych oraz 

funkcjonowania firm spin off/out – powstały w ramach projektu realizowanego w 

ramach działania z zakresu transferu wiedzy 

 Regulamin ochrony praw własności intelektualnej – powstały w ramach prac 

dedykowanego temu zadaniu zespołu roboczego 

 Regulamin zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych  – powstały w 

ramach prac dedykowanego temu zadaniu zespołu roboczego 

ANALIZA 

Tylko część dokumentów miała charakter obowiązujący, niektóre – szczególnie w przypadku 

uczelni niepublicznej – które powstały w ramach prac specjalnych zespołów, nie uzyskały w 

chwili prowadzenia badania statusu dokumentów obowiązujących. Niemniej analiza ich 

treści pozwala na zidentyfikowanie głównych obszarów, które są nimi regulowane w ramach 

uczelni. 

Najważniejszym z obszarów, bezpośrednio obecnym w uregulowaniach obu uczelni, okazała 

się ochrona praw własności intelektualnej. Obie uczelnie opierają się bezpośrednio na 

obowiązujących zapisach prawa polskiego, przenosząc je do zapisów regulaminowych i 

precyzując obowiązki obu stron – tj. uczelni jako pracodawcy i jej pracownika. Należy 

zauważyć, że w przypadku uczelni publicznej odniesiono się w jednym regulaminie do kwestii 

ochrony dóbr niematerialnych i projektów racjonalizatorskich, obejmując nim także kwestie 

komercjalizacji, natomiast uczelnia niepubliczna dysponuje regulaminem ochrony praw 

własności intelektualnej, który ma charakter w pewnym sensie bazowy, obok niego zaś 

istnieją (i w swojej treści dowołują się do niego): 

 regulamin organizacyjno-prawny dotyczący aplikacyjności i funkcjonowania 

spółek typu spin off/spin out; 

 regulamin zasad ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych. 

Różnice wydają się wynikać z odmiennej kultury prawnej obu uczelni, przy czym uczelnia 

niepubliczna w regulaminie ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych wprost deklaruje, 

że jednym z celów jej działalności jest komercjalizacja wyników badań naukowych jej 

pracowników, współpracowników i studentów. Co interesujące – tylko w analizowanych 

dokumentach uczelni niepublicznej przywołuje się jako podmioty objęte regulacjami 

studentów – nie tylko w deklaracjach regulaminu, ale także w odniesieniu do podmiotów, 

które mogą tworzyć firmy typu spin off (mogą to być pracownicy, ale także studenci i 

absolwenci uczelni). Uczelnia publiczna w swoją strategię do roku 2020 wpisała jako cel 

strategiczny „osiągnięcie wysokiego stopnia wdrożeń dorobku naukowego do praktyki 

gospodarczej” i choć jest to sformułowanie nader ogólne, współtworzy pewne ramy 

podejmowania transferu wiedzy. 

Przywołane regulaminy regulują kwestie ochrony własności dóbr intelektualnych, w tym - 

częściowo – kwestie wynagrodzeń dodatkowych dla ich twórców (np. uczelnia publiczna 

deklaruje równy udział uczelni i twórcy w zyskach z komercjalizacji i precyzuje, że połowa 
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przynależna uczelni może być wykorzystana jedynie z przeznaczeniem dla jednostki, w której 

zatrudniony jest twórca oraz na dalszy rozwój i wspieranie przedsiębiorczości – w 

określonych proporcjach). 

Dostrzec można w analizowanych regulaminach wyraźne podkreślanie przez uczelnie praw, 

które wynikają z uregulowań ustawowych, co wyraża się w uznawaniu każdego niemal dzieła 

pracownika za wykonane w ramach stosunku pracy. W odniesieniu do zawartych w 

regulaminach procedur można wskazać na: 

 powołanie ciał zbiorowych w rodzaju np. komisji ds. własności intelektualnej albo 

ds. wdrażania i archiwizowania zasobów własności intelektualnej, w których 

kompetencje wpisuje się: 

o rozstrzyganie kwestii spornych; 

o gromadzenie informacji o wypracowanych dobrach niematerialnych i ich 

wykorzystaniu, a więc generowanie pewnego rodzaju bazy danych; 

o zawieranie, albo przynajmniej opiniowanie, umów o wykorzystanie 

własności intelektualnej albo wynagradzanie twórców; 

o udzielanie konsultacji w sprawach ochrony dóbr intelektualnych; 

o składanie raportów do władz uczelni w odniesieniu do zgromadzonych 

dóbr i ich wykorzystania; 

 zobowiązywanie pracowników do zgłaszania uczelni faktu stworzenia 

chronionego dobra niematerialnego – w jasno zdefiniowanym okresie i ścieżką 

(poprzez kierownika jednostki do władz uczelni); 

 zobowiązywanie pracowników do zachowywania poufności informacji; 

 zobowiązywanie się uczelni do komercjalizacji wyników, do których uzyskuje w 

ten sposób prawa, w szczególności przez udzielanie licencji i powoływanie spółek 

spin off, przy jednoczesnym zastrzeganiu sobie przez uczelnię prawa do wyboru 

sposobu wykorzystania; 

 szerokie definiowanie „pomocy” jaka stanowi wkład uczelni w powstawanie dóbr 

w rodzaju wynalazków, racjonalizacji itp. – obejmuje to bowiem nakłady 

finansowe, techniczne, marketingowe oraz wskazówki merytoryczne; 

 przyznawanie pierwszeństwa w korzystaniu z wytworzonych dóbr materialnych 

podmiotom, które zlecały lub sponsorowały badania i prace, których efektem jest 

powstanie owego dobra. 

W pozostałych analizowanych dokumentach, w tym w szczególności we wzorach widoczna 

jest egzemplifikacja wskazanych procedur, przy czym chociażby wzór umowy o zachowaniu 

poufności jest dokumentem, w którym jako aktywny podmiot, współtworzący pewne 

rozwiązania, racjonalizacje czy wchodzących w proces komercjalizacji, pojawia się 

przedsiębiorstwo, a więc wreszcie – podmiot z zewnątrz. Podobnie umowa licencyjna ma 

charakter bardzo szczegółowy, co zresztą wynika z samej jej istoty. Natomiast dokumenty w 

rodzaju porozumień o współpracy są bardzo ogólnikowe, definiując cele podejmowanej 

współpracy na poziomie kompletnie nieskonkretyzowanym np. jako „propagowanie postaw 
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przedsiębiorczości w środowisku akademickim” czy „wzrost świadomości wśród naukowców 

konieczności praktycznego zastosowania ich badań”. Oczywiście, oddaje to w pewnym 

stopniu proces konkretyzowania się relacji, od ogólnikowej współpracy, przez wspólną pracę 

po rzeczywiste, komercyjne wykorzystanie jej wyników. Niemniej, jeśli przedsiębiorstwo nie 

ma pomysłu i oczekiwań co do konkretnych obszarów współpracy, na ogólnikach może się 

zakończyć. 

WNIOSKI 

Przeanalizowane, dostępne w ramach badanych uczelni, regulaminy odnoszą się niemal 

wyłącznie do kwestii ochrony dobór intelektualnych i zastrzegania sobie przez uczelnię 

prawa do ewentualnie z nimi związanych korzyści. Uregulowania te są zasadniczo zbieżne w 

obu uczelniach i opierają się na uregulowaniach wyższego rzędu. Uczelnia niepubliczna 

bardziej szczegółowo, bo w osobnych regulaminach, ustala reguły powoływania i działania 

firm typu spin off. W regulacjach dostrzec można silne zobowiązywanie pracowników do 

zgłaszania wszelkich wytworów, w tym – potencjalnie nadających się do komercjalizacji, a w 

efekcie – tworzenia dedykowanych baz danych, przy bardzo enigmatycznie zdefiniowanych 

korzyściach dla ich autorów – mają prawo do wynagrodzenia, udziału w zyskach itp., ale z 

uregulowań nie wyłania się ani żaden pomysł na zachęcanie do podejmowania działań 

potencjalnie prowadzących do wytworzenia (transferowalnych) dóbr niematerialnych, 

patentów, know-how itp. (z których przecież wiele nie zakończy się sukcesem, ale wysiłku od 

pracownika będzie wymagało), ani żadna ścieżka kierunku, który wydawałby się najbardziej 

oczywisty czyli odpowiadania na zapotrzebowania zgłaszane przez rynek. Szczególnie w 

odniesieniu do firm typu spin off dostrzec można myślenie zakładające, że impuls 

przedsiębiorczości wychodzi od pracownika – który przecież jest pracownikiem nauki 

(naukowo-dydaktycznym), z definicji niejako kierującym swoją uwagę w nieco innym 

kierunku niż sukces rynkowy i przedsiębiorczość gospodarcza. Przywołane wcześniej coraz 

bardziej szczegółowe regulacje, jakie wyłaniają się z poszczególnych wzorów umów i jakie się 

konkretyzują wraz z coraz bardziej wymiernym finansowym ich charakterem, oddają 

podobny kierunek. 

Z przeanalizowanych dokumentów wyłania się obraz podejścia do transferu wiedzy, który 

można określić jako z jednej strony „gorset” procedur, zastrzeżeń i oczekiwań (lista 

obowiązków pracownika i roszczenie sobie praw do jego twórczości przez uczelnię – 

oczywiście, zgodne z literą i duchem prawa), z drugiej – założenie wewnętrznej motywacji 

(ponieważ żadna zewnętrzna poza ewentualnymi zyskami nie jest definiowana). Brakuje też 

określenia procedur generowania współpracy wewnątrz uczelni (tworzenia zespołów) i poza 

uczelnią, w tym – reakcji na zapytania czy zainteresowanie ze strony podmiotów 

gospodarczych. Aktywność wydaje się być tym elementem, który ma sam z siebie 

charakteryzować pracowników nauki. Trudno zaprzeczyć, że częścią wzoru osobowego jest 

kreatywność, a wraz z nią – poszukiwanie nowych rozwiązań, współpraca i praca zespołowa, 

ale jeśli sądzić po analizowanych dokumentach, nie dorzuca się do niej ani paliwa 

motywacyjnego, ani potencjalnie systemowych rozwiązań ułatwiających przekuwanie jej w 
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konkretne, aplikacyjne rozwiązania, ani ścieżek kierowania do pracowników naukowych 

interesujących (frapujących być może, pobudzających ich ciekawość i kreatywność, a 

jednocześnie ważnych dla podmiotów gospodarczych) zapytań, zagadek do rozwiązania, nie 

tworzy się platformy spotkania obu stron. 

Należy pamiętać, że powyższy obraz wyłania się z dokumentów, które mogą nie ujmować 

części praktyk niesformalizowanych albo sformalizowanych na niższym poziomie niż uczelnia 

(np. wydziału czy instytutu) i nieznanych oraz niedostępnych w systemie prawnym całej 

uczelni. Ponadto – wielu sposobów rozwiązywania różnych zagadnień (np. formowania 

zespołów, poszukiwania współpracowników itp.) poszczególne jednostki uczelni nie 

sprowadzają do procedur, a realizują zwyczajowo, poprzez kontakty osobiste. 

 

II. PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH DOŚWIADCZEŃ UCZELNI W ZAKRESIE 

TRANSFERU WIEDZY I DZIAŁAŃ POWIĄZANYCH  

Zakres doświadczeń obu uczelni jest bardzo różny. Uczelnia publiczna wymienia w oficjalnej 

dokumentacji szereg wdrożeń technologicznych, stałą współpracę z przedsiębiorstwami 

przynależnymi do branż zbieżnych z zakresem zainteresowań naukowych wydziałów, katedr i 

zakładów. Jako przykłady można więc wskazać: 

 współpracę wydziału medycznego z firmami farmaceutycznymi; 

 wdrożenia z zakresu ochrony środowiska; 

 uzyskane patenty krajowe i wniosek o patent międzynarodowy w trybie PCT; 

 wieloletnie doświadczenia współpracy z konkretnymi przedsiębiorstwami, które nie 

tylko współpracują z pracownikami poszczególnych wydziałów, ale i np. fundują 

stypendia dla studentów. 

Z kolei uczelnia niepubliczna realizuje współpracę z jednej strony z mniejszym rozmachem 

dyscyplin i zakresów (chociażby ze względu na brak jednostek o działalności i potencjale z 

dyscyplin takich jak chemia, farmacja, inżynieria materiałowa), z drugiej bardziej nastawioną 

na realizację zleceń niż współpracę, choć wymieniane są także wdrożenia i wieloletnie 

współprace z przedsiębiorstwami. Dostrzec je można w odniesieniu do takich zakresów jak: 

 systemy informatyczne m.in. dla banków; 

 projekty architektoniczne; 

 rewitalizacja; 

 ochrona środowiska; 

 badania społeczne. 

Obie uczelnie wskazują działalność inkubatora przedsiębiorczości jako skierowaną na 

promowanie przedsiębiorczości pracowników i transfer realizowany poprzez innowacyjną 

działalność gospodarczą, a także projekty dedykowane innowacyjności. Szczególnie same 
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tytuły (nazwy) niektórych z nich wprost odnoszą się do transferu wiedzy i innowacyjności – 

przytoczone zostaną najbardziej wyraziste fragmenty z nich: 

 „z nauki do biznesu”; 

 „płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć społecznych”; 

 „biznes akademicki”; 

 „przedsiębiorczość akademicka”; 

 „kreator innowacyjności”; 

 „otoczenie innowacyjnego biznesu”; 

 „making knowledge work”; 

 „rozwój aplikacyjności prac naukowych”; 

 „staż sukcesem naukowca”; 

 „skuteczny transfer wiedzy”. 

Z działalności bardziej bezpośrednio skierowanej na bieżący transfer wiedzy, wymienić 

można różnego rodzaju staże pracownicze, a w ostatnim okresie – także vouchery badawcze. 

Staże są praktyką ostatnich kilku lat i mimo założenia, że wiązać się mają z realnym 

przepływem wiedzy w obu kierunkach pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem, relacje 

pracowników, którzy brali w nich udział wskazują na ich niską efektywność w tym wymiarze. 

Staże owszem, prowadzą do zapoznania się pracowników nauki z rzeczywistymi problemami 

przedsiębiorstwa, mają wymierny efekt w postaci wypracowania albo przetestowania 

pewnych rozwiązań, ale rzadko wiążą się z prawdziwą współpracą obu stron – raczej stażysta 

jest pozostawiany z minimalnym zakresem wsparcia ze strony przedsiębiorstwa i sam sobie 

ma radzić z zadaniem, jakie sobie postawił – ponieważ to on napisał projekt i wyznaczył sobie 

cel, często patrząc głównie na własne zainteresowania naukowe, a nie na potrzeby 

przedsiębiorstwa. W efekcie nie powstają w trakcie stażu współpracujące ze sobą zespoły 

robocze. Pewnym wyjściem, które może być bardziej efektywne pod tym względem są 

projekty drugiego rodzaju tj. vouchery badawcze, tutaj bowiem już na etapie wnioskowania 

aktywność leży po stronie przedsiębiorstwa (przynajmniej formalnie), to ono wyznacza 

przedmiot badań i można mieć nadzieję, że w efekcie na etapie wykonawczym powstaną 

działające mieszane zespoły robocze, a jako rezultat pojawią się rozwiązania, które zostaną 

wdrożone do praktyki przedsiębiorstw. 

Obie uczelnie wymieniają też różnego rodzaju projekty współfinansowane z funduszy Unii 

Europejskiej (wskazane wyżej), jako zakres działalności, który wprost wiązać się ma z 

transferem wiedzy – chociaż docelowo i pośrednio. Wymieniane projekty w większości 

nastawione były na cykle szkoleń i działalność informacyjną, a więc wyposażanie w 

kompetencje (głównie zakładania działalności, ubiegania się o środki) i uświadamianie 

znaczenia przedsiębiorczości akademickiej, która może stanowić zarówno pole realizowania 

się kreatywności, jak i realnego sukcesu rynkowego. Różna jest wyczerpywalność zebranych 

danych, ale ostrożne szacunki pozwalają wskazać na objęcie tego rodzaju działaniami 

znaczących (pod względem relatywnego udziału w populacji pracowników i studentów) grup 

uczestników, zwykle w kilku podgrupach przynajmniej kilkunastu w każdym z projektów. 
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Jednak jak wskazano, transfer wiedzy pojawia się w tych działaniach jako pewien cel 

długookresowy, a sam projekt raczej przyczynia się do generowania potencjału owych 

transferów. Jednak są także projekty, które mają na celu tworzenie realnej platformy 

wymiany informacji – taki wskazuje uczelnia publiczna, która przygotowuje stronę 

internetową o takim charakterze. Jak zawsze w przypadku projektów finansowanych z 

zewnątrz można się zastanawiać, co z niej pozostanie po zakończeniu dofinansowania. 

 

III. WYWIADY Z PRZEDSTAWIC IELAMI DZIAŁÓW ODPOW IEDZIALNYCH ZA B+R 

Część badania skierowana do osób kierujących działaniami jednostek uczelni 

odpowiedzialnych za B+R, w tym za rozwój nauki i za transfer wiedzy, miała umożliwić 

rozpoznanie: 

- stanu i zakresu oddziaływania regulaminów określających ramy tej działalności w uczelni; 

- istnienia i stopnia krystalizacji procedur związanych z transferem wiedzy – a przy ich braku - 

charakterystyk podejmowanych praktyk; 

- sposobu gromadzenia danych dotyczących podjętych, realizowanych i zrealizowanych 

transferów (w tym – także tych, które na pewnym etapie zakończyły się niepowodzeniem); 

- promowania transferu wiedzy i przedsiębiorczości akademickiej. 

Badanie obejmowało szereg zagadnień szczegółowych, wyrażonych w dyspozycjach do 

badania, a odnoszących się: 

- w zakresie informacji ogólnych do istnienia wyżej wymienionych (analizowanych w części A) 

uregulowań transferu wiedzy (w tym obszarów: ochrony własności intelektualnej, 

prowadzenia spółek spin off/ spin out, współpracy pracowników z otoczeniem, 

stymulowania współpracy pracowników z otoczeniem, aplikacyjności prac zaliczeniowych 

studentów), działań upowszechniających wiedzę o ich istnieniu, zakresu konsultacji 

wewnątrz uczelni i uspołecznienia procesu powstawania uregulowań, a także ich związku z 

realizowanymi w ramach uczelni projektami (współfinansowanymi z zewnątrz); 

- w zakresie gromadzenia danych do samej kwestii ich systemowego zbierania, 

administrowania nimi i ich wykorzystania, w tym – upubliczniania; 

- w zakresie procedur transferu wiedzy do istnienia rozwiązań w szczególny sposób 

zachęcających pracowników do podejmowania transferu wiedzy, obsługi ewentualnego 

zgłoszenia z zewnątrz, wsparcia dla współpracy międzynarodowej i udziału studentów w 

pracach aplikacyjnych, w tym – w ramach prac zaliczeniowych, a także obrębie zespołów 

roboczych.  

 

W ramach badania przeprowadzono wywiady z pracownikami jednostek wyznaczonych i 

powołanych w obu uczelniach do działań z zakresu transferu wiedzy. Podział kompetencji w 



BIURO PROJEKTU: PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, TEL 052 322 65 52 
FAX 052 322 67 81, info@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl 

1

ramach wydzielonych jednostek okazał się dosyć złożony, mimo względnie zbieżnych nazw. 

W obu uczelniach można jednak wskazać na odrębne funkcjonowanie jednostki 

dedykowanej rozwojowi naukowemu, w szczególności skupiającej uwagę na rozwoju nauki i 

pracowników naukowych poprzez wspieranie ubiegania się o zewnętrzne i wewnętrzne 

środki na badania naukowe. W obu uczelniach funkcjonują także inkubatory 

przedsiębiorczości, z działalnością dedykowaną przede wszystkim wspieraniu 

(organizacyjnemu i kompetencyjnemu) zakładania przez pracowników, absolwentów i 

studentów działalności gospodarczej. I wreszcie w obu istnieją wydzielone jednostki o 

działalności ukierunkowanej na pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach szeroko 

rozumianych projektów (zwykle tylko z komponentem badawczym np. w ramach 

wykonywanej diagnozy, z elementami ewaluacji – zazwyczaj szkoleniowych). Można także 

wskazać, że uczelnia niepubliczna dysponuje wydzielonym działem badawczo-rozwojowym, 

obejmującym pulę podległych pracowni o zakresie działalności zdefiniowanym branżowo. 

Szczególnie działalność tego ostatniego działu wydawała się wprost dedykowana procesom 

transferu wiedzy, ale rzeczywiste jego działanie okazało się nieco odbiegać od tej wizji. W 

uczelni publicznej najistotniejszą jednostką ogólnouczelnianą okazał się inkubator 

przedsiębiorczości, zauważono także funkcjonowanie jednostek z poziomu wydziałowego, o 

aktywności ograniczonej do szeroko rozumianej dziedziny wiedzy. 

 

Przeprowadzone wywiady, ustrukturyzowane według wskazanych wyżej grup zagadnień, 

pozwalają na wysunięcie przedstawionych poniżej wniosków. Należy jednak zastrzec, że 

złożoność organizacyjna, strukturalna i dziedzinowa każdej z uczelni uniemożliwia pełne 

rozpoznanie procedur i aktywności podejmowanych na poziomach niższych. Nie było 

możliwe dotarcie do każdego wydziału, a w ramach wydziałów – do każdego Instytutu i 

katedry, w celu sprawdzenia, czy na ich poziomie nie funkcjonują wypracowane procedury 

gromadzenia danych, nawiązywania i utrzymywania kontaktów pomiędzy nauką a 

gospodarką, a także – promowania objętych analizami aktywności wśród pracowników i 

studentów. Przedstawione konstatacje można więc odnieść tylko do poziomu w każdym 

przypadku ogólnouczelnianego. 

 

UREGULOWANIA 

Analiza wywiadów wskazuje, że wśród interlokutorów wiedza o istniejących uregulowaniach 

jest bardzo zróżnicowana, znacznie słabsza wśród przedstawicieli działów o działalności 

dedykowanej rozwojowi nauki, niż tych które mają charakter bardziej ukierunkowany na 

B+R. Część uregulowań ma charakter projektów co wyjaśniałoby niewielką świadomość ich 

istnienia, ale należałoby się spodziewać, że tak potencjalnie ważne dla działalności tych 

jednostek uregulowania jak chociażby dotyczące komercjalizacji, będą im znane nawet na 

etapie ich tworzenia. Tak jednak nie jest. 
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W odniesieniu do najważniejszego, obowiązującego w obu uczelniach regulaminu 

odnoszącego się do zagadnień ochrony własności materialnej, uderza zbliżona praktyka 

uczelni w zakresie upowszechnienia wiedzy na ich temat, która sprowadziła się do 

umieszczenia gotowego dokumentu wśród zasobów „aktów prawnych” uczelni. W efekcie 

okres obowiązywania i zapisy nie są znane i przyswojone. W przypadku uczelni niepublicznej 

brakuje nawet upowszechnionej wiedzy o tym, od kiedy obowiązuje ów regulamin. Ponadto 

na etapie tworzenia regulaminów nie zaistniała w uczelniach dyskusja na ich temat, nie 

wykorzystano procesu ich powstawania do rozbudzenia zainteresowania pracowników 

(których działalność z definicji ma charakter twórczy, podlega więc wszystkim 

uregulowaniom tych regulaminów, podobnie jak przepisów wyższego rzędu – w tym 

wynikającej z nich ochronie) tą dziedziną prawa i ewentualnymi dalszymi kwestiami, które z 

nimi się wiążą – w tym komercjalizacją, transferem wiedzy i spółkami spin off. Trudno 

oczywiście spodziewać się, żeby przy tak sformalizowanym dokumencie możliwy był realny 

wkład pracowników nie związanych z naukami prawnymi w jego treść, ale możliwe było 

działanie rozbudzające świadomość i przynajmniej skłaniające do późniejszego sięgnięcia 

przez pracowników do istniejącego, obowiązującego uregulowania, zorganizowanie spotkań 

wyjaśniających interpretacje zapisów itp. Tymczasem jak to ujął jeden z interlokutorów 

„regulamin ochrony własności intelektualne podlegał dłuższym dyskusjom w kręgu 

prawników i został uchwalony”. Część uregulowań, czasem jeszcze funkcjonujących jako 

projekty, okazała się powstawać w ramach działań związanych z realizacją określonych 

projektów o zewnętrznym współfinansowaniu. Są wówczas znane w szerszym gronie 

zespołu, który jest zaangażowany w projekt – czasem w ramach wydziału, czasem w ramach 

międzywydziałowego zespołu roboczego. Jednak także i one nie są na etapie 

przygotowawczym szerzej dyskutowane. 

W zakresie upowszechniania informacji o regulaminach obowiązujących i projektowanych w 

obu uczelniach wydaje się zatem obowiązywać filozofia „wszystko jest na stronach 

internetowych”. Odpowiedzialność za zapoznanie się z uregulowaniami i wpisanymi w nie 

szansami (np. na komercjalizację wiedzy) pozostawiana jest zasadniczo po stronie 

pracowników. Jeśli prowadzone są działania upowszechniające wiedzę o pewnych 

możliwościach lub procedurach, to na zasadzie przekazywania jej o szczebel w dół, do 

kierowników jednostek, który obarcza się zadaniem przekazania ich niżej. Trudno jednak 

uznać te działania za systematyczne, a tym bardziej – systemowe. Najszersze są działania z 

zakresu definiowanego przez projekty pro-transferowe, w ramach których organizowane są 

szkolenia, czasem także aktywność w rodzaju akcji promocyjnych (ulotki, plakaty) – jeden z 

przedstawicieli uczelni publicznej wprost zaznacza, że jest to możliwe dzięki środkom 

zewnętrznym na nomen omen promocję wewnętrzną. 

 

GROMADZENIE INFORMACJI 
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W obu uczelniach okazały się nie funkcjonować systemy gromadzenia danych o 

podejmowanych próbach transferu wiedzy, w tym – tych nieudanych. Zidentyfikowane bazy 

informacji mają charakter cząstkowy – działy nauki pośredniczą i nadzorują proces 

wnioskowania o zewnętrzne dofinansowania na badania naukowe i z tej racji dysponują 

listami wniosków złożonych i realizowanych. Ale już działy B+R mają taką wiedzę mniej 

usystematyzowaną. W uczelni niepublicznej funkcjonują w ramach działu dedykowane 

wybranym obszarom branżowym pracownie (które współpracują z sobą w sytuacji, w której 

zadanie jest ponadbranżowe), które regularnie sprawozdają swoją działalność – dzięki temu 

istnieją regularnie odświeżane zestawienia ich aktywności. Jednak ich analiza wskazuje, że 

znacząca część tej działalności to raczej badania zlecone niż współpraca i transfer wiedzy. 

Ponadto zestawienia różnych rodzajów aktywności w tym zakresie funkcjonują w ramach 

poszczególnych projektów, których są częścią – istnieje zatem spis odnoszący się do staży 

pracowniczych, voucherów badawczych i oczywiście – spisy aktywności w ramach 

inkubatorów przedsiębiorczości. Nie ma jednak systemowo prowadzonej bazy samych próby 

transferu wiedzy, transferów realizowanych i zrealizowanych, z opisami ich tematyki, 

składów zespołów itp. W efekcie nie istnieją także uregulowania dotyczące zarządzania taką 

bazą i sposobem chronienia zawartych w niej informacji (chronienia, które jednocześnie 

umożliwiałoby autoryzowany dostęp i ułatwiało znajdowanie uczestników kolejnych 

transferów). Część wiedzy na temat poszczególnych zakresów aktywności przekazywana jest 

w ramach obrad ciał kolegialnych – taką ścieżkę wskazano w uczelni niepublicznej, która 

jednak ze względu na rozmiar i skupienie swojej działalności może mieć takie ciała na 

poziomie ogólnouczelnianym. Możliwe, że także uczelnia publiczna w podobny sposób 

wewnętrznie upowszechnia pewne zakresy wiedzy o podejmowanych transferach na 

poziomie wydziałów. Na poziomie całej uczelni ich jednak nie zidentyfikowano. Wskazano 

także na pewne ścieżki zbierania danych o projektach i działaniach, które mogły przepłynąć 

innymi kanałami, w ramach różnorodnych dofinansowanych z zewnątrz projektów albo 

oddolnej aktywności opartej na własnych kontaktach pracowników, a o których 

poszczególne jednostki pionów B+R nie wiedzą – przede wszystkim wymienia się 

„ankietowanie” przez co należy rozumieć akcję skierowania do wszystkich pracowników 

uczelni serii pytań odnoszących się wskazywanych zagadnień. 

Ponieważ nie istnieją systemowo prowadzone bazy danych w odniesieniu do transferów 

wiedzy, trudno oczekiwać systemowych rozwiązań informowania o nich. W obu uczelniach 

wykorzystywanym kanałem są strony www, na których poszczególne jednostki zamieszczają 

informacje o swoich działaniach, także w zakresie zrealizowanych transferów, współpracy 

badawczej, wdrożeń itp., jednak zamieszczane informacje siłą rzeczy są ogólne i dotyczą 

tylko działań, które zakończyły się sukcesem, a więc które są postrzegane jako pozytywne 

wizerunkowo.  

Przedstawiciele obu uczelni wskazują, że działalność o charakterze promocyjnym nie jest 

kierowana do otoczenia gospodarczego. Promuje się kierunki studiów aby pozyskiwać 

studentów, ale nie promuje się działalności badawczo-rozwojowej. Zresztą wymowne są w 
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tym zakresie cytaty „dobrą praktyką jest pokazywać jakość i własne kompetencje (…) to jest 

90%. Reszta to jest PR” (uczelnia niepubliczna) i „wydziały na swoich stronach internetowych 

informują przede wszystkim o ofercie dydaktycznej, czasami badawczej, ale nie znajdzie się 

tam oferty dla biznesu” (uczelnia publiczna). 

 

PROCEDURY 

W zakresie funkcjonujących – albo jako spisane i sformalizowane, albo przynajmniej jako 

powielane praktyki – procedur wspierania (inicjowania, inspirowania, informowania o…, 

ułatwiania) transferu wiedzy w badaniach odnoszono się do zakresów: 

- motywowania pracowników do ich podejmowania (inicjowanie i inspirowanie); 

- reakcji na napływające z zewnątrz zainteresowanie współpracą; 

- wspierania międzynarodowego wymiaru transferów; 

- wspierania aplikacyjności prac studentów i ich kreatywnego (nie tylko wykonawczego) 

włączania w realizowane transfery; 

- organizowania realizacji (tworzenia zespołów, zarządzania etapami pracy, organizowania 

niezbędnej infrastruktury). 

 

W odniesieniu pierwszego z tych elementów należy odnotować: 

- brak systemu motywowania pracowników czy przynajmniej indukowania ich aktywności – 

interlokutorzy same zapisy regulaminów ochrony własności intelektualnej, które mają w 

sobie zapisy o dodatkowym wynagrodzeniu dla pracownika postrzegają jako system 

motywowania. Zapomina się przy tym, że taka nagroda pojawi się tylko w sytuacji 

odniesienia sukcesu, podobnie jak zyski z ewentualnie założonej spółki spin off. Nie wspiera 

się prób, które przecież wymagając osobistego zaangażowania, często nakładów czasu, 

którego nie można przeznaczyć na inne działania, nie dają gwarancji sukcesu. O ile 

aktywność ściśle naukowa wiąże się z budowaniem osobistej pozycji i awansem naukowym i 

jest częścią wzoru osobowego pracownika nauki, o tyle transferowanie wiedzy do gospodarki 

takiego charakteru nie ma, a więc i dla wielu pracowników nauki nie stanowi oczywistej 

części ich aktywności. Należy też zauważyć, że w przypadku niektórych dyscyplin 

(społecznych, humanistycznych) zastosowania gospodarcze wiedzy są nieoczywiste, czasami 

trudne do wyobrażenia, a bez rozpoznania na ile są możliwe – nigdy nie pojawią się jako 

konkretne wdrożenia (łatwo wszystkim wyobrazić sobie wdrożenia w zakresie medycyny, 

chemii, informatyki itp. – ale już socjologii, kulturoznawstwa, filologii dużo trudniej); 

- cząstkowe i wybiórcze informowanie o możliwościach i inspirowanie. Czyni się to w ramach 

konkretnych „akcji” – głównie dofinansowanych projektów odwołujących się do 

innowacyjności, kreatywności, współpracy nauki i gospodarki – w obu uczelniach obejmuje 

to głównie szkolenia np. z komercjalizacji wiedzy, zakładania działalności gospodarczej, 
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ochrony własności intelektualnej. Działania tego rodzaju o różnym stopniu szczegółowości 

przekazywanej wiedzy (od akcji informacyjnych po wielogodzinne szkolenia) podejmują także 

inkubatory przedsiębiorczości. Obie uczelnie mogą wykazać się stosunkowo znaczącymi 

liczbami pracowników (a często także studentów), którzy przeszli przez te szkolenia, wydają 

się one jednak mieć właśnie „akcyjny” charakter. 

W zakresie reakcji na napływające zapytania, oferty itp. rozwiązania pozostają na poziomie 

aktywności oddolnej – rozmówcy wskazują na ich trafianie na poziom jednostek 

merytorycznych – do wydziałów, instytutów, pracowni itp. albo wprost do poszczególnych 

pracowników. Dalszy przebieg kontaktu, jego utrzymanie, uzgodnienia itp. są w zasadzie 

pozostawione w gestii pracowników naukowych, do których sprawa trafiła (albo którzy sami 

ją zainicjowali). Nie przechodzą one przez centralne wyspecjalizowane jednostki, w związku z 

tym nie mają one ustalonych procedur czy praktyk zajmowania się nimi. Można tu zacytować 

następujące wypowiedzi „bardzo często ja dostaję już tylko raport z realizacji” (uczelnia 

niepubliczna) – ponieważ w jednostkach merytorycznych, do których trafił zainteresowany 

współpracą podmiot, zajęto się sprawą i dedykowany temu pion nie wszczynał żadnej 

procedury, „gdy pracownicy sami oddolnie zdobędą jakiś temat to wiedzą, że mają do nas 

dotrzeć” (uczelnia niepubliczna) albo „są to kontakty pracownika naukowego z 

przedstawicielem firmy i na tym poziomie dochodzi do ustaleń przedmiotu, zakresu i ceny 

wykonania danego badania, ekspertyzy itp.” (uczelnia publiczna).  

Kwestie międzynarodowe wskazywane są jako obszar przynależny do jednostek 

dedykowanych współpracy międzynarodowej i nie są podnoszone i włączane w zakres 

działalności B+R czy transferu wiedzy. Podobnie nie istnieją procedury włączania w 

aktywność studentów. Wprawdzie regulaminy tworzenia spółek spin off przewidują jako 

założycieli także studentów i absolwentów, im także dedykowana jest w dużym stopniu 

działalność inkubatorów przedsiębiorczości, a w uczelni niepublicznej w wymagania 

sformułowane wobec prac seminaryjnych, licencjackich i magisterskich wpisana jest ich 

aplikacyjność, ale nie zidentyfikowano ani skrystalizowanej procedury ani praktyki włączania 

studentów w transfer wiedzy. Analiza poszczególnych aktywności wskazuje jednak, że ma to 

miejsce – studenci czasem są wykonawcami pewnych działań (np. w ramach praktyk), 

czasem też wykonują prace o charakterze bardziej samodzielnym i twórczym (jak 

wizualizacje, prace studialne, opracowania schematów rozwiązań). Wiele prac 

seminaryjnych, licencjackich i magisterskich ma charakter case study, często obok diagnozy 

pojawiają się w nich propozycje rozwiązań (zaprojektowane systemy) albo symulacje, ale 

także i tutaj brakuje usystematyzowanej wiedzy nie tylko o samej pracy, ale i o jej 

ewentualnym wdrożeniu, a przynajmniej recepcji w przedsiębiorstwie, którego dotyczyła. 

Jak wynika z powyższych konstatacji, oddolność i rozproszenie współpracy, wdrożeń i 

transferów sprawiają, że nie funkcjonują także spisane czy przynajmniej skrystalizowane 

procedury tworzenia zespołów, dobierania ich uczestników i kierowników, a także 

korzystania z zasobów uczelni. Czyni się to doraźnie, a biorąc pod uwagę oddolność całego 

procesu uzyskiwania kontaktów – jest to rozwiązanie dobrze dopasowane do 
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spontanicznego i rozproszonego ich charakteru. Wskazywane są jednak przykłady sytuacji, w 

których pracownik merytoryczny, naukowiec sygnalizuje wprost, że podtrzymywanie 

kontaktów, kuluarowe rozmowy i oficjalne negocjacje zajmują za wiele czasu, który wolałby 

przeznaczyć na prawdziwe badania – okazuje się zatem, że niezbędne jest wspieranie tych 

kontaktów procedurami i osobami, mimo że odpowiedź na pytanie o procedury 

prezentowania oferty badawczej jednostek uczelni raczej o tym nie wspomina „zaczyna się 

od kulturalnych słów „dzień dobry”. Trzeba zacząć, reszta się zobaczy” (uczelnia 

niepubliczna). Trudno je uznać za wyraz projektowania systemowych rozwiązań czy chociaż 

krystalizowania pewnej praktyki, chociaż znajduje się on w konstatacji, że należy prowadzić 

warsztaty z zakresu „co czeka pracownika po kontakcie z firmą” (uczelnia niepubliczna). Jest 

to jednak przejaw strategii utrzymywania oddolności nawiązywania kontaktów. 

 

CASUS DZIAŁÓW NAUKI  

Tzw. działy nauki okazały się obu uczelniach zdumiewająco podobne w zakresach swojego 

działania i jednocześnie – „odległości” od transferu wiedzy. Wydają się egzemplifikacjami 

podejścia, które – zarówno w zakresie filozofii działania, jak i procedur i zakresów 

odpowiedzialności – naukę sytuuje możliwie daleko od gospodarki, oczekiwań 

przedsiębiorców i lokalnych rynków pracy, a może jeszcze szerzej – wszelkiej bezpośredniej 

praktyczności.  

Działy nauki koordynują i obsługują przede wszystkim działania z zakresu badań naukowych 

– określanych jako zewnętrzne i wewnętrznych. Podział ten odnosi się źródeł finansowania. 

Obsługa obejmuje prace administracyjno-finansowe (rozliczeniowe), informacyjne (o 

konkursach i ich terminach, a także prowadzenie własnej strony internetowej jednostki), 

przygotowawcze (pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków przez pracowników uczelni) 

i koordynacyjne (zbieranie informacji o realizowanych badaniach, konferencjach naukowych 

itp.). Jednak w zakresie funkcjonowania działów nie znajduje się pomoc pracownikom w 

kontaktach z przedsiębiorstwami, odpowiadanie na zapytania przedsiębiorstw czy 

przynajmniej dalsze kierowanie tych zapytań do odpowiednich wydziałów. Działy nauki nie 

ubiegają się też o środki zewnętrzne na poszerzanie swojej działalności, a wszelkie procesy 

transferu dzieją się poza nimi – dotyczy to voucherów badawczych, staży, zleceń na badania 

ze strony podmiotów gospodarczych czy instytucji. Zainteresowanie działów, także w 

zakresie sprawozdawczości, sprowadza się do samej nauki – istniejące bazy obejmują tylko 

wnioski grantowe (zewnętrzne i wewnętrzne) czy chociażby konferencje naukowe, a akcje 

promocji wewnętrznej ograniczają się do informowania o otwieranych konkursach na 

działalność naukową (z budżetu państwa, z budżetów samorządów lokalnych, wreszcie – z 

budżetu Unii Europejskiej). Pole ich zainteresowań nie obejmuje nawet pogłębionej wiedzy o 

obowiązujących uregulowaniach np. o regulaminach ochrony dóbr intelektualnych, a o 

zahaczających o naukę projektach nie wspominając (wszelkie przywoływane już projekty 

spod szyldu aplikacyjności, innowacyjności i transferu). 
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Osobną kwestią jest pojawiający się w wypowiedziach wizerunek działów nauki jako tych, 

które odpowiedzialne są za narzuty uczelni na wszelkie działania zlecone i granty. 

Oczywiście, są one wykonawcami regulaminów czy rozporządzeń ogólnouczelnianych, ale to 

przedstawiciele tych działów bezpośrednio kontaktują się z pracownikami uczelni i 

informacje te przekazują. 

POTENCJAŁY I MOŻLIWOŚCI 

Co interesujące, zbieranie informacji na potrzeby niniejszego studium przypadku, 

wygenerowało ruchy (głównie w sferze deklaratywnej) wskazywania potencjałów. Jeśli 

bowiem coś nie jest obecnie transferowane, to wskazuje się, że mogłoby być. Część takich 

informacji ma charakter danych zastanych i jest wyrazem pojawiającej się w jednostkach obu 

uczelni praktyki pewnego jednak ujawniania swoich możliwości, a więc otwierania się na 

współpracę z biznesem i próbę „mówienia” zrozumiałym dla niego głosem oferty i promocji. 

Wprawdzie wskazuje się na brak osobnych strategii i akcji promowania sfery badawczo-

rozwojowej całej uczelni, ale poszczególne jednostki takie działania próbują podejmować. W 

efekcie niektóre z jednostek na swoich stronach internetowych zamieszczają informacje albo 

o specjalistach, których mają w swoim składzie albo o polach działalności, które mają w sobie 

nie tylko czysto naukowy potencjał. Rozpiętość ich zakresu jest olbrzymia, od prawa po 

architekturę, od matematyki po farmację. Używa się w tych przekazach języka typu „podane 

tematy badawcze mogą być przedmiotem oferty wydziału dla firm…” z odpowiednio 

dopasowanej branży. Podobny, nieśmiało promocyjny charakter mają ciała kolegialne 

współtworzone przez przedstawicieli gospodarki, które mają za zadanie przybliżyć obie 

strony i umożliwić im rozpoznanie wzajemnego zapotrzebowania albo przynajmniej 

oswojenie się ze sobą i swoimi filozofiami działania (diametralnie przecież odmiennymi). 

Drugi zakres wyrażania potencjałów, pojawia się w danych wywołanych, w wypowiedziach 

kierowników niektórych jednostek. Z ich odpowiedzi przebija dążenie do zaprezentowania 

własnej jednostki jako właśnie tej, która najlepiej i najpełniej zniweluje lukę pomiędzy 

uczelnią a gospodarką, między naukowcami a przedsiębiorstwami. W uczelni publicznej 

podkreśla się kompetencje pracowników, wskazując na niekwestionowane zmiany w 

zakresie procedur transferu, jakimi są wypracowane wzory umów (przedwstępnych, o 

poufności) czy na pozyskanie środków na działania o charakterze promocyjnym, wiążąc 

ogromne nadzieje ze szkoleniami (pracowników nauki i studentów) i stażami jako formą 

wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw. W uczelni niepublicznej z kolei podkreśla się 

udział działu B+R w tworzeniu regulaminów i „stwarzaniu warunków aby dyrektorzy i 

kierownicy wiedzieli” o owych uregulowaniach (w tym – potencjalnie nagradzających 

aktywność pracowników), z dużą pewnością podkreśla się że „wszystko mamy” (okazuje się 

potem, że dotyczy to tylko bezpośrednio podległych pracowni), ale nie chodzi „o statystyki 

tylko o dynamikę”. Kierownik wydaje się uważać, że wszystko i tak musi wychodzić od 

pracowników, bo „przedsiębiorca ma tyle innych uczelni”, że pracownik winien przez swoje 

kontakty wychodzić do przedsiębiorstw z ofertą. Niestety, brakuje realnego i konkretnego 

wsparcia dla takich działań – podobnie w uczelni publicznej liczne szkolenia jakie 
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przeprowadza(ł) inkubator, a które miały w istocie ten sam cel zaowocowały kilkoma (na 

ponad 2 tys. pracowników naukowych, choć oczywiście tylko część z nich brała udział w 

różnego rodzaju szkoleniach z przedsiębiorczości, ale przecież potencjalnie inkubator jest dla 

każdego z nich) uruchomionymi przedsięwzięciami, które można uznać za prawdziwy 

transfer. 

WNIOSKI 

Główne wnioski, jakie się nasuwają po analizie wywiadów można sprowadzić do specyfiki 

realizowanych transferów, przebijającej z wypowiedzi „filozofii” ich realizacji i braku 

skrystalizowanych praktyk (o procedurach nie wspominając). 

Specyfika transferów: 

1. Już zrealizowane, rozpoznane i opisane transfery w obu uczelniach dotyczyły bardzo 

technicznych rozwiązań – usprawnień, czasem wynalazków z zakresu tworzenia urządzeń, 

związków chemicznych (czym należy objąć także farmację) i systemów informatycznych. 

2. Zrealizowane transfery opierały się na kontaktach i inicjatywie pracowników nauki, 

przynajmniej w pierwszych fazach. 

„Filozofia” transferowania wiedzy: 

1. Oddolność – jak pokazują to zrealizowane transfery i podejście kierowników działów 

odpowiedzialnych za B+R, dominuje przekonanie o oddolności takich działań. Czy to w 

odniesieniu do poważnych innowacji, czy „zwykłych” zleceń na badania realizowane przez 

uczelnię dla przedsiębiorstwa, za osoby kluczowe uważa się pracowników nauki – to oni 

mają wychodzić, proponować, znajdować kontakty; to z ich wizerunkiem, w tym – 

przekonaniem o ich kompetencjach – wiąże się budowę wizerunku całej uczelni. 

2. Brak wsparcia wizerunkowego - brak działań promocyjnych, o przemyślanej strategii i 

konsekwentnie realizowanych sprawia, że brakuje wizerunku ogólnouczelnianego w 

odniesieniu do oferty dla przedsiębiorstw. Próbują takie działania podejmować poszczególne 

jednostki uczelniane (wydziały), dedykowane współpracy z otoczeniem gospodarczym 

pracownie i pojedyncze osoby. Nie uzyskują jednak klarownego wsparcia ani 

wizerunkowego, ani proceduralnego. 

3. Aktywność pracowników nauki w zakresie transferu okazuje się być rozproszona w wielu 

różnych, czasem równolegle realizowanych, projektach, brakuje przy tym wiedzy o ich 

charakterze, zakresie, zasięgu, o wdrożonych i przetestowanych praktykach (np. współpracy 

na poziomie zespołów roboczych), o napotkanych pułapkach. Żaden z działów 

ogólnouczelnianych, z których pochodzili interlokutorzy nie dysponował pełną, kompletną 

wiedzą o realizowanej współpracy, co jest bezpośrednim efektem filozofii oddolności. Można 

się też zastanawiać, na ile poszczególni pracownicy nauki angażują się w wiele projektów 

jednocześnie, a na ile pozostali w żadne. Najprawdopodobniej jak w wielu takich 

przypadkach znajdzie tu odzwierciedlenie zasada Pareto ( w tym przypadku – 80% 

aktywności realizowanej przez 20% pracowników). 



BIURO PROJEKTU: PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, TEL 052 322 65 52 
FAX 052 322 67 81, info@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl 

1

Procedury, a raczej brak procedur: 

1. Najbardziej uderzającą konstatacją jest nieistnienie wypracowanych procedur 

prowadzenia transferu, które mogłyby być – jeśli nie sztywnym rozwiązaniem, bo należy 

zgodzić się ze stwierdzeniem jednego z interlokutorów, że każdy kontakt jest inny – to 

przynajmniej szkieletem prowadzenia relacji. Pewien zarys można odnaleźć w coraz bardziej 

szczegółowych zapisach wzorów umów i regulaminach, ale nie ma to charakteru procedur. 

2. Procedur albo przynajmniej ujawnionych „dobrych praktyk” wskazywanych jako wzorcowe 

brakuje także w odniesieniu do: 

 promowania transferów (w dwojakim sensie – wskazywanego już „wychodzenia na 

zewnątrz z ofertą” i promocji wewnętrznej – zachęcania pracowników) 

 motywowania pracowników (za wystarczające uważa się regulaminowe odniesienia 

do wynagrodzenia i zysków z komercjalizacji, ewentualne dodatki za staże), 

jednocześnie uczelnie utrzymują i podnoszą własne narzuty, które w ocenie 

pracowników (tak, jak relacjonują je przedstawiciele działów) są demotywatorami, 

generują bowiem przekonanie, że uczelnia prawem silniejszego zabiera 

pracownikom część wynagrodzenia za realizowane zadania 

 gromadzenia i przekazywania informacji o transferach (jeden z działów planuje 

„ankietyzację” wszystkich pracowników, żeby ujawnili w jakiej współpracy z 

otoczeniem rynkowym biorą udział, co odzwierciedla skalę braku informacji w tym 

zakresie) 

 tworzenia zespołów roboczych – zarówno w odniesieniu do ich członków 

pochodzących z uczelni, jak i z zewnątrz; w opisywanych transferach skład zespołów 

jest raczej spontaniczny i naturalny tzn. obejmuje stałych współpracowników z 

wydziału, instytutu, katedry czy pracowni, oparty jest więc na kontaktach osobistych 

i kapitale społecznym, w który wplata się zapewne wymagania merytoryczne, ale nie 

one są głównym czynnikiem (brakuje np. konkursów wewnętrznych na realizację 

zadań albo poszerzania składu zespołu drogą naboru nowych pracowników) 

3. Antypraktyczność działów nauki, które w obu uczelniach są działami o najsilniej 

skrystalizowanych procedurach zarządzania czy może raczej administrowania procesem 

badań, a także informowania o otwartych konkursach i możliwościach zdobywania 

finansowania zewnętrznego. Jednocześnie praktyki te nie są przenoszone na obszar 

transferu wiedzy do otoczenia, na współpracę nauki i przedsiębiorczości. Działy nauki 

„zamykają” swoje zainteresowania w zakresie czystej nauki. 

4. Brak wydzielonych jednostek dedykowanych pozyskiwaniu z zewnątrz partnerów 

gospodarczych, chociaż są do pozyskiwania środków zewnętrznych, chociażby z funduszy 

unijnych. Oznacza to, że obie uczelnie wyraźnie dostrzegają potencjał i wsparcie, jakie 

wynika z czerpania z tych źródeł, ale nie mają pomysłów lub woli przeniesienia tego na 

otoczenie gospodarcze. Można oczywiście wskazać inkubatory, ale one raczej wspierają 

pracowników nauki w wychodzeniu na zewnątrz, podobnie pracownie funkcjonujące w 
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ramach działu rozwoju raczej odpowiadają na zapytania ofertowe, niż je aktywnie generują 

(otwarte pozostaje oczywiście pytanie, czy powinny). 

IV. WYWIADY Z PRACOWNIKAMI UCZELNI ZAANGAŻOWANYMI W TRANSFER 

Ostatnią część studium przypadku stanowiły wywiady z pracownikami obu uczelni 

zaangażowanymi w procesy transferu wiedzy. Uzyskane informacje miały pozwolić na 

rozpoznanie schematów, procedur i praktyk, jakie się z tych transferów wyłaniają, podejścia 

do nich i ich efektów, w tym także długofalowych i wizerunkowych. 

ZAKRES TEMATYCZNY BADANIA 

Szczegółowy zakres zagadnień sformułowano zestawiając je w trzy grupy tematyczne: 

I. INFORMACJE OGÓLNE (O TRANSFERZE): 

1. Czego dotyczył transfer (temat badań, ewentualnie jego oficjalna nazwa jako 

projektu, jakiego rodzaju zagadnienia dotyczyły badania, czy miały charakter 

racjonalizacji czy całkowitej nowości)?  

2. Kto był inicjatorem transferu (pracownik Uczelni, jednostka organizacyjna, 

przedsiębiorstwo, „trzecia strona”, wynikało to z jakiegoś realizowanego projektu)? 

3. Ile trwał (orientacyjnie) etap ustaleń wstępnych (kto i co ma zrobić), a ile realizacji? 

II. PRZEBIEG: 

4. Jak pozyskano partnera (przedsiębiorstwo)?  

5. Kto kierował badaniami? Czy była to osoba z uczelni czy z przedsiębiorstwa?  

6. Kto decydował o składzie zespołu? 

7. Ile osób liczył zespół (jeśli skład i liczebność zmieniały się w trakcie trwania projektu – 

informacje o liczbie osób w poszczególnych etapach)? 

8. Jaki był udział w zespole pracowników uczelni, pracowników przedsiębiorstwa i 

zewnętrznych ekspertów (jeśli proporcje zmieniały się trakcie trwania projektu – 

informacje o składzie w poszczególnych etapach; informacje albo jako faktyczny 

udział (np. pół na pół z uczelni i z przedsiębiorstwa) albo po prostu liczba osób z 

każdej podgrupy)? 

9. Gdzie wykonywano badania (jeśli potrzebne były laboratoria, specjalistyczne 

urządzenia itp. – gdzie zlokalizowane, w Uczelni, w przedsiębiorstwie czy gdzieś poza? 

Jeśli wykorzystywano zasoby zlokalizowane w różnych miejscach – gdzie jakie z nich)? 

10. Jaka jednostka uczelni była związana z badaniami (Wydział? Instytut? Katedra? A 

może zespół nie był osadzony strukturalnie?)? 

11. Jak rozwiązywano kwestie ochrony własności intelektualnej (komu udzielono praw, 

czy złożono wniosek patentowy, jakie inne zabezpieczenia zastosowano)? 

12. Kto finansował badania (jaki był podział kosztów pomiędzy zaangażowane podmioty, 

ile każda strona wniosła wkładu finansowego, rzeczowego i wiedzy, jak ustalano ów 

wkład)? 
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13. Jakie kompetencje wykonawców badania były niezbędne (zakres wiedzy i 

doświadczenia, jaki wykorzystano w projekcie, a z jakim „weszli” do niego jego 

wykonawcy)? 

14. Osoby z jakimi tytułami/stopniami naukowymi były zaangażowane w badanie (ilu z 

poziomu profesorskiego, ilu dr hab., dr i mgr, ilu studentów – przynajmniej ze strony 

Uczelni)? 

15. W jaki sposób oceniono efekt (jakie były procedury ewaluacji, co zadecydowało o 

uznaniu, że projekt zakończył się sukcesem lub porażką? Czy strony podzielały tę 

ocenę?)? 

III. EFEKTY DŁUGOFALOWE: 

16. Czy badania miały efekty naukowe przekraczające sam okres współpracy? Np. czy 

powstały opracowania naukowe, artykuły, prace dyplomowe lub inne prace na 

stopnie/tytuły naukowe? 

17. Czy nawiązana współpraca doprowadziła do kolejnego wspólnego działania 

(wdrożenia, transferu wiedzy, przyjęcia stażystów, wnioskowania o dofinansowanie)? 

18. Czy projekt/badanie był wykorzystywany promocyjnie – w ramach działań PR 

któregoś podmiotu? 

19. Czy jakieś dane o treści transferu wiedzy upubliczniono (tzn. nie tylko pokazywano, że 

jest współpraca, ale czego konkretnie dotyczyła)?  

Przedstawiona lista dyspozycji do wywiadu była operacjonalizacją siedmiu głównych 

zakresów składających się proces transferu: 

1. marketing rozumiany jako proces pozyskiwania partnera, a także jako element 

promocyjnego wykorzystania transferu, w celach wizerunkowych i dla pozyskiwania 

kolejnych partnerów / projektów; 

2. zarządzanie jako zakres kierowania przebiegiem transferu – od strony personalnej i 

proceduralnej; 

3. ochrona własności intelektualnej; 

4. finansowanie (źródła finansowania); 

5. kompetencje w odniesieniu do członków zespołu (zarówno formalne, jak i nieformalne); 

6. lokalizacja w odniesieniu do miejsca pracy zespołu, wykonywania poszczególnych etapów 

badania, projektowania itp.; 

7. ewaluacja jako ocena efektu przez zaangażowane strony, także w kontekście 

długofalowym, w tym – kontynuacji współpracy. 

ANALIZA 

Głównym problemem, jaki napotkano w tej części badania, była trudność dotarcia do osób 

kluczowych w procesie poszczególnych przykładów transferu. Udało się pozyskać wiele 
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informacji, jednak wieloletnie i wykorzystywane wizerunkowo transfery pozostałe znane 

raczej z drugiej ręki, niż z relacji ich uczestników. W dużym stopniu wynika z ich odległości 

czasowej, miały bowiem miejsce przed kilku laty. Przeprowadzone wywiady pozwalają 

jednak na wskazanie pewnych prawidłowości. 

1. MARKETING – POZYSKANIE PARTNERA I TEMATU / WYKORZYSTANIE 

WIZERUNKOWE 

Pozyskanie przedsiębiorstwa jako partnera i tematu, który będzie przedmiotem wspólnych 

badań okazało się stosunkowo zróżnicowane. W analizowanych przypadkach można 

rozpoznać następujące dwie drogi pozyskiwania partnera: 

- aktywność pracownika uczelni (czasem ogólniej – jednostki, ale zwykle personalnie, 

konkretnej osoby), który nawiązuje kontakt, podtrzymuje go, doprowadza do ukonkretnienia 

relacji w odniesieniu do podjętego tematu. Jak powiedział jeden z rozmówców „cały proces 

nawiązywania współpracy i nabierania do siebie zaufania trwał około 3 lata”, inny zauważa, 

że nad tym „żeby to sformułować pracował około 15 lat” cały czas nie tylko wprowadzając 

rozwiązania cząstkowe, niezbędne dla owego finalnego transferu, ale i „realizując 

współpracę”; 

- upowszechnienie informacji o zagadnieniu i osobach np. w ramach nagród (z poziomu 

ogólnopolskiego, regionalnych), wyróżnień, zwycięstwa w konkursach - przyznawanych za 

projekt rozwiązania lub badania. 

Trzecia droga, jaką byłoby bezpośrednie dotarcie przedsiębiorstwa do uczelni z 

zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązanie nie została wspominana, chociaż w relacjach o 

docieraniu pracownika nauki do przedsiębiorstwa pojawiają się informacje o tym, że 

przedsiębiorstwo poszukiwało pewnych rozwiązań, było świadome np. problemów, które 

napotyka w swoim rozwoju. Jednak nie zaowocowało do zwróceniem się do uczelni (dla 

przedsiębiorcy najprawdopodobniej jest to zbyt enigmatyczny i niekonkretny twór, skoro – 

jak wspominano – nie funkcjonują centra, ośrodki czy pracownie transferu, z którymi 

przedsiębiorca mógłby wstępnie porozmawiać o swoich potrzebach), a do znajomego jej 

pracownika. Podkreśla to rolę kapitału relacyjnego i wspominanej oddolności. 

Pozyskiwanie tematu zwykle wiąże się z konkretnym partnerem, ale nie zawsze. O ile 

nawiązana relacja jest w pewnym sensie spotkaniem „w pół drogi” tzn. cieszącego się już 

zaufaniem albo przynajmniej dobrą opinią pracownika uczelni i przedstawiciela gospodarki, 

który przedstawia mu swoje zagadnienie, problem czy potrzebę, o tyle wiąże się z nią 

bezpośrednio pozyskanie tematu. Jednak przykłady staży pracowniczych pokazują, że 

możliwe są także sytuacje, w których przedsiębiorstwo po prostu akceptuje temat, który 

wynika z zainteresowań naukowca-stażysty, a nie z jej interesów. Okazuje się wówczas, że 

stworzenie projektu, przeprowadzenie badań czy symulacji ma właściwie znaczenie tylko dla 

świata nauki, służy przetestowaniu pomysłów teoretycznych, zebraniu materiałów do 
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doktoratu albo tekstu naukowego, a czasem nawet – ma dobrze wyglądać w życiorysie. 

Efektami przedsiębiorstwo nie jest zainteresowane, bo nie ono decydowało o tematyce. 

Z drugiej strony wskazywane są przykłady badań realizowanych wprost na zlecenie 

przedsiębiorstwa, w których trudno mówić o transferze wiedzy, a raczej o sprzedaży pewnej 

usługi. Pracownik czy pracownicy uczelni, którzy są w nie zaangażowani nie wiążą z nim 

osobistych naukowych pasji, a jedynie wykorzystują swoje kompetencje i zasoby, jakim 

dysponuje uczelnia do wykonania odpowiednich badań, analiz czy symulacji. 

„Najczystsze” postaci transferu, tzn. rzeczywista współpraca badawczo-rozwojowa 

mieszanego zespołu pracowników uczelni i przedsiębiorstwa wymaga, aby temat był ważny 

dla obu stron i aby jego pozyskanie nie było „zleceniem” z żadnej strony. Ma to miejsce 

wówczas, kiedy w dokonanym odkryciu, ważnym i interesującym dla pracownika uczelni 

(zespołu) potencjał komercjalizacji dostrzeże przedsiębiorstwo i włączy się w badania z 

zamysłem takiego przekształcenia pomysłu, by był stał się on produktem rynkowym. 

Potencjalnie może mieć miejsce również wówczas, gdy przedsiębiorstwo „wyrasta” z uczelni, 

a więc kiedy ma miejsce powstawanie spółki typu spin off albo wówczas, gdy długotrwała 

współpraca „zlecana” przekształci się w prawdziwą współpracę albo jeden z wykonawców na 

tyle zainteresuje się zleceniem, by stało się ono częścią jego osobistych naukowych dociekań. 

Wszystkie wymieniane przypadki okazują się mieć miejsce, co jest najbardziej wymownym 

przykładem różnorodności procesów transferu. Ale jednocześnie przypadki te wskazują na 

spontaniczność i relacyjność. Nie można oczywiście oczekiwać, że jakiekolwiek procedury 

wymuszą na „wykonawcy zlecenia” zainteresowanie tematem, ale można spodziewać się, że 

są w uczelni potencjalni wykonawcy mniej lub bardziej zainteresowani, podobnie jak są tacy, 

którzy zupełnie nie są zainteresowani. Można by wobec tego spodziewać się, że badania 

podejmą ci bardziej zainteresowani – ale przy braku informacji o tym, jakie tematy są do 

podjęcia i zrealizowania, dostają je ci, o których ktoś do kogo w ów oddolny, zwyczajowy 

sposób dotarło zapotrzebowanie, wie, że mogą się ich podjąć. Oczywiście, w grę 

niewątpliwie wchodzi też dążenie do monopolizacji i władzy, jaką daje kontrola nad 

przekazywaniem informacji o potencjalnych dodatkowych zarobkach „swoim”. 

Bezpośrednio wizerunkowe znaczenie udanego transferu nie ulega wątpliwości. Poza tym, że 

buduje dobry obraz uczelni i przedsiębiorstwa, ma też znacznie dla kolejnych transferów. W 

odniesieniu do tej sfery można w wypowiedziach rozmówców zauważyć wskazywanie na: 

- publikacje naukowe – jeśli podjęty temat ma walory czyniące z niego potencjalny przedmiot 

takich publikacji (także o charakterze metodologicznym) i jeśli nie jest całkowicie objęty 

regułami poufności; 

- prezentacje w ramach zajęć dydaktycznych i spotkań popularyzujących naukę (np. festiwal 

nauki, prezentacje jednostek i kierunków na dniach otwartych) – w takim zakresie, w jakim 

nadają się do upowszechniania skierowanego do tych grup odbiorców; 

- brak zwyczajów informowania o sukcesach, osiągniętych wynikach itp. na forach 

wydziałowych czy wewnątrzuczelnianych, co odnosiłoby się do wewnętrznej promocji i 



BIURO PROJEKTU: PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, TEL 052 322 65 52 
FAX 052 322 67 81, info@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl 

2

ewentualnego tworzenia zespołów interdyscyplinarnych o naborze zdefiniowanym nie tylko 

przez osobiste kontakty pracowników; 

- brak systemowego wykorzystania w ramach promocji zewnętrznej – informacje są obecne 

na stronach internetowych, ale wydziałów lub niższych jednostek, ponadto dopiero 

podejmuje się pierwsze działania w rodzaju targów innowacyjności, na których może mieć 

miejsce prezentacja wyników albo samych procedur badawczych, symulacji, prototypów itp. 

2. ZARZĄDZANIE 

Od strony tworzenia zespołów roboczych także należy podkreślić „naturalność” i 

zwyczajowość. Rozmówcy wprost podkreślają, że znaczenie ma wcześniejsza znajomość i 

współpraca w ramach jednostki uczelni albo w ramach innych projektów. Jeśli w ramach 

transferu powstaje lub stopniowo rozrasta się zespół, jego kierownikiem zostaje 

pomysłodawca i inicjator, nie wskazano ani jednego przypadku, w którym osoba ta 

przekazałaby temat albo była zastąpiona kimś innym.  

Samo kierowanie zespołem, a więc kwestie proceduralne – podziału zadań, terminów itp. 

także pozostają w gestii ich kierowników i nie są ani formalizowane ani regulowane. Pewne 

regulacje wprowadzają ewentualnie podpisywane w ramach poszczególnych działań umowy 

(jeśli ma to miejsce), które definiują terminy i zadania, ale jeśli zespół nie dochodzi do tego 

etapu, nawet ten zakres formalizacji nie ma miejsca.  

Jeśli transfer ma charakter jednoosobowy np. w ramach stażu, to wiąże się z różnym 

zakresem współpracy raczej z opiekunem po stronie przedsiębiorstwa niż z partnerem czy 

współpracownikiem. Można wówczas mówić właściwie wyłącznie o zarządzaniu sobą. 

3. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Efekty transferów w zakresie podlegania ochronie mogą być różne, a analizowane przypadki 

obejmują: 

- wdrożenia technologiczne obejmowane tajemnicą służbową i regulaminami poufności 

- patenty, w tym – patenty międzynarodowe 

- licencje udzielane przedsiębiorstwu / przedsiębiorstwom zaangażowanym w rozwój 

produktu lub w sam jego zakup 

- „zwykłe” przekazanie rozwiązania lub wyników przedsiębiorstwu, bez ich naukowego czy 

innego upowszechnienia 

- wykorzystanie wyłącznie naukowe –w publikacjach, pracach na stopnie i tytuły, objęte 

ochroną jako dzieła. 

4. FINANSOWANIE (ŹRÓDŁA FINANSOWANIA) 
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W odniesieniu do źródeł finansowania, ponownie należy wskazać na złożoność i 

wieloźródłowość. W zależności od bliskości etapów transferu do rzeczywistości naukowej, 

dostrzec można większe lub mniejsze czerpanie ze środków na badania naukowe, głównie z 

budżetu państwa (konkursy ministerialne, a teraz w ramach NCN i innych jednostek), ale 

także z unijnych funduszy dedykowanych nauce (np. w ramach programów ramowych), 

częściowo z wewnętrznych funduszy uczelni przeznaczonych na badania naukowe. 

Ponadto w odniesieniu do staży, voucherów badawczych, a także szkoleń pośrednio 

przygotowujących do transferów, najważniejszym źródłem okazują się fundusze unijne np. w 

ramach PO IG, PO KL, WRPO, PARP. 

Objęte analizą przypadki obejmowały także finansowanie lub współfinansowanie ze strony 

samego przedsiębiorstwa. Ma ono oczywiście miejsce w przypadku zlecenia badań, ale także 

w ramach podjęcia współpracy przed komercjalizacją efektu badań – na badania wstępne i 

przygotowawcze, testowanie, ubieganie się o ochronę. Wymownym przykładem jest 

sytuacja, w której zainteresowany wynalazkiem przedsiębiorca najpierw podpisał umowę o 

współpracy, a kiedy uczelnia oczekiwała sfinansowania cyklu badań wstępnych – wycofał z 

niej, okazał się bowiem nieprzygotowany na długoterminowe inwestycje i oczekiwanie na 

komercyjne efekty. 

5. KOMPETENCJE CZŁONKÓW ZESPOŁU 

Ponieważ zespoły robocze okazywały się powstawać w większości przypadków naturalnie, 

kompetencje merytoryczne ich członków nie podlegały formalnej kontroli i były znane 

tworzącym zespół inicjatorom. Nie było więc mowy o ich weryfikacji ani w zakresie 

formalnym (certyfikaty, stopnie i tytułu, dyplomy itp.), ani nieformalnym (faktyczny zakres 

kompetencji). W przypadku gdy zespół jest częścią jednostki uczelni albo powstaje w ramach 

osobistych powiązań pomiędzy jednostkami, nie ma miejsca jakiekolwiek sprawdzanie 

umiejętności, kierownik „wie” co kto potrafi i czego można od niego wymagać – w tym, 

czego może się nauczyć. Jedynym przypadkiem powoływania zespołu, w którym wskazano 

kontrolowanie kompetencji przyjmowanych do niego członków, było tworzenie 

wieloogniskowego zespołu, rozproszonego po terenie kraju, składającego się w każdym 

ognisku z przedstawicieli uczelni i przedsiębiorstw – kierownik tego projektu wskazuje, że 

osobiście „dobierał wszystkie osoby”, chociaż nie wyjaśnia na jakiej podstawie, zauważa 

jedynie, że byli w nim „wszyscy z Polski, którzy się poruszają w tej tematyce” oraz że na 

początkowym etapie wystarczyła ogólna wiedza o budowaniu modeli (ekonometrycznych), a 

członkowie zespołu w miarę rozwoju projektu sami nabywali odpowiednich kompetencji. 

6. LOKALIZACJA 

Same badania, jeśli wymagały wykorzystania specjalistycznego sprzętu, laboratoriów itp. 

zlokalizowane były tam, gdzie dostęp do nich był najlepszy. Częściej wskazywane są tu 

zasoby uczelni, ale w niektórych przypadkach to przedsiębiorstwo dysponowało 

urządzeniami niezbędnym do przeprowadzenia badań albo to w nim zlokalizowany był 
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przedmiot badań (system informatyczny, półprodukty albo produkty, wykorzystywane do 

produkcji urządzenia czy cała linia produkcyjna) i wtedy to ono stawało się naturalną 

lokalizacją. W analizowanych relacjach sama lokalizacja nie stanowiła przedmiotu głębszego 

namysłu ani nie była wskazywana jako pole ewentualnych problemów, wydaje się więc, że 

względy merytoryczne każdorazowo przeważały nad ewentualnymi prestiżowymi (czyje 

terytorium ważniejsze). 

7. EWALUACJA 

Nie wszystkie analizowane przypadki transferu zakończyły się i nie wszystkie podejmowane 

kończą się, niekwestionowanym sukcesem ekonomicznym. Ma to miejsce w przypadku 

udanej komercjalizacji wynalazku, sprzedaży licencji albo stałej, satysfakcjonującej obie 

strony współpracy nad kolejnymi udoskonaleniami. Jednak w wielu przypadkach takie 

bezpośrednie odniesienie albo nie ma miejsca, albo nie było nawet częścią transferu i jego 

planowanych efektów. Można przytoczyć kilka miar sukcesu, które wskazywali rozmówcy: 

- dalsza współpraca, bez względu na to czy podjęta wcześniej przyniosła spodziewany efekt, 

czy też okazał się on z różnych względów nieosiągalny; 

- poszerzenie lub zmiana zakresu współpracy np. po udanym stażu stworzenie zespołu 

roboczego albo przyjmowanie przez przedsiębiorstwo studentów na praktyki lub też 

wykorzystanie przez nich danych ze strony przedsiębiorstwa dla tworzenia aplikowalnych 

rozwiązań lub przynajmniej diagnoz; 

- wewnętrzny rozwój przedsiębiorstwa – dzięki usprawnieniu jego wewnętrznego 

funkcjonowania (w zakresie zarządzania ludźmi, produkcją, księgowością itp.) albo dzięki 

innowacjom produktowym / produkcyjnym; 

- publikacje naukowe – szczególnie jeśli głównym motywem współpracy był osobisty rozwój 

pracownika uczelni. 

WNIOSKI 

Ponieważ wskazywano już braki proceduralne i przypadki jakie zostały zanalizowane 

potwierdzają ich nieobecność, chociaż potwierdzają też pewne ich oddolne powstawanie 

(„nasza pracownia ma swoje wypracowane procedury”), w zakresie wniosków tej części 

analiz warto wskazać zakresy kompetencji, jakich wykształcenie byłoby istotne z punktu 

widzenia efektywnego wdrażania transferu wiedzy w sytuacji jego oddolności i rozproszenia. 

Są to w większości kompetencje tzw. miękkie i związane z pracą zespołową, ponieważ 

twarde kompetencje merytoryczne są osobną kwestią związaną z jakością wiedzy i 

umiejętności pracowników uczelni w ich dyscyplinach naukowych i specjalnościach. 

Kompetencje przedstawione zostaną w siedmiu analogicznych zakresach, jak te, które 

podlegały analizie. 

1. Marketing: wskazać można z jednej strony kompetencje relacyjne tj. nawiązywania i 

podtrzymywania kontaktów, nazywane też networkingiem – niezbędne dla oddolnego 
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(spodziewanego) zdobywania pól i zakresów dla transferu wiedzy. Ponadto trudna do 

wykształcenia, ale niezbędna okazuje się umiejętność „chwalenia się” – obojętnie czy uznać 

ją za część osobistego PR czy umiejscowić w jakikolwiek inny sposób, niezbędne jest – dla 

podtrzymywania kontaktów, ale i dla ich poszerzania i zdobywania nowych szans na 

współpracę – unikanie nadmiernej skromności i polegania np. na dorobku naukowym, który 

niekoniecznie musi być znany, zrozumiały lub mieć jakiekolwiek znaczenie dla przedstawicieli 

podmiotów gospodarczych. 

2. Zarządzanie: potencjalny i faktyczny kierownik procesu, niezależnie od tego jak dużym lub 

niedużym zespołem będzie kierował, powinien dysponować kompetencjami zarządczymi – 

dzielenia zadań, rozwiązywania konfliktów, organizowania zadań w czasie, a także 

utrzymywania spójności zespołu. W idealnej sytuacji byłby nie tylko kierownikiem, ale i 

liderem.  

3. Ochrona własności intelektualnej: poza oczywistym zakresem bazowym, jakim jest wiedza 

o zapisach ustawy, regulaminów itp., zakres kompetencji w tym obszarze powinien 

obejmować wiedzę o konkretnych rozwiązaniach, mających zastosowanie w dyscyplinie, 

której kwestia dotyczy (pomyłką jest chociażby uczenie przedstawicieli nauk społecznych, 

jakie są procedury ubiegania się o patent międzynarodowy), a także wyczulenie na 

ewentualnie łamanie regulaminów ochrony dóbr niematerialnych i poufności, w tym – jasne 

ustalanie co z uzyskanych danych i procedur może być wykorzystywane w sferze naukowej 

(np. przytaczane w publikacjach). 

4. Finansowanie: obok kompetencji pozyskiwania środków, a więc m.in. orientacji w 

możliwych ich źródłach i umiejętności takiego formułowania wniosków, by miały one 

możliwie duże szanse na dofinansowanie (a więc pisania ich w sposób zrozumiały także dla 

potencjalnego sponsora / partnera biznesowego), należy też podkreślić znaczenie 

kompetencji w zakresie informowania o kosztach, ich szacowania i kontrolowania. Nie chodzi 

tu o kompetencje księgowego, ale o świadomość kosztów i ich źródła. W odniesieniu do obu 

zakresów dobrym przykładem są wszelkiego rodzaju szkolenia związane z ubieganiem się o 

fundusze na naukę z programów ramowych (organizowane przez Punkty Kontaktowe), które 

nie tylko umożliwiają poznanie potencjalnych źródeł, ale i procedur, w tym – szacowania 

kosztów, rozpisywania ich w odpowiednie podgrupy itp. 

5. Kompetencje członków zespołu: z pewnymi kompetencjami do powstającego zespołu 

wchodzi każdy z jego członków, ale można mieć nadzieję, że współpraca to nie tylko transfer 

wiedzy z nauki do gospodarki, ale także od jednego współpracownika do drugiego. Unikalne 

kompetencje kierownika zespołu to zatem umiejętności oceny kompetencji, motywowania 

do rozwoju i do dzielenia się nimi. Jest to szczególnie trudne, gdy któryś z członków zespołu 

chce zachować dla siebie jakiś zakres wiedzy licząc na jej monopolizację albo uważa, że nie 

musi się niczego uczyć ani do nikogo dostosowywać.  

6. Lokalizacja: jak wskazywano, kwestie lokalizacyjne nie pojawiały się w relacjach o 

konkretnych transferach jako obszar potencjalnie konfliktowy, przeważało merytoryczne 
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podejście, niemniej ważne może być w sytuacji wkraczania pracowników uczelni w 

przestrzeń przedsiębiorstwa robienie tego w sposób możliwie nieingerujący tj. takiego 

organizowania sobie w nim pracy, aby nie przeszkadzała ona pracownikom, nie zagrażała ich 

bezpieczeństwu i wydajności. Także „wpuszczanie” pracowników przedsiębiorstwa w sferę 

laboratoriów uczelni wiąże się z analogicznym problemem. Ponadto istotne są kwestie 

uregulowania poufności czynionych wówczas obserwacji, także tych które mają miejsce 

niejako mimochodem, nie są wprost związane z zakresem współpracy.  

7. Ewaluacja: w zakresie kompetencji odnoszących się bezpośrednio do oceny 

zrealizowanego transferu, należy podkreślić umiejętność „przekucia” porażki w sukces, w 

sytuacji, gdy sukces okazuje się nieoczywisty. Przede wszystkim jednak niezbędna jest 

akceptacja ryzyka, akceptacja długofalowości efektów i konieczności oczekiwania na nie. 

 

V. PODSUMOWANIA I REKOMENDACJE 

Zgromadzone dane obejmowały: 

- uregulowania uczelni w zakresie transferu wiedzy, ochrony dóbr niematerialnych, 

zakładania spółek spin off itp.; 

- wywiady z przedstawicielami działów odpowiedzialnych za rozwój nauki i transfer wiedzy; 

- wywiady z pracownikami uczelni, którzy mają faktyczne doświadczenia w zakresie transferu 

wiedzy. 

Ich analiza prowadzi do bardzo spójnego i zbieżnego w obu typach uczelni (publicznej i 

niepublicznej) obrazu transferów wiedzy. Podsumowując przedstawione wcześniej wnioski i 

konstatacje należy podkreślić następujące fakty: 

1. Najważniejszym z obszarów obecnym w uregulowaniach obu uczelni, okazała się ochrona 

praw własności intelektualnej. Obie uczelnie opierają się bezpośrednio na obowiązujących 

zapisach prawa polskiego, przenosząc je do zapisów regulaminowych i precyzując obowiązki 

obu stron – tj. uczelni jako pracodawcy i jej pracownika.  

2. Przywołane regulaminy odnosząc się do ochrony własności dóbr intelektualnych, regulują 

też kwestie wynagrodzeń dodatkowych dla ich twórców, co jednocześnie postrzegane jest 

jako najważniejszy i niemal wyłączny czynnik motywacji zewnętrznej. 

3. Uregulowania wewnętrzne wyraźnie podkreślają prawa uczelni, które wynikają z 

uregulowań ustawowych, co wyraża się w uznawaniu każdego niemal dzieła pracownika za 

wykonane w ramach stosunku pracy.  

4. Uczelnie powołują ciała zbiorowe w rodzaju np. komisji ds. własności intelektualnej albo 

ds. wdrażania i archiwizowania zasobów własności intelektualnej, w których kompetencje 

wpisuje się rozstrzyganie kwestii spornych; gromadzenie informacji o wypracowanych 

dobrach niematerialnych i ich wykorzystaniu; opiniowanie umów o wykorzystanie własności 
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intelektualnej albo wynagradzanie twórców; udzielanie konsultacji w sprawach ochrony dóbr 

intelektualnych oraz raportowanie do władz uczelni w odniesieniu do zgromadzonych dóbr i 

ich wykorzystania. Komisje te jednak nie funkcjonują w sposób znany rozmówcom. 

5. W regulacjach dostrzec można silne zobowiązywanie pracowników do zgłaszania wszelkich 

wytworów, w tym – potencjalnie nadających się do komercjalizacji, a w efekcie – tworzenia 

dedykowanych baz danych, przy bardzo enigmatycznie zdefiniowanych korzyściach dla ich 

autorów – mają prawo do wynagrodzenia, udziału w zyskach itp., ale z uregulowań nie 

wyłania się ani żaden pomysł na zachęcanie do podejmowania działań potencjalnie 

prowadzących do wytworzenia (transferowalnych) dóbr niematerialnych, patentów, know-

how itp. (z których przecież wiele nie zakończy się sukcesem, ale wysiłku od pracownika 

będzie wymagało), ani żadna ścieżka kierunku, który wydawałby się najbardziej oczywisty 

czyli odpowiadania na zapotrzebowania zgłaszane przez rynek. 

6. Uderza zbliżona praktyka uczelni w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat 

regulaminów, która sprowadziła się do umieszczenia gotowego dokumentu wśród zasobów 

„aktów prawnych” uczelni. W efekcie okres obowiązywania i zapisy nie są znane i 

przyswojone. Tworzenie regulaminów nie stało się też pretekstem do uczelnianej dyskusji na 

ich temat, nie wykorzystano procesu ich powstawania do rozbudzenia zainteresowania 

pracowników (których działalność z definicji ma charakter twórczy, podlega więc wszystkim 

uregulowaniom tych regulaminów, podobnie jak przepisów wyższego rzędu – w tym 

wynikającej z nich ochronie) tą dziedziną prawa i ewentualnymi dalszymi kwestiami, które z 

nimi się wiążą – w tym komercjalizacją, transferem wiedzy i spółkami spin off. W zakresie 

upowszechniania informacji o regulaminach obowiązujących i projektowanych w obu 

uczelniach wydaje się zatem obowiązywać filozofia „wszystko jest na stronach 

internetowych”. Odpowiedzialność za zapoznanie się z uregulowaniami pozostawiana jest 

zasadniczo po stronie pracowników. 

7. W obu uczelniach okazały się nie funkcjonować systemy gromadzenia danych o 

podejmowanych próbach transferu wiedzy, w tym – tych nieudanych. Zidentyfikowane bazy 

informacji mają charakter cząstkowy – działy nauki pośredniczą i nadzorują proces 

wnioskowania o zewnętrzne dofinansowania na badania naukowe i z tej racji dysponują 

listami wniosków złożonych i realizowanych. Ale już działy B+R mają taką wiedzę mniej 

usystematyzowaną. 

8. Ponieważ nie istnieją systemowo prowadzone bazy danych w odniesieniu do transferów 

wiedzy, trudno oczekiwać systemowych rozwiązań informowania o nich. W obu uczelniach 

wykorzystywanym kanałem są strony www, na których poszczególne jednostki zamieszczają 

informacje o swoich działaniach, także w zakresie zrealizowanych transferów, współpracy 

badawczej, wdrożeń itp., jednak zamieszczane informacje siłą rzeczy są ogólne i dotyczą 

tylko działań, które zakończyły się sukcesem, a więc które są postrzegane jako pozytywne 

wizerunkowo.  
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9. W zakresie reakcji na napływające zapytania, oferty itp. rozwiązania pozostają na poziomie 

aktywności oddolnej – rozmówcy wskazują na ich trafianie na poziom jednostek 

merytorycznych – do wydziałów, instytutów, pracowni itp. albo wprost do poszczególnych 

pracowników. 

10. Oddolność i rozproszenie współpracy, wdrożeń i transferów sprawiają, że nie funkcjonują 

także spisane czy przynajmniej skrystalizowane procedury tworzenia zespołów, dobierania 

ich uczestników i kierowników, a także korzystania z zasobów uczelni. Czyni się to doraźnie, 

naturalnie i bazując na relacjach osobistych. 

11. Już zrealizowane, rozpoznane i opisane transfery w obu uczelniach dotyczyły bardzo 

technicznych rozwiązań – usprawnień, czasem wynalazków z zakresu tworzenia urządzeń, 

związków chemicznych (czym należy objąć także farmację) i systemów informatycznych. 

12. Brak wsparcia wizerunkowego - brak działań promocyjnych, o przemyślanej strategii i 

konsekwentnie realizowanych sprawia, że brakuje wizerunku ogólnouczelnianego w 

odniesieniu do oferty dla przedsiębiorstw. Próbują takie działania podejmować poszczególne 

jednostki uczelniane (wydziały), dedykowane współpracy z otoczeniem gospodarczym 

pracownie i pojedyncze osoby. Nie uzyskują jednak klarownego wsparcia ani 

wizerunkowego, ani proceduralnego. 

13. Antypraktyczność działów nauki, które w obu uczelniach są działami o najsilniej 

skrystalizowanych procedurach zarządzania czy może raczej administrowania procesem 

badań, a także informowania o otwartych konkursach i możliwościach zdobywania 

finansowania zewnętrznego. Jednocześnie praktyki te nie są przenoszone na obszar 

transferu wiedzy do otoczenia, na współpracę nauki i przedsiębiorczości. Działy nauki 

„zamykają” swoje zainteresowania w zakresie czystej nauki. 

14. Brak wydzielonych jednostek dedykowanych pozyskiwaniu z zewnątrz partnerów 

gospodarczych, chociaż są takie do pozyskiwania środków zewnętrznych, chociażby z 

funduszy unijnych. Oznacza to, że obie uczelnie wyraźnie dostrzegają potencjał i wsparcie, 

jakie wynika z czerpania z tych źródeł, ale nie mają pomysłów lub woli przeniesienia tego na 

otoczenie gospodarcze. Można oczywiście wskazać inkubatory, ale one raczej wspierają 

pracowników nauki w wychodzeniu na zewnątrz, podobnie pracownie funkcjonujące w 

ramach działu rozwoju raczej odpowiadają na zapytania ofertowe, niż je aktywnie generują 

(otwarte pozostaje oczywiście pytanie, czy powinny). 

15. Z przeanalizowanych dokumentów i wywiadów wyłania się obraz podejścia do transferu 

wiedzy, który można określić jako z jednej strony „gorset” zastrzeżeń i oczekiwań (lista 

obowiązków pracownika i roszczenie sobie praw do jego twórczości przez uczelnię – 

oczywiście, zgodne z literą i duchem prawa), z drugiej – założenie wewnętrznej motywacji 

(ponieważ żadna zewnętrzna poza ewentualnymi zyskami nie jest definiowana). Brakuje też 

określenia procedur generowania współpracy wewnątrz uczelni (tworzenia zespołów) i poza 

uczelnią, w tym – reakcji na zapytania czy zainteresowanie ze strony podmiotów 

gospodarczych.  



BIURO PROJEKTU: PTE Bydgoszcz, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, TEL 052 322 65 52 
FAX 052 322 67 81, info@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl 

3

16. Wskazywane w podsumowaniu części IV kompetencje miękkie są częścią zakresu 

kompetencji, które w istocie powinny charakteryzować każdego pracownika nauki, jeśli 

uczelnie chcą podtrzymywać obecny, oddolny i rozproszony model prowadzenia transferu. 

Zakłada on bowiem, że każdy pracownik nauki będzie jednocześnie menedżerem i 

przedsiębiorcą, że ich kreatywność nie ograniczy się do nauki, ale przepłynie w sferę 

gospodarki.  

 

Oddolne, rozproszone, nieobjęte procedurami, a przecież istniejące – takie okazują się 

transfery wiedzy w obu analizowanych uczelniach. Obie dostrzegają w swoich strategiach, a 

częściowo uwzględniają to także w strukturze, znaczenie sprawnego przepływu wiedzy z 

nauki do gospodarki. Obie jednak raczej nastawione są na samodzielną aktywność 

pracowników, a nie na tworzenie wyspecjalizowanych jednostek, oferty i systemów 

sprawnego zarządzania wiedzą o transferach, partnerach i możliwościach. Jako wymowne 

podsumowanie warto przytoczyć wypowiedź jednego z pracowników uczelni, który chwali 

się wyjątkowo znaczącym doświadczeniem w kontaktach z gospodarką i licznymi 

wdrożeniami „jestem zdania, że na uczelniach pracują niezwykle błyskotliwi ludzie, którzy 

coś wymyślają i później próbują to sprzedać. Lepiej jest zrobić model odwrotny. Lepiej na 

uczelniach opracowywać tematy, które są potrzebne przedsiębiorcom. Uczelnia nigdy nie 

będzie dobrze obsługiwać rynku, gdyż naukowcy nie znają rynku i nie powinni być 

inicjatorami prac badawczych. Prace powinny być zamawiane na podstawie współpracy, 

najlepiej ciągłej z przedsiębiorcami”. 


