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Nota metodologiczna 
 

Badanie metodą zogniskowanego wywiadu grupowego zrealizowano w dniu 17 

października 2011 roku. W spotkaniu fokusowym uczestniczyło siedmiu 

przedsiębiorców reprezentujących podmioty z różnych branż gospodarki. Badanie 

prowadzono na podstawie scenariusza wywiadu obejmującego następujące problemy 

badawcze: współpraca w regionie (zarówno z instytucjami Otoczenia Biznesu jak 

Ośrodkami Naukowymi i Uczelniami Wyższymi), doświadczenie w zakresie transferu 

wiedzy i komercjalizacji badań (określenie barier, możliwości), finansowanie procesów 

wdrożeniowych (także własny kapitał), ocena praktyk i programów stażowych. 

 

Współpraca 
 

I. Współpraca przedsiębiorców 

Na podstawie wypowiedzi badanych wnioskować można, iż przedsiębiorcy przynależą 

do znacznej liczby organizacji i stowarzyszeń, klastrów reprezentujących interesy 

przedsiębiorstw i pracodawców. Przynależność ta ma charakter raczej reprezentacyjny i 

nie przekłada się bezpośrednio na działalność podmiotów. Wymienione zostały: 

Organizacja Pracodawców „Lewiatan”, Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i 

Przedsiębiorców, Klaster Przemysłowy, stowarzyszenia branżowe, cechy;  

II. Instytucje Otoczenia Biznesu 

Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu w  działalności badawczej,  rozwojowej czy 

wdrożeniowej praktycznie nie istnieje; instytucje, które funkcjonują i podejmują pewne 

inicjatywy wspierające nie czynią tego zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców: w 

kwestiach formalnych czy też finansowych. Dwa podmioty, które wzbudziły najwięcej 

wątpliwości to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalne Centrum 

Innowacji. W artykułowanych zastrzeżeniach wskazywano, głownie na fakt, iż instytucje 

te miały służyć przedsiębiorcom, wpierać ich działania, natomiast, założenia ich 

funkcjonowania zupełnie nie przekładają się na realia. RCI według badanych to 

zmarnowane pieniądze, spożytkowane na rozbudowę zaplecza dydaktycznego 

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego (także biur administracji obsługującej 

Uniwersytet), jednak jest to inwestycja nie służąca w tej chwili przedsiębiorcom. 

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to podmiot mający wspierać 

przedsiębiorców a swoich działaniach nie odnosi się zupełnie do realiów i otoczenia, w 

którym funkcjonują przedsiębiorcy, a przy tym nie uwzględnia możliwości negocjacji 

(np. w kwestiach finansowych) i nie wykazuje żadnej elastyczności i ukierunkowania na 

potrzeby przedsiębiorców.  

„PARP to skostniała, nic nie warta instytucja, która nie ma nawet instytucji 

odwoławczej, od PARPu nie ma odwołania ” P2 
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III. Współpraca z Ośrodkami Naukowymi i Uczelniami Wyższymi  

Współpraca z Ośrodkami Naukowymi i Uczelniami Wyższymi  wykracza poza granice 

regionu. Dominujące kontakty badanych przedsiębiorców z Uczelniami Wyższymi, 

wykraczają poza województwo kujawsko – pomorskie co powodowane jest faktem, iż 

ośrodki w regionie nie oferują adekwatnych do oczekiwanych badań i działań 

wdrożeniowych. Taką sytuację warunkują następujące czynniki:  

 Brak kompatybilnego pod względem merytorycznego przygotowania naukowego 

i wsparcia konkretnych wydziałów czy innych jednostek Uczelni np.  w zakresie 

technologii drewna  

 Brak wysoko specjalistycznego zaplecza badawczego umożliwiającego 

przeprowadzanie określonych testów i badań – Uniwersytety i Uczelnie o dłużej 

tradycji i historii wykazują większe zasoby, a w konsekwencji możliwości 

badawcze  

 Brak przepływu informacji – przedsiębiorcy – ośrodki badawcze  

 

 Brak doświadczenia – Uczelnie w regionie postrzegane są jako podmioty nie 

odpowiadające na potrzeby  Gospodarki w zakresie ich podstawowych funkcji 

(edukacji), czyli nie kształcą zgodnie z potrzebami rynku i edukują w zakresie 

istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców kompetencji;   

„no ja z Politechniką Warszawską, już szósty grant realizuję, to kilka lat już trwa, to 

przyznam, że trzeba było ich wyćwiczyć (…) w regionie nie ma uczelni, która mogłaby 

pomóc, tylko Warszawa, Gdański Wrocław mają maszynę elektryczną” P2 

 

 

Transfer wiedzy 
 

I. Pojęci transferu wiedzy.  

Pytanie o pojęcie transferu wiedzy i skojarzenia związane z tym procesem diagnozować 

miało z jednej strony wiedzę przedsiębiorców w zakresie tego zagadnienia, z drugiej 

wskazywać na problemy, jakie są dostrzeżone w przebiegu tego procesu. Już pierwsze 

próby zdefiniowania zjawiska wskazały na pewne obszary problematyczne. Dwie 

podstawowe cechy (desygnaty) konstytutywne transferu wiedzy, to według badanych 

teoria i praktyka, a o istocie procesu przesądza, ich dyfuzja, połączenie. Uczestnicy 

wywiadu wskazali jednak na istotną kwestię w ramach zagadnienia, otóż tradycyjny 

podział: uczelnia to wiedza teoretyczna, naukowa, a przedsiębiorcy praktyka, i 

wdrażanie pewnych rozwiązań, zdezaktualizował się. Zdaniem badanych wiedza i teoria 

nie są już domeną ośrodków naukowych, gdyż te nie nadążają i nie śledzą w odpowiedni 

sposób zmian zachodzących na rynkach i w poszczególnych branżach. Natomiast 

przedsiębiorcy, kierując się potrzebami, chcąc odpowiedzieć na wyzwania rynku, 
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oczekiwania klientów, wymogi technologiczne dysponują bardziej aktualną i  szerszą 

wiedza niż w tej chwili ośrodki naukowe, które takim potrzebami się nie kierują.  

„transfer to dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń między  uczelnią a 

przedsiębiorstwem” P5 

 

 „wymiana między ośrodkami jakimiś, które mają bazy danych” P6 

 

„połączenie teorii z praktyką, gdzie teoria jest po stronie uczeli ” P3  

 

 „choć w zasadzie to jest obustronne, więc tutaj tym bardziej w tej chwili jeśli chodzi o 

nauki techniczne to ja bym powiedział, ze jest całkowita równowaga, nawet jest 

przesunięcie teorii po stronie przedsiębiorcy” P2 

 

„w naszym przypadku już jest więcej teorii po naszej stronie (…)gdyby tylko uczelnia 

miałaby czas aby tą teorię przetworzyć i opisać, ale musiałaby chcieć mieć czas (…) wiedza 

jest po prostu bliżej sprzedaży i mamy do niej bezpośredni dostęp, do miejsc w których to 

powstaje. Jeżeli my pomożemy uczelni szybciej dotrzeć, to może być lepiej” P1 

 

 

II. Przykłady transferu wiedzy i komercjalizacji badań. 

Badani mieli trudność aby wymienić własne doświadczenia związane z kompleksowym 

procesem transferu wiedzy, wdrażania.  Jeden przykład wskazywał na współpracę  

ZACHEM-u z UTP, natomiast duga egzemplifikacja udanej współpracy z Uczelnią w 

regionie dotyczyła UMK i była bezpośrednim doświadczeniem uczestnika wywiadu.  

„z tego co pamiętam to takim przykładem jest współpraca Zachem-u i UTP, oni to później 

wdrożyli zagospodarowanie jakiś tam osadów ściekowych, posadzili też wierzbę 

energetyczną (…)nawet ta współpraca została nagrodzona (…) rzeczywiście musi być 

zbieżność, aby uczelnia byłą zainteresowana badaniami i żeby miała w tym jakieś 

doświadczenie” P5 

 

Poza powyższymi przykładami podkreślić należy, iż przedsiębiorcy współpracują w 

zakresie prowadzenia badań z uczelniami i ośrodkami badawczymi, jednak współpraca 

ta ma charakter fragmentaryczny, dotyczy wybranych etapów działań badawczych, ma 

raczej formę zlecenia poszczególnych działań, na zasadzie podwykonawstwa, 

realizowanego przez uczelnię.  Współpraca ma charakter wycinkowych, segmentowy, 

zlecanie są poszczególne etapy badań, testy do wykonania i nie jest kompleksowa 

współpraca w ramach danego projektu badawczego czy wdrożeniowego. Główne 

powody dla, których przedsiębiorcy  w ogóle decydują się na zwrócenie się do Uczelni o 

pomoc to ograniczenie sprzętowe (brak odpowiednich laboratoriów czy maszyn) a 

ograniczenie wiedzowe, nie pozwalające na przykład na pełna interpretację danych,  
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„tutaj przykład z moje podwórka, z branży drzewnej, sklejek, jest dokładnie tak jak mój 

przedmówca mówił do pewnego momentu robimy to sami, zależy jakim sprzętem 

dysponujemy i co to jest, ale w pewnym momencie, wiemy co chcemy uzyskać ale nie mamy 

potrzebnej aparatury aby móc wykonać jakieś badanie, zgodnie z jakąś normą, zgodnie z 

jakimiś parametrami; i wtedy szukamy, czy to jest uczelnia czy jakiś wydział konkretnie z 

technologią drewna związane, czy to są jakieś instytutu, którą mogą nam jakieś badania 

zrobić (…) i dostajemy czy to jest jakiś certyfikat, czy sprawdzanie z badań, które w 

momencie wprowadzania wyrobu na rynek jest bardzo potrzebne”P6 

 

„ze względu na specyfikę branży gdzie uczelnie nie kształcą fachowców w tym kierunku w 

Polsce , dlatego każda firma z branży ma swój dział badawczo-rozwojowy i opracowania 

takie nowe robimy sami bo jesteśmy zdani sami na siebie i dochodzimy w pewnych 

momentach do wniosków, że ze względów na brak pieniędzy, brak inwestycji w apartuę nie 

jesteśmy w stanie zrobić pewnych badań i bardziej nam się opłaca fragmenty zlecać (…) 

nawet bez interpretacji, bo nie mam prawa wymagać interpretacji jeśli ktoś w tym nie 

siedzi (…) ogranicza się to do zleceń, wąskich specyficznych badań, na zasadzie 

podwykonawcy ” P4 

„no i musimy się właśnie zwracać do uczelni z konkretnym tematem, wiedząc, ze jednak 

(…)do tych najlepszych, którzy jeszcze zostali na Uczelnia i możemy się na kimś oprzeć 

mając swoje własne rozeznanie i wspomagać się” P2 

 

III. Bariery skutecznego transferu wiedzy  

W różnych momentach wywiadu rozmówcy wskazywali na uwarunkowania 

skutecznego transferu wiedzy oraz bariery naukowej współpracy między uczelniami i 

przedsiębiorcami, które hamują rozwój aplikacyjności w regionie. Za najbardziej istotne 

uznane zostały:   

 Rozbieżność interesów – podstawowym i koniecznym warunkiem udanej 

współpracy i skutecznej aplikacyjność jest według badanych zbieżność 

interesów uczelni i przedsiębiorcy; działania uczelni skupione są na 

rozbudowie zupełnie innych funkcji, niż oczekują przedsiębiorcy, brak jest 

zbieżnych płaszczyzn współpracy, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie, 

że uczelnie funkcjonują w zupełnie nie przystającej do realiów rynku 

rzeczywistości;  

„uczelnie żyje swoim życiem my żyjemy swoim, uczelnia musi coś sobie tam wyprodukować 

ilość papieru i nie ma czasu żeby się zająć lepszymi rzeczami, co będzie się tam technologią 

zajmować, ona musi swoje zadania spełniać” P1 

 Biurokracja i formalizm  

 Długotrwałe procesy decyzyjne 
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 Skostniałość uczelni, błędne kierunki badań – ośrodki naukowe i uczelnie 

nie są dla przedsiębiorców i firm ani partnerem działań, ani konkurentem 

gównie ze względu na proces stagnacji, któremu podlegają; według 

badanych podmioty te skupiają się głownie na przetrwaniu, nie rozwoju, a 

co za tym idzie nie podejmują nowych wyzwań, nie wprowadzają nowych 

kierunków badań, nie aktualizują wiedzy, są nieelastyczne;  

„uczelnie raczej zajmują się w tej chwili badaniami podstawowymi, tym się zajmowały 

zawsze, przez co trochę skostniały, oderwały się od realiów, od przemysłu, a inna sprawa 

to jest praktycznie taka, że nowa wiedza przychodzi wraz z firmami które dostarczają 

surowce, powiedzmy półprodukty i te firmy docierają do przedsiębiorstw bezpośrednio. Tej 

wiedzy najnowszej nie mają uczelnie , bo w interesie tych firm nie jest pójście do uczelni bo 

jest to bezproduktywne, uczelnia tego nie kupi” P4 

 Kadra naukowa – podstawowy zarzuty jakie zostały sformułowane pod 

adresem kadry naukowej dotyczą kwestii związanych z finansami; 

ekonomiczne (finansowe) ukierunkowanie pracowników naukowych 

determinuje w głównej mierze działania tej grupy zawodowej, co obajwia 

się następującymi negatywnymi konsekwencjami:  

 

a) skupianiem się naukowców na projektach (kilku jednocześnie) 

dochodowych, gwarantujących wysokie wynagrodzenia, których nie 

realizują kompleksowo lecz zajmują poszczególne funkcje; 

 „wielość tych programów pomocowych dla uczelni jest tak duża, że ci którzy są dobrzy 

zarabiają skacząc z jednego projektu na drugi i nie mamy możliwość przytrzymać 

kogokolwiek we współpracy (…) nawet te vouchery badawcze teraz, bo już było trudno 

wyciągnąć kogoś z wiedzą do swojej pracy, a w tej chwili to wszyscy będą pozajmowani 

robieniem szybko pieniędzy, na jakiś płytkich tematach, do tematów trudnych będzie 

zdecydowanie ciężej wyciągnąć naukowców” P2 

„dobry doktorant w zasadzie teraz buduje chałupę i dla niego najważniejsza jest 

inwestycja w siebie i naprawdę oni się mają o wiele lepiej teraz niż przemysł” P4 

 

b) podejmowaniem pracy etatowej, ale także zleceń na kilku uczelniach, co 

w rezultacie powoduje całkowity brak identyfikacji z miejscem pracy, 

katedrą czy wydziałem i możliwością skupienia się na specjalistycznej 

pracy zawodowej, projektach badawczych;  

„to też jest problemem dla nas, że osoby, które pracują na jednej uczelni pracują też, na 

drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej i to wszystko się gdzieś bardzo rozmywa, nie ma 

utożsamiania z jedną jednostką, z projektami, które są prowadzone, tylko to jest jak już to 

zostało wspomniane mocno biznesowe podejście (…) pewien profesor z wybrzeża 

powiedział wprost, ze on dom buduje” P3 
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c) pewną arogancją w komunikacji interpersonalnej, w rozmowach z 

przedstawicielami biznesu, która kreuje wyobrażenie o całej grupie 

zawodowej i  nie pozostawia wątpliwości na w zakresie ekonomicznych 

celów nadrzędnych;  

 

„to nie jest tak, aby te osoby pracowały pro publico bono, ale jeśli w pierwszej rozmowie w 

trzecim zdaniu padają dosyć bezpośrednie propozycje i pytania to też chyba nie tak 

powinno to wyglądać, bo na wszystko jest jakieś miejsce i czas, no bo wszyscy chcą zarobić, 

i biznes chce zarobić i uczelnia chce zarobić i ci ludzie którzy na uczelni pracują, ale to się 

wymyka pewnym standardom moim zdanie, czy nawet dobremu smakowi  nawet” P3 

 

 Brak specjalistów – jest to bezpośrednia konwencja dwóch uwarunkowań: 

powyższej opisanego interesu ekonomicznego, którym kierują się 

naukowcy (wielość etatów, rozdrobnienie merytoryczne w  

powierzchownych projektach itd.)  oraz braku odpowiedniego kształcenia 

i możliwościami szybkiego przekwalifikowania;  

„ teraz to panuje taka łatwość przekwalifikowania się, brakuje ludzi twardo osadzonych w 

jednym temacie, nie chcą się specjalizować” P2 

 Uczelnie nie prowadzą żadnych badań rynkowych ani nie diagnozują 

zapotrzebowania - w zakresie pozyskiwania funduszy przez naukowców z 

różnych programów pomocowych ( w tym z Urzędu Marszałkowskiego) na 

etapie aplikacyjnych koniecznym jest przedstawienie sposobu 

komercjalizacji badań, co powinno stanowić początkowy etap prac i badań 

doktorskich, czy nawet warunek ich rozpoczęcia;  

„muszą wskazać co z tym badaniem zrobić, to nie jest tylko sztuka dla sztuki chociaż na 

początku tak to się wydaje, to też jest to o tyle przykre, że Uczelnia nie prowadzi żadnych 

badań, ani rozeznania rynku i nie wie na co jest zapotrzebowanie (…) i teraz siedzimy, na 

trzecim roku studiów doktoranckich i zastawiamy się jak on może skomercjalizować 

wyniki swoich badań, swoją prace doktorską” P5 

„brakuje zaangażowania uczelni, bo uczelnia będąc w danym regionie musi wiedzieć co się 

dzieje, jakie są przedsiębiorstwa, nie może być cały czas tak, że to przedsiębiorca wychodzi 

cały czas do uczelni, bo w tym będzie rynku, nie ma nawet czasu, musi wyjść ta druga 

strona (…) my tak na przykład zaczęliśmy współpracę z UKW, to był wydział fizyki i 

matematyki, tam powstawała katedra konstrukcji drzewnych i po prostu profesor się do 

nas zwrócił, ze wyposaża laboratorium i czy byśmy nie pomogli i od tego się zaczęło (…)i 

kontakt się rozwijają czy mają jakieś projekty unijne, to nas zaprasza6ją, przychodzą z 

jakaś tam propozycją” P7 
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 Proces komercjalizacji – uczelnie według badanych mają błędne 

wyobrażenie komercjalizacji badań i wychodzą z założenia, że kończy się ona 

na etapie upowszechnienia wyników badań, a nie procesie wdrożeniowym, 

to co dla ośrodków naukowym jest końcowym etapem procesu 

komercjalizacji, dla przedsiębiorców stanowi punkt wyjścia do 

aplikacyjności, jednak uczelnie przekonane są już o zakończeniu tego procesu 

i nie podejmują dalszych działań; 

„ komercjalizacja powinna pójść dużo dalej, bo dla uczelni komercjalizacja kończy się na 

tym, ze wyda jakieś opracowanie, biuletyn, książkę, czy co tam jeszcze, natomiast dla mnie 

to jest dopiero początek, ja wtedy kiedy to wszystko dostaje przetwarzam i u mnie klient 

tego próbuje, to jest komercjalizacja dla każdego przedsiębiorcy… dla uczelni to jest coś 

innego, dla nas to jest coś innego, bo komercjalizacja to dla nas to, co ten pojedynczy klient 

dostaje do ręki ” P7 

 Absolwenci – szkoły, uczelnie nie kształcą zgodnie z oczekiwaniami rynku, 

istnieje duży deficyt kompetencyjny w wykształceniu absolwentów i 

zapotrzebowaniem pracodawców, brakuje także dobrej kadry kształcącej;  

„(…) bo teraz już nie ma szkolnictwa zawodowego, a szkoły kształcą w tej informatyce, dla 

mnie to bzdura, bo jak przychodzi facet po uczelnie elektrycznej, elektronicznej i nie wie co 

to są podstawowe układy elektryczne, albo maszyna elektroniczna to ja musze mu dać cały 

algorytm i do tego algorytmu założenia mu dać, to faktycznie przedszkolak by zrobił(…)tu 

jest problem, ze nie mamy tych dobrych ludzi, a dobre, światowe firmy wyciągają tych 

najlepszych z wydziałów i zostawiają w takich ośrodkach: Gdańsk, Warszawa i Wrocław, 

to są dla mnie najmocniejsze, no i w efekcie nie mamy na kim pracować (…) i tu jest duża 

rozbieżność jak na razie i mało tego nie ma naukowców, którzy by mogli szkolić w tym 

zakresie ” P2 

 Brak otwartości na zmiany – czynnik, który jest podstawowym, w całym 

powyższym katalogu barier, gdyż nawet jeśli nawiązany jest kontakt z 

pracodawcami, zorganizowane jest spotkanie, przedsiębiorcy mają 

możliwość wypowiedzi i zasygnalizowania problemów, to nie przynosi to 

żadnego efektu, bo uczelnia ma swoje zasady i jest całkowicie zamknięta 

na zmiany; 

 

„przychodzą absolwenci, którzy mają dużą wiedzę teoretyczną i mało praktyki, ale też 

sobie nie radzą na przykład z komunikacją interpersonalną, takich szkoleń miękkich im 

brakuje, no i właśnie odpowiedź była taka, ze uczelnia uważa, że to nie jest potrzebne w 

programie no i tego to oni się nauczą w pracy, jeśli pracodawcy się nie podoba ten brak 

umiejętności to wyśle pracownika na szkolenia, to wiec jest wszystko takie spotkanie na 

uczelni niewiele wniosło i było odczuć, że jest jakaś ściana i oni tam mają jakieś swoje 

wyobrażenie i z tego dialogu tak w sumie to nic nie wyszło” P5 

Analiza SWOT dla procesów aplikacyjnych – agregacja indywidualnych odpowiedzi. 
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Mocne Strony Słabe strony 

 Zaplecze sprzętowe – często 
niedostępne dla małych i średnich 
firm 

 Dostęp do literatury (w tym 
akademicka komputerowa- 
niedostępna dla przedsiębiorstw) 

 Coraz większa chęć współpracy  
 Dostęp do wiedzy i możliwość 

współpracy z różnymi uczelniami i 
instytutami  

 UMK: Centrum badań ( w tym 
przypadku nad Historią i Kulturą 
Wyżywienia) 

 W regionie silne, ale nie 
wystarczające niektóre kierunki 
naukowe  

 Współpraca Uczelni z regionu z 
ośrodkami zagranicznymi  

 Dostęp do ogólnoświatowych 
zbiorów i publikacji  
 

 Brak elastyczności Uczelni w 
zakresie dostosowywania się do 
otocznia (w tym brak nowych 
pomysłów) 

 Brak znajomości stosowania 
najnowszych rozwiązań 
stosowanych w przemyśle  

 Praca naukowców na kilku etatach  
 Zbyt niski poziom wiedzy  
 Słabo rozwinięte laboratoria  
 Biurokracja i brak wyjścia do 

środowiska biznesu  
 Bardzo wysokie koszty zleconych 

badań dla przedsiębiorstw  
 Brak silnych kierunków ścisłych o 

pożądanych przez gospodarkę 
specjalizacji 

 Duże koszty biurokratyczne 
realizowanych projektów 
(jakichkolwiek)  

 Po stronie samorządu zbyt małe 
środki na popularne programy  

 Przedsiębiorcy mają zbyt małe 
tradycje współpracy z Uczelniami  

 Kadra Uczelni wśród której znajdują 
się osoby o wysokich kwalifikacjach, 
talencie i zaangażowaniu  

 Zbyt duży nacisk po stronie Uczelni 
na informatykę a zaniedbanie 
podstaw ścisłych nauk technicznych 
(układy elektroniczne, maszyny 
elektryczne)  

 Niskie kryteria oceny studiujących – 
słaby poziom wyszkolenia, być może 
wynikający z masowości szkolnictwa 
wyższego i trybu zaocznego  

 Wyszkolenie absolwentów powinno 
być specjalistyczne i określone  np. 
elektryk powinien być dobrym 
elektrykiem, a nie wszystkim po 
trochu  

 Po stronie instytucji wdrążających i 
projektowych: ocena i rozliczanie 
działań badawczych i innowacyjnych 
od strony fin sowo – biurokratycznej 
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IV. Inicjowanie współpracy  - transfer wiedzy  

 

Potwierdza się hipoteza zakładająca, iż kontakt w ramach współpracy z Uczelnią 

inicjowany jest przez indywidualnie z  zainteresowaną osobą (naukowcem). 

Przedsiębiorcy nie dokonują rozeznania w zakresie funkcjonowania na danej uczelni 

jednostek ds. kontaktów z przedsiębiorcami. W zakresie inicjowania współpracy 

badawczej czy wdrożeniowej dominuje:  

 

 Ocena Uczelni  przez pryzmat osiągnięć osobistych naukowców – bez znaczenia 

wydaje się być kontekst instytucjonalny;   

„my dobrze współpracujemy z profesorem z Wydziału Technologicznego UTP, on zawsze 

stara się pomóc, zawsze ma czas, pracuje na jednej uczelni i silnie się z tym identyfikuje, 

jest terminowy, jak zaczyna sprawę to kończy i ma czas dl biznesy; spotykamy się co 

a nie od merytorycznej 
 Uczelnie: brak otwartości na 

potrzeby rynku (często 
podyktowane brakiem pieniędzy) 

 Brak współpracy pomiędzy różnymi 
stowarzyszeniami, organizacjami, 
IOB 

 Niska wartość tzw. voucherów 
badawczych 

Szanse Zagrożenia 

 Dotacje sprzętowe z UE, środki unijne 
na finansowanie procesu transferu 
wiedzy  

 Bezpośrednie umowy z przemysłem 
w zakresie praktyk, stażów, 
wykładów na terenie zakładów pracy  

 Rozszerzenie współpracy nad 
projektami mającymi zastosowanie 
dla przedsiębiorców (!) przy pomocy 
środków unijnych  

 Tworzenie spotkań w trakcie których 
można wymieniać spostrzeżenie, 
doświadczenia , rozmawiać o 
współpracy z gospodarką, o 
oczekiwaniach i wyciągać wnioski (!) 

 Fundusze unijne z regionalnych 
programów  

 Zainteresowanie, nagłośnienie 
współpracy z gospodarką i 
komercjalizacją 

 Transfer zdolnych naukowców z 
Uczelni do koncernów 

 Zbytni formalizm  
 Biznesowe podejście Uczelni, czyli 

nastawienie na zysk ekonomiczny  
 Brak ścisłych kierunków i nowych 

osób po stronie kadry oraz 
absolwentów  

 Rozbieżność interesów – rozbieżność 
celów i działań placówek naukowych 
i środowiska biznesu 

 Zaangażowanie całej energii w 
działania pozorne i formalne – 
Uczelnie  

 Dalsze kostnienie instytucji i 
tworzenie barier formalnych  
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miesiąc a nie na 15 min raz na pół roku w korytarzy na kawie przy maszynie, rzadko się 

zdarza taka osoba” P3 

 

 Poszukiwanie konkretnych osób poprzez publikacje naukowe, konferencje 

oraz kontakty formalne i nieformalne;  

 

„jeśli ktoś obserwuje swój rynek i poszukuje ciekawych przełożeń na to co robi, to 

obserwuje także co w tym zakresie robi kadra naukowa; jeśli jest wydana książka jakis tam 

periodyk i możemy się zwrócić do tej osoby (…) to jest jednoznaczne z tym jakbym się 

zwracał do uczelni, bo jest tam jakaś katedra (…), jeśli on podjął wyzwanie wydania 

takiego czegoś to musi mieć świadomość, ze w tym względzie musi się coś zmieniać, więc 

szukam z nim kontaktu, to oczywiście może się przełożyć na całą katedrę, ale nie musi, na 

pewno nie jest stroną wyjściową uniwersytet jako uniwersytet, albo katedra, dlatego że ja 

nie mam czasu na zabawy takie żeby przepychać się” P7 

 

„oni tez do nas wychodzą, jeśli jest dobry to on sam szuka kontaktu i to nawet może być 

tylko rozmowa, i sama rozmowa na przykład wystarczy, aby stwierdzić, że jest dobry” P2 

 

„też konferencje i targi, ci ludzie wtedy się pokazują”” P3 

 

„teraz każda uczelnia ma stronę internetową, tam są wszyscy naukowcy i zakres badań 

jaki prowadzą i my tak nawiązujemy kontakt”P4 

 

 Przeświadczenie o tym, że instytucjonalne zainicjowanie kontaktu z ośrodkiem 

naukowym uczelnią, ze względu na sposób jej funkcjonowania, zasady, procedury 

jest:  

 

Zbyt czasochłonne 

„ to nie może wyglądać w ten sposób, że firma x wysyła zapytanie do prorektora, czy jakieś 

innej jednostki odpowiada automat, że prorektor jest na dwutygodniowym urlopie, a 

później mijają kolejne dwa tygodnie ciszy, a później odpisuje pani Zosia, że w sumie ta 

osoba mogłaby się tym zająć, ale to trzeba zweryfikować we własnym, a jak ja mam stracić 

miesiąc, aż pani Zosia mi odpisze, że mam to sobie zweryfikować we własnym zakresie, to 

ja wole zrobić to własną drogą w dwa dni” P3 

 

„co kwartał chodzić i pukać i pytać” P6 

 

Zbyt kosztowne  

 

„kierowanie zleceń przez uczelnie jest bardzo czasochłonne w sensie proceduralnym, po 

drugie jest cholerne drogie, rozwiązuje to się najczęściej w taki sposób, że uczelnie maja 

jakieś fundacje, które działają w ten sposób, że ten bezpośrednio temu panu płacę 
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(…)narzuty jakie sobie dają uczelnie, do faktycznych kosztów badania są takie, ze nie 

zawsze to się opłacić, a można to zrobić na skróty, co jest i szybsze, uczelnia bierze haracz 

duży” P4 

 

 

Finansowanie 
 

Finansowanie procesu transferu wiedzy pozostaje jednym z najbardziej newralgicznych 

i problematycznych uwarunkowań wpływających na procesy wdrożeniowe. W zakresie 

finansowanie możemy wyróżnić trzy obszary, co do których ustosunkowali się badani:  

1) Finansowanie zewnętrzne (instytucje państwowe, samorządowe, unijne):  

 Odmienne spoby finansowania i wysokości środków przekazywanych na 

prace przemysłowe (80 % dotacji) i rozwojowe (40 % dotacji) – te 

ostatnie mniej dofinansowane, ale bardziej oczekiwane przez 

przedsiębiorców  

 Przedsiębiorcy doceniają działania Urzędu Marszałkowskiego i Polskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego i wdrażanych programów zarówno w 

zakresie innowacyjności jak i badań wdrożeniowych („bon na innowacje” 

oraz „voucher badawczy”), postulują konieczność takich przedsięwzięć;  

„to nie jest tak do końca, bo gdyby nie bony na innowacje, czy vouchery badawcze to 

małym i średnim biznesem nikt by się nie zainteresował, nikt nie chciałby z nami 

rozmawiać” P3 

 Badani wskazują jednocześnie, iż programy te mimo właściwej idei nie 

gwarantują adekwatnych do potrzeb środków, przez co mogą nie 

przynieść oczekiwanych rezultatów;  

„musi być 80% dofinansowania zarówno na badania i prace przemysłowe jak i rozwojowe, 

bez rozróżniania tych dwóch, bo cały czas w naukach technicznych musimy mieć wsparcie, 

Siemens i podobne już się dosyć nażerowały (…) to też jest wina samorządu, bo oni nie 

starają się wychwycić naszych wyrobów (…) u nas jest tak jest niestety takie 

przeświadczenie, że polskiego g. Polak nie kupi” P2 

 Krytyce poddano także koszty realizacji wszelakich projektów: zdaniem 

uczestników wywiadu, efektywność projektów wzrosłaby, gdyby środki 

na obsługę biurokratyczną projektu przeznaczano kwoty niższego rzędu 

„brak elastyczności w zarządzaniu środkami po stronie tego, kto określa dla nas 

konkurs(…)” P7 

 

„ale dochodzi też do takich absurdów; w zeszłym roku skorzystaliśmy z bonu na innowacje, 

no tam pchełka była piętnastotysięczna, a obsługa tego projektu kosztowała trzydzieści 

pięć tysięcy, to zupełne kuriozum, abstrakcja, firma i jednostka badawcza uzyskała pomoc 

piętnastu tysięcy, a podmiot – KPZiP, który to rozliczał pomoc w wysokości trzydziestu 
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pięciu tysięcy na to działania, gdzieś to jest oderwane od rzeczywistości , bo relacja 

powinna być odwrotna(…)”P3 

 

„a co my mamy robić kiedy faktycznie te prace naukowe wymagają dużych nakładów i 

faktycznie zadłużamy się coraz bardziej prowadząc te prace i musimy trzymać na to 

specjalnie księgowe czy jakiś doradców; nic się nie upraszcza w tym zakresie, a tylko się 

komplikuje (…) chyba to idzie z Unii, bo w zasadzie oni na wszystko mieć podkładki; ja 

przystępując do pisania projektu powinienem określić jacy ludzie będą to robić, to bzdura 

totalna, bo ci ludzie się zmieniają(…)” P2 

 

„nikogo nie interesuje w tej innowacyjności, (która nie istnieje) nasze parametry, tylko nas, 

bo my musimy na przykład ten produkt sprzedać, a tych z góry nie interesują w ogóle 

parametry, nie jestem oceniany za parametry, tylko za to że faktura przyszła z innym 

rachunkiem” P2 

 

„w tych projektach PARP-u ja mam określić przy dzisiejszych warunkach jaka będzie moja 

sprzedaż za trzy lata, ile osób zatrudnię” P3 

 

 Duże oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do funduszy unijnych, 

przy innym ukierunkowaniu także istniejących programów ( postulowane 

mniejsze dotacje na projekty miękkie) 

„pieniądze są (…) nam nie są potrzebne szkolenia, które nic też nie dają, ja patrzę na te 

szkolenia, które są organizowane i są bezsensowne” P2 

 

2) Uczelnie i ośrodki badawcze :  

 Wskazano na rozbieżność celów i interesów uczelni oraz gospodarki, brak 

zainteresowania współfinansowaniem oraz biznesowy charakter 

instytucji, zwróconej w dużej mierze na zyski finansowe (także kadry 

naukowej) 

 Zbyt drogi proces aplikacyjność na uczelni może być przeprowadzony 

prze fundację przy ośrodku naukowym,  

„fundacja nie bierze takich środków jak uczelnia, a odciąża tych naukowców od 

papirologii, która ich odrzuca” P4  

 

 Przedsiębiorcy mają świadomość konieczności narzutów jakich oczekują 

uczelnie, jednak wskazują na pozytywne przykłady, w których naukowcy 

podejmują się znalezienia odpowiednich programów finansujących  

 

„my robimy to inaczej, zgłaszam się z jakimś problemem, oni szukają takiego programu 

(finansowania), który im odpowiada i nam, a do uczelni idzie zawsze 30% z 

wynagrodzenia naukowca” P2 
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3) Przedsiębiorcy  

 Konieczność kredytowanie wszelkich działań badawczych i 

wdrożeniowych, ciągłe inwestycje w nowe rozwiązania wymagają 

konieczności ciągłego pozyskiwania środków (dominującą formą 

kredyty);  

„ja z kredytów, jestem zadłużony  po uszy” P2  

 

 


