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Nota metodologiczna 
 

Badanie metodą zogniskowanego wywiadu grupowego zrealizowano w dniu 12 

października 2011 roku. W spotkaniu fokusowym uczestniczyło siedmiu przedstawicieli 

uczelni i ośrodków naukowych funkcjonujących w regionie z Bydgoszczy, Torunia i 

Włocławka. Reprezentowano zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne.  Badanie 

prowadzono na podstawie scenariusza wywiadu obejmującego następujące problemy 

badawcze: współpraca nauki i gospodarki, doświadczenie w zakresie transferu wiedzy i 

komercjalizacji badań (określenie barier, możliwości), przygotowanie organizacyjne i 

legislacyjne uczelni do procesów wdrażania, finansowanie procesów wdrożeniowych, 

ocena praktyk i programów stażowych. 

Osoby uczestniczące w badaniach fokusowych reprezentowały podmioty o różnym 

doświadczeniu, stażu funkcjonowania, profilu kształcenia. Fakt, ten miał bezpośredni 

wpływ na wypowiedzi artykułowane w trakcie wywiadu oraz uzyskany materiał 

analityczny. Podkreślić należy, iż głównym problem stanowiła częściowa nieznajomość 

działań podejmowanych przez uczelnie oraz  funkcjonujących w jej ramach uregulowań 

i procedur, co wynikać mogło, w szczególności w przypadku dużych ośrodków 

akademickich z pewnej samodzielność w funkcjonowaniu ich poszczególnych jednostek 

( i ich wielości).  

Współpraca 
 

I. Współpraca i ocena IOB;  

Uczelnie deklarują szeroką współprace z organizacjami pracodawców, klastrami, 

instytucjami typu BCC, KPZPiP , Bydgoski Klaster Przemysłowy  itp. Pozytywnie 

oceniono działania Urzędu Marszałkowskiego, Toruńskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego. Najwięcej kontrowersyjnych ocen wzbudziło Regionalne Centrum 

Innowacji, które zdaniem badanych jest dobrą ideą, źle wdrożoną, inicjatywną 

wykorzystywaną niezgodnie z przeznaczeniem.  

„RCI – żadnej współpracy, wiemy że jest i to wszystko” P6 

„to jest zalążek pewnej współpracy w przyszłości ja na tym etapie nie znam żadnych 

przykładów, żeby ono odgrywało taką rolę to trochę funkcjonuje jak takie fałszywe 

przekonanie”P3 

„moim zdaniem to powinno być skreślone, ze to jest regionalne i powinno być napisane, że 

to centrum innowacji UTP” P1 

„dostępność jest, to są po prostu ładne sale wykładowe, ja tam byłem na bardzo Łądnym 

wykładzie gościa z zagranicy i chyba to się tylko do tego sprowadza” P2 
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II. Jednostki funkcjonujące na uczelniach: 

 

Pełnomocnik ds. badań naukowych WSG 

Instytut rozwoju badań naukowych WSB: zbieranie informacji na temat możliwości 

aplikowania o granty i rozpowszechniania tej informacji wśród pracowników 

naukowych oraz wyszukiwanie odpowiednich osób, pasujących profilem naukowym do 

realizowania grantów i projektów;  

Instytut praktyki gospodarczej WSB– kontakty z biznesem;  

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK  

 

„w momencie gdy pojawia się ewentualnie zapotrzebowanie na badania ze strony 

przedsiębiorców są one nam przekazywane i wtedy poszukujemy odpowiednich 

wykładowców” P5 

 

„wykonujemy działania na rzecz przedsiębiorczości akademickiej poprzez działania i 

pozyskiwanie funduszy unijnych z poszczególnych działań z ministerstw i te wszystkie 

pieniądze, które uzyskujemy przeznaczamy na szkolenia i na kwestie związane z ochroną 

własności intelektualne”P1 

 

 

Transfer wiedzy 
 

III. Doświadczenie  

Problematycznym dla uczestników badań było wskazanie przykładu transferu wiedzy 

bądź komercjalizacji badań z obszaru doświadczeń instytucji reprezentowanej. Badani 

podali jeden przykład jednego skutecznego transferu wiedzy z nauki do gospodarki,  

który datowany był na lata 90-te. Od momentu idei i pomysłu do zastosowania 

konkretnego produktu w przemyśle minęło, według wiedzy badanych kilka lat. Główne 

uwarunkowania takiej  (długotrwałej) sytuacji badani upatrują w:  

 Braku zainteresowania przedsiębiorców „wynalazkami” na uczelniach – 

przedsiębiorcy nie wiedzę bezpośredniej możliwości czerpania zysków, w ich 

mniemaniu takie działania są po prostu nieopłacalne i wymagają znacznych 

nakładów inwestycyjnych bez pewności że się zwrócą czy przyniosą dochody; 

 Brak możliwości finansowanie produkcji przez przedsiębiorców i określeniu 

docelowych rynków zbytu  

 Brak tradycji , dobrych praktyk 

„barierą przyzwyczajenie, że jak coś wytwarzam to dbam tylko o to żeby produkcja była 

zabezpieczona, ale też myślę perspektywicznie, jak to ma być rozwijane (…) nie ma 

zwyczajów współpracy nauka – przemysł” P3 
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 Czasochłonność procesu wdrożeniowego, co wynika w głównej mierze z  

trudności w upowszechnianiu informacji oraz znalezieniu odpowiedniego 

podmiotu zainteresowanego wdrażaniem produktu 

 Nikły przepływ Informacji – brak mechanizmów komunikowania się gospodarki 

bezpośrednio z przemysłem  

„na przykład także poprzez akredytację laboratoriów, czyli trochę reklamę, że możemy 

przeprowadzić takie i takie badania” P7 

„większość przedsiębiorców nie wie, że może sobie zrobić tutaj w województwie takie 

badania” P2  „i wychodzą zupełnie poza region, jak gdyby nie interesując się tym jakie 

można rzeczy u nas zrobić na naszych uczelniach” P2 

„często się mówi o tej komercjalizacji, jakby na półkach uniwersytetu leżało pełno tych 

badań i tylko czekały aby je przenieść do przemysłu” P3 

„dopiero w kontaktach buduje się świadomość jaki jest potencjał i możliwości i to jest 

główny problem w kontakcie i z niego wynika produkt jakim świadomość wzajemnego 

potencjału rozwoju”P3 

Przykład:  

„sztandarowym takim przykładem z UMK związany z tzw. tomografem optycznym, to jest 

coś co powstało na naszej fizyce medycznej, i to jest coś co zostało skomercjalizowano i 

jakaś firma z Zawiercia zainteresowała się tym rozwiązaniem i dokonała skonstruowania 

prototypu, bo to co było u nas to było na taki stole laboratoryjny w takiej rozrzuconej 

postaci i to się nie nadawało do tego żeby to w gabinecie lekarskim zaistniało, a oni to 

zrobili w formie takiej skopaktowanej walizeczki” P1 

no prace, żeby się wzajemnie znaleźli (przedsiębiorca i uczelnia) trwały dwa 

lata(…)profesor na własną rękę, korzystając ze swoich kontaktów szukał przedsiębiorców” 

P2 

„teraz to wykupił Canon, i teraz producentem jest Canon”P1 

 Z grupy podmiotów, na którą składają się podmioty naukowe warto wyodrębnić 

uczelnie niepubliczne funkcjonujące w regionie, które charakteryzują się dość 

specyficznymi kontaktami z przedsiębiorcami; ze względu na fakt, iż są to 

podmioty o krótszym stażu funkcjonowania oraz specjalizujące się w gównie w 

dydaktyce ze ściśle określonych dziedzin, raczej nie o profilu technicznym czy 

przyrodniczym; brak w tym przypadku przykładów jakichkolwiek prac 

wdrożeniowych, niemniej współpraca z przedsiębiorcami wydaje się być 

ściślejsza i rozleglejsza, podmioty te są bardziej mobilne w inicjowaniu kontaktu 

ze sferą gospodarcza, bardziej elastyczne w uwzględnianiu potrzeb 

przedsiębiorców i ściślej z nimi współpracujące, w szczególność w zakresie 
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procesu kształcenia, szkoleń czy realizacji wspólnych projektów o charakterze 

„miękkim”; 

„należy rozdzielić kwestie związane z komercjalizacją wyników badań oraz współpracy z 

przedsiębiorcami, bo tej kwestii, w przypadku mojej uczelni ta współpraca jest bardzo 

rozbudowania, od pisania na przykład programu na studia podyplomowe, gdzie określeni 

przedsiębiorcy mają na przykład patronat na poszczególnych specjalnościach na 

podyplomówce (…)program danego studiu, na ile ma przełożenie na to co jest praktyczne i 

użyteczne w danej branż” P5 

„są prowadzone badania, których wyniki są upowszechniane przez przedsiębiorców i są 

dofinansowane z POKL, tak jak zakładają rezultaty projektu (…) to jest tego typu 

współpraca, bardziej miękka” P7 

 

IV. Bariery skutecznego transferu wiedzy  

W trakcie wywiadu starano się zdiagnozować podstawowe bariery skutecznego 

transferu wiedzy, ich katalog stworzyć można na postawie niewywołanych wypowiedzi 

uczestników wywiadu, natomiast w tabeli analizy SWOT zebrano indywidualne 

wskazania każdego z rozmówców. Według badanych wpływ na procesy wdrożeniowe 

maja przede wszystkim:  

 Przepływ informacji uczelnia – przedsiębiorcy: podstawowym problemem 

jest wzajemna informacja o potrzebach i planach działania nauki i 

gospodarki, brakuje punkty, platformy spotkań, wzajemnej wymiany 

informacji;  podany został przykład próby rozwiązania tego problemu na 

UMK – kioski informacyjne skierowane tylko dla przedsiębiorców;  

 

„tutaj nasza szkoła sobie poradziła w ten sposób, że stworzono portal <<badania i 

biznes>> i na tym portalu przedsiębiorca dowie się do kogo ma się zwrócić; na każdym 

wydziale wskazano koordynatorów do pierwszego kontaktu” P2 

„(…)będzie to służyło po prostu do kontaktu bezpośredniego przedsiębiorcy, aby on nie 

musiał biegać po kampusie i szukać jakiegoś naukowca do zespołu, tylko poprzez ten kiosk 

jest w stanie skontaktować się z nami a my go pokierujemy do odpowiedniego miejsca” P1 

„portal ma być zlokalizowany w tzw. kioskach medialnych w kilka punktach 

rozmieszczonych, w obszarze głownie kampusu choć staramy się by umieścić je w Urzędzie 

Marszałkowskim, Urzędzie Miasta, aby każdy przedsiębiorca, nawet anonimowo, mógł 

podejść i zobaczyć co UKM ma do zaoferowania (…) strona swoją droga ale to ma być 

portal, który ma być poświęcony wyłącznie tej ofercie i będzie służył wyłącznie temu, żeby 

się kontaktować” P1 
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 Kompatybilnym z powyższym problemem jest jakość i zakres oferty, która 

prezentowana jest przez daną uczelnię; brakuje jednego zbiorczego 

folderu, który prezentowałby w całości ofertę badawczą uczelni; aktualnie 

według badanych jest to oferta chaotyczna, prezentująca możliwe obszary 

współpracy od strony naukowej (nawet jeśli chodzi i nomenklaturę) nie z 

perspektywy przedsiębiorcy który poszukuje odpowiedniej usługi, ofertę 

prezentują raczej poszczególne wydziały a nie zbiorczo całą uczelnia, 

może być ona nie zrozumiała na przedsiębiorcy – nie jest ujęta w języku 

rynkowym; 

 

„realizujemy w tej chwili Kreatora Innowacyjności, w ramach którego stworzona będzie 

portal, który ma za zadanie zgromadzić całą ofertę UMK dla Gospodarki region 

(…)dotychczas  taka praca nie została wykonana, poszczególne wydziały mają swoje 

pewne, wyrywkowe oferty na swoich stronach natomiast globalnej takiej oferty na 

stronach nie było i w tym roku mamy zamiar to sfinansować i zrealizować” P1 

„ a ta oferta która jest na naszych wydziałach to jest taka oferta, rozsiewcza, oto my mamy 

taką ofertę od Sasa do lasa i szukajcie po prostu, a okazuje się że tylko 5% przedsiębiorców 

jest zainteresowane innowacjami z uczelnią” P3 

„bezpośrednie kontakt z poszczególnymi osobami, owszem, ale dla tych wszystkich 

przedsiębiorców, którzy nie mają tego bezpośredniego kontaktu, dla tych, buduje się te 

wszystkie portale” P2 

„jest rzeczywiście problem z przedsiębiorcą, gdzie on rzeczywiście ma się zgłosić, do kogo, 

jakich formularzy użyć (…) w zasadzie przedsiębiorca nie wie gdzie się na uczelni zwrócić, 

uczelnia jest duża i gdzie on ma szukać , na kapusie? A jeśli przeszuka strony internetowe, 

to też nie do końca, bo te hasła naukowe, to może nie trafiają do końca w to co on by się 

spodziewał” P1 

„teraz się tworzy jednostkę, prorektora ds. współpracy z przemysłem i rzeczywiście ta 

droga tam jakaś jest tworzona na UTP, ale oferta, którą uczelnia jest w stanie przedstawić 

jest tak duża i tak szeroka, ze nie da się jej od tak przedstawić, ja nie znam żadnej takiej 

strony, żadnej ulotki, żeby było wyraźnie zapisane, przyjdźcie do nas my wam zrobimy to, 

to i to… to jest proces dwustronny, to jest pewien dialog” P7  

 Przepływ informacji wewnątrz uczelni: ważnym czynnikiem 

warunkującym skuteczne funkcjonowanie procesów wdrożeniowych jest 

przepływ informacji na samej uczelni, pomiędzy wydziałami, jednostkami 

czy pracownikami, w pewnym sensie recepty na ten problem badani 

upatrują w pewnej komórce funkcjonującej dla całego podmiotu, która 

zbierałaby informacje i bezpośrednio kierowała do odpowiednich 

pracowników naukowych;  

„nie było służb na naszej uczelni, które by wyręczyły profesora w tych kontaktach” P1 
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 Brak chłonności rynku – po stronie przemysłu i przedsiębiorców: w 

odczuciu badanych przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z 

uczelniami, głównie powody to:  

 

1) brak dostrzegalnych korzyści z działań wdrożeniowych i zaufania do naukowców 

„w tym problem, że przedsiębiorcy, w ogóle nie byli zainteresowani współpracą z 

profesorem i wręcz odrzucali pomysł (…) nie było przenikania z tej grupy naukowców do 

przemysłu; przemysł był bardzo nieufny, nie widział jak można na tym zarobić (…) pomysł 

był na skalę światową” P2 

2) brak zbieżnej oferty, która odpowiadałaby oczekiwaniom przedsiębiorców  

„robiliśmy taką ofertę instytutu rozwoju badań naukowych, pewnych obszarów 

badawczych, takich ogólnych (…) i ta informacja była przez parę lat upowszechniana 

między innymi w informatorach o studiach podyplomowych, w informatorach, które szły 

do pewnego typu przedsiębiorstw i to w zasadzie nie spotykało się w zasadzie z odzewem” 

P5 

3) brak świadomości wśród przedsiębiorców – odnośnie możliwości rozwojowych i 

potencjału jaki mają produktu zarówno będące rezultatem działań na uczelniach 

jak i produkowanych przez nich; 

„to żeby przedsiębiorca się zgłaszał do uczelni, albo żeby się interesował jakimiś 

badaniami to musi być tzw. odpowiedni stan świadomości, większość przedsiębiorców nie 

ma świadomości potencjału jaki drzemie w tym produkcie, który wytwarzają” P3 

 Personalizacja kontaktu: konsekwencja powyższych problemów jest 

poszukiwanie przez przedsiębiorców kontaktów z poszczególnymi 

osobami pracującymi na uczelni a nie kontakt z uczelnią  

„to nie jest tylko relacja instytucja – przemysł, to bardzo często jest to pewnego rodzaju 

personalizacja osób , które pracują na danej uczelni i jest to kontakt przemysłu z tymi 

osobami (…)pewne doświadczenia jakimi mogliśmy się podzielić, to jest związane raczej z 

danymi osobami” P7 

„jeśli chodzi o współprace z przemysłem, to raczej nie jest to związane z uczelnia, jest to 

związane z daną osobą” P6 

 Specyfika działań niektórych uczelni: w szczególność zagadnienie to 

dotyczy podmiotów niepublicznych funkcjonujących i kształcących w 

ściśle określonych dziedzinach naukowych, których specyfika nie 

przekłada się na procesy wdrożeniowe i komercjalizacyjne 

„w przypadku nauk społecznych czy pedagogicznych, generalnie jest problem z 

komercjalizacją badań, problem jest taki, że jest to takiego typu oferta badawcza, która 

funkcjonuje już na rynku w postaci firm badawczych, bądź też firm marketingowych, 
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zajmujących się PR-em (…)przedsiębiorca, który szuka tego typu usługi nie będzie jej 

szukał na uczelni” P5  

 Stosunki pracownicy – uczelnia: na tej płaszczyźnie pojawia się wiele 

wątpliwości podzielanych przez uczestników badań, dotyczą one zarówno 

zakresu obowiązków wykonywanych przez pracowników, praw 

autorskich i własności intelektualnej, działań podejmowanych w zakresie 

współpracy w procesach aplikacyjnych; uszczegółowiając poszczególne 

problemy wymienić należy:  

 

I. Etaty naukowo-badawcze: jak wskazują badani na uczelniach nie praktykuje się 

tworzenia etatów naukowo-badawczych, co w konsekwencji prowadzi do braku 

poczucia obowiązków wykonywania badań przez pracowników, a w przypadku 

ich realizacji pracownicy nie definiują tej pracy w kategoriach pracy 

obligatoryjnej i wykonywanej w ramach podstawowego wynagrodzenia;  

„nasz system polski, jest zorganizowany troszeczkę inaczej, my jako naukowcy w ramach 

naszych wypłat mamy przede wszystkim realizować proces dydaktyczny (…)ja nie muszę 

się do nikogo zwracać; jeśli ja opracują jakąś metodę i na przykład jest to metoda oceny 

niezawodności czegoś na przykład w transporcie, to ja wybieram sobie jakie PEKAES i 

zwracam się do niego i ja nie muszę nigdzie tego zgłaszać” P7  

„nie ma takich etatów naukowo-badawczych, formalnie mogą być, ale nikt ich nie tworzy” 

P3 

II. Indywidualna współpraca z przedsiębiorcami: najczęściej kontakty 

przedsiębiorcy inicjują z konkretną osobą/naukowcem, pomijając kontekst 

instytucjonalny, skutkuje to w rezultacie niejasną relacją w zakresie 

wykorzystywanie sprzętu uczelni, czy konieczności zgłaszania drogi służbowej; 

w znacznej mierze jest to konsekwencją BRAKU UREGULOWAŃ I PROCEDUR 

wewnątrz uczelni, które wskazywałyby na jasną drogę postępowania w 

przypadku gdy: przedsiębiorca nawiązuje kontakt z pracownikiem 

naukowym, w przypadku gdy naukowiec chce nawiązać kontakt z 

przedsiębiorcą i podjąć działania wdrożeniowe;  

„musi być wyeliminowany czynnik, nazwijmy go szarego działania: jeżeli są 

wykorzystywane pewne zasoby uczelni to te zasoby to one nie są darmowe, jeżeli zachodzi 

taka czynność to ktoś ponosi tego koszty i te sprawy powinny być od początku do końca 

wyjaśnione” P2 

„jeśli chodzi o stronę uczelnianą to jest tak, że szukamy jakiegoś ciekawego obiektu badań, 

a procedury nie obowiązują i bez względu czy jest uczelnia, która niedawno powstała i jest 

w niej tylko proces dydaktyczny realizowany, czy jest to instytucja, która kilkadziesiąt lat, 

jak takich procedur nie widziałem” P7 
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W niektórych ośrodkach podejmuje się pewne próby regulacji, jednak 

wypowiedzi nie wskazują, aby było to jednoznacznie obowiązujące procedury, 

znane wszystkim pracownikom, nie pozostawiające żadnych wątpliwości z 

zakresie praw i obowiązków pracowników podejmujących działania 

wdrożeniowe.. 

„(od strony naukowca) jest naturalna droga służbowa, każdy pracownik ma swojego 

przełożonego(…) n poziomie dyrektora instytutu, to on powinien wiedzieć jak postępować, 

uczelnia tez podejmuje działania aby określić kwestie związane z ochroną własności 

intelektualnej co do produktu działań pracowników (…) procedura dość jasna pracownik, 

który ma pomysł powinien ten pomysł zgłosić swojemu przełożonemu i on podejmuje 

dalsze kroki” P2 

„u nas na uczelni nie ma takich wyrafinowanych procedur, bo czasami to sa projekty 

zlecone, czasami to wyłącznie badania obsługowe a czasami badania służąc rozwojowi 

produktu, a nie to samo” P3 

 „my już jesteśmy krok dalej, taki regulamin powstał, regulamin komercjalizacji badań i 

wynalazków, postał w połowie ubiegłego roku, z tym że to nie jest procedura według której 

przedsiębiorca mógłby się poruszać, raczej jest to procedura wewnętrzna, która ma 

pokazać co naukowiec ma zrobić ze swoim wynalazkiem jakie może mieć z tego korzyści” 

P1  

„proces tworzenia tego regulaminu był kilkuletni” P1 

„w momencie jak zaistniało ogłoszenie o voucherze badawczym powstałą wewnętrzna 

instrukcja jak postępować z projektami vouchera i my mamy tak jasną wewnętrzną 

instrukcję jak rozliczać te projekty i żaden pracownik nie ma dylematu wewnętrznego: P2 

III. Brak świadomości konieczności zastosowania pewnych uregulowań po stronie 

pracowników naukowych; brak jednoznacznych uregulowań, przez wiele lat brak 

potrzeby wnoszenia zmian, regulaminów skutkuje brakiem świadomości wśród 

naukowców odnośnie wdrożenia pewnych procedur regulujących procesy 

wdrożeniowe na uczelniach;  

„jeśli uczelnia nie ponosi żadnych kosztownie patentuje tego w ramach uczelni to nie 

muszę niczego nikomu zgłaszać, uczelnia ma wartość dodaną jeśli ja publikuje i jeszcze 

zdobywa punkty” P7 

„naukowcy wzięli sprawy w swoje ręce, czterech młodych naukowców, powołali spółkę, 

która jest spółką ich prywatną, a wiec nie jest to spółka z uczelnią, jest to półka spin out, ci 

naukowcy zamierzają wykorzystać wynalazek, który wynaleźli podczas swojej pracy na 

uczelni i teraz jest problem tej kwestii, że trzeba coś zrobić z własnością intelektualną i 

zmierzamy do tego aby to rozwiązać na podstawie takiej umowy licencyjnej” P1 
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 Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej – dużym problem 

pozostają nie tyle prawa autorskie ile prawa własności intelektualnej, 

które ośrodki naukowe traktują jako kwestię drugoplanową, nie widząc 

konieczności wprowadzenia wyraźnych uregulowań i nie do końca każda 

ze stron (pracownik – uczelnia) ma wiedze jak powinna postąpić, jakie ma 

prawa i obowiązki w tym zakresie i jakie ma to przełożenie na kwestie 

finansowe;  

„są prawa autorskie i prawa własności przemysłowej przy wynalazkach i tutaj uczelnia 

wykazuje dwie ścieżki zainteresowania, oczkiem w głowie są prawa autorskie, tak było od 

lat, to jest tradycja uczelni, każda tego pilnuje, żeby akredytować, a wynalazki nie zdążają 

się na co dzień, wymagają wysiłku, urządzeń kapitału żeby to wszystko później 

opatentować i skomercjalizować i uczelnie nie są na to przygotowane i nie cieszy się to 

specjalnym zainteresowaniem uczelni i to jest poważny problem” P4 

„uczelnia się jakby tym nie interesuje, to że oni mi powiedzieli i się ze mną skontaktowali, 

to im uświadomiło, że taką umowę licencyjną trzeba zrobić, bo może to wyjść na 

późniejszym etapie, jeżeli rozpędza się w tej komercjalizacji i będą chcieli wziąć jakiś 

większy kapitał na to, to ktoś zapyta, a jak jest z prawami własności intelektualnej”P1 

„jeśli się patentuje coś w ramach uczelni, to się zawiera umowę z uczelnią, że jakiś procent 

ma uczelnia, a jakiś projektodawca i w tym momencie jest problem własności 

intelektualnej” P3 

 Instytucja rzecznika patentowego – w trakcie wywiadu poruszono kwestię 

rzecznika patentowego oraz kosztów zabezpieczenia praw patentowych, 

jego brak wskazano jako barierę rozwoju wdrożeniowych ale także 

poddano pod wątpliwość konieczność tej funkcji na każdej uczelni;  

„dotykamy jeszcze problemu tego że jest to kosztowana sprawa, utrzymanie rzecznika 

patentowego to jest kwestia płacenia pensji, poza tym proces zabezpieczenia praw 

patentowych to jest proces kosztowny i nie mamy żadnej pewności, ze to się zwróci; 

pojawia się kwestia kto za to zapłaci” P2 

„inaczej to będzie wyglądało na uczelniach publicznych i niepublicznych (utrzymanie 

rzecznika patentowego)i uczelnia niepubliczna z gruntu rzeczy jest nastawiona na zysk, 

uczelnia publiczna jest uczelnia dotowaną, więc w pewnym sensie łatwiej pozyskać te 

pieniądze, najprawdopodobniej” P2 

 Rozwiązania organizacyjne po stronie uczelni: podstawowym problemem 

jest pewna skostniałość uczelni (powielane złe przyzwyczajenia, które nie 

odpowiadają oczekiwaniom rynku) i długi proces decyzyjny, który 

utrudnia elastyczność i mobilność w zakresie kształtowania oferty i 

nawiązywania współpracy; 
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„trzeba też podnieść świadomość drugiej strony, władz uczelni, bo tu też takie 

przyzwyczajenia dotyczące uprawiania nauki, dydaktyki i budowania relacji” P3 

„oni wybrali taką ścieżkę bo wiedzą, że uczelnia jest takim molochem wolnodecyzyjnym, 

wzięcie uczelni do spółki wiązałoby się z długą procedurą, formalnościami i …szkoda 

czasu” P1 

 

IV. Nowe uregulowania prawne 

Istotną zmianą jaka zostaną objęte uczelnie jest nowa ustawa o szkolnictwie 

wyższym, która według badanych, ze względu na swoje zapisy może stać się 

istotnym stymulatorem aplikacyjności. Uczestnicy wywiady dostrzegają zmiany o 

charakterze negatywnym jak i pozytywnym. Sama konieczność wprowadzenia 

kolejnych regulacji, dodatkowo w tak newralgicznych dla uczelni kwestiach 

postrzegana jest jako pewnego rodzaju zagrożenie, z drugiej jednak strony dostrzega 

się oczekiwane zmiany wprowadzające gromadzenie dorobku naukowego łącznie z 

zawodowym; 

„uczelnie prywatne naturalnie jakoś współpracują z przedsiębiorcami, czy nawet widać to 

projektach unijnych, mogą one działać jako dwa rodzaje podmiotów, jako 

przedsiębiorstwo i jako uczelnia wyższa, natomiast ta ustawa będzie mobilizowała przede 

wszystkim uczelnie publiczne, aby ta współpraca z biznesem była jeszcze bardziej 

efektywna” P6 

„na to trzeba patrzeć ewolucyjnie, to nie jest tak , że jednym aktem to się zrobi, to my 

razem musimy się starać, chodzi oto żeby to było zmieniane, ta ustawa się zmieni też” P3  

„dobre w tej ustawie jest to, że dorobek naukowy jest rozpoznawany przez dorobek 

zawodowy, czyli też przez to co my robimy z przemysłem (…) dotychczas rozpoznawano 

tylko na podstawie publikacji, teraz także na podstawie prac wdrozenowychi to jest 

bardzo ważna zmiana” P2 

„próbuje się coś załatwić tym aktem prawnym, czego się nie da, problem leży w tym, że 

środowisko nasze naukowe nie jest chętne do współpracy z przemysłem, bo każdemu z nas 

wygodniej byłoby działać sobie w laboratorium i absolutnie nie wytykać nosa na zewnątrz 

(…)i ta ustawa chciałaby to na pewno wyregulować, ale w moim odczuciu jest jeszcze to, że 

nie ma ssania, nie ma przemysłu, który chciałby czy miałby potencjał aby to wdrożyć” P2 

„no jeszcze nie ma tak z pewnością, jak w Stanach Zjednoczonych, ze ocenia się badania 

pod względem ich przydatności”  P3 

„zmiany, które zajdą w ustawie o szkolnictwie wyższym rozumiem jaką szansę, będą one 

na nas jakoś wymuszały pewną współpracę” P6 
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Finansowanie 
 

W obszarze finansowania wskazano na trzy istotne kwestie związane z:  

 Bezpłatnym upowszechnianiem rezultatów w zakresie projektów unijnych – 

niemożność komercjalizacji badań i czerpania zysków z prowadzonych badań;  

 Konieczność polepszenia kondycji finansowej firm w regionie, celem ponoszenia 

kosztów inwestycji nastawionych na innowacje i finansowanie badań; 

 Działaniami UM , które zdaniem badanych są znaczącym stymulatorem zarówno 

podnoszenia kwalifikacji przez pracowników naukowych, zbliżenie nauki i 

praktyki oraz mobilizowanie przedsiębiorców do prowadzenia badań; 

„problem pojawia się innego typu, teraz jedna z naszych katedr stara się nawiązać kontakt 

z Politechniką Gdańską aby realizować Projekt z Programu Innowacyjna Gospodarka, 

który dotyczy takich nowych technologii, dotyczącego asystenta dla osób starszych, służący 

do monitorowania działań osoba starczych (…)to musi być uregulowane kwestie dotyczące 

przychodu dla danego beneficjenta, bo w ramach programu to wszelkie rezultaty Projektu 

należy upowszechniać za darmo” P6 

„większy wzrost gospodarczy i więcej firm musiałoby być nastawionych nie na przetrwanie 

tylko na innowacje” P5 

„duże zainteresowanie Urzędu Marszałkowskiego aby to rozwijać, te kontakty z 

przemysłem i nauką, bo są różnego rodzaju projekty, stypendia, projekty badawcze (…) w 

tym momencie trzeba podejmować takie działania, które maja pobudzić kontakt (…) bo na 

przykład vouchery badawcze to o co chodziło, żeby przedsiębiorca nie mówił, że jak 

badania to będę musiał płacić, a tutaj nie ma muszą tylko złożyć projekt, a zapłaci kto 

inny” P3 

Praktyki 
 

Praktyki, staże i stypendia ocenione zostały jako inicjatywy potrzebne i wręcz konieczne 

do zbliżenia świata nauki i praktyki, jednak jest to perspektywa przyszłości i wymaga 

dalszych działań finansowych oraz ewaluacji skuteczności poprzez badanie losów 

absolwentów i doktorantów.  

 „to jest raczej pieśń przyszłości (…) kładzie się nacisk na to aby staże były w miejscach 

gdzie można poszukiwać inspiracji i przekładało się to na praktykę, na przykład sprawdza 

się to w zakresie informatyki” P3 

„nie wiem czy ktoś bada losy tych absolwentów, którzy brali stypendia (…)” P1 

„te staże, to Projekt z 8.2.1 warto kontynuować, bo to jest to miejsce w którym własnie ta 

nauka z praktyką się spotyka” P2 
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badań  
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dotyczący komercjalizacji badań  
 Stypendia doktoranckie  
 Staże przemysłowe, pracowników 

naukowych w firmach 
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na innowacje  
 Kapitał ludzki, zaplecze badawcze  
 
 

 Przepływ informacji wewnątrz 
uczelni 

 Mała świadomość ludzi biznesu  
 Problem w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych 
 Brak zainteresowania ze strony 

naukowców  
 Brak informacji – przedsiębiorcy 

musza naukowca znaleźć  
 Brak powszechnej informatyzacji w 

ofercie naukowej uczelni w regionie  
 Nie szukają współpracy w zakresie 

miękkich badań, widzą korzyści 
związanych z taką współpracą 

 Pracownicy naukowi nie zawsze 
dostrzegają korzyści ze współpracy 
skierowanej na komercjalizację  

 Brak precyzyjnych uregulowań, 
procedur  

 Bariery mentalnościowe i finansowe  
 Brak zainteresowania ofertą 

naukowo-badawczą ze strony 
Instytucji Otoczenia Biznesu  

 Brak jednoznacznej oferty i 
informacji dla przemysłu  

 Brak w praktyce etatów naukowo-
badawczych 

 Brak jednoznacznych uregulowań i 
procedur wewnątrz uczelni  

Szanse Zagrożenia 

 Gotowe procedury, które mogą być 
wykorzystane  

 Rosnące zapotrzebowanie na 
współpracę nauki i biznesu  

 Zmiany w prawie o szkolnictwie 
wyższym 

 Dalsze możliwości w programach 
operacyjnych UE 

 Rozwój przemysłu innowacyjnych 
technologii  zwiększy ilość zleceń i 
przyczyni się do współpracy miedzy 
jednostkami naukowobadawczymi i 
przemysłem 

 Słaby rozwój gospodarczy w regionie  
 Środki unijne przeznaczone na 
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 Próby zbiurokratyzowania ustawą 
współpracy 


