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inLAB w praktyce
oferta inLAB oraz funkcjonowanie 

laboratorium

Anna Pomianowska-
Kardaś

Dyrektor inLAB

Leszek Lyczmański
Specjalista ds. projektów B+R

inLAB – testowanie czas zacząć …

Jednostki naukowe, które testowały model to:

• Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

inLABy powołane zostały w środowisku uczelni
publicznej i prywatnej.
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Zespół inLAB

Zespół składa się z 3 osób, z których każda posiadała 
niezbędne do sprawnego funkcjonowania kompetencje:

• dyrektor inLAB

• specjalista ds. projektów B+R

• pracownik biura 

inLABy zlokalizowane są na uczelniach i w ostatecznej 
formie mają być jednostkami samofinansującymi się ze 
środków zewnętrznych.

Rozpoczęcie funkcjonowania jednostki 

inLAB

Istotnym elementem zapewniającym efektywne działanie 
inLAB jest jego właściwe umocowanie w strukturze 
Uczelni.

Niezbędnymi działaniami w początkowej fazie 
funkcjonowania było skonstruowanie oferty inLAB 
poprzedzone rzetelnym zbadaniem potencjału jednostek 
naukowych na Uczelni, a także konsekwentne budowanie 
marki inLAB wewnątrz Uczelni.
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Klienci inLAB

Odbiorcy inLAB:

• firmy oraz jednostki B+R działające przy 
przedsiębiorstwach,

• pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni oraz 
studenci.

W kolejnym okresie funkcjonowania inLAB, istotne było 
prowadzenie działań marketingowych i PR-owych 
zmierzających do budowania trwałych relacji opartych na 
wzajemnych korzyściach: 

• działania podażowe

• działania popytowe  

Różne nastawienie przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, z którymi odbywaliśmy spotkania w
różny sposób nastawieni byli do idei współpracy z
uczelnią:

• pozytywne sygnały płynęły od firm z dużym
potencjałem do współpracy z uczelnią,

• nastawienie negatywne przejawiały firmy, które miały
wcześniej złe doświadczenia związane ze współpracą z
jednostkami naukowymi.



2014-05-14

4

Wybór projektów do realizacji

Każda z jednostek inLAB posiadała środki pieniężne, 
które przeznaczone były na realizację projektów B+R.

W wyborze projektów do realizacji kierowaliśmy się 

kryterium różnorodności. 

Projekty w branżach:

- transportowej - informatycznej

- przetwórstwa metalu - rekreacyjnej

Realizacja projektów B+R

Każda współpraca z przedsiębiorstwem, dla którego
realizowany jest projekt wymaga sformalizowania.
Istotnym punktem umowy są zapisy dotyczące praw
autorskich.

Jednostka inLAB powołuje zespół badawczy, który
odpowiedzialny jest za rzeczową realizację projektu.

Cenną wskazówką w wyborze zespołu badawczego jest
kwestionariusz potencjału środowiska akademickiego w
zakresie prac B+R.
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Realizacja projektów B+R

• rolą inLABu na tym etapie było nadzorowanie działań
zespołu badawczego, w szczególności dbałość, by prace
przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem

• zespół inLAB pozostaje również w stałym kontakcie
z przedsiębiorstwem dla którego realizowany jest
projekt

Oferta inLAB

inLAB to:

• gotowe rozwiązanie organizacyjne zainspirowane 
fińskimi doświadczeniami

• przetestowany na prywatnej i publicznej uczelni 
sposób postępowania zmierzający do inicjowania 
transferu wiedzy 
z jednostek naukowych do firm

• sprawna realizacja projektów badawczo-rozwojowych
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Anna Pomianowska-Kardaś
anna.pomianowska@byd.pl

Leszek Lyczmański
lyczmanski@pte.bydgoszcz,pl
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