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1. Wstęp 
 
W ramach niniejszego badania proponujemy szerokie ujęcie przedsiębiorczości akademickiej. 
Przedsiębiorczość akademicka stanowi nowy wymiar przedsiębiorczości rozwijanej na styku 
nauki i gospodarki i związana jest z koncepcją Uniwersytetu III Generacji, w myśl której 
dotychczasowy model uniwersytetu, oparty na edukacji i badaniach naukowych, zostaje 
poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości (tzw. trzecia misja), rozumianej jako 
kształtowanie proaktywnych zachowań umożliwiających samodzielne działanie na rynku.  
W wąskim ujęciu przedsiębiorczość akademicka utożsamiana jest głównie ze spółkami 
odpryskowymi, podczas gdy ujęcie szerokie definiuje dodatkowo przejawy 
przedsiębiorczości akademickiej, które zmierzają do komercjalizacji wyników badań  
w oparciu o umowy licencyjne, prowadzenie badań na zlecenie przemysłu, wspólne 
wdrożenia wyników badań prowadzonych w konsorcjach naukowo – przemysłowych itd. 
Ponadto, przedsiębiorczość akademicka przejawiać się może w istnieniu tzw. liderów 
kooperacyjnych form transferu technologii1, czyli wybitnych naukowców, łączących talent 
organizacyjny z pasją wdrożeniową, cieszących się zasłużonym szacunkiem wśród kadry 
kierowniczej przedsiębiorstw. Działalność tych liderów skutkuje realizacją wielu 
interesujących projektów badawczych w ramach współpracy przedsiębiorstw i jednostek 
naukowych. Ten aspekt jest bardzo istotny z uwagi na fakt, że komercjalizacja wiedzy  
w formie firm odpryskowych sprawdza się tylko w niektórych sytuacjach, a są branże (np. 
lotnicza), w których komercjalizacja możliwa jest co do zasady wyłącznie we współpracy  
z przedsiębiorstwem mającym potencjał wdrożeniowy opracowanego rozwiązania. Formy 
przedsiębiorczości akademickiej zaprezentowane są na Rysunku 1. 
 
W ostatnich latach w Polsce zjawisko przedsiębiorczości akademickiej przybrało na znaczeniu 
m.in. ze względu na podaż środków finansowych (np. PO IG, Programy NCBR) zachęcających 
podmioty ze świata nauki i przedsiębiorstw do wspólnej realizacji badań naukowych  
i wdrażania ich wyników. W Polsce od kilku lat mają miejsce zmiany systemowe dotyczące 
reformy nauki i szkolnictwa wyższego, które zmierzają do lepszego wykorzystania potencjału 
badawczego uczelni oraz instytutów naukowych poprzez integrację z otoczeniem społeczno- 
gospodarczym (tworzenie regionów wiedzy) na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej 
gospodarki. Nie można zapominać o możliwościach i rosnącej roli instytucji innych niż 
uczelnie, np. instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN w tworzeniu spółek 
odpryskowych oraz kooperacyjnych formach transferu technologii. Nawiązujemy tutaj do 
uregulowań prawnych pozwalających instytutom badawczym oraz jednostkom naukowym 
PAN tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach 
oraz osiągać przychody z tego tytułu2. 
 
Przedsiębiorczość akademicka, nierozerwalnie związana z koncepcją Uniwersytetu III 
Generacji, jest w Polsce zjawiskiem stosunkowo nowym. Polskie uczelnie dotychczas skupiały 
swoją uwagę przede wszystkim na działalności dydaktycznej oraz na badaniach, pomijając 
niejako znaczenie ich konkurencyjności oraz przydatności w gospodarce. Obserwując trendy 
światowe należy stwierdzić, że najlepsze uczelnie jak np. Massachusetts Institute of 
Technology, University of Cambridge, Stanford University czy też Imperial Collage London, 

                                                

1 J. Cieślik, K. Matusiak, J.Guliński, A. Skala-Poźniak. Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Poznań–Warszawa 2011. 
2 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 
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bardzo dużą uwagę skupiają na tworzeniu i wspieraniu firm odpryskowych3. Aktywność 
przedsiębiorcza promowana jest nie tylko wśród aktualnych studentów czy pracowników 
uczelni, ale także ich absolwentów. Z jednej strony spin-offs / spin-outs pozwalają uczelni 
oraz jej pracownikom na czerpanie zysków z wdrożenia w praktykę biznesową nowatorskich 
rozwiązań i efektów prac badawczych, a z drugiej sukces firm zakładanych przy uniwersytecie 
skłania innych ludzi do podjęcia studiów akurat na tej, a nie innej uczelni, jako dostarczającej 
najbardziej przydatnej oraz praktycznej wiedzy. Występuje swego rodzaju sprzężenie 
zwrotne transferu know-how pomiędzy pracownikami naukowymi, a studentami  
i absolwentami ze sfery biznesowej4. 
 

Rysunek 1 Formy przedsiębiorczości akademickiej. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Cieślik, K. Matusiak, J.Guliński, A. Skala-Poźniak. Edukacja dla 
przedsiębiorczości akademickiej, Poznań – Warszawa 2011 
 

Sukces przedsiębiorczości akademickiej w proponowanym ujęciu zależy od stworzenia 
efektywnie i skutecznie funkcjonującego systemu powiązań, postaw i zachowań 
poszczególnych osób i instytucji angażujących się w przedsiębiorczość akademicką,  
a także konkurencyjnego otoczenia, zachęcającego do podejmowania wyzwań  
i angażowania się w innowacyjne przedsięwzięcia.  
 
Firma Cambridge Consultants, która od 30 lat zajmuje się inkubacją firm spin-off, jako 
czynniki sukcesu wymienia sposób wyboru przedsięwzięcia, zarządzanie, motywowanie ludzi, 
partnerstwo, tworzenie rezerw gotówkowych5. Natomiast Danish Research Unit for 
Industrial Dynamics uwypukla rolę jakości i interdyscyplinarności prac badawczo-
rozwojowych, wcześniejsze doświadczenie we współpracy z biznesem i w szeroko pojętej 
przedsiębiorczości6. W związku z tym, w ramach badania uwzględnione zostały czynniki 
determinujące przedsiębiorczość akademicką przedstawione na Rysunku 2. 
 
                                                
3 W październiku 2013 r. University of Cambridge poinformował, że uruchomił Cambridge Innovation Capital – fundusz inwestycyjny  
o kapitale 50 mln funtów, która będzie inwestować w firmy odpryskowe tworzone na bazie własności intelektualnej powstającej  
w uniwersytecie. Spółka będzie inwestować w nowe projekty na bardzo początkowym etapie rozwoju. Finansowanie funduszu pochodzi 
zarówno ze środków publicznych (Uniwersytetu) jak i funduszy prywatnych, które we współpracy z Uniwersytetem upatrują możliwość 
dostępu do atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych. 
4 F. Nowacki, Aktywność przedsiębiorcza uniwersytetu trzeciej generacji – uniwersytet czy przedsiębiorstwo [w:] D. Burawski (red.) 
Uniwersytet Trzeciej Generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Poznań 2013, str. 32 – 33. 
5 S. Łobejko, A. Sosnowska (red.), Komercjalizacja wyników badań naukowych - Praktyczny poradnik dla naukowców, MSODI, 2013. 
6 P. D’Este, S. Mahdi, A. Neely, Academic Entrepreneurship: what are the Factors shaping the Capacity of Academic Researchers to Identify 
and Exploit Entrepreneurial Opportunities?, DRUID Working Papers Nr 10-05. 

Zakładanie firm spin off / spin out 

Kooperacyjne formy transferu technologii

Przedsiębiorczość studentów i absolwentów
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� Potencjał innowacyjny własności intelektualnej powstającej w jednostkach 
naukowych – przedsiębiorczość akademicka to m.in. firmy bazujące na prawach 
własności intelektualnej powstającej w jednostkach naukowych. Firma należąca do 
„sektora” przedsiębiorczości akademickiej swoją przewagę konkurencyjną zdobywa 
poprzez praktyczne zastosowanie wyników prac badawczych, realizowanych  
w jednostkach naukowych. W konsekwencji, jakość tych prac determinuje 
konkurencyjność przedsiębiorstw akademickich.  
 

� Skłonność do współpracy pomiędzy twórcami, przedsiębiorstwami, jednostkami 
naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu – struktura udziałowców spółek 
odpryskowych powinna uwzględniać twórców oraz, w zależności od specyfiki 
przedsięwzięcia, również przedsiębiorcę branżowego, fundusz kapitału 
zalążkowego/anioła biznesu7. Jej udziałowcem może być również jednostka naukowa 
lub jej spółka celowa8. Tworzenie i rozwój takiego organizmu wymaga zdolności do 
osiągania kompromisu, umiejętności negocjacyjnych każdej ze stron, a także 
kompetencji w zakresie zarządzania. Skłonność i potencjał do organizacji tego typu 
form współpracy są nieodzownym czynnikiem sukcesu przedsiębiorczości 
akademickiej. 

 
� Dostęp do kapitału akceptującego ryzyko oraz gotowość korzystania 

z kapitału udziałowego – firmy akademickie do rozwoju potrzebują źródeł 
finansowania, które akceptują wyższe niż przeciętne ryzyko niepowodzenia, 
jednocześnie oczekując wyższej stopy zwrotu9. Innymi słowy, jeśli przedsięwzięcie 
okaże się sukcesem, to zysk z inwestycji będzie znacząco wyższy niż dla przeciętnej 
firmy. Z drugiej strony, szansa na wspomniany sukces jest mniejsza niż w przypadku 
przeciętnego start-up’u. W chwili obecnej, dostępnych jest szereg instrumentów 
wsparcia, które pozwalają sfinansować zarówno zakończenie prac B+R, jak i etap 
wdrożeniowy. Autorzy raportu podjęli próbę odpowiedzi na szereg pytań związanych  
z tym obszarem, m.in. na ile środowisko akademickie na Mazowszu ma świadomość 
istnienia tego typu finansowania oraz czy posiada umiejętności korzystania z niego? 
Czy w środowisku naukowym jest zrozumienie i akceptacja dla zasad funkcjonowania 
tego typu kapitału (udziałowego i zwrotnego)? Poszerzenie wiedzy w tych obszarach 
pozwoliło pogłębić odpowiedzi na pytania dotyczące wykorzystania istniejących źródeł 
wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz barier jej rozwoju. 

 
� Regulacje na poziomie jednostek naukowych dotyczące przedsiębiorczości 

akademickiej – większość mazowieckich jednostek naukowych posiada regulamin 
zarządzania własnością intelektualną oraz, w mniejszym stopniu, tworzenia spółek 
odpryskowych. Na etapie koncepcyjnym badania postawiono tezę, że poziom 

                                                
7 Badania na rynku brytyjskim wskazują, że spin-off zakładane przez naukowców we współpracy z już istniejącymi przedsiębiorstwami jako 
udziałowcami osiągają znacznie lepsze rezultaty. Na podstawie: D.S. Siegel, Academic Eneterprenurship: Lessons Learned For University 
Administrators and Policymakers, University at Albany. 
8 Badania na rynku amerykańskim wskazują, że spółki spin-off realizowane w partnerstwie pomiędzy naukowcami  
i przedsiębiorstwami wykazują 5-krotnie większe szanse na sukces i przeciętnie 10-krotnie wyższe przychody w porównaniu do spiin-off, w 
których naukowiec był samodzielnym przedsiębiorcą. Na podstawie: T. Astebro, C. J. Serrano, Business Parners, Financing, and the 
Commercialization of Inventions, NBER Working Paper, 2011. 
9 Badania na rynku amerykańskim wskazują, że zaangażowanie funduszy prywatnych, które uzupełniają publiczne finansowanie kosztów 
komercjalizacji istotnie zwiększają szanse na jej sukces. Na podstawie: A. Link, C. J. Ruhm, Bringing science to market: commercializing from 
NIH SBIR awards, NBER Working Paper, 2008. 

 



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

8 

znajomości tych regulaminów wśród studentów i pracowników naukowych, a także 
umiejętność stosowania ich w praktyce pozostawia wiele do życzenia. Jednakże wyłonił 
się nieco inny obraz – a mianowicie taki, że pracownicy naukowi są w niewielkim 
stopniu zainteresowani tego typu regulacjami, a postrzeganie ich zapisów jako jasne  
i sprawiedliwe nie motywuje pracowników naukowych do zachowań 
przedsiębiorczych, angażowania się w projekty, które mogą skutkować własnością 
intelektualną o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Poszerzenie wiedzy w tym 
obszarze pozwoliło pogłębić odpowiedzi na pytania dotyczące przedsiębiorczości 
akademickiej, wpływu tych regulacji na efektywność i skuteczność transferu wiedzy  
i technologii w ramach przedsiębiorczości akademickiej10 oraz barier jej rozwoju. 

 
� Kultura procesów komercjalizacji w jednostkach naukowych – kulturę procesów 

komercjalizacji w jednostkach naukowych można porównać do zasad funkcjonujących 
w ramach tzw. ładu korporacyjnego w spółkach. Jasne i sprawiedliwe zasady wyceny, 
podziału i ochrony własności intelektualnej oraz włączania się uczelni w proces 
komercjalizacji, prawa i obowiązki pracowników naukowych w tym zakresie, a także 
motywacyjne systemy wynagradzania pracowników naukowych z tytułu wykorzystania 
własności intelektualnej, to wybrane elementy tej kultury. Jaki jest poziom rozwoju 
kultury procesów komercjalizacji w mazowieckich jednostkach naukowych, mierzony 
poziomem kapitału społecznego? Jakie działania należy podjąć, aby ten poziom 
podnieść? Jakie są wyznaczniki sukcesu naukowca w mazowieckich jednostkach 
naukowych? Jakie miejsce w tym rankingu zajmuje sukces w biznesie?  

 
� Efektywne i skuteczne instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką – analiza 

zagranicznych dobrych praktyk w zakresie spółek spin-off/spin-out wskazuje, że twórcy 
(pracownicy naukowi) nie powinni przejmować funkcji zarządczych, ale przede 
wszystkim koncentrować się na kwestiach badawczych i technicznych. Rolą pracownika 
naukowego jest doskonalenie produktu/technologii pod względem technicznym – takie 
są bowiem kompetencje pracowników naukowych. Marketingiem, finansami, logistyką 
czy kwestiami organizacyjno-prawnymi firmy powinny zajmować się osoby, które 
posiadają kierunkowe w tych obszarach umiejętności i doświadczenie. Aby pracownik 
naukowy mógł skupić się na kwestiach badawczo-rozwojowych, musi otrzymać 
kompleksową pomoc od instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką nie 
tylko w formie usług informacyjnych, szkoleniowych czy doradczych, ale przede 
wszystkim takich, które doprowadzą go do pozyskania partnerów biznesowych  
i finansowych, a także wynegocjowania z nimi umów związanych z procesem 
komercjalizacji (umowa licencji, umowa inwestycyjna, umowa spółki itd.). Niniejszy 
raport przynosi odpowiedzi na szereg pytań, m.in. jaki jest potencjał instytucji (AIP, 
CTT) wspierających PA na Mazowszu? Czy oferta tych instytucji jest adekwatna do 
potrzeb sektora nauki? Czy pracownicy naukowi znają tę ofertę i korzystają z niej?  
Z jakich instrumentów korzystają najchętniej? W jaki sposób należy docierać do 
środowiska akademickiego z informacją o instrumentach wsparcia? Jakie 

                                                
10 Kwestia regulacji podziału własności intelektualnej okazuje się bardzo istotna dla skuteczności procesów transferu  
i komercjalizacji technologii. Damsgaard i Thursby porównali amerykańskie i szwedzkie rozwiązania prawne podziału własności 
intelektualnej. Te drugie charakteryzują się tzw. przywilejem profesorskim, udzielającym większych praw twórcom. Okazuje się, że o ile 
system amerykański jest mniej sprzyjający przedsiębiorczości na poziomie jednostki, o tyle rozwiązania te przyczyniają się do zwiększenia 
szans na sukces komercjalizacji. Dyskusja ta jest szczególnie ważna w Polsce ze względu na aktualnie proponowane zmiany w podziale 
własności intelektualnej pomiędzy uczelniami a pracownikami naukowymi. Na podstawie: E. F. Damsgaard M. C. Thursby, University 
entrepreneurship and professor privilege, Industrial and Corporate Change, VOLUME 22, Nr 1, 2012 
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zmiany/trendy można zaobserwować w tym obszarze? Co należy zmienić, aby 
instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej były bardziej efektywne  
i skuteczne?  

 

Rysunek 2 Czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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2. Streszczenie / Summary 
 
Badanie dotyczące przedsiębiorczości akademickiej prowadzone było przez konsorcjum firm 
Quality Watch Sp. z o.o. oraz BlueHill Sp. z o.o. w okresie luty – maj 2014 r., na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W efekcie realizacji 
badania został opracowany raport badawczo-analityczny dotyczący przedsiębiorczości 
akademickiej i spin off, w tym programów akademickich dotyczących przedsiębiorczości  
i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość akademicką (CTT, 
AIP) w regionie Mazowsza, wraz z określeniem rekomendacji dla rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej i procesu transferu technologii pomiędzy podmiotami tworzącymi środowisko 
innowacyjne. 
 
Zagadnienia badawcze zaproponowane przez Zamawiającego zostały sformułowane  
w bardzo szerokim zakresie, przy czym część z zagadnień wyprzedzała de facto obecny stan 
zaawansowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w kraju i Mazowszu (np. 
wyznaczanie trendów rozwoju przedsiębiorczości akademickiej). Problematyka 
przedsiębiorczości akademickiej w Polsce w ujęciu teoretycznym jest przedmiotem wielu 
publikacji, jednakże nadal nie ma zgodności nawet na poziomie definicyjnym. Mając na 
uwadze wyniki badania, należałoby mówić raczej o przedsiębiorczości „naukowej” niż 
akademickiej, choćby ze względu na wkład w jej rozwój innych niż uczelnie jednostek 
naukowych, np. instytutów badawczych lub PAN. Niski stopień dojrzałości zjawiska 
przedsiębiorczości akademickiej wiąże się z brakiem wiarygodnych badań i danych 
porównawczych dla poszczególnych regionów czy kraju w poszczególnych latach. Warto 
przyjrzeć się w tym zakresie doświadczeniom brytyjskim, gdzie statystyki na poziomie kraju 
dostępne są od kilkunastu lat i występują porównywalne wskaźniki opisujące to zjawisko. 
Niemniej jednak autorzy raportu podjęli próbę systematyzacji zjawiska przedsiębiorczości 
akademickiej na Mazowszu. W celu pozyskania ilościowych danych pierwotnych wykonane 
zostały badania środowiska naukowego na Mazowszu: 
 
� CAWI – ankieta internetowa wśród pracowników naukowych mazowieckich jednostek 

naukowych, 
� CATI – ankieta telefoniczna z przedstawicielami jednostek naukowych 

odpowiedzialnych za realizację zadań charakterystycznych dla trzech filarów 
przedsiębiorczości akademickiej, czyli kooperacyjnych form transferu technologii, 
przedsiębiorczości studentów i absolwentów, tworzenia spółek spin – off, 

� IDI – indywidualne wywiady pogłębione realizowane z przedstawicielami jednostek 
naukowych, instytucjami oferującymi wsparcie finansowe i doradcze przedsiębiorczości 
akademickiej, studentami, doktorantami, absolwentami, a także założycielami spółek 
spin – off wywodzących się ze środowiska naukowego, 

� Studia przypadków – opisujące mazowieckie spółki typu spin – off. 
 
Najważniejsze wyniki badania 
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Skala występowania przedsiębiorczości akademickiej 
 
Występowanie spółek odpryskowych, bazujących na własności intelektualnej jednostki 
naukowej, która jest komercjalizowana w spółce, w powiązaniu z jednostką macierzystą lub 
na bazie udostępnienia praw wspólnikom do tejże własności intelektualnej, jest niewielkie. 
Szacuje się, że na Mazowszu może funkcjonować około 20 tego typu podmiotów, które 
komercjalizują zgodnie z prawem własność intelektualną powstałą w jednostce naukowej. 
Bez porównania na większą skalę funkcjonuje drugi filar przedsiębiorczości akademickiej, 
czyli kooperacyjne formy transferu technologii. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na jego 
pobudzenie wpłynęły w dużym stopniu środki finansowe na B+R realizowane w konsorcjach 
nauka – biznes, dostępne z programów NCBR czy POIG. Przedsiębiorczość studentów  
i absolwentów na Mazowszu występuje w ok. 5-7% populacji, zależnie od uczelni i nie 
odbiega w istotny sposób od wartości w innych regionach Polski.  
 
Wykorzystanie instrumentów wsparcie przedsiębiorczości akademickiej przez jednostki 
naukowe na Mazowszu 
 
Istnieje duże rozdrobnienie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i brak 
komplementarności pomiędzy nimi, co przyczynia się do obniżenia ich efektywności  
i skuteczności. Beneficjenci na własną rękę muszą łączyć poszczególne formy wsparcia. Brak 
długoterminowej polityki jednostek naukowych w zakresie komercjalizacji własności 
intelektualnej – niemal każdy projekt traktowany jest jednostkowo, w oderwaniu od 
rezultatów innych projektów. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej  
w wymiarze transferu technologii skupione są na narzędziach, a nie na rezultatach. Projekty 
w zakresie transferu technologii traktowane są autotelicznie, a nie jako środek do realizacji 
wyższych celów – organizowane są szkolenia, świadczone jest doradztwo, tworzone są bazy 
technologii i rozwiązań, ale ze względu na punktowy i nietrwały charakter rezultatów tych 
działań nie skutkują uruchamianiem faktycznych procesów transferu technologii, które 
byłyby kontynuowane po zakończeniu projektów.  
 
Rola CTT w procesach transferu technologii  
 
Realizowane przez jednostki naukowe i inne instytucje projekty w zakresie przedsiębiorczości 
akademickiej nie budują trwałych struktur instytucjonalnych na Mazowszu. Ponadto 
realizowane projekty nie przyczyniają się do budowy marki centrów transferu technologii  
w świadomości grup docelowych, w szczególności pracowników naukowych, studentów.  
 
Władze jednostek naukowych nie traktują jednostek odpowiedzialnych za transfer 
technologii jako faktycznego łącznika uczelni / instytutu ze sferą przedsiębiorstw. Podmioty 
te w zasadzie nie pełnią ról w zakresie właściwego procesu transferu czy komercjalizacji,  
a realizują jedynie działania wspierające np. informacyjne czy szkoleniowe. Działania 
„okołotransferowe” w jednostkach naukowych odbywają się w cyklach projektowych, które 
nie realizują długofalowej polityki jednostek naukowych w tym zakresie. Brak jest dobrych 
przykładów realizacji zinstytucjonalizowanych procesów transferu technologii  
w mazowieckich jednostkach naukowych. 
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Kapitał społeczny przedsiębiorczości akademickiej  
 
Niewystarczające zasoby kadr o odpowiednich kompetencjach, w tym interpersonalnych  
i motywacji do obsługi faktycznych procesów technologii w jednostkach naukowych. Osoby 
zatrudnione w instytucjach wspierających przedsiębiorczość akademicką koncentrują się na 
administracyjnej obsłudze projektów. Nie mają wystarczającej wiedzy o procesach 
komercjalizacji w ich najbliższym otoczeniu i nie są postrzegani przez przedsiębiorców oraz 
pracowników naukowych jako osoby, do których należy zwrócić się w kwestiach związanych 
z komercjalizacją. W instytucjach tych brakuje osób trwale związanych z procesem 
komercjalizacji, posiadających kompetencje branżowe i kontakty w środowisku naukowym  
i biznesowym. 
 
Niski poziom kapitału społecznego wśród pracowników naukowych – pracownicy naukowi 
nie chcą dzielić się wiedzą, nie mają motywacji do nawiązywania relacji z innymi 
naukowcami, nie są gotowi do podejmowania ryzyka. Problem niskiej skłonności do ryzyka 
dotyczy również kierownictwa jednostek naukowych – podejmowanie aktywności w zakresie 
komercjalizacji postrzegane jest jako potencjalnie ryzykowne pod względem prawno-
podatkowym, co skutecznie zniechęca do podejmowania tych działań. 
 
Własność intelektualna w przedsiębiorczości akademickiej  
 
Aktywność patentowa mazowieckich jednostek naukowych odbywa się przede wszystkim na 
poziomie krajowym, który nie jest wystarczający dla zapewnienia sukcesu rynkowego 
chronionego rozwiązania. Jednostki naukowe nie posiadają umiejętności w zakresie 
prawidłowej identyfikacji potencjału rynkowego własności intelektualnej, która to 
umiejętność jest niezbędna do prowadzenia efektywnej strategii zarządzania własnością 
intelektualną. Zgłoszenia patentowe dokonywane są raczej w celu zabezpieczenia się przed 
ewentualnym oskarżeniem o nieprawidłowe gospodarowanie mieniem publicznym oraz aby 
umożliwić publikację wyników badań, w celu uzyskania punktów w ocenie parametrycznej,  
a nie w celu rozpoczęcia procesu komercjalizacji.  
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Summary  
 
The study on academic entrepreneurship was conducted by a consortium that consisted of 
two companies: Quality Watch Ltd. and Blue Hill Ltd., in the period from February till May 
2014, on commission of the Marshall Office of Mazowieckie Voivodship in Warsaw. As  
a result of the study there was a report of research and analytic nature developed 
concerning academic and spin-off entrepreneurship, including academic programs on 
entrepreneurship and functioning of the academic units that promote academic 
entrepreneurship (CTT - Centres for Technology Transfer, AIP - Academic Entrepreneurship 
Incubators) in the region of Mazovia, as well as the recommendations made in terms of the 
development of the academic entrepreneurship and the process of technology transfer 
among entities creating innovative environment. 
 
Research questions proposed by the Contracting Authority have been formulated in a very 
wide range, with some of the issues being de facto ahead of the current state of 
development of academic entrepreneurship in the country and Mazovia (e.g. determination 
of development trends in the academic entrepreneurship). The issue of academic 
entrepreneurship in Poland in theory is the subject of many publications, however, there is 
still no consensus even on the definition of it. Given the results of our study, we would 
rather talk about the "scientific" than academic entrepreneurship, at least because of 
contribution of institutions other than research units, such as research institutes or PAN 
[Polish Academy of Sciences] institutes, to the development of that kind of 
entrepreneurship. Low degree of maturity of the phenomenon of academic 
entrepreneurship is associated with a lack of reliable research and comparative data 
provided for each region or country in successive years. It is worth to take a close look at the 
range of the British experience, where statistics at the country level have been available for 
several years and there are comparable indicators describing this phenomenon. However, 
the authors of this report have attempted to systematize the phenomenon of academic 
entrepreneurship in Mazovia. In order to obtain quantitative primary data there were 
realised the following studies on scientific community in Mazovia: 
 
� CAWI – online survey among academics from the research units of Mazovia,  
� CATI – telephone survey with representatives of scientific institutions responsible for 

carrying out tasks specific to the three pillars of academic entrepreneurship, i.e. 
cooperative forms of technology transfer, entrepreneurship of students and graduates, 
creation of spin-offs, 

� IDI – individual in-depth interviews conducted with representatives of academic 
institutions offering financial and advisory support to academic entrepreneurship, 
students, PhD students, graduates, and founders of spin-offs originating from the 
scientific community, 

� Case Studies - describing the spin-off enterprises of Mazovia.  
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Key findings of the study 
 
Scale of occurrence of academic entrepreneurship 
 
Occurrence of spin-offs based on intellectual property of a research unit which is 
commercialized in the spin-off company, in conjunction with the parent unit or on the basis 
of transferring rights to that intellectual property to shareholders, is small. It is estimated 
that in Mazovia there may function approximately 20 entities of that type, which 
commercialize intellectual property generated in scientific units in accordance with the law. 
The second pillar of the academic entrepreneurship, i.e. cooperative forms of technology 
transfer, operates to a much larger scale. It should also be noted that its activation was 
largely influenced by the financial resources for R&D carried out in the consortia of science 
and business, available from NRDC or IEOP programs. Entrepreneurship of students and 
graduates in Mazovia occurs in approximately 5-7% of the population, depending on the 
university, and does not differ significantly from the values in other Polish regions.  
 
Use of instruments supporting the academic entrepreneurship by research units in 
Mazovia 
 
There is a high fragmentation of instruments supporting the academic entrepreneurship and 
there is certain lack of complementarity between them, which contributes to the lowering of 
their efficiency and effectiveness. Beneficiaries on their own must combine various forms of 
support. There is no long-term policy of research units in the field of commercialization of 
intellectual property - nearly every project is treated individually, in isolation from the 
results of other projects. Instruments supporting academic entrepreneurship in the 
dimension of technology transfer are focused on the tools, not on the results. Projects in the 
field of technology transfer are treated intrinsically, not as means to realize higher purposes 
- there are trainings organised, counselling provided, there are databases of technologies 
and solutions created, but due to the spot and perishable nature of the results of these 
activities they do not result in running of the actual processes of technology transfer that 
would be continued after the completion of the projects.  
 
The role of CTT in the technology transfer processes  
 
Projects implemented by the scientific units and other institutions in the field of academic 
entrepreneurship do not build permanent institutional structures in Mazovia. In addition, 
the projects realised do not contribute to building the brand of technology transfer centers 
in the minds of target groups, in particular, academics and students. Authorities of scientific 
entities do not treat the units responsible for the technology transfer as effective connectors 
between universities/institutes and the sphere of enterprises. These entities generally do 
not play any role in the proper process of transfer or commercialization, and perform only 
supporting actions such as information or training. The activities associated to the transfer in 
scientific units are held in project cycles, which do not pursue any long-term policy of the 
research units in this regard. There are no good examples of the implementation of 
institutionalized processes of technology transfer in the scientific units of Mazovia. 
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Social capital in the academic entrepreneurship  
 
There is insufficient personnel with right competencies, including interpersonal skills and 
motivation to handle the actual technology processes, in scientific units. Persons employed 
in institutions supporting academic entrepreneurship focus on the administrative handling of 
projects. They do not have enough knowledge about the processes of commercialization in 
their immediate surroundings and are not perceived by the entrepreneurs and researchers 
as persons to whom they should turn to as regards the issues related to commercialization. 
In those institutions there are no persons who would be permanently involved in the process 
of commercialization, with expertise in business and contacts in the scientific and business 
community. 
 
There is low level of social capital among academics. Academics do not want to share their 
knowledge, they have no motivation to establish relationships with other scientists, are not 
willing to take risks. The problem of low risk tolerance also applies to the management staff 
of scientific institutions – taking activity in the field of commercialization is perceived as 
potentially risky in terms of law and taxes, which effectively discourages undertaking of such 
measures. 
 
Intellectual property in academic entrepreneurship  
 
Patent-related activity of the research units of Mazovia takes place primarily at the national 
level, which is not sufficient as to ensure the market success of the protected solutions. 
Research units do not have the skills to correctly identify the market potential of an 
intellectual property, which is an essential ability to conduct an effective strategy for 
managing any intellectual property. Patent applications are submitted rather in order to 
provide protection against a possible accusation of improper management of public property 
and in order to allow the publication of research results to gain points in the parametric 
evaluation, and not in order to start the process of commercialization.  
 

 



 
 
 
 

 

 

 Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

 16 

3. Koncepcja realizacji badania 
 

3.1    Cel badania 

Celem raportu badawczo-analitycznego jest przedstawienie charakterystyki, analizy trendów 
ilościowych i jakościowych przedsiębiorczości akademickiej w kontekście wpływu na 
gospodarkę Mazowsza i określenie inteligentnej specjalizacji regionu oraz wypracowanie 
rekomendacji w tym obszarze. 
 

3.2    Przedmiot badania 

W wyniku realizacji badania został opracowany raport badawczo-analityczny dotyczący 
przedsiębiorczości akademickiej i spin off, w tym programów akademickich dotyczących 
przedsiębiorczości i funkcjonowania uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość 
akademicką (CTT, AIP) w regionie Mazowsza, wraz z określeniem rekomendacji dla rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej i procesu transferu technologii pomiędzy podmiotami 
tworzącymi środowisko innowacyjne. 
 

3.3    Metodologia badania  

W fazie gromadzenia danych badanie zostało oparte na następujących technikach 
badawczych: analizie danych zastanych (desk research), wywiadach kwestionariuszowych 
wspomaganych telefonicznie (CATI), wywiadach kwestionariuszowych wspomaganych przez 
www (CAWI), indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI) oraz studiach przypadku (case 
study). Na etapie wypracowywania wniosków i rekomendacji wykorzystano panel ekspercki. 
 

Rysunek 3 Metody i techniki gromadzenia danych. 

  

 

Źródło: Opracowanie własne

Analiza danych zastanych 

CAWI z pracownikami naukowymi jednostek naukowych
i instytucji szkolnictwa wyższego

CATI z przedstawicielami naukowymi jednostek naukowych
i instytucji szkolnictwa wyższego odpowiedzialnymi za trzy
filary przedsiębiorczosci akademickiej

IDI z przedstawicielami IOB, środowisk naukowych,
studentów, doktorantów, wspólników spółek spin off / spin
out

Case study - dobre praktyki dotyczące tworzenia spółek spin
off / spin out. Identyfikacja nowych przykładów z terenu
Mazowsza
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3.3.1 Analiza desk research  

Analiza desk research – została rozpoczęta przed przygotowaniem raportu 
metodologicznego, w celu pogłębienia wiedzy o badanym obszarze i pełnym 
odzwierciedleniu go w narzędziach badawczych. Była również istotną metodą pozyskania 
danych porównawczych pomiędzy regionem Mazowsza i całym krajem. Badaniu podlegały 
dostępne publikacje i raporty, ogólnodostępne bazy danych (np. GUS, OPI, itd.), wyniki ocen 
parametrycznych jednostek naukowych, strony internetowe jednostek naukowych itd.  
 
Tabela 1 Wykaz źródeł danych 

L.p. Źródło danych 

1. A. Bąkowski, M. Mażewska (red.). OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE. Raport 2012 

2. 
I.Kijeńska-Dąbrowska, K. Lipiec, Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, OPI, Warszawa 
2012 

3. Strategia Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości 

4. 
P. Niedzielski, J. Guliński, K. B. Matusiak (red.), Kreatywność – Innowacje – Przedsiębiorczość, SOOIPP-Annual – 
2009, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Szczecin 2010 

5. 
P. Niedzielski, K. Poznańska, K. B. Matusiak (red.), Kapitał ludzki Nauka – Innowacje – Przedsiębiorczość, SOOIPP-
Annual – 2008, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, Szczecin 
2009 

6. 
Santarek K., red., Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008. 

7. 
J. Cieślik, Krzysztof B. Matusiak, Jacek Guliński, Agnieszka Skala-Poźniak. Edukacja dla przedsiębiorczości 
akademickiej. Poznań–Warszawa 2011 

8. 
Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka. Raport   z badania, 
PARP, Warszawa, 2009. 

9. 
S. Łobejko, A. Sosnowska, Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny Poradnik dla naukowców, 
Warszawa 2013. 

10. 
Barski R., Cook T., Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, PARP, Warszawa 
2011. 

11. Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, „Edukacja” 2008, nr 2 (102). 

12. 
Cieślik J., Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, [w:] Kapitał ludzki – 
Innowacje – Przedsiębiorczość, red. P. ski, K. Poznańska, K.B. Matusiak, Uniwersytet Szczeciński, Zaszyty Naukowe 
nr 525, Szczecin 2009. 

13. Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004. 

14. 
Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu 
w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010. 

15. 
Przedsiębiorczość w szkolnictwie wyższym, szczególnie na studiach nieekonomicznych, Komisja Europejska, 
Bruksela 2008. 

16. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernst&Young, IBGR, 2010. 

17. Trzmielak D., Byczko S., Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, PARP, Warszawa 2010. 

18. 
Trzmielak D., Zehner W., Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii    i komercjalizacji 
wiedzy, PARP, Warszawa 2011. 

19. 
RAPORT KOŃCOWY z badania oraz aktualizacji raportu otwarcia pn. Innowacyjne Mazowsze – stan 
innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007-2015 w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu 
monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, Poznań 2013.  

20. 
Wojciech ZBARASZEWSKI BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W POLSCE 
http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/wydawnictwo/Folia/Oeconomica/270/Zbaraszewski.pdf 

21. 
Krystyna Poznańska, Marcin Zarzecki, Paweł Matuszewski, Andrzej Rudowski Innowacyjność przedsiębiorstw na 
Mazowszu oraz współpraca ze szkołami wyższymi, Warszawa 2012 

22. Foresight „Akademickie Mazowsze 2030” . Raport końcowy, Warszawa 2012 

23. 
http://www.midwig.pomorskie.eu/assets/files/WIEDZA_INNOWACJE_TECHNOLOGIE/potencjal_reg%20-
%20przedseb%20akad%202004-2008.pdf 

24. 
G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, 
spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. 

25. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Warszawa 2013  
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L.p. Źródło danych 

26. Krzysztof B. Matusiak (red).Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP 2011.  

27. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 

28. 
Jacek Guliński, Krzysztof Zasiadły (red.) Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Światowe doświadczenia. 
Warszawa 2005.  

29. 
K. B. Matusiak, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu 
w procesach innowacyjnych, SGH, Warszawa 2010; 

30.  S. Shane, Academic Entrepreneurship, Edward Elgar, Cheltenham 2004; 

31. 
R. Barski, T. Cook, Metodyka identyfikacji projektów do komercjalizacji na wyższych uczelniach, PARP, Warszawa 
2011; 

32. 
D. Trzmielak, W. Zehner, Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu technologii    i komercjalizacji 
wiedzy, PARP, Warszawa 2011; 

33. D. Trzmielak, S. Byczko, Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii, PARP, Warszawa 2010. 

34. Ustawa z dnia 27.07.2005 „Prawo o Szkolnictwie Wyższym” Dz. U. 05.164.1365. 

35. P. Tamowicz. Spin-out na brytyjskich uniwersytetach – stan obecny i czynniki sukcesu.  

36. Michał Włodarczyk (red.) Transfer wiedzy w praktyce – rozwiązania w Finlandii i w Polsce, Bydgoszcz 2010  

37. Z. Krzewiński (red.) Model Open Code Transfer. Poznań 2011.  

38. 
M. Bąk, P. Kulawczuk (red.), Modele biznesowe budowy i rozwoju firm spin-off na podbudowie szkoły wyższej, 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2010, s. 203–207. 

39. Raport Analiza działalności B+R w regionie Mazowsza, 2013  

40. 
Jeran A., Uniwersytet czy przedsiębiorstwo – dylemat kultury organizacyjnej szkół wyższych w Polsce,„Przegląd 
Organizacji” 2009, nr 7-8. 

41. 
Marszałek A., Rola przedsiębiorstw odpryskowych tworzonych przy uniwersytetach w transferze wiedzy  
i technologii, „Marketing i Rynek” 2010, nr 2. 

42. 
J.Cabańska, M. Sielicka, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na studiach trzeciego stopnia na 
przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [w:] D. Burawski (red.) Uniwersytet Trzeciej Generacji. Stan 
i perspektywy rozwoju, Poznań 2013, str. 69-81 

43. 
Grosskreutz G., Rola firm spin-off w zwiększaniu efektywności uczelni wyższych, „Folia Pomeranae Universitatis 
Technologiae Stetinensis Oeconomica” 2010, nr 60 (282). 

44. 
A. Sabat, Świętokrzyski model funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej, [w:] D. Burawski (red.) 
Uniwersytet Trzeciej Generacji. Stan i perspektywy rozwoju, Poznań 2013, str. 93-106. 

45. 
W. Samitowska, Komercjalizacja wiedzy efektem przedsiębiorczości akademickiej, [w:] G. Wolska, J. Kondratowicz 
– Pozorska (red.) Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, Szczecin 2011, str. 53-74. 

46. Academic Ranking of World Universities 2012, http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html. 

47. M. Fabińska, P. Czyż (red.), Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Łódź 2011. 

48. Raporty z badania losów absolwentów w województwie mazowieckim 

49 Dane Statystyczne GUS w zakresie szkolnictwa wyższego i działalności B+R 

50. 
Wyniki kompleksowej ceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 
(http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-wynikach-kompleksowej-oceny-dzialalnosci-naukowej-lub-
badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html) 

51. 
Dane statystyczne o szkolnictwie wyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
http://www.nauka.gov.pl/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym. 

52. Dane z systemu SIMIK dotyczące Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

53. 
J. Kondratowicz – Pozorska, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce [w:] G. Wolska, J. 
Kondratowicz – Pozorska (red.) Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, Szczecin 2011, str. 33-52. 

54. 
Chesbrought H., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting fromTechnology, Harvard 
Business School Press, Boston 2003. 

55. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 1992. 

56. 
Jolly V.K., Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market, HarvardBusiness School Press, 
Boston 1997. 

57. Knowledge Assessment Methodology 2012, World Bank 

58. KomisjaEuropejska, Innovation Union Scoreboard 2013 

59. Wissema J.G., Technostarterzy: dlaczego i jak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005. 

60. 
Dzierżanowski M., Ryżejno M., Trzmielak D, Szultka S., Przedsiębiorczość akademicka i transfer technologii – 
warunki sukcesu, Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, Zeszyt 5, Gdańsk 2008. 

61. 
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Wykorzystanie środków publicznych na naukę (nr 
P/11/070) 

62. M. Barszcz (red.), Komercjalizacja B+R dla praktyków, Warszawa 2013.  

63. Markiewicz D. (red), Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, Kraków 2009. 

64. Matusiak K.B., Guliński J. (red.), System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne  
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L.p. Źródło danych 

i bariery,Poznań-Łodź-Wrocław-Warszawa 2010. 

65. 
Guliński J., Przedsiębiorczość akademicka w kraju – próba analizy stanu, Referat w ramach III Letniej Szkoły 
Innowacji SOOIPP, Koszelow 2008. 

66. 
Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu 
w procesach innowacyjnych, Warszawa 2010. 

67. 
Tamowicz P., Jak skomercjalizować pomysł? Poradnik dla twórców. Opracowanie na zlecenie Ministerstwa 
Gospodarki, Gdańsk 2009. 

68. Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza, PSDB Sp. z o.o., lipiec 2013. 

69 
Starting a spin – out company, ISIS Innovation, The Technology Transfer Company of the University of Oxford, 
2007 

70. Annual Report 2012, ISIS Innovation Ltd., Oxford 2012 

71. Annual Report 2013, ISIS Innovation Ltd., Oxford 2013 

72. Isis Impacts, ISIS Innovation Ltd., 2012 http://www.isis-innovation.com/documents/IsisImpacts2012.pdf 

73. Spin-out Companies A Researcher’s Guide, The University of Manchester, 2010. 

74. Quarterly Journals, SPIN OUTS from research to market (od marca 2011) 

75. 
Annual Report and Accounts 2011–12, Imperial College London, 2012 
https://workspace.imperial.ac.uk/finance/Public/annual_report/annual_report_11_12.pdf 

76. 
Academic Entrepreneurship: What are the Factors Shaping the Capacity of Academic Researchers to Identify and 
Exploit Entrepreneurial Opportunities? DRUID Working Paper No. 10-05, Danish Research Unit for Industrial 
Dynamics, 2010 http://www3.druid.dk/wp/20100005.pdf 

77. 
Di Gregorio, D., Shane, S. 2003. Why do some universities generate more start-ups than others? Research Policy 
32 (2), 209-227. http://iis-db.stanford.edu/evnts/4097/SShane_Why_More_Start-Ups.pdf 

78. 
How French academics create hi-tech companies: the conditions for success and failure. Science and Public Policy 
Journal of Technology Transfer 30 (1/2), 115-127.  

79. 
Wright, M., Clarysse, B., Mustar, P., Lockett, A. 2007. Academic entrepreneurship in Europe. Edward Elgar: 
Cheltenham, UK. 

80. 
Mustar, P. 1997. How French academics create hi-tech companies: the conditions for success and failure. Science 
and Public Policy 24 (1), 37-43. 

81. 
Park, J.S. 2005. Opportunity recognition and product innovation in entrepreneurial hi-tech start-ups: a new 
perspective and supporting case study. Technovation 25, 739-752 

82. 
R. Grimaldi, M. Kenney, D. Siegel, M. Wright, 30 Years After Bayh-Dole: Reassessing Academic Entrepreneurship, 
Research Policy, April 2011 

83. 
A. Novotny, Academic entrepreneurship in Hungary: Can the Bayh-Dole model of university technology transfer 
work in an Eastern European context? Periodica Polytechnica 2008 

84. 
Erika FarnstrandDamsgaard and Marie C. Thursby, University entrepreneurship and professor privilege, Industrial 
and Corporate Change, Volume 22, Number 1, pp. 183–218, 2012. 

85. 
Albert N. Link, Christopher J. Ruhm, BRINGING SCIENCE TO MARKET: COMMERCIALIZING FROM NIH SBIR 
AWARDS, June 2008, Cambridge 

86. 
James D. Campbell and April Mitchell Franco, Cannibalization, Innovation and Spin-outs, DRUID Working Paper 
No. 13-11, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, 2013 

87. 
Kathrin Müller, Academic Spin-Off’s Transfer Speed – Analyzing the Time from Leaving University to Venture, 
DRUID Working Paper No. 08-07, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, 2008 

88. 
Audretsch, David B., Taylor Aldridge, and Alexander Oettl (2006), The Knowledge Filter and Economic Growth: The 
Role of Scientist Entrepreneurship, Max Planck working paper. 

89. 
Hall, Bronwyn H. (2004), “University-Industry Research Partnerships in the United States,” in Rethinking Science 
Systems and Innovation Policies, edited by Jean-Pierre Contzen, David Gibson, and Manuel Heitor, West 
Lafayette, IN: Purdue University Press. 

90. 
Etzkowitz H, The Evolution of the Entrepreneurial University, International Journal of Technology and 
Globalization 1 (2004), 64-77. 

91. 
Etzkowitz H, Goktepe D, The Co-Evolution of the University Technology Transfer Office and the Linear Model of 
Innovation, DRUID Tenth Anniversary Summer Conference 2005 on Dynamics of Industry and Innovation: 
Organizations, Networks and Systems, Copenhagen, Denmark 

92. 
Gulbrandsen M, Slipersæter S, The third mission and the entrepreneurial university model, Universities and 
Strategic Knowledge Creation – Specialization and Performance in Europe (Bonaccorsi A, Daraio C, eds.), 2007. 

93. 

Mowery DC, The Bayh-Dole Act and High-Technology Entrepreneurship in U.S. Universities: Chicken, Egg, or 
Something Else?, University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property, 
Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth (Libecap GD, ed.), Vol. 16, Elsevier, 
2005. 

94. Rinne R, Koivula J, The Changing Place of the University and a Clash of Values. The Entrepreneurial University in 
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the Knowledge Society, Higher Education Management and Policy 17 (2005), no. 3, 91-123. 

95. 
Ponomariov, B., Boardman, P.C. 2008. The effect of informal industry contacts on the time university scientists 
allocate to collaborative research with industry. Journal of Technology Transfer 33, 301-313. 

96. 
Regionalne strategii innowacji, w szczególności województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, 
małopolskiego 

97. Raporty z badań dotyczących przedsiębiorczości akademickiej (ewaluacje projektów, polityk itd.). 

98. 
Damian Dec, Karolina Dobrowolska, Wpływ stypendiów naukowych dla doktorantów na procesy innowacyjne 
gospodarki województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013. ISBN 978-83-
928297-1-3 

99. 
D. Dec, Spin – out na brytyjskich uczelniach – stan obecny i czynniki sukcesu, [w:] G. Wolska, J. Kondratowicz – 
Pozorska (red.) Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, Szczecin 2011, str. 15 – 24., ISBN 978-83-
7518-291-0 

100. 
D. Dec, Firmy typu spin – off i spin – out. Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą, Szczecin 
2011 

101. D. Dec, Od pomysłu do zysku – czyli spin-off/spin-out w teorii i praktyce, Warszawa 2012.  

102. D. Dec, K. Lityński, Przewodnik komercjalizacji dóbr intelektualnych poprzez spółki spin-off, Szczecin 2008. 

103. 
D. Dec, Spin – out na brytyjskich uczelniach – stan obecny i czynniki sukcesu, [w:] G. Wolska, J. Kondratowicz – 
Pozorska (red.) Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, Szczecin 2011, str. 15 – 24. 

104. 
Raporty z badań przeprowadzonych w ramach projektu „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU I PODSTAW 
EWALUACJI WDRAŻANIA REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA”, w kontekście określenia 
inteligentnych specjalizacji regionu (http://www.msodi.mazovia.pl/baza-wiedzy).  

105. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu 

Źródło: opracowanie własne 

 
3.3.2. CAWI 

 

Badanie pracowników naukowych instytucji szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych 
oraz instytutów naukowych PAN zostało zrealizowane w oparciu o ankietę CAWI. Celem 
zastosowania tej techniki badawczej było uzyskanie danych pozwalających na określenie 
skali zjawisk będących przedmiotem badania oraz zbadanie postaw w zakresie 
przedsiębiorczości akademickiej. Zgodnie z założeniami raportu metodologicznego uzyskano 
556 ankiet wypełnionych przez pracowników naukowych mazowieckich jednostek.  
 
Charakterystyka grupy respondentów  
 
Największa liczba respondentów pochodziła z uczelni (60%), po 19 % z instytutów 
badawczych i naukowych PAN. Najmniejszą grupę respondentów stanowili pracownicy 
naukowi z międzynarodowego instytutu naukowego, jednakże należy pamiętać, że na 
Mazowszu jest tylko jeden tego typu instytut.  
 
Wykres 1 Miejsce zatrudnienia badanych pracowników naukowych. 
 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556. 

 

60%19%

19%

2% Jednostka organizacyjna uczelni

Instytut badawczy

Jednostka naukowa PAN

Międzynarodowy instytut
naukowy
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3.3.3 CATI  
 

Technika CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) została wykorzystana do 
pozyskania danych od przedstawicieli jednostek naukowych. Należy w tym miejscu 
podkreślić, że dane od jednostek naukowych były gromadzone na trzech poziomach, zgodnie 
z przyjętą koncepcją przedsiębiorczości akademickiej, tj.: 
 
� przedsiębiorczość studentów / absolwentów, 
� kooperacyjne formy transferu technologii, 
� zakładanie firm spin off / spin out. 

 
Celem badania CATI było w szczególności określenie skali i specyfiki przedsiębiorczości 
akademickiej w trzech w/w wymiarach prowadzonej przez mazowieckie jednostki naukowe, 
w tym uczelnie.  
 
Operat badawczy  
 
Badaniu podlegały instytucje szkolnictwa wyższego oraz jednostki naukowe z terenu 
województwa mazowieckiego. Według bazy danych OPI (POL-on) na dzień sporządzania 
oferty na terenie województwa mazowieckiego znajdowały się 102 instytucje szkolnictwa 
wyższego oraz łącznie 125 jednostek naukowych PAN i instytutów badawczych. W badaniu 
przedstawicieli jednostek naukowych nie prowadzących dydaktyki, wywiady telefoniczne 
dotyczyły obszarów tworzenia spółek spin off / spin out oraz kooperacyjnych form transferu 
technologii.  
 
Do badania jednostek naukowych i instytucji szkolnictwa wyższego zastosowano całkowity 
dobór próby, co oznacza, że podjęto co najmniej 5 prób kontaktu w różnych porach dnia  
z przedstawicielami jednostek naukowych i instytucji szkolnictwa wyższego w celu 
przeprowadzenia wywiadu. Zastosowanie takiego podejścia wynikało z faktu relatywnie 
małej liczebności badanej populacji, a zastosowanie mniejszej próby ograniczyłoby 
możliwości przeprowadzenia wnioskowania statystycznego.  
 

Realizacja badania CATI rozpoczęła się tydzień po zakończeniu prac nad raportem 
metodologicznym i z założenia miała potrwać dwa tygodnie. Ze względu na niską stopę 
zwrotu, badania przedłużono o kolejne dwa tygodnie, tak aby móc dotrzeć do 
respondentów, którzy byli nieobecni przez pierwsze dwa tygodnie trwania badania.  
 
W celu dotarcia do jednostek naukowych z którymi niemożliwy był kontakt telefoniczny (nie 
udało się uzyskać połączenia przez dwa tygodnie trwania badania), wykorzystano ankieterów 
terenowych. Ankieterzy ci, poprzez osobiste zaproszenie przedstawiciela jednostki do 
udziału w badaniu i przekazanie listu polecającego, starali się uzyskać zgodę tych jednostek, 
które kilkukrotnie odmówiły udziału w badaniu, bądź też nie chciały udzielać informacji 
telefoniczne. Wszystkie powyższe okoliczności wpłynęły na podjęcie decyzji o zastosowaniu 
techniki CAPI, jako bardziej efektywnego narzędzia docierania do respondentów. Dzięki 
wykorzystaniu techniki terenowej udało się zrealizować dodatkowo 21 ankiet. Poniżej 
przedstawiono rozkład próby w badaniu. 
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Tabela 2 Struktura próby CATI i liczba zrealizowanych ankiet. 

Typ jednostki  Liczebność Liczba pozyskanych 
ankiet 

Instytucje szkolnictwa wyższego  102 46 

Jednostki naukowe PAN 42 31 

Instytuty badawcze 73 29 

Inne jednostki naukowe 10 0 

Suma  227 106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz polon.nauka.gov.pl (ostatni dostęp 02.12.2013). 

 

Do najważniejszych trudności, jakie pojawiły się w trakcie realizacji badania należy zaliczyć: 
 
� brak osoby kompetentnej (urlop, choroba, dłuższa nieobecność: wyjazd za granicę); 
� brak zgody na przekazanie informacji kontaktowych do kompetentnej osoby przez 

innych pracowników jednostki; 
� brak czasu i chęci ze strony respondentów do zaangażowania się w badanie; 
� odmowa udzielania jakichkolwiek informacji o jednostce podmiotom zewnętrznym 

(pytania dotyczące komercjalizacji czy patentów były odbierane jako zbyt 
szczegółowe); 

� odgórny zakaz dyrektora/władz uczestniczenia jednostki w badaniach ankietowych; 
� utrudniony kontakt telefoniczny (brak możliwości uzyskania połączenia). 

 
Paradoksalnie największe trudności pojawiły się przy realizacji badania z instytucjami 
szkolnictwa wyższego: konkretnie biurami karier. W przypadku tej grupy podmiotów, 
najważniejszymi przeszkodami warunkującymi uzyskaną stopę zwrotu były: 
 
� brak osoby kompetentnej podczas nawiązywania połączenia telefonicznego; 
� krótki okres czasu, w którym biura karier są otwarte (zazwyczaj jeden dzień  

w tygodniu, w wybranych godzinach); 
� brak możliwości nawiązania połączenia telefonicznego, pomimo wykonywania telefonu 

w godzinach, w których zgodnie z informacją na stronie internetowej biuro powinno 
być otwarte; 

� biuro karier zlikwidowane lub w trakcie reorganizacji. 
 

Opisane powyżej trudności są istotnym wnioskiem wynikającym z badania, bowiem trudno 
mówić o poprawnym funkcjonowaniu biur karier jako istotnego wsparcia przedsiębiorczości 
studentów i doktorantów, gdy uzyskanie informacji przez telefon bywa często niemożliwe,  
a osobista wizyta w biurze musi być podporządkowana rygorom czasowym. Na koniec, po 
przybyciu do biura karier okazuje się, że kompetentna osoba może być dopiero za dwa 
tygodnie i nikt inny nie jest w stanie wspomóc interesanta w rozwiązaniu jego problemu czy 
też udzielenia informacji. Ze statystycznego punktu widzenia należy podkreślić, że uzyskane 
liczebności pozwalają na wnioskowanie i wykonywanie analiz. 
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3.3.4 IDI 
 

Indywidualne wywiady pogłębione posłużyły eksploracji obszaru badawczego, identyfikacji 
przyczyn i specyfiki badanych zjawisk. Przeprowadzonych zostało 35 wywiadów wśród 
następujących grup docelowych:  
 
Instytucje otoczenia biznesu (10 IDI) – z przedstawicielami instytucji posiadających ofertę  
w wymienionych wcześniej trzech obszarach przedsiębiorczości akademickiej, takich jak 
m.in. dostawcy kapitału dla start-up’ów, tj. fundusze kapitału zalążkowego, w tym 
dofinansowane z 3.1 POIG, fundusze pożyczkowe oferujące preferencyjne pożyczki ze 
środków Banku Gospodarstwa Krajowego, koordynatorzy projektów skierowanych na 
wsparcie przedsiębiorczości akademickiej np. realizowanych z Poddziałania 8.2.1. POKL, 
przedstawiciele Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, przedstawiciele 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w szczególności odpowiedzialni za realizację 
programu SPIN TECH oraz programu łączącego środowisko naukowe i biznesowe we 
wspólnej realizacji projektu badawczego oraz komercjalizacji jego wyników (np. PBS czy 
Innotech), z przedstawicielami Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
odpowiedzialnej za realizację Poddziałania 8.2.1 POKL, przedstawicielami Fundacji Nauki 
Polskiej koordynującymi programy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz 
przedstawicielem Mazowieckiej Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie 
innowacji.  
 
Jednostki naukowe oraz instytucje szkolnictwa wyższego (10 IDI) – wywiady miały na celu 
pogłębienie informacji wynikających z CATI oraz CAWI i przeprowadzone zostały głównie  
z przedstawicielami jednostek naukowych odpowiedzialnymi za kwestie przedsiębiorczości 
akademickiej, w tym transfer technologii. Przeprowadzone wywiady obejmowały zarówno 
jednostki, które przejawiają dużą aktywność w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, jak  
i z tymi, które mimo istotnego potencjału i dorobku nie działają aktywnie w obszarze 
przedsiębiorczości akademickiej.  
 
Studenci studiów II i III stopnia (10 wywiadów) – wywiady zostały przeprowadzone 
z osobami wyróżniającymi się aktywną / przedsiębiorczą postawą, działającymi w kołach 
naukowych, organizacjach studenckich, akademickich inkubatorach przedsiębiorczości czy 
też zamierzającymi skomercjalizować wyniki prac badawczych, prowadzonych w ramach np. 
pracy doktorskiej. Wywiady realizowane były w formie diad (9) oraz triad (1), co oznaczało 
objęcie nimi 21 studentów i doktorantów. 
 
Wspólnicy spółek odpryskowych (5 IDI) – wywiady zostały przeprowadzone z osobami, 
które są współzałożycielami firmy typu spin-off, w tym powstałych w wyniku komercjalizacji 
wiedzy powstałej w jednostce naukowej.  
 

3.3.5 Case study  
 

Studium przypadku – celem studiów przypadku w ramach naszej koncepcji badania było 
ukazanie dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji poprzez spółki typu spin – out / spin off. 
W ramach badania zidentyfikowane zostało 5 dobrych praktyk mazowieckich firm, 
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wpisujących się w definicję przedsiębiorczości akademickiej. W ramach badania dążono do 
identyfikacji przypadków firm założonych:  
� samodzielnie przez twórców własności intelektualnej (studentów, absolwentów lub 

pracowników naukowych); 
� wspólnie przez twórców oraz macierzystą jednostkę naukową; 
� wspólnie przez twórców oraz macierzystą jednostkę naukową przy udziale 

przedsiębiorstwa branżowego; 
� samodzielnie przez przedsiębiorstwo branżowe w oparciu o umowy licencyjne 

z twórcami i/lub jednostkami naukowymi. 
 

3.3.6 Panel ekspertów  
 
W fazie analizy i oceny, w celu przeprowadzenia analizy danych, konsultacji wniosków oraz 
wypracowania rekomendacji, przeprowadzony został panel ekspertów. W skład panelu 
ekspertów weszło 6 członków zajmujących się problematyką przedsiębiorczości akademickiej 
w Polsce, w tym 2 członków zespołu badawczego.  
 
Członkowie panelu ekspertów: 
 
� Paweł Czyż – dr, pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością  

i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości  
i Zarządzania w Łodzi. Zajmuje się m.in. badaniami nad innowacyjnością, w tym 
przedsiębiorczością akademicką, regionalnymi strategiami innowacyjności, smart 
specialization. 

� Damian Dec – członek zarządu Fundacji Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Regionalnego. Ekspert w zakresie zakładania i rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. 
Autor publikacji dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek spin off / 
spin out, zarządzania własnością intelektualną itd. 

� Karolina Dobrowolska – prezes zarządu Fundacji Instytut Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Regionalnego. Zajmuje się badaniami nad wspieraniem przedsiębiorczości, 
innowacyjnością. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania 
instrumentów wspierania przedsiębiorczości akademickiej.  

� Marzena Mażewska – dr, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji  
i Przedsiębiorczości w Polsce, zajmująca się m.in. badaniami nad instytucjami wsparcia 
biznesu, ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości oraz firm w parkach i inkubatorach 
technologicznych, 

� Anna Dąbrowska – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich praca 
badawczych zajmuje się m.in. problematyką aktywności uczelni mazowieckich  
w procesie transferu wiedzy oraz przedsiębiorczością studentów warszawskich uczelni.  

� Alicja Sosnowska – prof. dr hab., przez wiele kat kierowała Katedrą Zarządzania 
Innowacjami w SGH, autor publikacji z zakresu komercjalizacji, transferu technologii, 
zarządzania innowacjami. 

 

Osobowy skład grupy podyktowany był: komplementarnymi kompetencjami uczestników, 
doświadczeniem zawodowym. Sześciu członków panelu eksperckiego, z uwagi na 
konieczność intensywnej wymiany opinii, było optymalną liczbą uczestników umożliwiającą 
swobodną dyskusję. 
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3.4    Zagadnienia i pytania badawcze  

Zagadnienie badawcze Pytania badawcze 

I. Definicje i pojęcia – 
przedsiębiorczość 
akademicka, firmy 
odpryskowe, CTT, AIP  
i inne dotyczące tematyki 

Nd 

II. Stan obecny w Polsce i na 
świecie – ocena rozwoju 
przedsiębiorczości 
akademickiej na 
przełomie ostatnich 10 
lat, przyczyny 

1. Jaki jest obecny stan rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  
w Polsce i w krajach, w których przedsiębiorczość akademicka ma 
duże znaczenie (np. USA oraz Wielka Brytania)? 

2. Jakie są przyczyny obecnego stanu rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce i w krajach, w których przedsiębiorczość 
akademicka ma duże znaczenie? 

3. Jakie zmiany w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 
nastąpiły w Polsce i na świecie na przełomie ostatnich 10 lat?  

III. Diagnoza najbardziej 
popularnych form 
przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce 
oraz na Mazowszu 
 
Kondycja 
przedsiębiorczości 
akademickiej – analiza 
porównawcza Polski  
i Mazowsza 

4. Jaka jest skala przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i na 
Mazowszu? 

5. Które z form przedsiębiorczości akademickiej (kooperacyjny 
transfer technologii, zakładanie firm spin off / spin out, 
przedsiębiorczość studentów i absolwentów) występują najczęściej 
na Mazowszu? 

6. Jaka jest dynamika rozwoju ośrodków wspierających 
przedsiębiorczość akademicką w Polsce i na Mazowszu? 

IV. Diagnoza najbardziej 
popularnych branż  
w ramach 
przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce 
oraz na Mazowszu 
 
Branże z potencjałem 
rozwoju 
przedsiębiorczości 
akademickiej na 
Mazowszu, gdzie należy 
wzmocnić działania  
z uwagi na pozytywny 
wpływ na gospodarkę 
regionu / specjalizację 
regionu 

7. Jakie dziedziny nauki i techniki posiadają największy potencjał 
dla rozwoju i funkcjonowania badanych form przedsiębiorczości 
akademickiej? 

8. Jakie są branże mające szczególny potencjał dla rozwoju 
poszczególnych form przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i na 
Mazowszu? 

9. Które z tych branż wpisują się w specjalizację regionu / 
gospodarkę regionu? 

V. Charakterystyka 
akademickich 
programów wspierania 
przedsiębiorczości – 
rodzaje, cele, 
przeznaczenie, obszar 
działania, wykorzystanie, 
itp. – analiza 

10. Jakie są główne programy wspierania przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce i na Mazowszu? 

11. Jaki jest stopień wykorzystania przez krajowe i mazowieckie 
jednostki naukowe w latach 2007-2013 dostępnych programów 
wspierających przedsiębiorczość akademicką rodzaje, cele, 
przeznaczenie, obszar działania)?  

12. Jakie są dobre praktyki w zakresie akademickich 
programów wspierania przedsiębiorczości w innych 
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Zagadnienie badawcze Pytania badawcze 

porównawcza kraju oraz 
Mazowsza 
 
Źródła wsparcia 
przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce, 
analiza ich wykorzystania 
w odniesieniu do 
Mazowsza. 

województwach?  

VI. Wpływ 
przedsiębiorczości 
akademickiej na 
gospodarkę regionu 
Mazowsza 

13. Jakie są materialne efekty działalności naukowej 
mazowieckich jednostek naukowych? 

VII. Działalność 
uczelnianych jednostek 
promujących 
przedsiębiorczość 
akademicką (CTT, AIP)  
w regionie Mazowsza – 
analiza ilościowa  
i jakościowa, porównanie 
do Polski 

14. Ile uczelnianych jednostek promujących przedsiębiorczość 
akademicką (CTT, AIP) działa na terenie kraju i województwa 
mazowieckiego? 
15. Jak można sklasyfikować uczelniane jednostki promujące 
przedsiębiorczość akademicką? 

VIII. Transfer wiedzy  
i technologii w ramach 
przedsiębiorczości 
akademickiej – analiza, 
możliwości, wpływ, 
wydajność, prognozy, itp. 
– porównanie kraju  
i Mazowsza 

 
Analiza trendów 
ilościowych  
i jakościowych oraz 
prognozy rozwoju 
przedsiębiorczości 
akademickiej na 
Mazowszu 

  
  

16. Jaka jest oferta uczelnianych jednostek promujących 
przedsiębiorczość akademicką? w zakresie wsparcia 
przedsiębiorczości akademickiej? Jakie działania podejmują te 
podmioty i jaka jest ich skala?  

17. Czy oferta uczelnianych jednostek promujących 
przedsiębiorczość akademicką odpowiada na potrzeby grup 
docelowych?  

18. Jaka jest znajomość i przydatność tego typu jednostek  
w opinii grup docelowych? 

19. Jakie są dotychczasowe efekty działalności jednostek 
wspierających przedsiębiorczość akademicką?  

20. Jaki potencjał instytucjonalny (przyjęte regulaminy 
wewnętrzne, wykwalifikowany personel, struktury organizacyjne) 
posiadają mazowieckie jednostki naukowe w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej? 

21. Jaka jest aktywność mazowieckich jednostek w zakresie 
ochrony własności intelektualnej ?  

22. Jaka jest znajomość i ocena zasad zarządzania własnością 
intelektualną wśród pracowników naukowych mazowieckich 
jednostek naukowych? 

23. Jaka jest skala komercjalizacji własności intelektualnej 
wytworzonej w mazowieckich jednostkach naukowych, w tym 
instytucjach szkolnictwa wyższego? Jakie są główne metody 
komercjalizacji w jednostkach?  

24. Jaka jest skala zgłaszania przez pracowników naukowych 
wyników badań, które nie spełniają kryteriów umożliwiających 
dokonanie skutecznego zgłoszenia/rejestracji praw własności 
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Zagadnienie badawcze Pytania badawcze 

intelektualnych? 

25. Jaka jest świadomość twórców w zakresie praw własności 
intelektualnej i ich zabezpieczania w procedurze krajowej  
i międzynarodowej?  

26. Jakie są czynniki motywujące pracowników naukowych do 
angażowania się w projekty badawcze? 

27. Jakie są plany mazowieckich jednostek zajmujących się 
transferem technologii? (np. rozwój potencjału obecnych struktur, 
utworzenie nowych podmiotów, zatrudnienie specjalistów, rozwój 
zakresu działalności itd.) 

28. Jaki jest potencjał rynkowy praw własności intelektualnej 
powstających w jednostce naukowej?  

29. Jakie trendy ilościowe i jakościowe można dostrzec  
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu? 

30. Jaka jest skala występowania poszczególnych form 
przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu?  

31. W jakim stopniu, do nawiązywania relacji nauka-biznes 
przyczyniają się jednostki odpowiedzialne za transfer technologii? 

IX. Trwałość produktów 
uzyskanych dzięki 
przedsiębiorczości 
akademickiej – analiza, 
przykłady 

32. Jakie produkty zostały uzyskane dzięki projektom 
dotychczas zrealizowanym przez jednostki wspierające 
przedsiębiorczość akademicką?  

33. Jaką trwałość mają relacje pomiędzy środowiskiem 
naukowym a środowiskiem biznesu  

X. Przydatność produktów 
firm odpryskowych  
w gospodarce regionu 
Mazowsza – analiza, 
przykłady 

34. Jaki jest przedmiot działalności firm odpryskowych 
powstałych na terenie województwa mazowieckiego? Czy można 
wskazać koncentrację branżową? 

35. Czy branże, w których działają te firmy wpisują się  
w inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego?  

36. Na jakich zasadach powstałe spółki dysponują własnością 
intelektualną, stanowiącą przedmiot ich działalności?  

XI. Bariery rozwoju 
przedsiębiorczości 
akademickiej, działania 
zmniejszające te bariery 
– w tym w odniesieniu do 
Mazowsza 

37. Jakie są bariery rozwoju poszczególnych form 
przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu?  

38.  W jaki sposób można sklasyfikować te bariery? 

39. Jaka jest rzeczywista świadomość pracowników naukowych 
na temat istniejących barier rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej? 

40. Na jakim etapie działań w procesie komercjalizacji 
pracownicy naukowi natrafiają na bariery? 

41. Jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć te bariery?  

XII. Rola mazowieckich 
instytutów badawczych  
i jednostek naukowych 
PAN w rozwoju 
przedsiębiorczości 
akademickiej 

42. Jaką role odgrywają mazowieckie instytuty badawcze  
i jednostki naukowe PAN w rozwoju przedsiębiorczości 
akademickiej? 

43. Jaka jest skala występowania poszczególnych form 
przedsiębiorczości akademickiej w tych podmiotach?  

XIII. Kapitał społeczny wśród 
aktorów 
przedsiębiorczości 
akademickiej w zakresie 

44. Jakie czynniki determinują budowanie kapitału społecznego 
wśród aktorów przedsiębiorczości akademickiej?  

45. Jaki jest poziom tych czynników wśród pracowników 
naukowych mazowieckich jednostek, instytucji wspierających 
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Zagadnienie badawcze Pytania badawcze 

komercjalizacji własności 
intelektualnej 

przedsiębiorczość akademicką, instytucji otoczenia biznesu? 

46. Czy instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką 
pozytywnie wpływają na poziom kapitału społecznego wśród grup 
docelowych? 

XIV. Zagraniczne programy 
wspierania 
przedsiębiorczości 
akademickiej – 
charakterystyka  
i identyfikacja dobrych 
praktyk 

47. Czym charakteryzują się zagraniczne programy 
przedsiębiorczości akademickiej?  

48. Jakie są dobre praktyki w zakresie zagranicznych 
programów wspierania przedsiębiorczości akademickiej? 

XV. Dobre praktyki  
w obszarze 
przedsiębiorczości 
akademickiej na 
Mazowszu 

49. Jakie dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości 
akademickiej można wyróżnić na Mazowszu?  

50. Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie komercyjnym 
poszczególnych form przedsiębiorczości akademickiej na 
Mazowszu?  



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

29 

4. Pojęcia związane z przedsiębiorczością akademicką 
 
Akademicki inkubator przedsiębiorczości (AIP) – tworzony jest z reguły przy szkołach 
wyższych, w celu wsparcia tworzenia firm przez środowisko naukowe, tj. pracowników 
uczelni, studentów, absolwentów, doktorantów. AIP może być jednostką organizacyjną 
uczelni bądź też może mieć formę spółki z o.o. lub fundacji założonej przez uczelnię. Ponadto 
należy wyróżnić grupę Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Fundacji Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości (FAIP), działającą niezależnie od uczelni, jednakże lokalizującą 
swoje inkubatory przy szkołach wyższych. FAIP oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie 
obsługi prawnej, księgowej, dostępu do powierzchni biurowej, działań networkingowych, 
szkoleń czy finansowania.  
 
Centrum transferu technologii (CTT) – jednostka działająca w obszarze transferu technologii 
i komercjalizacji, działająca w strukturach jednostki naukowej, bądź będąca wyodrębnionym 
podmiotem (spółka z o.o., fundacja). Centra transferu technologii nie są nastawione na zysk  
i realizują działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze i inne, niezbędne do obsługi 
procesów transferu technologii i komercjalizacji w jednostce. Działalność CTT na styku sfery 
nauki i biznesu ma owocować adaptacją nowoczesnych technologii przez małe i średnie 
firmy lub powstawaniem nowych firm bazujących na nowych technologiach, a tym samym 
przyczyniać się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz 
regionalnych struktur gospodarczych11. 
 
Jednostka naukowa – prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Do 
jednostek naukowych zalicza się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 
statutów tych uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, 
międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Akademię Umiejętności, inne 
jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-
rozwojowego. 
 
Badania naukowe – wyróżnia się następujące typy badań: badania podstawowe, badania 
stosowane, badania przemysłowe. 
 
Badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, 
podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk  
i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub 
użytkowanie. 
 
Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności  
w celu opracowywania nowych produktów, procesów/usług lub wprowadzania znaczących 
ulepszeń do istniejących produktów, procesów / usług; badania te obejmują tworzenie 
elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii 
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. 
 

                                                
11 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011. 
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Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, 
zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce. 
 
Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz 
innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów / usług, np. tworzenie projektów, 
rysunków, dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług, pod warunkiem 
że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych, opracowywanie prototypów  
o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, działalność 
związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług. 
Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych 
operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
 
Konsorcja naukowe – grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej 
jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie 
jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące 
badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub 
prac rozwojowych. 
 
Preinkubator przedsiębiorczości – podmioty, które wspierają przyszłych przedsiębiorców na 
zalążkowym etapie rozwoju. Preinkubatory oferują wsparcie studentom, absolwentom, 
doktorantom, pracownikom naukowym, które przygotuje ich do funkcjonowania  
w warunkach gospodarczych. Na etapie preinkubacji przygotowywane i testowane są 
pomysły (projekty) biznesowe, nie powstają jeszcze przedsiębiorstwa. 
 
Przedsiębiorczość akademicka – stanowi nowy wymiar przedsiębiorczości rozwijanej na 
styku nauki i gospodarki i związana jest z koncepcją Uniwersytetu III Generacji, w myśl której 
dotychczasowy model uniwersytetu, oparty na edukacji i badaniach naukowych, zostaje 
poszerzony o przygotowanie do przedsiębiorczości (tzw. trzecia misja), rozumianej jako 
kształtowanie proaktywnych zachowań umożliwiających samodzielne działanie na rynku.  
W wąskim ujęciu przedsiębiorczość akademicka utożsamiana jest głównie ze spółkami 
odpryskowymi, podczas gdy ujęcie szerokie definiuje dodatkowo przejawy 
przedsiębiorczości akademickiej, które zmierzają do komercjalizacji wyników badań  
w oparciu o umowy licencyjne, prowadzenie badań na zlecenie przemysłu, wspólnych 
wdrożeniach wyników badań prowadzonych w konsorcjach naukowo – przemysłowych itd. 
 
Transfer technologii12 – to przekazywanie określonej wiedzy technicznej, organizacyjnej oraz 
związanego z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer 
technologii to proces zasilania rynku technologiami, dokonujący się głównie pomiędzy 
sektorem nauki i badań, a sferą biznesu. Transfer wiedzy i technologii dokonuje się poprzez:  
� zamówienia na realizację B+R, zlecanych głównie przez duże przedsiębiorstwa, agencje 

i programy rządowe; 
� inwestycje bezpośrednie, współpracę i fuzje firm, joint-ventures; 
� rynek technologii obejmujący obrót patentami, licencjami, know-how; 

                                                
12 Innowacje i transfer technologii: Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Warszawa 2011 
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� zakup maszyn i urządzeń technicznych (modernizacja), będący rodzajem przenoszenia, 
wraz z rzeczowymi składnikami, nowej techniki mogącej inspirować swoją konstrukcją  
i sposobem działania do naśladownictwa lub do tworzenia rozwiązań doskonalących; 

� proces dydaktyczny (studenci przenoszą nabytą wiedzę w życie zawodowe); 
� publikacje naukowe i popularno-naukowe, konferencje, seminaria, targi; 
 
Firmy odpryskowe (spin – off / spin – out)13 – są to nowe przedsiębiorstwa tworzone na 
bazie wiedzy i rozwiązań powstałych w trakcie badań prowadzonych na uczelniach  
i w jednostkach naukowych. Tego typu przedsięwzięcia są inicjowane w celu komercyjnego 
wykorzystania pomysłów i technologii rozwiniętych w ośrodkach akademickich. O firmach 
odpryskowych w ujściu szerokim mówimy w przypadku ogółu firm zakładanych przez kadrę 
naukową niezależnie od tego czy bazują na własności intelektualnej wytworzonej  
w macierzystych uczelniach, a także o podmiotach gospodarczych uruchamianych przez 
studentów i absolwentów. W wąskim ujęciu, z firmami odpryskowymi mamy do czynienia  
w sytuacji, gdy inicjatorami przedsięwzięć są pracownicy naukowi, którzy wykorzystują 
własność intelektualną wytworzoną w jednostce macierzystej. W literaturze przedmiotu 
uwidacznia się brak spójnej, akceptowanej przez poszczególne instytucje i badaczy 
systematyki firm odpryskowych. Jednym z problemów definicyjnych jest rozstrzygnięcie 
problemu, która nazwa „spin-off” czy też „spin-out” odnosi się do procesu powstawania 
firmy zamierzonego ze strony organizacji macierzystej, a która do procesu niezamierzonego. 
Niezależnie od nazewnictwa spotykane są różne rodzaje formalizacji relacji akademickich 
firm odpryskowych z macierzystą jednostką naukową:  
� brak formalnych powiązań, a jedynie więzi natury organizacyjnej, 
� umowy licencyjne na wykorzystanie rozwiązań technicznych, 
� udział kapitałowy, objęty przez instytucję naukową w zamian za udostępnienie praw 

własności intelektualnej. 
 
Komercjalizacja14 – to całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe 
produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. Komercjalizacja jest definiowana również 
jako:  

� działania związane z budowaniem modelu biznesowego technologii; 
� kształtowanie procesu sprzedaży lub wdrożenia technologii na rynku; 
� spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, 

zostaje sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia 
zysku lub wykreowania kapitału; 

� budowanie wartości dodanej technologii. 
 
Komercjalizacja rozpoczyna się w zasadzie już w fazie tworzenia koncepcji innowacji w jej 
praktycznym kształcie i wiąże się z personalizacją przyszłych odbiorców powstającego 
produktu. Jest zatem ściśle powiązana z działaniami marketingowymi, które powinni 
podejmować twórcy nowych produktów, a także nowych technologii. Wymaga to 
kompleksowego podejścia do procesu komercjalizacji, które powinno objąć obszar całego 
łańcucha tworzenia wartości. 
 

                                                
13 Ibidem. 
14 S. Łobejko, A. Sosnowska (red.), Komercjalizacja wyników badań naukowych – Praktyczny poradnik dla naukowców, MSODI, 2013. 
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5. Stan rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i na świecie  
 

W obliczu braku zgodności definicyjnych w zakresie samej przedsiębiorczości akademickiej, 
jak i spółek typu spin out / spin off, dokładne określenie stanu tego sektora w świecie,  
a szczególnie w Polsce, nastręcza pewnych trudności. W niektórych krajach, takich jak Wielka 
Brytania czy Stany Zjednoczone dane dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, w tym 
spółek typu spin są monitorowane na poziomie centralnym, natomiast w Polsce dane 
dotyczące skali przedsiębiorczości akademickiej nie są agregowane nawet na poziomie 
regionalnym, a i do rzadkości należy monitoring na poziomie jednostek naukowych. Próby 
opisu niektórych obszarów rzeczywistości związanej z przedsiębiorczością akademicką 
podejmują instytucje realizujące projekty z Poddziałania 8.2.1 POKL, przy czym trudno je 
porównywać ze względu na różne zakresy i źródła pochodzenia danych.  
 

Wśród badaczy tego tematu, jak i samych przedstawicieli jednostek naukowych pojawiają się 
głosy o marginalnym znaczeniu spółek typu spin, nawet w gospodarkach rozwiniętych, ze 
względu na fakt, że często są to przedsięwzięcia o charakterze mikroprzedsiębiorstw.  
Z drugiej jednak strony, bardzo często rozwiązanie innowacyjne jest doskonalone w firmie 
typu spin-off, którą z kolei wykupuje duży gracz z rynku, w momencie, gdy naukowcy dojdą 
do rozwiązań prototypowych i potwierdzona zostanie zasadność wdrożenia w większej skali 
opracowanego rozwiązania. Niemniej jednak, mając na uwadze strukturę wielkościową firm 
w polskiej gospodarce, trudno lekceważyć rolę firm z sektora MSP, w tym 
mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza tych funkcjonujących w innowacyjnych sektorach. Według 
danych GUS opracowanych na potrzeby corocznego raportu o stanie sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, funkcjonujące  
w kraju firmy generują blisko trzy czwarte polskiego PKB (71,8% w 2011 r.). Co druga 
złotówka generowana jest przez MSP (47,3%), w tym mikroprzedsiębiorstwa generują blisko 
co trzecią (29,4%). Udział średnich firm w tym zakresie jest znacznie mniejszy i wynosi 10,1%, 
a małe przedsiębiorstwa generują ok. 7,8%. Podmioty sektora MSP to również zdecydowana 
większość spośród 1,78 mln wszystkich działających firm. Odsetek MSP w całej populacji 
przedsiębiorstw w Polsce jest identyczny jak w całej UE i wynosi (99,8%). Sektor MSP  
w Polsce jest w większym stopniu zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa, których udział 
w całkowitej liczbie firm wynosi 95,9%15. Niewątpliwie wśród tych przedsiębiorstw na 
szczególną uwagę zasługują tzw. firmy wysokiego wzrostu, do których należą w szczególności 
start-up’y technologiczne, które wprowadzając na rynek przełomowe rozwiązania, 
przyczyniają się do fundamentalnych zmian całych branż lub do powstawania zupełnie 
nowych sektorów gospodarki. Tego typu rozwiązania są w większości przypadków 
rezultatem aktywności biznesowej podejmowanej przez osoby związane z uczelniami 
wyższymi (pracownicy naukowi, doktoranci, absolwenci, studenci) oraz procesem 
powstawania akademickich firm odpryskowych (spin-off lub spin-out). Obserwacje procesów 
zachodzących w ciągu ostatniej dekady w krajach wysokorozwiniętych wskazują, że autorami 
takich przełomowych rozwiązań są coraz częściej przedsiębiorczy akademicy w bardzo 
młodym wieku.  
 

                                                
15 Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw 2011 – 2012, PARP 2013. 
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5.1    Przedsiębiorczość akademicka w Wielkiej Brytanii 

 
W wielkiej Brytanii prowadzone jest od roku akademickiego 1999/2000 coroczne badanie 
Higher Education Business and Community Interaction (HE-BCI), realizowane przez Higer 
Education Statistics Agency, na podstawie danych pochodzących od wszystkich brytyjskich 
publicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Badanie to stanowi główne narzędzie pomiaru 
skali i kierunków interakcji pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, a w szczególności 
biznesem. Badanie gromadzi m.in. dane liczbowe i finansowe związane z tzw. trzecim 
strumieniem aktywności jednostek naukowych, czyli szeroko pojętą komercjalizacją wyników 
prowadzonej działalności badawczej. Stąd w przypadku tego kraju mamy pełen obraz trzech 
filarów przedsiębiorczości akademickiej, zgodnie z zakresem przyjętym w niniejszym 
badaniu, tj. przedsiębiorczości studentów / absolwentów, kooperacyjnych form transferu 
technologii oraz tworzenia spółek typu spin off / spin out.  
 

Przedsiębiorstwa w środowisku akademickim  

 

Istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Wielkiej Brytanii zajmuje 
zakładanie tzw. firm akademickich, które można rozróżnić ze względu na strukturę własności 
oraz rolę własności intelektualnej w tworzeniu firmy: 

 

� spółki spin-off, w których instytucje szkolnictwa wyższego mają swoje udziały – 
własność intelektualna, na której bazują te spółki pochodzi z uczelni; 

� spółek spin-off, których instytucje naukowe nie są współwłaścicielami – własność 
intelektualna, na której bazują te spółki pochodzi z uczelni, natomiast albo została ona 
zakupiona przez twórców spółki, albo uczelnia sprzedała udziały w spółce; 

� firmy pracowników – założone przez obecnych lub byłych pracowników naukowych, 
które jednakże nie są oparte na własności intelektualnej pochodzącej z uczelni; 

� firmy założone przez absolwentów (do 2 lat od ukończenia studiów) – niezależnie od 
tego czy zostały one stworzone na bazie własności intelektualnej pochodzącej  
z uczelni. W statystykach znajdują się tylko te start-up’y, przy których tworzeniu 
pomysłodawca uzyskał wsparcie od uczelni lub instytucji partnerskiej.  

 

Obecnie16 w Wielkiej Brytanii funkcjonuje ponad 9,8 tys. firm akademickich wpisujących się 
w powyższe kryteria, podczas gdy w roku akademickim 2001 / 2002 było ich zaledwie 585. 
Firmy te generują blisko 40 tys. miejsc pracy. W roku akademickim 2011/2012 firmy 
pochodzące ze środowiska akademickiego, wygenerowały obrót na poziomie blisko 2,5 mld 
funtów, w którym ok. 47 % udział miały spin-offy komercjalizujące własność intelektualną 
wytworzoną w uczelni, a które na dzień badania nie miały uczelni w strukturze 
własnościowej. Poniższa tabela przedstawia kluczowe charakterystyki skali 
przedsiębiorczości akademickiej i porównanie ich wielkości dla lat akademickich 2001/2002 
oraz 2012/201317. 
 

                                                
16 Dane za rok akademicki 2012 / 2013 
17 Za wyjątkiem wskaźnika obrotu uzyskiwanego przez funkcjonujące na dzień badania firmy, który odnosi się do roku akademickiego 
2011/2012  
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Tabela 3 Aktywność brytyjskich uczelni w zakresie tworzenia nowych firm. 

Wskaźnik 

Rok 
akademicki 

Spin-off  
z 

udziałami 
uczelni 

Spin –off 
bez 

udziałów 
uczelni 

Firmy 
pracowników 

uczelni 

Firmy 
absolwentów 

Nowoutworzone firmy 
2001-02 199 14 35 337 

2012-13 126 24 62 3 502 

Liczba firmy, które 
przeżyły 3 lata 

2001-02 434 57 152 278 

2012-13 1 069 208 432 8 127 

Szacowane 
zatrudnienie  
w aktywnych firmach 
(FTE) 

2001-02 6 168 5 997 1 479 2 263 

2012-13 11 024 10 768 1 602 15 588 

Szacowany obrót 
aktywnych firm 
(£000s) 

2001-02 242 801 46 963 27 871 66 890 

2011-12 918 101 1 162 224 98 556 272 655 

Źródło: opracowanie na podstawie The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za lata akademickie 
2001/2002, 2011/2012, 2012/2013. 

 
W roku akademickim 2011/2012 uczelnie brytyjskie uzyskały ze sprzedaży udziałów  
w spółkach typu spin-off przychody rzędu 10,4 mln funtów, przy czy w ciągu 10 lat suma 
przychodów ze sprzedaży udziałów wyniosła ok. 247 mln funtów. Szczegółowo skalę 
przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spin-offach w ostatnim 10 latach prezentuje 
poniższa tabela.  
 
Tabela 4 Przychody brytyjskich uczelni z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach spin - off. 

Rok akademicki Wartość przychodów (w tys. funtów) 

2001/2002 13 767 

2002/2003 11 071 

2003/2004 7 283 

2004/2005 20 870 

2005/2006 16 244 

2006/2007 18 070 

2007/2008 20 786 

2008/2009 67 885 

2009/2010 52 825 

2010/2011 7 963 

2011/2012 10 421 

Suma                                     247 185 

Źródło: opracowanie na podstawie The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za lata akademickie 
2001/2002 - 2011/2012. 

 
Kooperacyjne formy transferu technologii w brytyjskich uczelniach  
 
W zakresie kooperacyjnych form transferu technologii brytyjskie jednostki wykazują wysoką 
aktywność w następujących obszarach:  
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� realizacja badań kontraktowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, dedykowanych 
rozwiązaniu konkretnych problemów; 

� realizacja badań we współpracy (Collaborative research) – badania angażujące środki 
publiczne, realizowane przez uczelnie we współpracy z zewnętrznymi podmiotami; 

� realizacja usług doradczych; 
� sprzedaż własności intelektualnej. 
 
Stan rozwoju PA uczelni brytyjskich w powyższych obszarach dobrze ilustrują dane 
pochodzące z badania The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za rok 
akademicki 2011/2012. W badanym okresie brytyjskie uczelnie wykonały łącznie blisko 29,5 
tys. badań kontaktowych o łącznej wartości blisko 1,113 mld funtów, przy czym największy 
udział wartościowo i liczebnie miały badania realizowane na rzecz sektora publicznego oraz 
organizacji pozarządowych. Średnia wartość jednego kontaktu szacunkowo wyniosła  
w przypadku MSP 19 tys. funtów, dużych firm 38 tys. funtów, sektora publicznego i NGO 40 
tys. funtów.  
 
Wykres 2 Udział poszczególnych typów partnerów w wartości badań kontraktowych uczelni brytyjskich 
(2011/2012). 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za rok akademicki 
2011/2012. 
 

Łączna wartość usług doradczych wykonanych przez brytyjskie uczelnie wyniosła 397,8 mln 
funtów. Przeciętna wartość usługi dla MSP wyniosła ok. 1,2 tys. funtów, w przypadku dużych 
przedsiębiorstw 10,4 tys. funtów, a w przypadku sektora publicznego / NGO – 8,5 tys. 
funtów. Spośród łącznie 85,7 tys. usług doradczych najwięcej zrealizowanych zostało na rzecz 
MSP.  

 

Wykres 3 Udział usług doradczych wykonanych przez brytyjskie uczelnie na rzecz poszczególnych partnerów. 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za rok akademicki 
2011/2012. 
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Przychody z tytułu sprzedaży własności intelektualnej  

 

W roku akademickim 2011/2012 uczelnie uzyskały łącznie 68,8 mln funtów przychodów  
z tytułu sprzedaży własności intelektualnej18 przy kosztach związanych z IP na poziomie 31,7 
mln funtów. Dla porównania 10 lat wcześniej, przychody z tego źródła wynosiły ok. 34 mln 
funtów, przy kosztach ok. 13 mln. Największy udział przychodów z tytułu sprzedaży licencji 
na wykorzystanie własności intelektualnej pochodzi z sektora dużych przedsiębiorstw.  
 
Wykres 4 Udział przychodów ze sprzedaży IP w brytyjskich uczelniach, generowanych przez poszczególne 
typy podmiotów. 
 

 
Źródło: opracowanie na podstawie The HE Business and Community Interaction (HE-BCI) za rok akademicki 
2011/2012. 

 

Jednocześnie warto podkreślić, że wartość badań finansowanych ze środków publicznych 
(collaborative research) wyniosła łącznie blisko 841,4 mln funtów, a wartość projektów 
dofinansowanych ze środków EFS oraz EFRR wyniosła blisko 180 mln funtów.  
 
Udział przychodów wynikających z prowadzonych badań, sprzedaży własności intelektualnej, 
udziałów w spółkach typu spin-off wyniósł w roku akademickim 2011/2012 2,46 mld funtów, 
co stanowi ok. 72% łącznych przychodów z działalności pozadydaktycznej uczelni brytyjskich. 
Pozostałe 28% stanowią przychody z tytułu udostępniania obiektów i sprzętu, prowadzenia 
kursów (poza studiami), dotacje z EFS i EFRR.  
 

5.2    Przedsiębiorczość akademicka w USA 

 
Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany 
uchwaleniem w grudniu 1980 r., przez Kongres Stanów Zjednoczonych, ustawy The Bayh-
Dole University and Small Business Patent Act, której celem było ułatwienie komercjalizacji 
wyników badań prowadzonych przez szkoły wyższe i publiczne instytucje badawcze. 
Działanie to było wyraźnym sygnałem dla amerykańskich naukowców, że ich praca 
intelektualna jest nie tylko doceniana, lecz także że oczekuje się od nich współpracy we 
wdrażaniu jej wyników, gwarantując im bezpośredni dostęp do wartości materialnych z tego 
wynikających. Do czasu wejścia w życie ustawy Bayha-Dole’a, rząd Stanów Zjednoczonych był 
właścicielem ok. 30 tys. patentów, ale zaledwie na ok. 5% z nich udzielone zostały licencje  
w celu skomercjalizowania wynalazku. Ustawa Bayha-Dole’a zezwalała instytucjom takim jak 

                                                
18 Za wyjątkiem sprzedaży udziałów w spółkach spin – off. 
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szkoły wyższe i publiczne placówki badawcze na zachowanie prawa własności patentów 
udzielonych na wynalazki powstałe dzięki publicznym funduszom otrzymanym od rządu 
federalnego i zachęcała je do udzielania przedsiębiorstwom, w szczególności małym19 licencji 
na te wynalazki. Stała się ona istotnym stymulatorem transferu technologii i osiągnięć 
naukowych do przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, kreując spiralę wzrostu wzajemnie 
się wspierających sektorów nauki i gospodarki20. 
 
Rozmiary sektora przedsiębiorczości akademickiej w Stanach Zjednoczonych 
 
Skalę przedsiębiorczości akademickiej w USA opisują m.in. wyniki badania Licensing Activity 
Survey, realizowanego przez Association of University Technology Managers od przeszło 
dwudziestu lat21. Wyniki najnowszego raportu wskazują, że na rynku amerykańskim 
funkcjonowały na koniec 2012 roku 4002 start-up’y, bazujące na licencjonowanych 
technologiach opracowanych w jednostkach naukowych, przy czym w badanym roku 
powstało ich 705, co oznaczało ok. 5% wzrost w stosunku do roku 2011. 554  
z nowoutworzonych firm miało pierwsze miejsce prowadzenia biznesu na terenie instytucji 
udzielającej licencji, co oznacza, że jednostki te udzielały także wsparcia o charakterze 
lokalowym i start-up’y w początkowym okresie funkcjonowały w środowisku akademickim. 
Tylko w Massachusetts Instittute of Technology powstaje rocznie od 16 do 26 startupów22, 
natomiast Office of Technology Licensing na Uniwersytecie Stanforda posiadało w roku 2013 
udziały w 161 spółkach komercjalizujących własność intelektualną.  
 

Według przywołanego raportu, całkowite wydatki na B+R w amerykańskich uniwersytetach 
wyniosły w roku 2012 63,7 mld dolarów, z czego 4,1 mld dolarów finansowanych było  
z funduszy przedsiębiorstw (6,4% całkowitych wydatków). Ponadto z funduszy federalnych 
amerykańskie uczelnie uzyskały środki na B+Rw wysokości 40 mld dolarów.  

 

Ochrona i sprzedaż własności intelektualnej  

 

W 2012 roku amerykańskie jednostki badawcze złożyły ok. 24,7 tys. zgłoszeń patentowych,  
a udzielono im 5 145 patentów. Uniwersytet Stanforda wygenerował z tej liczby 502 
zgłoszenia, a MIT blisko 698.  

 

Całkowity przychód z tytułu sprzedaży licencji w amerykańskich jednostkach naukowych 
wyniósł w 2012 roku 2,6 mld dolarów, z czego 1,9 mld zostało wygenerowanych z tytułu 
opłat licencjobiorców, uzależnionych od sprzedanych produktów / egzemplarzy. W toku 
badania zidentyfikowano blisko 10 tys. licencji generujących tego typu przychody, w tym 224 
licencje generujące więcej niż1 mln dolarów przychodów każda.  
 

Z tytułu sprzedanych akcji podmioty te uzyskały 64 mln dolarów, przy czym wartość ta spadła 
o 1 % w porównaniu do roku 2011. TLO przy MIT wygenerowało z tego tytułu 0,25 mln 
dolarów w 2012 roku, ale już w 2013 3,6 mln $. OTL natomiast w roku 2013 uzyskało z tego 
tytułu przychód ok 1 mln $.  

                                                
19 Zatrudniającym m niej niż 500 pracowników.  
20 www.pi.gov.pl  
21 AUTM U.S. Licensing Activity Survey A Survey of Licensing. FY 2012. Highlights , www.autm.net  
22 Dane za lata 2004 – 2013, MIT Technology Licensing Office , Office Statistics: FY 2013, www.web.mit.edu 
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5.3    Przedsiębiorczość akademicka w Polsce  

 
Skala występowania firm odpryskowych w Polsce  
 
Określenia skali występowania firm typu spin-off / spin-out w Polsce podejmowało się do tej 
pory stosunkowo niewielu badaczy, a pierwsza oficjalna publikacja dotycząca tego tematu 
został wydana w 2006 r.23 Nie ma podstaw definicyjnych, ani badań na poziomie centralnym 
w tym zakresie. Co do zasady, spółek w których uczelnie czy jednostki naukowe mają udziały, 
jest bardzo niewiele. Przykładowo przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działa 10 
spółek typu spin-off, w których jednostka macierzysta posiada udziały. Wrocławskie Centrum 
Badań EIT+ sp. z o.o. utworzyło 14 spółek typu spin-off w oparciu o własny fundusz seed 
capital, który EIT+ utworzył z Działania 3.1 POIG. Jak można zauważyć, najsilniejsze ośrodki 
naukowe w Polsce, które tworzą system wsparcia dla start-up’ów i uwzględniają ten model 
komercjalizacji w swoich strategiach, mają na chwilę obecną relatywnie niewielkie rezultaty, 
wobec czego można sądzić, że w jednostkach naukowych, które w żaden sposób nie są 
skoncentrowane na komercjalizacji poprzez spin-off, jest to sprawa zupełnie marginalna. 
Potwierdzają to również przedstawiciele instytucji objętych niniejszym badaniem czy 
członkowie panelu ekspertów. 
 
Ochrona własności intelektualnej w polskich jednostkach naukowych  
 
Według raportu GUS „Nauka i technika w 2012”, w 2012 r. w Urzędzie Patentowym RP 
odnotowano 4 410 zgłoszeń wynalazków przez rezydentów polskich. W 2012 r. przyznano  
w Urzędzie Patentowym RP 2 484 patenty na wynalazki, z czego 1 848 – na wynalazki 
krajowe. 47,7 % wszystkich aplikacji złożonych w UPRP w 2012 roku pochodziło od jednostek 
naukowych PAN, instytutów badawczych oraz szkół wyższych. Z województwa 
mazowieckiego pochodziło 975 zgłoszeń i 388 udzielonych patentów. Dla porównania warto 
dodać, że w roku 2002 w UPRP dokonano ogółem 2 313 krajowych zgłoszeń patentowych,  
a udzielono 834 patenty24, co oznacza bardzo wyraźny wzrost zainteresowania ochroną 
własności intelektualnej w Polsce na przestrzeni 10 lat.  
 
Spośród jednostek naukowych aktywnych badawczo w roku 2012, 58% dokonało zgłoszeń 
wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych, a 51,4 % zgłosiło znaki towarowe  
w Urzędzie Patentowym RP. Na czołowych miejscach rankingu 20 podmiotów o największej 
liczbie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2012 roku znajdują się jednostki 
naukowe z terenu województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i małopolskiego z liczbą 
zgłoszeń odpowiednio: 271, 261, 148. Należy tu podkreślić, iż w przypadku województwa 
mazowieckiego wynik został wygenerowany przez 5 jednostek naukowych, dolnośląskiego – 
2 jednostki oraz małopolskiego – 2 jednostki. Najwięcej zgłoszeń wynalazków i wzorów 
użytkowych miała Politechnika Wrocławska (193), na drugim miejscu uplasowała się 
Akademia Górniczo-Hutnicza (121), następnie Politechnika Poznańska (111) oraz Politechnika 
Warszawska (80). 

                                                
23 P. Tamowicz, Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006. 
24 Nauka i technika w 2002 roku. GUS. 
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Wykres 5 Liczba zgłoszeń i udzielonej ochrony wynalazków i wzorów użytkowych najaktywniejszych 
jednostek naukowych wg województw 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu rocznego 2012, UPRP 
 

W roku 2012 najbardziej aktywne jednostki, którym udzielono praw ochronnych na 
wynalazki i wzory użytkowe pochodziły z województw dolnośląskiego (209), mazowieckiego 
(153) oraz ex aequo wielopolskiego i śląskiego (po 80). Analogicznie jak w przypadku 
zgłoszeń, na wynik ten w województwie dolnośląskim składały się patenty i wzory udzielone 
dwóch jednostkom naukowym – Politechnice Wrocławskiej (137) i Uniwersytetowi 
Przyrodniczemu (72), natomiast w województwie mazowieckim wynik 153 udzielonych praw 
osiągnęło łącznie 6 jednostek naukowych, z czego najwięcej (48) uzyskała Politechnika 
Warszawska. W rankingu 20 najaktywniejszych podmiotów znajduje się 1 przedsiębiorca – 
Bayer Cropscience AG.  
 
Porównując sytuację na rynku ochrony własności intelektualnej w Polsce i Niemczech 
dostrzec można szereg zasadniczych różnic. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście skala 
zgłoszeń i udzielanych praw ochronnych w Niemczech, gdzie w roku 2012 złożono blisko 77 
tys. zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz ok. 25,5 tys. udzielonych praw 
ochronnych. Ponadto znacząca jest skala ochrony własności intelektualnej na terenie 
Niemiec przez podmioty zagraniczne, w szczególności z terenu Stanów Zjednoczonych, Korei, 
Japonii.  
 
Drugą zasadniczą różnicą jest fakt, że w Niemczech najbardziej aktywne podmioty 
dokonujące ochrony własności przemysłowej, nawet w procedurze krajowej, pochodzą  
z sektora biznesu. W 2012 wszystkie uniwersytety niemieckie złożyły łącznie 640 zgłoszeń 
patentowych i żadnego z nich nie ma na liście 50 najaktywniejszych podmiotów 
patentujących. Pierwsze miejsce zajmuje Robert Bosch GmbH z wynikiem blisko 4 tys. 
aplikacji, czyli tyle ile łączna liczba zgłoszeń w UPRP. 
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Kolejne różnice zarysowują się podczas analizy zagadnienia ochrony własności w wymiarze 
międzynarodowym. Dla przykładu European Pattent Office w 2013 roku udzielił 95 patentów 
podmiotom mającym siedzibę w Polsce, przy 13425 patentach udzielonych podmiotom 
niemieckim, czy 2062 brytyjskim25. Na liście 50 podmiotów o największej liczbie składanych 
aplikacji znajdują się takie firmy jak Samsung z wynikiem 2833 czy Siemens (1974). Co 
ciekawe niemiecki BASF zgłosił przed EPO 1577 zgłoszeń, a w procedurze krajowej nie 
występuje w rankingu podmiotów o największej liczbie aplikacji, gdzie nawet najniższy wynik 
to 112 aplikacji. Jak można się było domyślać, w rankingu 50 EPO nie występuje żaden 
podmiot mający siedzibę na terenie Polski. Sytuacja ta jest niewątpliwym wskaźnikiem 
jakości własności intelektualnej tworzonej na terenie Polski, gdzie jednostki naukowe 
patentują co do zasady ze względu na punkty w ocenie parametrycznej. Nie można 
zaprzeczyć, że koszty ochrony własności intelektualnej w procedurze PCT są wyższe, 
jednakże prawdziwe rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej czy świata, o wysokim 
potencjale komercjalizacyjnym, wymagają również ochrony w tej skali, jak również 
potencjalni klienci nie są zainteresowani nabywaniem rozwiązań konkurencyjnych w skali 
międzynarodowej, a chronionych na wąskim obszarze geograficznym ze względu na 
możliwość wykorzystania przez konkurencję na terenie innych krajów.  
 
Wydatki i zatrudnienie w B+R  
 
Analizując dane dotyczące sektora B+R, zauważa się znaczącą dominację sektora nauki  
w sumie wydatków na B+R w Polsce. Łącznie wydatki uczelni publicznych, niepublicznych, 
instytutów badawczych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk wyniosły ok. 61%, 
przy nakładach przedsiębiorstw rzędu 37 %.  
 
Wykres 6 Wydatki na B+R ogółem, wg sektorów w 2012 r. 
 

Źródło: GUS. 

 
Podmioty ponoszące wydatki na badania i rozwój ponosiły dwa główne typy kosztów, tj. 
wydatki bieżące na B+R oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące obejmowały  
w szczególności nakłady na badania podstawowe, badania stosowane oraz prace rozwojowe, 
w tym koszty osobowe, a także wydatki inwestycyjne związane z B+R. W przypadku 
przedsiębiorstw, wydatki inwestycyjne nieznacznie górowały nad wydatkami bieżącymi na 

                                                
25http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2013/statistics-trends/granted-patents.html#tab=3 [dostęp 
05.04.2014] 
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B+R, przy czym szczegółowa analiza rodzajów wydatków inwestycyjnych wskazuje, że  
w przypadku przedsiębiorstw dominujący udział miał zakup maszyn i urządzeń technicznych 
oraz środków transportu, co stanowiło ok. 76% ogólnych wydatków na B+R w tej grupie. 
Warto zauważyć, że zakup samej aparatury badawczej stanowił jedynie 17 % wydatków w tej 
kategorii. Ponadto przedsiębiorstwa przeznaczyły 24% wydatków na B+R na sfinansowanie 
kosztów sklasyfikowanych jako budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz 
grunty.  
 
Struktura wydatków inwestycyjnych na B+R w przypadku uczelni (publicznych  
i niepublicznych) wskazuje, że w zbliżonym stopniu poniosły one wydatki związane  
z budynkami i obiektami (43%), jak i zakupem aparatury naukowo-badawczej (45%). 
Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku instytutów badawczych (39 % budynki i obiekty, 
38% aparatura naukowo-badawcza). Instytuty naukowe PAN natomiast wydały 28 % budżetu 
na B+R na koszty związane z budynkami oraz 58% na aparaturę naukowo-badawczą.  
 

Wykres 7 Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na B+R wg typów podmiotów, w 2012 r. 

 

Źródło: GUS. 
 

W 2012 roku zatrudnionych w działalności badawczo- rozwojowej w Polsce było 139 653 
osób, z czego ok. 23% w przedsiębiorstwach. Relatywnie niewielu spośród tej grupy 
zatrudnionych było na stanowiskach naukowo-badawczych, w przypadku przedsiębiorstw 
było to 18 % ogółu zatrudnionych, w instytutach naukowych PAN 5% oraz instytutach 
badawczych 10%. Zdecydowanie dominującą pozycję mają uczelnie, które na stanowiskach 
naukowo-badawczych zatrudniają 61% ogółu personelu zatrudnionego w B+R.  
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Wykres 8 Struktura zatrudnienia w B+R, wg typów podmiotu w 2012 r. 
 

 
Źródło: GUS. 
 

 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie B+R w 2012 roku poniosły koszty osobowe  
w wysokości oscylującej wokół 50%, przy czym w sektorze przedsiębiorstw udział tych 
kosztów wyniósł 56% całkowitych nakładów na B+R, instytucji szkolnictwa wyższego 44 %, 
instytutów badawczych 53%, a instytutów PAN 58%.  
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Wykres 9 Udział zatrudnionych w B+R, wg sektorów w 2012 r.wg krajów 

 

Źródło: EUROSTAT, dostęp 08.04.2014 
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Jak wynika z powyższego wykresu, udział polskiej kadry badawczo-rozwojowej w ogóle 
zatrudnionych jest bardzo niski i wynosi 0,58% w porównaniu do najbardziej rozwiniętych 
gospodarek, takich jak kraje skandynawskie czy Niemcy, gdzie udział ten zamyka się  
w przedziale ok. 1,5 – 2,18%. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest również wielkość 
zatrudnienia w B+R w sektorze uczelni, w porównaniu do wielkości zatrudnienia w sektorze 
przedsiębiorstw. Dla przykładu porównując udział kadr B+R w strukturze zatrudnienia 
Niemiec i Polski zauważa się, że wskaźniki udziału kadr B+R w sektorze uczelni wyższych nie 
różni się znacząco (dla Polski 0,28 %, a dla Niemiec 0,32%), natomiast odnosząc to do sektora 
przedsiębiorstw różnica jest diametralna – dla Polski 0,17%, a dla Niemiec 0,89%. Analizując 
te dane należy mieć na uwadze fakt różnic gospodarczych obu krajów, gdzie Niemcy mają 
silne, innowacyjne branże jak np. motoryzacja, które same generują ogromną ilość prac B+R, 
a uczelnie są jedynie dopełnieniem procesów innowacyjnych. W Polsce natomiast można 
zauważyć, że ciężar B+R dźwigają de facto uczelnie, o czym świadczą wskaźniki dotyczące 
zatrudnienia w B+R oraz struktura wydatków na B+R, natomiast popyt na B+R ze strony 
przedsiębiorstw jest relatywnie niewielki.  
 
Finansowanie działalności badawczej uczelni wyższych 
 
W roku 2012 w Polsce całkowite przychody uczelni z działalności badawczej wyniosły ok. 
2,864 mld zł, przy czym udział uczelni publicznych w tej kwocie był ok. 96%. Głównym 
źródłem finansowania działalności badawczej uczelni były dotacje statutowe (ok. 34%) oraz 
środki z NCBR oraz NCN (ok. 29%). Najciekawsza pozycja z punktu widzenia niniejszego 
badania, tj. sprzedaż pozostałych prac i usług i rozwojowych wynosi w strukturze 
przychodów ok. 12 %, przy czym udział ten jest najwyższy w strukturze finansowania szkół 
medycznych (ok. 20%), technicznych (16%) i rolniczych (16,3%). 
 

Wykres 10 Struktura przychodów uczelni z działalności badawczej w Polsce, w 2012 r. 

 

 

Źródło: GUS. 
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dane statystyczne nie wskazują wprost na skalę przychodów osiąganą z tytułu prowadzenia 
badań na zlecenie podmiotów gospodarczych.  
 

Wykres 11 Udział w przychodach ze sprzedaży badań, wg typów szkół wyższych, w 2012 r. w Polsce 

 
 

 

Źródło: GUS. 
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6. Kondycja przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i na Mazowszu  
 

Dane pochodzące z ogólnopolskiego badania wykonywanego w marcu 2014 roku, przez 
ekspertów OECD26, wskazują, że własną działalność gospodarczą prowadzi 4% 
ankietowanych studentów, a kolejne 7% planuje założenie własnej firmy, jednak mniej niż 
połowa z nich ma konkretne plany i dobrze przemyślane pomysły dotyczące etapów i czasu 
realizacji tych pomysłów. Porównując otrzymane dane do badania PARP z 2009 roku widać 
tendencję wzrostową, gdyż w owym czasie swoją firmę prowadziło 2% studentów27. Tę 
wartość procentową potwierdzają również badania losów absolwentów. Absolwenci 
Politechniki Warszawskiej są trochę bardziej pro-przedsiębiorczy, wg badania Losów 
Absolwentów tej uczelni z 2012 roku, własną firmę prowadzi lub jest wspólnikiem w spółce 
ok. 7% absolwentów. A przypadku absolwentów AGH z 2012 jest to 5,4%. Udział 
absolwentów z terenu województwa dolnośląskiego to ok. 6%28. 
 
Najbardziej popularnymi formami przedsiębiorczości akademickiej zarówno w Polsce, jak i na 
Mazowszu są kooperacyjne formy transferu technologii. W dalszej kolejności znajdują się 
firmy zakładane przez studentów i absolwentów, oraz na końcu firmy typu spin – off,  
w szerokim rozumieniu, zarówno jako te zakładane przez pracowników naukowych, które nie 
bazują na własności intelektualnej uczelni, jak i te które opierają swoją działalność  
o własność intelektualną wytworzoną w jednostce naukowej. Należy tu jeszcze dokonać 
rozróżnienia w zależności od tego czy jednostka naukowa ma udziały w spółce typu spin (np. 
firmy tworzone z udziałem spółki celowej InnoAGH), czy też pracownik naukowy tworzący 
spin-off nabył od jednostki naukowej własność intelektualną. Generalnie rzecz ujmując, 
tworzenie spółek spin-off, zwłaszcza tych bazujących na własności intelektualnej 
wytworzonej w jednostkach naukowych, jest sprawą marginalną zarówno w Polsce, jak i na 
Mazowszu. Komercjalizacja poprzez spółki typu spin-off, w których jednostka ma udziały  
i wnosi własność intelektualną w formie aportu rzeczowego lub dokonuje sprzedaży bądź 
udziela licencji na własność intelektualną wytworzoną w jednostce naukowej jest najbardziej 
zaawansowaną i najtrudniejszą formą komercjalizacji. Niska popularność tej metody 
komercjalizacji wynika z jednej strony z barier i trudności formalno-prawnych,  
w szczególności wynikających z niekorzystnych przepisów podatkowych w przypadku 
wnoszenia do spółki własności intelektualnej przez pracowników naukowych, konieczność 
dokonywania wyceny własności intelektualnej do spółki oraz brak wsparcia jednostek 
naukowych w weryfikacji poprawności dokonanych wycen w tym zakresie, konieczności 
zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na rozporządzenie przez jednostkę 
składnikami aktywów o wartości 50 tys. € czy 250 tys. € w przypadku uczelni wyższych,  
w tym wniesienia wkładu do spółki. Ponadto instytuty badawcze są zobligowane do 
zgłoszenia ministrowi nadzorującemu instytut zamiar dokonania czynności prawnej 
dotyczącej aktywów trwałych o wartości wyższej niż 20 tys. €. Należy też zauważyć, że na 
dzień badania niewielka liczba uczelni posiadała spółki celowe, poprzez które mogą posiadać, 
obejmować i nabywać udziały lub akcje jedynie w celu komercjalizacji wyników prac B+R.  
 

                                                
26 Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. Raport dot. Polski z badania zrealizowanego w ramach Programu na rzecz 
Lokalnego Rozwoju Gospodarczego i Zatrudnienia (LEED)  
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, grudzień 2013 
27 G. Banerski, A. Gryzik, K. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – 
zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania. 
28 Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska, 2013 r., MCISKO. 
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Drugą grupę czynników wpływających na niską popularność tej metody należy zaliczyć do 
czynników ludzkich, w szczególności niechęć do podejmowania ryzyka przez samych 
naukowców, dylematy dotyczące wyborów pomiędzy ścieżką kariery naukowej  
i biznesowej, obawy o możliwość pogodzenia kariery naukowej z zaangażowaniem w firmie. 
Dostrzegalna jest w środowisku naukowym niechęć i/lub nieumiejętność tworzenia 
komplementarnych interdyscyplinarnych zespołów, których członkowie odpowiadaliby za 
wszystkie obszary firmy, w tym sprzedaż, marketing, finanse. Czynnik ludzki występować 
może również po stronie władz niektórych jednostek naukowych, które obawiają się ryzyka 
związanego zarzutami niegospodarności.  
 
Jako osobny czynnik należy wymienić fakt, że komercjalizacja poprzez nowy podmiot jest 
wyzwaniem również w ujęciu rynkowym, charakterystycznym dla firm typu start up i wiąże 
się z koniecznością konkurowania, budowania marki, kanałów dystrybucji itd. Stąd 
niejednokrotnie lepszą opcją zarówno dla jednostki naukowej jest sprzedaż licencji lub praw 
wyłącznych podmiotom już funkcjonującym na rynku.  
 
 Według przedmiotowego badania na populacji pracowników naukowych, 4 % respondentów 
deklaruje, że posiada udziały w spółce komercjalizującej wyniki ich badań naukowych, co 
oznacza, że ok. 22 z badanych 556 pracowników posiada udziały w tego typu spółce. 
Zdaniem autorów, odsetek w całej populacji mazowieckich pracowników naukowych jest  
z pewnością mniejszy, a w badaniu występować może pewna nadreprezentatywność 
bardziej aktywnych pracowników naukowych, dla których zagadnienia przedsiębiorczości 
akademickiej, w tym spin-off są bliższe. Z ogólnopolskiego badania PARP dotyczącego 
przedsiębiorczości akademickiej w 2009 r., wynika iż 9% pracowników naukowych prowadzi 
własne firmy, w tym bazujące na własności intelektualnej wytworzonej w jednostkach 
naukowych. Według danych pozyskanych od mazowieckich biur karier w ramach niniejszego 
badania, własne firmy zakłada do 20% studentów, zależnie od uczelni. Dane te należy jednak 
traktować z pewną ostrożnością, gdyż biura karier nie prowadzą cyklicznych badań tego 
zjawiska w przypadku studentów, jak również udział ten może być mylony przez 
pracowników biur karier z udziałem studentów/absolwentów, którzy korzystają z usług biur 
karier, a nie odnoszony do całej populacji. Jak wynika badań losów absolwentów własne 
firmy prowadzi ok. 5-7% absolwentów, co w bardziej wiarygodny sposób opisuje zjawisko 
zakładania firm w środowisku akademickim.  
 
6.1    Jednostki promujące przedsiębiorczości akademicką w kraju na Mazowszu (CTT, AIP) 

 
Na instytucjonalne otoczenie wsparcia procesów innowacyjności i przedsiębiorczości składa 
się szereg instytucji, określanych mianem ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. W roku 
2012 w Polsce funkcjonowało łącznie 821 ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w tym na 
terenie województwa mazowieckiego znajdowało się ich 9229. Z punktu widzenia zagadnienia 
przedsiębiorczości akademickiej istotną rolę przypisuje się Akademickim Inkubatorom 
Przedsiębiorczości (AIP), a także Centrom Transferu Technologii (CTT), stanowiącym 
elementy strukturalne uniwersytetu III generacji. Możliwości rozwoju struktur wspierających 
przedsiębiorczość przy uczelniach otworzyły zmiany w Ustawie „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” z dnia 27.07.2005, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. Na mocy Ustawy uczelnie 

                                                
29 A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, Warszawa 2012. 
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mogą tworzyć struktury wsparcia przedsiębiorczości akademickiej i transferu technologii  
w dowolnej formie organizacyjno-prawnej (spółka prawa handlowego, fundacja lub 
jednostka ogólnouczelniana).  
 
6.2    Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

 
W zasadzie pod potocznym rozumieniem akademickich inkubatorów przedsiębiorczości kryją 
się dwa typy jednostek: preinkubatory oraz właściwe inkubatory. Preinkubatory 
przedsiębiorczości oferują działania miękkie takie jak szkolenia czy doradztwo, ale też  
i dostęp do powierzchni biurowej, a oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, 
doktorantów, pracowników naukowych. Zlokalizowanie się w preinkubatorze nie oznacza od 
razu konieczności rejestracji firmy. W przypadku AIP-ów prowadzonych przez Fundację 
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, lokatorzy nie muszą od razu zakładać firmy 
formalnie, a korzystają z osobowości prawnej AIP. Lokator może korzystać z danych AIP do 
umów i faktur, ale działać pod własną marką. Takie podejście pozwala na przetestowanie  
w praktyce założeń swojego biznesu bez ponoszenia ryzyka. O ile można jeszcze zrozumieć 
model biznesowy FAIP jako instytucji komercyjnej, to jednak stosowanie podobnych modeli 
biznesowych przez niektóre przyuczelniane inkubatory przedsiębiorczości budzi wątpliwości, 
czy rzeczywiście uczelnie powinny pomagać de facto w obchodzeniu przepisów podatkowych 
i związanych z opłatami na rzecz ZUS, jeśli taka sytuacja ma miejsce w długim okresie czasu.  
 
Inkubatory przedsiębiorczości natomiast wspierają nowopowstałe firmy, przy czym istotnym 
instrumentem wsparcia jest dostęp do infrastruktury lokalowej. Według corocznego raportu 
SOOIP dotyczącego ośrodków wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości, w roku 2012  
w Polsce funkcjonowały 73 akademickie inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, które 
podzielono na 3 typy: 
� utworzone przez uczelnię w trybach przewidzianych w Ustawie prawo o szkolnictwie 

wyższym, 
� sieć Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 
� inkubatory działające w ramach parków technologicznych oraz niezależnych instytucji 

wsparcia. 
 
Strukturę AIP w Polsce ze względu na rodzaj podmiotu założycielskiego przedstawia wykres 
poniżej. Największy udział w populacji mają AIP utworzone przez Fundację Akademickie 
Inkubatory Przedsiębiorczości. W kategorii inne znajdują się inkubatory prowadzone  
w ramach parków technologicznych oraz prowadzone przez niezależne instytucje.  
W województwie mazowieckim znajduje się 13 akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości, z czego 1330 prowadzonych przez Fundację Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, w tym 1 funkcjonuje przy Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym. 
Warto zauważyć, że w innych województwach, o relatywnie jak na warunki polskie 
rozwiniętej przedsiębiorczości akademickiej, dominują inkubatory akademickie tworzone 
przez uczelnie. W województwie małopolskim funkcjonują 4 inkubatory FAIP oraz 5 
uczelnianych inkubatorów, w dolnośląskim 2 inkubatory FAIP oraz 6 inkubatorów 
uczelnianych i działających przy parkach naukowo-technologicznych.  
 

                                                
30 www.inkubatory.pl  
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Wykres 12 Struktura AIP w Polsce. 

 

Źródło: na podstawie A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, 
Raport 2012. 

 
Dynamika rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości  

 
Pierwsze próby adaptacji polskich akademickich inkubatorów przedsiębiorczości zostały 
podjęte w 1989 roku na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w ramach Uczelnianego Ośrodka 
Transferu Technologii uruchomiono program o nazwie: „Student z Pomysłem”. Nie był to 
jednak typowy inkubator a zaledwie jego zalążek – polegający na preinkubacji pomysłów na 
przedsiębiorstwo, idei biznesowych wśród studentów UW31. Faktycznie jednak dopiero 
zmiana Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w 2005 roku umożliwiła uczelniom 
podejmowanie działań związanych z tworzeniem akademickich ośrodków innowacyjności  
i przedsiębiorczości. Analizując dynamikę rozwoju akademickich inkubatorów 
przedsiębiorczości w Polsce, w aspekcie ilościowym można zauważyć stały wzrost liczby 
ośrodków, przy czym największy udział w tworzeniu nowych inkubatorów ma FAIP. Według 
badania SOOIP, w roku 2007 było 49 inkubatorów, natomiast w połowie 2012 roku ich łączna 
liczba wyniosła 73. W ciągu ostatnich lat zmianie ulegała także struktura finansowania 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości. 
 
Tabela 5 Struktura finansowania akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w latach 2006 - 2011. 

Wyszczególnienie 2006 2008 2009 2011 

Budżet inkubatora akademickiego (w tys. zł) w tym w %: 244,2 100,5 70,7 215 

opłata afiliacyjna -- 51,9 58,4 9,4 

wpływy z czynszu i innych opłat eksploatacyjnych 20,5 13,8 6,5 19,2 

wpływy z działalności szkoleniowo-doradczej 2,7 2,8 2,1 0,5 

wpływy z innych dochodów własnych 13,2 1,9 0,2 3,3 

europejskie granty i projekty 16,6 1,5 3,3 11,9 

krajowe granty i projekty 2,9 4,2 11,3 22,2 

regionalne granty i projekty 12,9 1,7 0,3 4,1 

lokalne granty i projekty -- 4,1 3,4 -- 

granty i projekty NCBR i NCN -- -- -- 12,8 

wkład macierzystej i stowarzyszonych instytucji naukowych 10,5 18,1 12,3 14,0 

inne zasilanie zewnętrzne 20,7 0 1,2 2,8 

Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, 
Warszawa 2012. 

 

                                                

31 K. Pado, Stan przedsiębiorczości akademickiej w Polsce - akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Rzeszów, 2008. 
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Największą zmianą w strukturze finansowania AIP dostrzegalną w analizowanych latach jest 
znaczne ograniczenie wpływów z tytułu opłat afiliacyjnych, które w latach 2008-2009 
stanowiły ponad 50% wpływów do budżetów AIP, a zwiększenie wypływów z tytułu grantów 
i projektów krajowych oraz europejskich.  
 
Zmianie uległa także przeciętna powierzchnia jaką dysponują polskie AIP. W roku 2012 AIP 
dysponowały przeciętnie powierzchnią 410 m2, przy czym występuje tu duża rozpiętość, 
gdyż najmniejszy inkubator ma powierzchnię 18 m2, a największy 3000 m2. Wśród tych 73 
obiektów dwa dysponują powierzchnią powyżej 1000 m2. Średnia powierzchnia inkubatora 
akademickiego oscylowała w latach 2007 – 2010 wokół 100 m2. Statystyki zawyżone zostały 
przez realizację dużych projektów inwestycyjnych, np. Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego. Przeciętna powierzchnia inkubatora FAIP 
wynosi 54 m2.  
 
Średnie zatrudnienie w ramach inkubatorów nie uległo istotnym zmianom i liczyło w latach 
2005-2012 1-2 etaty. Należy pamiętać przy tym, że AIP opierają się w znacznym stopniu na 
pracy wolontariuszy lub współpracy na zasadach umów cywilno-prawnych.  
 
Wraz ze wzrostem potencjału AIP wzrastała liczba inkubowanych firm. Dla przykładu w roku 
2005 inkubowanych było 60 pomysłów. Największą średnią liczbę inkubowanych projektów 
AIP osiągnęły w 2010 roku 2832, a w roku 2012 było ich 1487. Sama FAIP od 2005 roku do 
września 2012 wyinkubowała 5000 pomysłów, które jako firmy weszły na rynek. Według 
stanu na marzec 2014 w inkubatorach FAIP inkubowanych jest 1350 pomysłów32.  
 

Dynamika rozwoju akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w województwie 
mazowieckim jest mniejsza w porównaniu do średniej dla kraju, co wynika m.in. z faktu że co 
do zasady na Mazowszu infrastrukturę tego typu podmiotów tworzy FAIP. Żadna  
z wiodących uczelni na Mazowszu nie posiada swojego inkubatora. W efekcie tego projekty 
wpierające przedsiębiorczość akademicką realizowane w mazowieckich uczelniach nie 
przyczyniają się do budowy trwałych struktur i marki uczelnianych inkubatorów 
przedsiębiorczości zostawiając ten obszar instytucji, na którą nie mają bezpośredniego 
wpływu. Przyuczelniane inkubatory przedsiębiorczości pozwalałyby na realizację 
długofalowej strategii uczelni w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, przy 
uwzględnieniu specyfiki i potrzeb jej grup docelowych. 
 
6.4    Dynamika rozwoju centrów transferu technologii  

 
Kolejnymi istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorczości akademickiej instytucjami są 
centra transferu technologii, powoływane przez jednostki naukowe w celu realizacji działań 
w szczególności informacyjnych, szkoleniowych i doradczych związanych z transferem 
technologii oraz komercjalizacji własności intelektualnej wytworzonej w jednostce. Pierwsze 
w Polsce centrum transferu technologii powstało w roku 1995 przy Politechnice 
Wrocławskiej dzięki realizacji unijnego projektu Bridging the Gap Between University and 
Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie  
i Londynie, co doprowadziło do powstania Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii 

                                                
32 http://przedsiebiorca.pl/ 
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(WCTT). Na terenie Europy wyróżnia się trzy podstawowe modele organizacyjne biur 
transferu technologii33: 
 
� model wewnętrzny – wydzielona komórka organizacyjna działająca w ramach 

struktury jednostki naukowej; 
� model wydzielony – wydzielony ze struktury jednostki, ale w pełni kontrolowany 

podmiot (np. spółka); 
� model niezależny – podmiot niezależny od jednostki badawczej/naukowej działający 

na jej zlecenie. 
 

W realiach polskich występują co do zasady dwa modele, tj. wewnętrzny i wydzielony. 
Według badań ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości SOOIP w Polsce, w połowie 
2012 roku funkcjonowało 69 centrów transferu technologii, z czego największą grupę, blisko 
60%, stanowiły centra funkcjonujące w ramach jednostek naukowych. Struktura udziałowa 
poszczególnych form organizacyjnych CTT została przedstawiona na poniższym wykresie.  
 
Wykres 13 Struktura CTT w Polsce pod względem formy organizacyjnej 

 
Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, 
Warszawa 2012. 

 
W kategorii „pozostałe” zostały sklasyfikowane izby gospodarcze, kluby wynalazczości  
i racjonalizacji oraz konsorcja. W województwie mazowieckim funkcjonuje relatywnie 
niewiele centrów transferu technologii – zaledwie 8.  
 
Analiza dynamiki zmian CTT w wymiarze ilościowym wskazuje na wzrost liczby CTT do roku 
2009, kiedy to ich liczba w Polsce wyniosła 9034. Największa zmiana w liczbie CTT nastąpiła  
w roku 2012 w stosunku do roku 2010, kiedy to funkcjonowało o 21 CTT więcej niż obecnie. 
Sytuacja ta wynikała z jednej strony z faktu zmiany profilu działalności ośrodków 34 
Naczelnej Organizacji Technicznej, które przestały pełnić rolę centrów transferu technologii, 
a także tworzenia nowych centrów transferu technologii przez jednostki naukowe, których 
liczba wzrosła z 29 (w 2010 r.) do 41 (w 2012). Dynamika zmian liczebności CTT 
funkcjonujących jako spółki kapitałowe czy fundacje/stowarzyszenia jest niewielka. W roku 
2007 jako fundacje / stowarzyszenia funkcjonowało 10 CTT, a w roku 2012 – 12. Podobnie,  
w przypadku spółek kapitałowych na przestrzeni analizowanych 5 lat wystąpił nieznaczny 

                                                
33 S. Mazurkiewicz, Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych, 
http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/konkursy/projekty_innowacyjne/ekspertyzy. 
34 A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, Warszawa 2012. 
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przyrost, w roku 2007 było ich 9, a w roku 2012 – 10. Większą dynamiką zmian cechują się 
CTT funkcjonujące w ramach inicjatyw parkowych i inkubatorowych. W roku 2007 
zidentyfikowano 3 tego typu jednostki, w roku 2009 było ich 8, w 2010 działało 5 tego typu 
CTT, a w 2012 – 7.  
 
Centra transferu technologii dysponują średnią powierzchnią ok. 162 m2 i wartość ta nie 
uległa znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich lat. Zatrudnienie etatowe w CTT również 
kształtuje się na w miarę stałym poziomie od roku 2007, w przedziale 7-9 etatów. Istotne 
zmiany dostrzegane są w średnim budżecie centrów, który za rok obrotowy 2011 wyniósł 
blisko 1,8 mln zł, natomiast mediana 1,4 mln zł. Średni budżet za rok 2007 wyniósł 662 tys., 
co względem ostatniego badania oznacza blisko 3 krotny wzrost średniej wartości budżetu 
„statystycznego” CTT. Zjawiskiem niekorzystnym natomiast jest malejący udział procentowy  
i kwotowy dochodów własnych w strukturze finansowania CTT. Szczegółowe dane w tym 
zakresie przedstawia tabela poniżej. Analizując przychody własne za 2011 rok widzimy, że ok. 
2,2 % i 2,3 % ogółu całkowitego budżetu CTT stanowią przychody z działalności doradczej 
oraz szkoleniowej. Kolejne 5% stanowią tzw. inne przychody, w której to pozycji znajdują się 
zarówno przychody ze sprzedaży licencji jak i z tytułu wynajmu powierzchni.  
 
Tabela 6 Średni budżet CTT oraz udział dochodów własnych. 

Rok 2005 2007 2009 2010 2011 

Średnie przychody (w tys. PLN) 881 662 963 1 050 1 797 

Udział % dochodów własnych  34,5% 24,1% 34,4% 24,5% 9,5% 

Wartość dochodów własnych (w tys. PLN) 304 159 331 257 170 
Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, 
Warszawa 2012. 

 
Około połowa centrów transferu technologii nie posiada żadnych przychodów z tytułu 
prowadzonej działalności własnej, bądź stanowią one mniej niż 2 % całości przychodów.  
W przypadku jednej czwartej tego typu ośrodków wpływy własne przekraczają 10% 
całkowitego budżetu. W przypadku najbardziej aktywnych w tym obszarze CTT przychody 
własne sięgają 30-40% całości przychodów. Szczegółowo struktura przychodów CTT ze 
wszystkich źródeł za rok obrotowy 2011 została przedstawiona na poniższym wykresie.  
 
Wykres 14 Źródła przychodów CTT w 2011 roku. 

 
Źródło: A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, 
Warszawa 2012. 
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6.5    Oferty mazowieckich CTT i AIP w kontekście potrzeb klientów 

 
W ramach badania oferty jednostek naukowych w zakresie przedsiębiorczości akademickiej  
i transferu technologii zaadoptowana została metoda DAGMAR35, która służy do pomiaru 
oceny skuteczności działań i w swoich pierwotnych założeniach odnosi się głównie do 
reklamy. Autor metody, R.H. Colley wychodził z założenia, że: „Potencjalny klient musi być 
świadomy (ang. awareness) istnienia danej marki lub firmy. Musi zrozumieć (ang. 
comprehension), czym jest dany produkt/usługa i jakie oferuje korzyści. Musi nabrać 
przekonania (ang. conviction) do zakupu. Wreszcie musi wziąć się do działania – zakupu (ang. 
action)”36. 
 
Klientami centrów transferu technologii są co do zasady 2 główne grupy: pracownicy 
jednostki naukowej, którzy prowadzą badania i chcą skomercjalizować jakąś własność 
intelektualną oraz przedsiębiorcy poszukujący rozwiązań, które mogą nabyć od jednostki 
naukowej. Analizę oferty CTT opieramy na trzech głównych kryteriach: 
 
� dostępności informacji umożliwiających zapoznanie się z ofertą dla grup docelowych 

(np. przekierowania do CTT), na stronie głównej jednostki naukowej i stopnia trudności 
w dotarciu do niej; 

� sformułowania oferty produktowej / usługowej odpowiadającej na potrzeby 
potencjalnych klientów; 

� zachęty do działania. 
 
Ponadto punktem wyjściowym do analizy była ogólnie stosowana definicja oferty handlowej, 
rozumianej jako „propozycja sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne 
warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży”37. 
 

Centra transferu technologii  
 
Tabela 7 Analiza oferty CTT mazowieckich jednostek naukowych na podstawie stron www 

 Nazwa CTT Świadomość 
potencjalnego 
klienta 

Oferta 
produktowo – 
usługowa 

Zachęty do działania 

1. Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii 
SGGW 
www.ciitt.sggw.pl 

Na stronie 
głównej SGGW 
znajduje się 
zakładka 
„gospodarka”, 
jednakże 
przekierowanie 
do CTT może być 
mało intuicyjne 
dla przedsiębiorcy 
i znajduje się 
tylko na jednej 
podstronie.  

Brak informacji  
o ofercie 
produktowo – 
usługowej 
zarówno 
skierowanej do 
społeczności 
uczelnianych, jak  
i do 
przedsiębiorców. 
Informacje  
o realizowanych 
działaniach 

Zamieszczone są 
kontakty do 
pełnomocników 
gospodarczych. Na 
stronie SGG widnieje 
informacja o skali 
zgłoszeń własności 
intelektualnej oraz 
liczbie 
skomercjalizowanych 
technologii. 

                                                
35 DAGMAR - Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results (określanie celów reklamy dla pomiaru jej wyników). 
36 M. Datko, Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych, 2008. 
37 http://mfiles.pl/pl/index.php/Oferta_handlowa 
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 Nazwa CTT Świadomość 
potencjalnego 
klienta 

Oferta 
produktowo – 
usługowa 

Zachęty do działania 

prezentowane są 
w ujęciu 
sprawozdawczym, 
odnoszącym się 
do działań 
przeszłych, np. 
„otwarte 
spotkania  
z gospodarką”. 
Brak kalendarza 
przyszłych 
wydarzeń  

2. Instytut Badań 
Stosowanych Politechniki 
Warszawskiej Sp. z o.o. 
www.ibs.pw.edu.pl 

Strona główna 
PW nie eksponuje 
wprost oferty 
związanej  
z transferem 
technologii. Po 
wejściu do 
zakładki 
„Uczelnia” 
znaleźć można 
link 
„Komercjalizacja”, 
po kliknięciu 
którego pojawia 
się link do strony 
spółki celowej 
IBS. 

Brak informacji  
o ofercie 
produktowo – 
usługowej 
zarówno 
skierowanej do 
społeczności 
uczelnianych, jak  
i do 
przedsiębiorców. 
Wyszczególnione 
są natomiast 
zadania CTT. 

Brak zachęt do 
kontaktu. Brak 
numerów telefonu do 
członków zespołu IBS. 
Brak informacji  
o rezultatach 
działalności CTT/IBS. 

3. Bio&Technology 
Innovations Platform  
Ośrodek Transferu 
Technologii BioTech-IP 
Międzynarodowy Instytut 
Biologii Molekularnej  
i Komórkowej 
www.biotech-ip.pl 

Ośrodek transferu 
technologii działa 
na rzecz 6 
jednostek 
naukowych, przy 
czym jedynie 
dwie z nich ze 
strony głównej 
przekierowują do 
stron BioTech – 
IP, z czego jeden 
link jest 
nieaktywny. 

Zamieszczono 
ogólną ofertę 
produktowo – 
usługową.  

W poszczególnych 
podzakładkach, po 
których porusza się 
klient ze sfery 
przedsiębiorstw lub 
naukowców, 
zamieszczone są linki 
do kontaktu. Strefa 
naukowca / 
przedsiębiorcy nie jest 
kompatybilna  
z kalendarium 
wydarzeń. 

4. Centrum Transferu 
Technologii 
Wojskowej Akademii 
Technicznej 
http://www.ctt.wat.edu.pl/ 

Jest 
przekierowanie ze 
strony głównej.  

Oferta rozumiana 
jako „oferta 
technologiczna”, 
„ekspertyzy”  
w przygotowaniu. 
W zakładce 

Brak rezultatów 
działalności, zachęt do 
kontaktu. Podano 
jedynie kontakt do 
sekretariatu. 
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 Nazwa CTT Świadomość 
potencjalnego 
klienta 

Oferta 
produktowo – 
usługowa 

Zachęty do działania 

„patenty” 
znajduje się kilka 
plików PDF, w 
których znajdują 
się patenty wg 
wydziałów WAT. 

5. Synergia WUM Sp. z o.o. 
www.synergia-wum.pl 

Brak widocznego 
przekierowania 
do spółki 
SYNERGIA WUM 
ze strony głównej 
Uniwersytetu 
Medycznego. 
Brak odniesienia 
do możliwości 
uniwersytetu  
w zakresie 
komercjalizacji.  

Brak 
sformułowanej 
oferty dla 
poszczególnych 
grup docelowych. 

Mało zachęt do 
kontaktu, lakoniczne 
informacje  
o rezultatach 
związanych  
z komercjalizacją.  

6. UOTT 
http://www.uott.uw.edu.pl 
 
 

Na stronie 
głównej UW 
wyeksponowana 
jest zakładka 
„Współpraca”  
i przekierowanie 
m.in. do CTT.  

Na stronach OUTT 
znajduje się 
oferta 
technologiczna.  

Brak informacji  
o rezultatach 
działalności w zakresie 
transferu technologii  
i komercjalizacji. Brak 
szczegółowych 
informacji o spółce 
UWRC. 

7. PIAP Scientech Sp. z o.o. 
www.piap.pl/Szybkie-
linki/PIAP-SCIENTECH-SP.-
Z-O.-O 

Na stronie 
głównej PIAP 
znajduje się 
zakładka „PIAP 
SCIENTECH”, 
jednakże, brak 
jest opisu roli jaką 
spełnia ten 
podmiot. Grupy 
docelowe 
(naukowcy, 
przedsiębiorcy) 
muszą w 
pierwszej 
kolejności 
posiadać wiedzę, 
czym zajmuje się 
ten podmiot, aby 
wybrać tę 
zakładkę. Spółka 
nie pełni 
jednostki 

Oferta Instytutu 
znajduje się na 
stronie głównej 
PIAP. 
Ogólny opis 
zakresu zdań 
spółki PIAP 
Scientech 
przedstawiony 
jest w oderwaniu 
od specyfiki 
klienta, brak 
strony WWW 
spółki.  

Na stronie głównej 
instytutu, w zakładce 
dotyczącej oferty  
i wdrożeń gotowych 
technologii znajdują się 
przekierowania do 
działu marketingu  
i sprzedaży, brak 
informacji o roli PIAP 
SCIENTECH w procesie 
komercjalizacji.  
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 Nazwa CTT Świadomość 
potencjalnego 
klienta 

Oferta 
produktowo – 
usługowa 

Zachęty do działania 

„pierwszego 
kontaktu” dla 
podmiotów 
zainteresowanych 
współpracą z PIAP 
czy zakupem 
rozwiązań.  

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 16.04.2014 r. 

 
Wnioski z analizy oferty jednostek zajmujących się kwestiami komercjalizacji i transferu 
technologii, działających przy mazowieckich jednostkach naukowych, nie nastrajają 
optymistycznie. Wiele z ośrodków transferu technologii nie eksponuje de facto swojej oferty, 
a skupia się na opisie realizowanych projektów czy suchym zakresie zadań jednostki. 
Namierzenie ośrodka odpowiedzialnego za kwestie komercjalizacji w jednostkach 
naukowych trzeba nazwać wyzwaniem i możliwe jest tylko co do zasady dla tych 
użytkowników stron WWW jednostek naukowych, którzy orientują się w specyfice sfery 
nauki i wiedzą, że należy szukać takich jednostek jak CTT. Przypadkowy przedsiębiorca nie 
mający kontaktów z jednostką naukową, ani nie znający specyfiki jej struktur raczej będzie 
miał problem, aby trafić do odpowiednich osób w celu nawiązania współpracy w zakresie 
B+R. Jednostki naukowe nie akcentują kwestii współpracy z przemysłem na swoich stronach 
internetowych. O ile standardem są zakładki typu „Dla studentów”, „Dla pracowników”, 
czasem pojawiają się także „Dla absolwentów”, to jednak oferta dla przedsiębiorstw, 
wynalazców nie jest podkreślana, co oznaczać może, że koncepcja Uniwersytetu III generacji 
jest traktowana raczej po macoszemu. Wnioski te potwierdzają również przedstawiciele 
panelu ekspertów realizowanego w niniejszym badaniu, zgodnie twierdząc, że w praktyce 
centra transferu technologii są „solą w oku” jednostek naukowych i nie są traktowane 
poważnie, tak jak to możemy zobaczyć na przykładach amerykańskich czy brytyjskich uczelni.  
 
Brak jest przykładów pokazujących korzyści i osiągnięcia wynikające ze współpracy jednostki 
naukowej i przedsiębiorstwa, choć z drugiej strony przedstawiciele jednostek naukowych 
zwracają uwagę, jak ważne jest podejmowanie tego typu działań. Pozytywne przykłady 
działań komercjalizacyjnych pociągających za sobą reakcje łańcuchową. W wyniku 
upowszechniania dobrych praktyk inni naukowcy dostrzegają możliwość czerpania korzyści 
finansowych i kierunkową swoje zainteresowania badawcze pod katem tworzenia rozwiązań 
niosących za sobą potencjał komercjalizacyjny.  
 
Ośrodki odpowiedzialne za kwestie transferu technologii i komercjalizacji co do zasady nie 
mają biznesowo sformułowanej oferty. Analiza aktualności wskazuje na to, że CTT dość 
dobrze informują o możliwościach dofinansowania badań oraz o wydarzeniach 
realizowanych przez inne podmioty, natomiast działania inicjowane przez CTT są raczej 
skromne. Wniosek ten potwierdza się również w samoocenie respondentów naszego 
badania CATI w zakresie wpływu komórek / podmiotów zajmujących się kwestiami transferu 
technologii w jednostkach naukowych. 69 % respondentów stwierdza, że ich komórka nie 
przyczynia się do nawiązywania współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorstwami. 21% 
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twierdzi, że ich działania w dużej mierze przyczyniają się do tego, natomiast 10% nie ma 
zdania na ten temat.  
 
Podobne wnioski przedstawia Komisja Europejska w raporcie The State od University – 
Business Cooperation In Poland, zwracając uwagę na fakt, iż jedną ze słabości polskiego 
systemu transferu wiedzy i technologii jest niski stopień zaangażowania profesjonalistów ze 
świata biznesu w procesy transferu po stronie jednostek naukowych38. 
 
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości  
 
Jak już zostało powiedziane wcześniej, na terenie Mazowsza działają wyłącznie akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości prowadzone przez Fundację Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości, co skutkuje tym, że oferta akademickich inkubatorów przedsiębiorczości 
na Mazowszu jest zunifikowana. Oferta inkubatorów działających w sieci FAIP zapewnia 
kompleksową obsługę start – up’ów i składa się z następujących głównych obszarów:  
 
� fundusz seed capital, 
� dostęp do powierzchni biurowej oraz obsługi księgowo-administracyjnej, 
� szkolenia, doradztwo, mentoring, 
� działania networkingowe. 
 
Miesięczny koszt korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach inkubatorów FAIP wynosi 
250 zł miesięcznie netto.  
 
Fundacja Akademickie Inkubatory oferuje start-up’om wsparcie w akceleracji tzw. Biznes 
Link. Biznes Link to sieć innowacyjnych akceleratorów biznesu, który opiera się na 
zrównoważonym programie rozwoju w dążeniu do sukcesu globalnego. AIP Business Link 
posiada obecnie 6 lokalizacji w najważniejszych biznesowo miastach Polski: Warszawie, 
Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Toruniu. Celem tej platformy rozwoju biznesu 
jest zapewnienie rozwijającym się firmom możliwości i narzędzi do globalnego rozwoju. 
Business Link oferuje członkom swojej społeczności wsparcie administracyjne, prawne  
i księgowe, dostęp do najlepszych mentorów i trenerów w Polsce, wspiera także relacje B2B  
i networking. W ramach dostępu do pakietu usług w projekcie Biznes Link start-up’y ponoszą 
koszt ok. 500 zł miesięcznie. FAIP na realizację Biznes Linków otrzymała dofinansowanie  
w ramach Działania 5.2 PO IG w roku 2009. Na chwilę obecną Biznes Link w Warszawie 
osiąga samofinansowanie w długim okresie, natomiast Biznes Linki w Krakowie i Gdańsku 
krótkookresowo uzyskują samofinansowanie. 
 
Inkubatory, spoza terenu Mazowsza, działające w ramach inicjatyw parkowych oferują także 
dostęp do wyspecjalizowanych laboratoriów, np. Dolnośląski Akademicki Inkubator 
Przedsiębiorczości. Jednostki wewnątrz uczelniane działające w kraju skupiają się co do 
zasady bardziej na fazie preinkubacyjnej, oferują działania miękkie, szkoleniowo -doradcze w 
zakresie wsparcia tworzenia nowych firm.  
 

                                                
38 The State of University – Business Cooperation in Poland. Part of the DG Education and Culture Study on the Cooperation Between 
Higher Education Institutions and Public and Private Organisations In Europe. European Commision 2013.  
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Znajomość wśród pracowników naukowych jednostek wspierających przedsiębiorczość 
akademicką 
 
Badaniu CAWI podlegała znajomość i skala korzystania z oferty instytucji wspierających 
przedsiębiorczość akademicką. Pracownicy naukowi w dużym stopniu mają wiedzę czy taka 
jednostka funkcjonuje w ich uczelni / instytucie (75%), natomiast bardzo niewielu 
naukowców skorzystało z usług tego typu instytucji (9%). Jednakże Ci, którzy skorzystali  
z usług tych instytucji wysoko i bardzo wysoko oceniają ich przydatność.  
 

Wykres 15 Znajomość i korzystanie z usług instytucji wspierających PA w jednostkach naukowych. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=300 
 

 
Pracownicy naukowi, którzy znają jednostki wspierające przedsiębiorczość akademicką  
w swoich uczelniach / instytutach i nie korzystali z ich usług, wskazują jako główne przyczyny 
rozbieżność potrzeb z ofertą tych jednostek, brak zainteresowania ich ofertą, niską jakość 
świadczonych usług. W kategorii inne znalazły się głównie odpowiedzi dotyczące niskiego 
stanu zaawansowania badań prowadzonych przez pracownika czy też niskiego potencjału 
aplikacyjnego bądź odpowiedzi typu „brak czasu”. W przypadku spółki IBS Politechniki 
Warszawskiej część pracowników podkreśla relatywnie młode struktury organizacyjne  
i w związku z tym niską gotowość do świadczenia usług.  
 
Wykres 16 Przyczyny niekorzystania z usług jednostek wspierających PA, działających przy jednostkach 
naukowych. 

 
Źródło: badanie CAWI (n=155). 
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7. Transfer wiedzy i technologii w ramach przedsiębiorczości akademickiej na 
Mazowszu  

 

7.1 Potencjał instytucjonalny transferu technologii w mazowieckich jednostkach 
naukowych 

 
Ponad 63% badanych jednostek naukowych i uczelni nie posiada wydzielonych struktur 
organizacyjnych zajmujących się procesami transferu technologii i komercjalizacji,  
a wydziały uczelni czy zakłady naukowe pozostałych jednostek naukowych samodzielnie 
realizują zadania w tym zakresie. Organizacja procesów transferu technologii  
w mazowieckich jednostkach naukowych może przebiegać wg następujących schematów: 
 
� model wewnętrzny (scentralizowany) – istnieje wydzielona komórka organizacyjna, 

która działa w ramach struktury jednostki, 
� model wydzielony – istnieje wydzielony ze struktury jednostki, ale w pełni 

kontrolowany podmiot (np. spółka celowa, fundacja), 
� model niezależny – poprzez podmiot niezależny od naszej jednostki naukowej, który 

działa na jej zlecenie, 
� model wydzielony i wewnętrzny – w jednostce naukowej funkcjonuje wydzielona 

wewnętrzne komórka (np. CTT), ale i podmiot zewnętrzny kontrolowany przez 
jednostkę naukową (np. spółka celowa), 

� model wewnętrzny (rozproszony) – jednostka naukowa nie posiada konkretnej 
jednostki ani podmiotu – poszczególne zakłady/wydziały realizują działania  
w zakresie transferu technologii i komercjalizacji we własnym zakresie. 

 
Wykres 17 Modele organizacyjne transferu technologii w mazowieckich jednostkach naukowych 

 
Źródło: badanie CATI (n=71). 

 
Z 71 respondentów, którzy odpowiedzieli na ankietę jednostki dotyczącą transferu 
technologii, 22,5 % posiada wewnętrzne struktury odpowiedzialne za kwestie transferu 
technologii. Zaskakująco duży odsetek (blisko 10%) respondentów dokonuje transferu 
technologii w oparciu o podmioty niezależne, działające na zlecenie jednostek naukowych. 
Bardzo duży odsetek respondentów odpowiedzialnych za kwestie transferu technologii  
w jednostkach naukowych twierdzi, że bieżąca struktura organizacyjna w zakresie transferu 
technologii nie sprzyja skutecznemu działaniu w tym zakresie (ok. 90% wskazań). Jedynie 7% 
respondentów uważa, że obecne struktury w ich jednostkach naukowych zapewniają 
skuteczne działania w zakresie transferu technologii. Podobnie wysoki jest wskaźnik 
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respondentów, którzy negatywnie odbierają klarowność podziału zakresu obowiązków  
i odpowiedzialności komórek / podmiotów odpowiedzialnych za kwestie transferu 
technologii (ok. 79%).  
 
Zasoby materialne komórek / podmiotów odpowiedzialnych za transfer technologii  
w mazowieckich jednostkach naukowych  
 
W ocenie respondentów dostęp do zasobów materialnych związanych z transferem 
technologii w mazowieckich jednostkach naukowych jest raczej ograniczony. W obszarze 
dostęp do powierzchni biurowej negatywnej oceny dokonało 87% respondentów,  
w dostępie do sprzętu biurowego 90%, baz danych dostosowanych do potrzeb klientów 86%, 
a środków komunikacji (Internet, telefon) 85%. Wydaje się jednak, że przedstawione braki 
materialne są tematem zastępczym i nie można wyciągać wniosków, że jest to przyczyna 
słabości systemu transferu wiedzy i technologii w jednostce naukowej.  
 
7.2   Skala i metody komercjalizacji własności intelektualnej w mazowieckich jednostkach 
naukowych 

 
Komercjalizacja własności intelektualnej wytworzonej w jednostkach naukowych może się 
odbywać w oparciu o dwie główne ścieżki: komercjalizację bezpośrednią oraz komercjalizację 
pośrednią. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze sprzedażą praw wyłącznych oraz 
licencji, natomiast druga ścieżka komercjalizacji wyników B+R polega na wniesieniu aportem 
wyników prac do spółki kapitałowej (istniejącej spółki lub nowo powołanej). W części 
ilościowej badania zapytano przedstawicieli mazowieckich jednostek naukowych  
o najpopularniejsze metody komercjalizacji wyników prac B+R w ich jednostkach. 
Poszczególne metody komercjalizacji respondenci oceniali w skali od 1 do 4, gdzie 1 
oznaczało metodę najbardziej popularną, natomiast 4 metodę najmniej popularną. 
Komercjalizacja pośrednia poprzez spółki typu spin-off / spin-out, w których udziały ma 
jednostka naukowa jest najbardziej popularną metodą komercjalizacji w przypadku niecałych 
17% respondentów, w przypadku blisko 41% ma marginalne znaczenie. Sprzedaż praw 
wyłącznych jest najpopularniejszą metodą komercjalizacji w przypadku ok. 14,1 % 
respondentów, udzielanie licencji niewyłącznych 12,7% oraz udzielanie licencji wyłącznych  
w przypadku 16,9% respondentów. 
 
Tabela 8 Popularność metod komercjalizacji w mazowieckich jednostkach naukowych. 

Metoda 
komercjalizacji  

1 – najbardziej 
popularna 

2 3 4 – najmniej 
popularna 

Spółki spin – off 16,9% 22,5% 19,7% 40,9% 

Sprzedaż licencji 
niewyłącznej 12,7% 29,6% 33,8% 23,9% 

Sprzedaż licencji 
wyłącznej 16,9% 32,3% 25,4% 25,4% 

Sprzedaż praw 
wyłącznych  

14,1% 28,2% 39,4% 18,3% 

Źródło: badanie CATI (n=71). 
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Jak wynika z powyższej tabeli, metody komercjalizacji co do zasady nie są popularne,  
a najmniej popularną metodą komercjalizacji jest tworzenie spółek spin-off, w których 
udziały mają jednostki naukowe. Żadna z badanych instytucji nie założyła spółki spin-off,  
w której posiadałaby udziały, jednakże 16 respondentów deklaruje, że w 2014 zamierza 
utworzyć pierwszą tego typu spółkę. 22,5% jednostek / stanowisk odpowiedzialnych za 
transfer technologii w badanych jednostkach naukowych ma w zakresie swoich obowiązków 
tworzenie spółek spin-off, w których udziały obejmuje również jednostka macierzysta. Blisko 
27% badanych jednostek naukowych nie prowadzi komercjalizacji poprzez spin-off obecnie, 
ani nie planuje komercjalizować w ten sposób.  
 
Ponad 80 % respondentów, odpowiedzialnych za kwestie transferu technologii  
w mazowieckich jednostkach naukowych nie zna skali komercjalizacji mierzonej liczbą 
podpisanych umów w 2013 w każdym z czterech obszarów: 
 
� sprzedanych licencji, 
� wspólnej realizacji B+R z przedsiębiorstwami, 
� sprzedaży usług badawczych, 
� sprzedaży praw własności intelektualnej. 
 
Wniosek ten potwierdzają również obserwacje z wywiadów z jednostkami naukowymi,  
z których wynika, że jednostki naukowe w niewielkim stopniu „panują” nad całością 
procesów związanych z transferem technologii, a także że procesy komercjalizacji i transferu 
technologii odbywające się w jednostkach naukowych dzieją się często z pominięciem 
komórek / jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań z tego zakresu (np. CTT). 
Potwierdzenie znajduje również teza, że mazowieckie centra transferu technologii / komórki 
odpowiedzialne za transfer technologii przy jednostkach naukowych, w relatywnie 
niewielkim stopniu zajmują się procesami właściwego transferu technologii, a bardziej 
zajmują się działaniami wspierającymi np. informacyjnymi, szkoleniowymi.  
 

Tabela 9 Skala komercjalizacji w mazowieckich jednostkach naukowych za 2013 r. 

Wyszczególnienie Liczba umów 
podpisanych  

w 2013 

Liczba respondentów 
odpowiedzialnych za transfer 

technologii w JN, posiadających 
dane na temat skali transferu 
technologii i komercjalizacji  
w jednostkach naukowych 

Licencje 102 10 

Sprzedaż praw wyłącznych 
(przekazanie praw własności 
intelektualnej) 

65 8 

Wspólna realizacja projektów B+R w 
konsorcjum z przedsiębiorstwami 

65 12 

Sprzedaż usług badawczych 82 9 

Źródło: badanie CATI, n=71  

 
Szacunkowa skala komercjalizacji wynalazków i wzorów użytkowych w badanych 
mazowieckich jednostkach naukowych przedstawiona jest na wykresie poniżej. Jak wynika  
z przedstawionych danych, w 38% badanych jednostek komercjalizuje się od 11-30% 
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ochronionych wynalazków i wzorów użytkowych. W przypadku blisko ¼ respondentów nie 
doszło jeszcze do komercjalizacji żadnego patentu ani wzoru użytkowego. W opinii 
respondentów odpowiedzialnych za kwestie transferu technologii w jednostkach 
naukowych, wyniki prac B+R realizowanych w ich jednostkach nie mają dużego potencjału 
komercjalizacyjnego (ok. 82% wskazań). 
 
Wykres 18 Skala komercjalizacji praw własności intelektualnej podlegającej ochronie/rejestracji  
w jednostkach naukowych, które udaje się skutecznie skomercjalizować 

 
Źródło: badanie CATI, n=71. 

 
Rola jednostek / komórek / stanowisk zajmujących się transferem technologii w jednostkach 
naukowych, w tworzeniu konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorców jest relatywnie 
niewielka. Większość kontaktów z przedsiębiorcami nawiązują sami naukowcy w trakcie 
trwania kariery naukowej (45%). Szczegółowo sposoby nawiązywania relacji nauka – biznes, 
skutkujących realizacją wspólnych projektów badawczych przedstawia poniższy wykres.  
 
Wykres 19 Sposób tworzenia w mazowieckich jednostkach naukowych konsorcjów z udziałem 
przedsiębiorstw, powołanych do wspólnej realizacji projektów B+R 

 
Źródło: badanie CATI, n=71 
 
 

Z perspektywy badanych pracowników naukowych mazowieckich jednostek naukowych 
kwestia udziału stanowisk / komórek / podmiotów odpowiedzialnych za transfer technologii 
w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorstwami wygląda mniej optymistycznie. 54 % 
badanych pracowników naukowych w pracy naukowo-badawczej współpracuje  
z przedsiębiorstwami. Zdaniem pracowników naukowych, kontakty z biznesem wynikające  

15,60%

38%
14%

2,80%

4,20%

1,40%

24,00%

do 10%

11-30%

31-50%

51-70%

71-90%

powyżej 91%

Jeszcze nie skomercjalizowaliśmy żadnego
prawa własności intelektualnej

45%

18%

14%

18%
5%

kontakty osobiste pracowników naukowych

kontakty wynikające z aktywności
przedsiębiorców

kontakty wynikające z aktywności struktur w
zakresie tt

kontakty wynikające ze współpracy struktur tt
z innymi jednostkami naukowymi

jednostka nie współpracuje z
przedsiębiorstwami
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z działań stanowisk / komórek / podmiotów odpowiedzialnych za kwestie transferu 
technologii są sprawą marginalną (jedynie 6% wskazań.  
 

Wykres 20 Sposoby nawiązywania kontaktów z biznesem w opinii pracowników naukowych. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=300 
 

7.3 Efekty działalności mazowieckich jednostek naukowych w zakresie transferu 
technologii 

 
W efekcie działań badanych jednostek naukowych w obszarze transferu technologii powstały 
głównie takie rezultaty jak bazy danych gotowych technologii, prowadzonych badań, 
regulacje w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Szczegółowe wyniki 
prezentowane są w tabeli poniżej.  
 
Tabela 10 Trwałe rezultaty działań jednostek naukowych w zakresie transferu technologii 

Wyszczególnienie % wskazań 39 

Bazy danych technologii 38% 

Bazy danych prowadzonych badań i ich rezultatów 55% 

Regulacje związane z komercjalizacją praw własności intelektualnej 20% 

Spółki typu spin 10% 

Portale internetowe  18% 

Źródło: badanie CATI, n=71 

 
Jak wynika z przedstawionego zestawieni odpowiedzi udzielonych przez respondentów, 
największą wagę przywiązują oni do tworzenia baz danych, w dalszej kolejności są regulacje 

                                                
39 Wyniki nie sumują się do 100% - pytanie wielokrotnego wyboru. 
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związane z ochroną własności intelektualnej, następnie tworzenie portali internetowych dla 
naukowców oraz tworzenie spółek typu spin.  
 
Na uwagę zasługuje bardzo duży odsetek (ok. 74%) respondentów reprezentujących 
stanowiska / komórki / podmioty odpowiedzialne za transfer technologii w jednostkach 
naukowych, deklarujących prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania klientów 
zainteresowanych zakupem licencji / praw wyłącznych do własności intelektualnej, 
jednakże skuteczność tych działań należy określić jako bardzo niską i są to jednostkowe 
przypadki. 10 respondentów naszego badania, którzy znali skalę komercjalizacji w swoich 
jednostkach naukowych, wskazało, że sprzedali łącznie 102 licencje, przy czym zdecydowana 
większość (100) pochodziła z instytutów badawczych, 2 z jednostek naukowych PAN. 
Marginalną skalę sprzedaży własności intelektualnej z udziałem komórek odpowiedzialnych 
za te kwestie podkreśla m.in. Prof. Wojciech Dominik z UOTT przy Uniwersytecie 
Warszawskim „W ciągu ostatnich dwóch lat UOTT UW pośredniczył w czterech transakcjach 
sprzedaży licencji, innowacyjnego własnego urządzenia pomiarowego oraz know-how  
w sumie na kwotę 300 tys. euro. Nabywcami były wyłącznie podmioty zagraniczne; krajowe 
podmioty gospodarcze nie wykazywały zainteresowania ofertą Uniwersytetu 
Warszawskiego”40.  
 
Tabela 11 Działania osób / komórek / podmiotów odpowiedzialnych za transfer technologii w mazowieckich 
jednostkach naukowych 

Wyszczególnienie % wskazań 41 

Pozyskiwanie klientów zainteresowanych zakupem / licencją praw własności 
intelektualnej 

74% 

Zarządzanie własnością intelektualną 74% 

Promocja osiągnięć naukowych 68% 

Pomoc w tworzeniu firm spin out / spin off 11% 

Nawiązywanie współpracy z biznesem na potrzeby projektów B+R,  
w których jednostka naukowa/ badawcza jest partnerem konsorcjum 

25% 

Informacja i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów/absolwentów 
itd. 

30% 

Szkolenia dla pracowników naukowych, studentów / absolwentów 35% 

Działania networkingowe 7% 

Pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i UE w ramach programów 
krajowych i międzynarodowych na realizację badań przez jednostkę 

14% 

Źródło: badanie CATI, n=71 

 

7.4    Potencjał branżowy przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu 
 

Badani pracownicy naukowi poproszeni zostali o ocenę kluczowych dziedzin nauki (wg 
klasyfikacji OECD), w ramach których prowadzą badania naukowe w następujących 
wymiarach: 
 
� potencjału aplikacyjnego w przedsiębiorstwach, 
� poziomu naukowego dziedziny w województwie mazowieckim,  
� szans na komercjalizację w jednostce naukowej respondenta, 

                                                
40 W. Dominik, Współpraca i transfer wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami a ośrodkami akademickimi, w: D. Dziewulak [red.] Nauka i 
szkolnictwo wyższe, Studia BAS Nr 3(35) 2013, Kancelaria Sejmu 2013. 
41 Wyniki nie sumują się do 100% - pytanie wielokrotnego wyboru. 
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� co najmniej 2 przykładów wdrożenia w przedsiębiorstwach wyników badań jednostki 
macierzystej respondenta w danej dziedzinie.  

 
Do analizy wybrane zostały wyłącznie te dziedziny, które miały powyżej 20 wskazań przez 
respondentów, jako kluczowe dla ich działalności naukowej oraz te, które uzyskały więcej niż 
70% wskazań pozytywnych42.  
 
Analiza potencjału branżowego przedsiębiorczości akademickiej wskazuje, że w aspekcie 
potencjału aplikacyjnego dziedzin naukowych w przedsiębiorstwach jako wiodące na 
Mazowszu należy uznać w szczególności: elektrotechnikę, elektronikę inżynierię 
informatyczną, inżynierię mechaniczna, inżynierię materiałową oraz medyczną, a także 
biotechnologię medyczną. W poniższej tabeli przedstawiono dziedziny nauki o istotnym 
wpływie na branże w województwie mazowieckim.  
 

Tabela 12 Potencjał aplikacyjny dziedzin nauki na Mazowszu 

Dziedzina nauki o dużym potencjale w aplikacyjnym przedsiębiorstwach  % wskazań pozytywnych43 

Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 100% 

Inżynieria mechaniczna 100% 

Inżynieria materiałowa 100% 

Inżynieria medyczna 100% 

Biotechnologia medyczna 100% 

Nauki o komputerach i informatyka 98% 

Nanotechnologia 97% 

Nauki chemiczne 96% 

Inne nauki inżynieryjne i technologie 94% 

Psychologia 93% 

Ekonomia i biznes 92% 

Inżynieria środowiska 88% 

Nauki fizyczne 87% 

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 86% 

Matematyka 77% 

Nauki o ziemi i środowisku 76% 

Nauki o zdrowiu 76% 

Inne nauki przyrodnicze 75% 

Nauki biologiczne 74% 

Socjologia 71% 

Inne nauki społeczne 71% 

Źródło: badanie CAWI 

 

Dziedzinami nauki o wysokim poziomie naukowym w mazowieckich jednostkach są  
w szczególności nauki fizyczne, chemiczne, inżynieria mechaniczna i nanotechnologia. 
Szczegółowy wykaz dziedzin przedstawiony jest w tabeli poniżej.  
 

 

                                                
42 W przypadku przykładów wdrożenia w przedsiębiorstwach badań jednostki macierzystej respondenta próg wskazań pozytywnych 
respondenta wyniósł 50%.  
43 Zdecydowanie się zgadzam, Raczej się zgadzam 
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Tabela 13 Potencjał naukowy dziedzin nauki na Mazowszu 

Dziedzina nauki o wysokim poziomie naukowym na Mazowszu  % wskazań pozytywnych 

Nauki fizyczne 92% 

Nauki chemiczne 91% 

Inżynieria mechaniczna 89% 

Nanotechnologia 86% 

Inżynieria materiałowa 81% 

Historia i archeologia 81% 

Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 80% 

Nauki o komputerach i informatyka 79% 

Inne nauki humanistyczne 79% 

Nauki biologiczne 77% 

Inne nauki medyczne 77% 

Języki i literatura 76% 

Matematyka 75% 

Inne nauki inżynieryjne i technologie 74% 

Inne nauki społeczne 71% 

Źródło: badanie CAWI 

 

Dziedzinami naukowymi, w ramach których wyniki badań prowadzonych przez mazowieckie 
jednostki naukowe mają istotne szanse na wdrożenie, są w szczególności inżynieria 
mechaniczna, elektrotechnika / elektronika, inżyniera środowiska.  
  
Tabela 14 Dziedziny, w ramach których wyniki prowadzonych badań mają duże szanse na wzdrożenie  
w jednostce naukowej respondenta 

Wyniki badań w tej dziedzinie mają dużą szansę na komercjalizację  
w jednostce macierzystej respondenta  

% wskazań pozytywnych 

Inżynieria mechaniczna 86% 

Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 85% 

Inżynieria środowiska 82% 

Inne nauki przyrodnicze 78% 

Inżynieria materiałowa 78% 

Nauki chemiczne 76% 

Ekonomia i biznes 73% 

Inżynieria medyczna 73% 

Nauki fizyczne 71% 

Nauki o ziemi i środowisku 71% 

Nauki chemiczne 86% 

Źródło: badanie CAWI 
 

Najwięcej pracowników naukowych znało przykłady min. 2 wdrożeń wyników badań 
prowadzonych w ich jednostkach naukowych w następujących dziedzinach: inżynieria 
mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, elektrotechnika, elektronika, inżynieria 
informatyczna, inżynieria materiałowa.  
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Tabela 15 Dziedziny, w których jednostki naukowe dokonały min. 2 wdrożeń w firmach 

Minimum 2 przykłady wdrożenia w przedsiębiorstwach wyników badań 
jednostki macierzystej respondenta w danej dziedzinie 

% wskazań pozytywnych 

Inżynieria mechaniczna 82% 

Inne nauki inżynieryjne i technologie 69% 

Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna 67% 

Inżynieria materiałowa 64% 

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 62% 

Nauki chemiczne 60% 

Inżynieria medyczna 59% 

Inżynieria środowiska 59% 

Nauki fizyczne 57% 

Nauki o komputerach i informatyka 55% 

Ekonomia i biznes 55% 

Źródło: badanie CAWI 

 

7.4   Analiza materialnych efektów działalności jednostek naukowych na podstawie oceny 
parametrycznej 

 
Dogłębna ocena potencjału polskich jednostek naukowych dokonana została w 2013 roku 
przez komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym. 

Jednostki naukowe otrzymywały odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego 
z czterech kryteriów określonych w § 6 rozporządzenia: 
 

� Kryterium I – osiągnięcia naukowe i twórcze; 
� Kryterium II – potencjał naukowy; 
� Kryterium III – materialne efekty działalności naukowej; 
� Kryterium IV – pozostałe efekty działalności naukowej. 
 
Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej obejmuje następujące 
parametry: 
 

� publikacje w czasopismach naukowych i monografie; 
� patenty, prawa własności intelektualnej prawnie chronione lub zarejestrowane; 
� wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury  

i urbanistyki lub sztuk projektowych, oraz 
� dorobek artystyczny. 
 
Ocena potencjału naukowego jednostki naukowej obejmuje następujące parametry: 
 

� posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki; 
� rozwój własnej kadry naukowej i udział w rozwoju naukowym osób niebędących 

pracownikami jednostki naukowej; 
� osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki naukowej, w tym funkcje 

pełnione przez jej pracowników we władzach zagranicznych lub międzynarodowych 
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towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, w szczególności  
w redakcjach zagranicznych czasopism naukowych, członkostwo w zespołach 
eksperckich powołanych przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje 
zagraniczne lub międzynarodowe, oraz wydawanie przez jednostkę naukową 
czasopisma naukowego; 

� posiadanie statusu państwowego instytutu badawczego, posiadanie laboratoriów  
o kompetencjach potwierdzonych przez uprawnione organizacje (akredytacja 
Polskiego Centrum Akredytacji, akredytacja zagranicznej jednostki akredytacyjnej, 
notyfikacja lub certyfikacja) oraz wdrożone międzynarodowe systemy jakości; 

� pozyskane środki finansowe na realizację projektów obejmujących badania naukowe 
lub prace rozwojowe w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań 
konkursowych. 

Ocena materialnych efektów działalności naukowej jednostki naukowej obejmuje 
następujące parametry: 
 

� wynagrodzenia wypłacone pracownikom jednostki naukowej z tytułu prowadzenia 
badań naukowych lub prac rozwojowych, z wyłączeniem środków finansowych 
przyznanych na finansowanie działalności statutowej, przyznanych na finansowanie 
działalności dydaktycznej, pochodzących z działalności dydaktycznej, gospodarczej  
i usługowej oraz związanych z wydawaniem certyfikatów wyrobów; 

� nakłady finansowe na rozwój infrastruktury badawczej; 
� realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace 

rozwojowe, finansowane w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań 
konkursowych; 

� opracowane na zlecenie innych podmiotów: nowe technologie, materiały, wyroby, 
metody, procedury, oprogramowanie oraz odmiany roślin; 

� odpłatne udzielenie licencji i odpłatne przeniesienie praw do know-how; 
� ekspertyzy i opracowania naukowe lub działania artystyczne przygotowane na zlecenie 

przedsiębiorców, organizacji gospodarczych oraz instytucji państwowych, 
samorządowych, zagranicznych lub międzynarodowych; 

� wdrożenia przez podmioty inne niż oceniana jednostka naukowa wyników badań 
naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych w jednostce naukowej (nowych 
technologii, materiałów, wyrobów, metod, procedur, odmian roślin  
i oprogramowania). 

 
Ocena pozostałych efektów działalności naukowej jednostki naukowej obejmuje nie więcej 
niż 10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym,  
z uwzględnieniem: 
 

� zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu 
społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, 
ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zabytków i dziedzictwa 
kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakości i bezpieczeństwa żywności, lub 
gospodarczym, w tym w zakresie nowych technologii i produktów, wdrożeń, licencji 
oraz działań zwiększających innowacyjność; 
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� efektów wynikających z rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu 
ogólnokrajowym lub międzynarodowym i jej wykorzystania wykraczającego poza daną 
instytucję, w tym naukowych baz danych; 

� organizacji lub współorganizacji konferencji krajowych, w których wzięli udział 
przedstawiciele co najmniej 5 jednostek naukowych, lub konferencji 
międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących 
referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; 

� upowszechniania wiedzy, w tym organizacji festiwali nauki i innych form promocji  
i popularyzowania nauki, oraz działalności popularnonaukowej, w tym organizacji lub 
współorganizacji imprez popularnonaukowych i artystycznych, takich jak festiwale, 
konkursy i wystawy; 

� publikacji lub monografii naukowych mających szczególne znaczenie dla dziedzictwa 
narodowego, rozwoju kultury lub nauki. 

 
Zastosowane kryteria oceny w 4 obszarach niestety bardzo często zachodzą na siebie. Na 
przykład kryterium „pozyskane środki na realizację projektów obejmujących badania 
naukowe lub prace rozwojowe w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań 
konkursowych” oceniane w ramach potencjału naukowego pokrywa się z kryterium 
„realizowane lub współrealizowane projekty obejmujące badania naukowe lub prace 
rozwojowe, finansowane w ramach krajowych lub zagranicznych postępowań 
konkursowych” uwzględnianym w ocenie materialnych efektów działalności naukowej. 
Pomimo wspomnianych niedoskonałości, kryteria zastosowane w ocenie materialnych 
efektów działalności naukowej jednostek naukowych właściwie odzwierciedlają skalę tych 
efektów i mogą służyć jako miara porównawcza pomiędzy jednostkami mazowieckimi na tle 
całego kraju.  
 
W pierwszej kolejności warto spojrzeć na potencjał jednostek naukowych woj. 
mazowieckiego na tle całego kraju wynikający z oceny zagregowanej, łączącej wszystkie 
cztery obszary. W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie tej oceny za rok 2013. 
Widzimy, że wśród jednostek mazowieckich, znacznie więcej niż średnio dla całego kraju jest 
jednostek z kategorią A+ oraz nieco więcej z kategorią A i C.  
 

Tabela 16 Kategoryzacja mazowieckich jednostek naukowych na tle jednostek z całego kraju. 

  
 Kategoria 

Polska Województwo 
mazowieckie 

Udział jednostek 
mazowieckich w liczbie 

jednostek ogółem  
w danej kategorii 

Liczba 
jednostek 

Udział % Liczba 
jednostek 

Udział % 

A+ 37 3,84% 19 6,93% 51,35% 

A 308 31,98% 92 33,58% 29,87% 

B 541 56,18% 135 49,27% 24,95% 

C 77 8,00% 28 10,22% 36,36% 

Suma 963 100,00% 274 100,00% 28,45% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW.  

 

Poniższa tabela przedstawia ocenę parametryczną w podziale na cztery obszary oceny.  
Z perspektywy pytania badawczego o materialne efekty działalności naukowej, najbardziej 
przydatna jest ocena uzyskana w ramach kryterium III. Widzimy, że w ramach tego kryterium 
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mazowieckie jednostki wypadają pozytywnie na tle jednostek z całego kraju osiągając 
średnią ocenę 15,52, w porównaniu do oceny ogólnokrajowej na poziomie 10,00. 
 

Tabela 17 Wyniki oceny parametrycznej mazowieckich jednostek naukowych na tle jednostek z całego kraju. 

  Kryterium 
I 

Kryterium 
II 

Kryterium 
III 

Kryterium 
IV 

Ocena 
ostateczna 

Średnia ocena punktowa - 
jednostki naukowe  
z całego kraju 

37,91 280,04 10,00 52,48 2,36 

Średnia ocena punktowa - 
jednostki naukowe  
z Mazowsza 

38,32 245,76 15,52 55,90 4,44 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MNiSW.  

 
7.5    Własność intelektualna w procesach transferu technologii  

 
Pojęcie własności intelektualnej odnosi się do wszelkich dóbr niematerialnych powstałych  
w efekcie działań twórczych jednostki ludzkiej. Na podstawowe kategorie praw własności 
intelektualnej składają się w szczególności:  
 
� prawa autorskie 
� patenty  
� wzory użytkowe 
� wzory przemysłowe  
� znaki towarowe 
 
Kwestie nabycia praw własności intelektualnej do wyników prac badawczo-rozwojowych 
ujęte są w Ustawie o prawie autorskim oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej. 
Podstawowa zasada w tym względzie stanowi, że prawa własności intelektualnej przysługują 
twórcy (twórcom) danego wytworu intelektualnego. Doznaje ona jednak istotnej korekty  
w sytuacji tzw. twórczości pracowniczej, gdzie przyjęto zasadę nabycia praw przez 
pracodawcę w odniesieniu do rezultatów stworzonych przez pracownika w ramach 
wykonywania obowiązków pracowniczych, o ile ustawa lub umowa nie stanowi inaczej. Na 
gruncie praw autorskich ograniczenie w tym zakresie dotyczy naukowych utworów 
pracowniczych, w stosunku do których jednostka naukowa nabywa jedynie ograniczone 
czasowo (6 miesięcy) prawo do pierwszej publikacji utworu naukowego. Powyższa reguła ma 
zastosowanie do uczelni publicznych i prywatnych, instytutów badawczych oraz innych 
podmiotów prowadzących działalność naukową, w tym ośrodków badawczo-rozwojowych  
w formie spółki prawa handlowego44. 
 
Posiadanie przez uczelnie publiczne oraz prywatne regulaminów zarządzania własnością 
intelektualną jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Artukuł 86 c tej Ustawy mówi: „Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany  
w statucie, uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych  

                                                
44 Przewodnik dla ośrodków badawczo-rozwojowych. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2012. 

 



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

71 

i prac rozwojowych, który określa:  
 
� prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie 

ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 
przemysłowej; 

� zasady wynagradzania twórców; 
� zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 
� zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wyników 

badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-badawczych”. 
 
Instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN nie są zobowiązane przepisami prawa do 
stosowania wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania własnością intelektualną 
wytworzoną przez pracowników naukowych. Co do zasady, własność wytworzona w ramach 
stosunku pracy należy w całości do instytutów. Niektóre z nich przyjmują wewnętrzne 
regulacje w tym zakresie.  
 
7.6    Aktywność mazowieckich jednostek w zakresie ochrony własności intelektualnej  
 
Aktywność mazowieckich jednostek w zakresie ochrony własności intelektualnej na rynku 
krajowym należy uznać za dość wysoką na tle kraju. Ze statystyk UPRP za 2012 rok wynika, że 
najwięcej zgłoszeń dokonały jednostki naukowe z województwa mazowieckiego (271 
zgłoszeń). Trochę gorzej, ale nadal wysoko na tle kraju wygląda sytuacja z liczbą udzielonych 
patentów – 153, podczas gdy dolnośląskie jednostki naukowe uzyskały ich 209. Odmiennie 
przedstawia się sytuacja ochrony własności intelektualnej na rynku międzynarodowym.  
W roku 2010 w portfelach patentowych polskich uczelni, patenty międzynarodowe stanowiły 
średnio 4%, co w porównaniu do innych krajów jest wartością marginalną, np. we Francji 
wskaźnik ten wyniósł 58%, w Niemczech 28%45. 
 
Patenty o wąskim pokryciu geograficznym, jakim jest terytorium naszego kraju, nie są 
popularne i atrakcyjne dla potencjalnych licencjobiorców, gdyż jak same jednostki naukowe 
wskazują, polscy przedsiębiorcy w niewielkim stopniu zainteresowani są nabywaniem od 
jednostek naukowych rozwiązań innowacyjnych. Transakcje sprzedaży licencji czy praw 
wyłącznych udają się często we współpracy z podmiotami międzynarodowymi,  
o rozproszonej strukturze lokalizacyjnej, co wymaga ochrony danego dobra intelektualnego 
w skali międzynarodowej. Zresztą ochrona własności intelektualnej o faktycznej wartości 
komercjalizacyjnej może stanowić „źródło inspiracji” dla tworzenia rozwiązań dla 
konkurencji, która poza krajem może dane rozwiązanie użytkować. Analiza sprawozdań  
z działalności niektórych jednostek naukowych potwierdza fakt niskiego udziału zgłoszeń 
międzynarodowych w ogóle zgłoszeń patentowych jednostek. Dla przykładu Uniwersytet 
Warszawski w roku 2012 dokonał 2 zgłoszeń międzynarodowych, Politechnika Warszawska 1 
zgłoszenia (rok akademicki 2012/2013), a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
żadnego46. 
 
Zaobserwowane zjawisko znajduje potwierdzenie również w ocenie kompetencji własnych 
pracowników naukowych w zakresie ochrony własności intelektualnej w procedurach 

                                                
45 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=AD6D6333B32E4241BAEE63DC76A44CE4 
46 http://www.sggw.pl/nauka/patenty, 16.04.2014 
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krajowej oraz międzynarodowych. Wysoko i bardzo wysoko kompetencje w procedurze 
międzynarodowej oceniło 15% respondentów, podczas gdy w krajowej 25%. Nisko i bardzo 
nisko kompetencje w procedurach międzynarodowych oceniło 60% respondentów, 
natomiast w procedurze krajowej znacznie mniej – 39% respondentów.  
 
Wykres 21 Ocenia kompetencji pracowników naukowych własnej jednostki w zakresie ochrony praw 
własności intelektualnej w procedurach krajowej i międzynarodowych 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556. 

 
Osoby odpowiedzialne za kwestie transferu technologii w badanych jednostkach naukowych 
oceniają znacznie bardziej optymistycznie kompetencje pracowników naukowych w obu 
procedurach niż sami pracownicy naukowi – wysoko i bardzo wysoko w procedurze krajowej 
– 74 % respondentów, natomiast w procedurze międzynarodowej 70% respondentów. 
Należy jednak mieć duże wątpliwości co do obiektywności oceny tego stanu wśród 
respondentów odpowiedzialnych za transfer technologii, raczej należy bardziej wierzyć 
pracownikom naukowym patrząc na skalę ochrony w procedurach PCT. Blisko 40% 
respondentów twierdzi, że w ich jednostkach naukowych do 30% zgłoszeń nie spełnia 
kryteriów umożliwiających skuteczne zgłoszenie wynalazku / wzoru użytkowego. Jedynie  
w jednostkach reprezentowanych przez 15% respondentów problem ten nie występuje,  
a 18% nie jest w stanie określić skali tego zjawiska.  
 
Bardzo duży odsetek respondentów zajmujących się transferem technologii w swoich 
jednostkach otwarcie przyznaje, że nie zna skali ochrony przedmiotów własności 
intelektualnej w swoich jednostkach (ok. 60% respondentów). Natomiast podawane dane 
liczbowe w niektórych przypadkach odbiegają znacznie od informacji na ten temat, które 
można znaleźć w krajowych i międzynarodowych bazach.  
 
7.7   Znajomość zasad zarządzania własnością intelektualną przez pracowników naukowych 

 
Z przeprowadzonego badania CAWI wynika, że znaczna część pracowników naukowych nie 
wie, czy w ich jednostkach naukowych kwestie zarządzania własnością intelektualną są  
w jakikolwiek sposób regulowane (39%), a także, że 15% pracowników naukowych nie 
zapoznało się z regulacjami w tym zakresie. Oznacza to w praktyce, że ponad połowa (54%) 
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pracowników naukowych nie jest zainteresowana kwestiami komercjalizacji własnych badań, 
gdyż nie interesowała się zasadami obowiązującymi w tym zakresie w ich jednostkach 
macierzystych. Dodatkowo ok. 17% pracowników naukowych, którzy zapoznali się z zapisami 
regulaminów zarządzania IP nie wie, czy są one stosowane w praktyce w ich jednostkach.  
 
Wykres 22 Regulaminy w zakresie zarządzania własnością intelektualną w opinii pracowników naukowych. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556 

 
Respondenci, którzy znają regulaminy zarządzania własnością intelektualną w swoich 
jednostkach, postrzegają ich zapisy jako przejrzyste i napisane zrozumiałym językiem (82%), 
a także jako sprawiedliwe i odzwierciedlające zaangażowanie twórców w tworzenie 
własności intelektualnej (74%). Mimo to, zapisy nie zachęcają pracowników naukowych do 
angażowania się w projekty badawcze zakładające komercjalizację wyników badań (49%). 
Podobnie, jako wysoki stopień znajomości zasad zarządzania własnością intelektualną wśród 
pracowników jednostek naukowych, oceniają osoby zajmujące się kwestiami transferu 
technologii (ok. 70%). 
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Wykres 23 Opinie pracowników naukowych na temat regulacji w zakresie IP w ich jednostkach naukowych. 

 
 
Źródło: badanie CAWI, n=167 

 
7.8    Motywacje pracowników naukowych do tworzenia IP podlegającej komercjalizacji  

 
Kolejny aspekt badania potwierdza tezę, że pracownicy naukowi w niewielkim stopniu 
interesują się kwestiami komercjalizacji wytworzonej przez sobie własności intelektualnej. 
Respondenci zapytani zostali o to, co motywuje ich do angażowania się w projekty 
badawczo-rozwojowe, mogące skutkować opracowaniem nowych produktów, technologii, 
rozwiązań. Możliwość uzyskania praw własności intelektualnej znalazła się relatywnie nisko 
na listach priorytetów pracowników naukowych mazowieckich jednostek naukowych. 
Jedynie 17% badanych naukowców wskazało na ten aspekt. Głównymi czynnikami 
motywującymi pracowników naukowych do angażowania się w badania i rozwój były ex 
aequo możliwość napisania ciekawej publikacji oraz uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia 
w ramach projektu B+R (po 65 %). Jednym ze wskaźników wskazujących na zdolność 
naukowca do tworzenia wyników badań o potencjale wdrożeniowym jest współpraca  
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w ramach tego typu projektów o charakterze B+R z przedsiębiorstwami naukowymi i innymi 
jednostkami naukowymi, co motywuje do działań B+R 49% badanych naukowców.  
 
Wykres 24 Czynniki motywujące pracowników naukowych do angażowania się w projekty B+R. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556. 

 
Z drugiej strony jednak 50% badanych pracowników byłaby zainteresowana utworzeniem 
spółki, w której posiadałaby udziały w zamian za wniesienie wartości niematerialnych  
i prawnych wynikających z posiadanej własności intelektualnej. Zdecydowanie 
zainteresowania takim aspektem przedsiębiorczości nie wyraża 19% badanych pracowników 
naukowych, natomiast 31% respondentów jest nie zdecydowanych. 
 
Wykres 25 Rola w spółce spin-off, w jakiej widzieliby siebie pracownicy naukowi. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=278. 
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Analiza ról, w jakich naukowcy chętnie widzieliby się w spółkach spin-off, wskazuje na 
pozytywną tendencję do pozostawania naukowców w jednostkach i nieangażowania się  
w bieżącą działalność spółki, dzięki czemu mogliby zostać na uczelni / instytucie i rozwijać 
naukę. Najbardziej pożądanymi przez pracowników naukowych rolami są doradca (53%) oraz 
udziałowiec (41%), najmniejszą popularnością cieszą się role pracownika (24%) oraz członka 
zarządu / dyrektora generalnego (20%), które to wymagałyby najprawdopodobniej odejścia 
pracownika naukowego z uczelni lub znacznego ograniczenia jego aktywności w sferze nauki.  
 
Aktywność przedsiębiorczą, wyrażoną zaangażowaniem właścicielskim w biznesie wykazuje 
relatywnie niewielu pracowników naukowych. Zaledwie 4% posiada udziały / akcje  
w spółkach, które komercjalizują wypracowaną przez nich własność intelektualną, natomiast 
własną działalność gospodarczą prowadzi 9% badanych.  
 

Wykres 26 Aktywność pracowników naukowych w obszarze biznesu. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556. 

 
Blisko 19% pracowników naukowych realizuje B+R we współpracy z przedsiębiorstwami  
w oparciu o umowy cywilno-prawne lub umowy o pracę. Skalę przedsiębiorczości wśród 
pracowników naukowych określać może również wskaźnik znajomości przez nich 
współpracowników w jednostkach naukowych, którzy prowadzą własną firmę lub są 
udziałowcami spółek, co podstawia poniższy wykres.  
 
Wykres 27 Ilu zna Pan/-i współpracowników ze swojej jednostki naukowej, którzy prowadzą własną 
działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek. 

 
Źródło: badanie CAWI, n=556. 

 

0% 20% 40% 60% 80%

Żadne z powyższych

Posiadam udziały/akcje w spółkach
komercjalizujących stworzoną przeze mnie

własność intelektualną

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą

Realizuję prace badawczo-rozwojowe w
przedsiębiorstwie/-ach (umowa o pracę/umowa

cywilnoprawna)

72%

4%

9%

19%

34%

36%

20%
4% 6% Nie znam w ogóle

1-2

3-5

6-10

Więcej niż 10



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

77 

Znaczący odsetek, aż 34% nie zna w swojej uczelni / instytucie innych pracowników 
naukowych, którzy prowadzą firmy / mają udziały w spółkach, 36% natomiast zna 1 lub dwie 
takie osoby.  
 
7.9    Plany rozwoju jednostek naukowych w zakresie transferu technologii 

 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, jednostki naukowe bardzo chętnie realizują 
różnorakie projekty z obszaru komercjalizacji i transferu technologii, jednakże w niewielkim 
stopniu przekładają się one na faktycznie wzmocnienie procesów transferu technologii, 
tworzenie trwałych produktów, oferty, struktur instytucjonalnych, zespołów ludzkich  
o wysokich kompetencjach itd. Wśród planów rozwojowych jednostek w zakresie transferu 
technologii na pierwszy plan wysuwają się plany związane z tworzeniem spółek celowych,  
i to zarówno wśród uczelni, jaki instytutów badawczych i naukowych PAN. Ponad połowa 
respondentów twierdzi, że posiada strategię działania w zakresie transferu technologii  
w formie spisanego dokumentu i w większości przypadków obecne działania jednostki  
w zakresie transferu technologii są ściśle powiązane z zapisami strategii. Pozostaje otwarte 
pytanie o jakość tych strategii jeśli ich zapisy są realizowane, a nie przekłada się to na proces 
transferu technologii i komercjalizacji. 
 
7.10  Tendencje w ramach przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu 
 
Wyniki niniejszego badania wskazują na istnienie jedynie takich tendencji w rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu, które wynikają wyłącznie z założeń 
dostępnych instrumentów wsparcia. Kierunki i kształt jej rozwoju wyznaczane są ściśle 
poprzez założenia dostępnych źródeł finansowania, rzadko obserwuje się oddolne / 
samodzielne inicjatywy jednostek naukowych w tym obszarze. Można to zjawisko 
zobrazować przykładem związanym z zarządzeniem własnością intelektualną jednostek 
naukowych, w szczególności uczelni. Dostępność środków z programu Kreator 
Innowacyjności MNiSW sprawiła, że wiele uczelni utworzyło regulaminy zarządzania 
własnością intelektualną, natomiast na fali Programu SPIN – TECH wiele jednostek. Jednostki 
naukowe prowadzą tego typu działania w oparciu o strategię „push”, a nie „pull”, co 
oznacza, że nie wynikają one z potrzeb samej jednostki naukowej czy naukowców, ale 
właśnie z dostępności instrumentów wsparcia. Działania prowadzone przez jednostki 
naukowe w obszarze przedsiębiorczości akademickiej koncentrują się co do zasady na 
„prawidłowej realizacji projektów”, które w niewielkim stopniu przekładają się na budowę 
trwałych struktur w jednostkach i trwały rozwój procesów związanych z transferem 
technologii i komercjalizacją, 
 
W zakresie przedsiębiorczości studentów można dostrzec rosnący trend związany  
z lokowaniem start-up’ów studentów i absolwentów w AIP należących do Fundacji 
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, gdzie w latach2010/2011 było ich tysiąc, 
natomiast w 2014 AIP opuściło już 5000 firm.  
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8. Źródła wsparcia przedsiębiorczości akademickiej 
 

Tabela 18 Typologia i przykłady programów wspierających aktorów przedsiębiorczości akademickiej. 

 Wsparcie miękkie 
(doradztwo, 
szkolenia itd.) 

Instrumenty finansowe (dotacje, 
pożyczki, kapitał udziałowy, 
poręczenia itd.) 

Instrumenty łączące 
różne formy wsparcia 

Studenci/ 
absolwenci 
/doktoranci 

• Poddziałanie 
8.2.1. POKL 

• Skills FNP 

• Wsparcie w starcie BGK 

• Fundusze kapitału zalążkowego 
3.1. POIG 

• Pożyczki i poręczenia  
w ramach regionalnych 
funduszy pożyczkowych  
i doręczeniowych 

• Lider NCBR 

• Ventures FNP 

• Poddziałanie 6.2. 
POKL 

• Priorytet IV POKL 

Pracownicy 
naukowi 

• Poddziałenie 
8.2.1. POKL 

• Top 500 
Innovators 

• LIDER (NCBR) • Poddziałanie 6.2. 
POKL 
 

Jednostki 
naukowe 

• Kreator 
Innowacyjności 

• SPIN-TECH 

• PATENT-PLUS 
 

• Instrumenty wsparcia NCBR 
(Innotech, PBS, Biostrateg, 
Innolot, Innomed i inne). 

• Priorytet V POIG 

• Instrumenty wsparcia w ramach 
7PR oraz Horyzont 2020. 

 

Przedsiębiorstwa • Top 500 
Innovators 

  

 
8.1    Brokerzy Innowacji 

 
Bardzo ciekawym instrumentem wsparcia przedsiębiorczości akademickiej jest program 
Brokerzy Innowacji. Brokerzy innowacji to osoby, które mają za zadanie stworzyć coś, co 
można nazwać tzw. infrastrukturą społeczną wspierającą proces komercjalizacji wiedzy  
i integracji środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. Ich zadaniem jest 
upowszechnianie wyników badań naukowych w środowisku przedsiębiorców. Niestety, na 9-
ciu zgłoszonych przez mazowieckie jednostki naukowe kandydatów w konkursie ogłoszonym 
w 2013 roku, pozytywnie zaopiniowanych zostało jedynie dwóch. Łącznie, w całym kraju 
wybrano 30 brokerów, przy czym w woj. małopolskim – 5, śląskim – 4, dolnośląskim, 
łódzkim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim – po 3. Liczba tego typu 
brokerów jest niewystarczająca mając na uwadze fakt, że zorientowani są oni ściśle 
branżowo.  
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8.2    Kreator Innowacyjności  
 

Do 2013 roku, rolę głównego instrumentu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej pełnił 
Program Kreator Innowacyjności, w latach 2006-2011 wdrażany przez MNiSW, a następnie 
przez NCBR. Celem Programu było wspieranie inicjatyw studentów i pracowników uczelni  
w zakresie podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć i promocji przedsiębiorczości.  
W ramach Programu Kreator innowacyjności finansowano działania w zakresie:  

 

� tworzenia i wdrażania uczelnianych systemów komercjalizacji nowoczesnych 
technologii;  

� przygotowania i wdrożenia procedur zarządzania własnością intelektualną  
w uczelniach;  

� tworzenia i obsługi baz danych zawierających informacje o wynikach badań 
naukowych;  

� udziału w wystawach i targach dotyczących współpracy jednostek naukowych  
z przedsiębiorcami. 

� działalności informacyjno-promocyjnej polegającej na prowadzeniu działań 
edukacyjnych dotyczących komercjalizacji wiedzy, transferu technologii  
i przedsiębiorczości wśród studentów i kadry naukowej.  
 

W ostatnim konkursie, zorganizowanym na przełomie 2011/2012 roku udzielono wsparcia 42 
projektom na łączną kwotę prawie 14 mln zł, przy czym jedynie 6 projektów realizowanych 
było przez instytucje mazowieckie.  
 
8.3    Spin-Tech 

 
Zaległości mazowieckich jednostek w zakresie tworzenia i rozwoju instytucji wspierających 
proces komercjalizacji własności intelektualnej nadrabiane są w ramach następcy Kreatora 
Innowacyjności – Programu SPIN-TECH. 11 na 27 pozytywnie zaopiniowanych projektów  
w I konkursie programu SPIN-TECH, który odbył się w 2013 roku jest realizowanych na 
Mazowszu. 
 
8.4    Patent Plus  
 

Kolejnym instrumentem wspierającym przedsiębiorczość akademicką jest Program Patent 
Plus. Zadania finansowane w ramach Programu to: 
 
� przygotowanie zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP, w procedurze 

międzynarodowej, procedurach regionalnych lub procedurze krajowej do urzędu 
patentowego państwa innego niż Polska, w tym czynności rzecznika patentowego; 

� pozyskiwanie partnerów do komercjalizacji wynalazków; 
� szkolenia i upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej. 
 

Aktywność mazowieckich instytucji – jednostek naukowych i firm w tym programie jest 
stosunkowo wysoka. W II konkursie, wsparcie w procesie międzynarodowej ochrony 
własności intelektualnej uzyskało 13 Beneficjentów, w tym aż 6 z Mazowsza. Niestety, trzeba 
podkreślić stosunkowo niski budżet Programu i mały wpływ na procesy innowacyjne – 
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trudno bowiem oczekiwać, aby 6 projektów w zakresie ochrony własności przemysłowej 
miały istotny wpływ na gospodarkę na poziomie regionu. 

 

8.5    Inkubator innowacyjności  

 
Promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz 
wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, to 
główne cele konkursu „Inkubator Innowacyjności”. Konkurs MNiSW o budżecie 18 mln zł jest 
adresowany w szczególności do uczelni. Ułatwić ma zastosowania wyników badań i prac 
naukowych na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych. Każdy z 12 inkubatorów, które 
stworzą ogólnopolską sieć, otrzyma maksymalnie do 1,5 mln zł wsparcia na działalność. 
 
8.6    Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - 8.2.1. POKL 

 
Celem Poddziałania 8.2.1. POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jest 
zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, 
służące rozwojowi gospodarczemu regionów. W ramach Poddziałania możliwa jest realizacja 
następujących typów projektów: 
 

� staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach 
naukowych, pracowników naukowych jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych 
uczelni w przedsiębiorstwach; 

� tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu; 
� promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy  

i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej; 
� szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz 

pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów  
i absolwentów; 

� wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między 
naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na 
poziomie regionalnym i lokalnym; 

� stypendia naukowe. 

 

Do końca marca 2014, w całym kraju podpisano umowy na realizację 709 projektów  
o wartości ponad 617 mln zł, przy czym w województwie mazowieckim 98 umów na kwotę 
71,44 mln zł. 

 

8.7    Ventures  

 
Bardzo interesującym instrumentem pobudzania aktywności studentów jest program 
Ventures, realizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach działania 1.2. POIG. 
Program Ventures wspiera projekty aplikacyjne realizowane przez studentów, absolwentów  
i doktorantów mające zastosowanie w gospodarce. Budżet programu w wysokości blisko 15 
mln zł pozwolił wesprzeć ok. 100 osób z całego kraju.  
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Podobnymi celami charakteryzuje się znacznie większy program Lider, realizowany przez 
NCBR z funduszy krajowych. Zarówno kwota wsparcia jak i oczekiwania co do skali  
i innowacyjności rezultatów badań są większe niż w programie Ventures, niemniej jego 
założenia są podobne. Program Lider adresowany jest do młodych naukowców chcących 
zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego oraz podnieść swoje 
kompetencje w samodzielnym budowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem 
badawczym. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, 
poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo 
zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami 
naukowymi47. 
 
8.8   Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich 
sieci o znaczeniu ponadregionalnym - 5.2. POIG 

 
Kolejnym źródłem finansowania projektów wspierających przedsiębiorczość akademicką jest 
Działanie 5.2. POIG. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie w ramach priorytetu 
5-go przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 
w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym 
przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy 
kooperującymi podmiotami. Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu 
o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na 
rzecz wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (m.in. w zakresie transferu 
technologii, wykorzystania praw ochrony własności przemysłowej, prowadzenia działalności 
kooperacyjnej oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego)48. 
 

W ramach tego Działania, m.in. Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 55 mln zł dla projektu pod nazwą Droga do 
Polski Przedsiębiorczej. W latach 2008-2015 Fundacja stworzy ogólnokrajowy system 
preinkubacji składający się z sieci 50 inkubatorów oraz systemu inkubacji w postaci AIP 
Business Link – miejsca akceleracji firm na początkowym etapie rozwoju. Poza projektem 
Fundacji AIP, dofinansowano jeszcze 35 projektów na kwotę 270,5 mln zł. Większość 
projektów obejmowała aspekty współpracy nauki z przedsiębiorstwami.  

 

8.9    Priorytet IV POKL  

 

Kolejnymi źródłami finansowania, które warto przytoczyć oferowane są w ramach priorytetu 
IV POKL. W kontekście przedsiębiorczości akademickiej wyróżnić należy Poddziałanie 4.1.1. 
POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni i Poddziałanie 4.1.2 POKL Zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy czyli 
tzw. kierunki zamawiane, a także Działanię 4.2. POKL Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R  
i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. 

 

                                                
47 www.ncbr.pl  
48 Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
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W ramach Poddziałania 4.1.1. sfinansowano 441 projektów na kwotę 2 334 mln zł, w tym na 
Mazowszu 89 projektów na kwotę 534 mln zł. Obligatoryjnym elementem projektów 
finansowanych w ramach tego instrumentu była współpraca uczelni z pracodawcami  
w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) 
oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, dlatego 
projekty te mogą mieć istotny wpływ na poziom przedsiębiorczości akademickiej. 
Poddziałanie 4.1.2 POKL pozwoliło zwiększyć zainteresowanie wśród studentów kierunkami 
ścisłymi oraz przybliżyło programy kształcenia do potrzeb przedsiębiorców. Ze środków 
Poddziałania 4.1.2. POKL sfinansowano 270 projektów na kwotę 1 110,5 mln zł, w tym 35 
projektów o wartości 105,7 mln zł w woj. mazowieckim. 

 

W ramach Działania 4.2. POKL podpisano 112 umów na łączną kwotę prawie 220 mln zł. 
Projekty miały z reguły charakter ogólnopolski, dlatego trudno określić ich skalę na poziomie 
regionu mazowieckiego. Dominują projekty, których celem było usprawnienie współpracy 
nauka-biznes, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi i zwiększenie kompetencji 
pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej. Dwa 
największe projekty to projekt TOP 500 Innovators z budżetem 35 mln zł oraz projekt SKILLS 
z budżetem 36 mln zł. 

 

8.10  TOP 500 Innovators 

 

Program TOP 500 Innovators – realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Ma na celu podniesienie kwalifikacji naukowców i pracowników centrów 
transferu technologii w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami 
naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników poprzez staże i szkolenia w wybranych 
uczelniach amerykańskich – w chwili obecnej są to Stanford University oraz University of 
California w Berkeley. 

 

Uczestnicy programu mogą przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę 
odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykać się z przedsiębiorcami  
i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na 
przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego organizuje dla uczestników programu działania wspierające ich aktywność  
w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań oraz będzie 
wspierać inicjatywy uczestników w tych obszarach49. 
 
Analiza aktywności uczestników programu w zakresie działań pobudzających 
przedsiębiorczość akademicką wskazuje, że udział w programie istotnie przyczynił się do 
zwiększenia tej aktywności. Uczestnicy programu, po powrocie do swoich macierzystych 
jednostek angażują się w rozwój inicjatyw w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, co  
w dłuższej perspektywie może skutkować pozytywnymi rezultatami. Więcej o sukcesach 
uczestników programu można dowiedzieć się na stronach internetowych Stowarzyszenia 
TOP 500 Innovators (http://top500innovators.org/). 
 

                                                
49 Na podstawie www.top500innovators.org  



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

83 

8.11 SKILLS 

 
Drugi z projektów – Skills – realizowany przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, ma na celu 
doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój 
umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.  
W ramach projektu realizowane są projekty szkoleniowe o zróżnicowanej tematyce, 
skierowane do różnych grup docelowych. W obszarze przedsiębiorczości akademickiej, 
najciekawszy jest instrument Skills – PRAXIS, którego celem jest umożliwienie jego 
uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, 
zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników 
badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce 
naukowej lub firmie. 
 
 8.12 Inne źródła wsparcia PA 

 
Analizując skalę i rodzaje akademickich programów wspierania przedsiębiorczości nie należy 
zapominać, że konkretne przedsięwzięcia biznesowe podejmowane przez studentów, 
absolwentów i pracowników naukowych mogły i nadal mogą być wspierane w ramach 
instrumentów skierowanych szerzej do osób planujących założenie firmy lub już istniejących 
przedsiębiorstw, które potrzebują kapitału na rozwój. Do najbardziej znanych instrumentów 
tego typu zaliczyć można: 
 
� Fundusze kapitału zalążkowego powstałe w ramach Działania 3.1. POIG. 
� Szkolenia, doradztwo i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 

Działania 6.2. POKL. 
� Program Wsparcie w starcie z środków Banku Gospodarstwa Krajowego. 
� Pożyczki i poręczenia oferowane przez fundusze pożyczkowe / poręczeniowe 

dokapitalizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. 
� Kapitał prywatny – dotyczy to zarówno niewielkich kwot od np. aniołów biznesu czy też 

większych, które można pozyskać np. na rynku New Connect. 
 

Podsumowując – sektor akademicki ma wiele możliwości uzyskania wsparcia zarówno  
w obszarach o charakterze miękkim (szkolenia, doradztwo, informacja) jak i twardym –  
w postaci środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z rozwojem pomysłu 
biznesowego. Skala środków finansowych wydatkowana na projekty w zakresie inicjowania 
współpracy nauka-biznes, transferu technologii, pobudzania prac badawczo-rozwojowych  
o dużym potencjale komercjalizacyjnym, czy szerzej promocji przedsiębiorczości  
w środowisku akademicki jest ogromna. Dyskusyjnym pozostaje kwestia efektywności 
wydatkowania tych środków oraz skuteczności realizowanych projektów oraz trwałości 
osiąganych rezultatów. Dlatego warto podjąć się próby wskazania tych projektów, które 
można uznać za dobre praktyki i zidentyfikować czynniki, które decydują o ich sukcesie.  
W wyniku dyskusji wśród członków panelu ekspertów, zidentyfikowano te instrumenty, 
które można uznać za dobre praktyki. 
 
Po pierwsze, za dobre praktyki można uznać te instrumenty, które zmieniają postawy  
i mentalność przedstawicieli środowisk akademickich. Do takich instrumentów zaliczyć 
można Top 500 Innovators czy SKILLS. Uczestnicy tego typu programów trwale zmieniają 
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swoje postawy, co jednocześnie staje się generatorem zmian dla osób z bliższego i dalszego 
otoczenia. Do dyskusji pozostaje kwestia, czy 500 osób, które skorzystają z programu Top 
500 Innovators to już jest masa krytyczna, która pozwoli zmienić trwale środowisko 
naukowe. W programie tym biorą udział przede wszystkim osoby młode, na początku swojej 
kariery, które nie mają wpływu na decyzje w swoich jednostkach. Wracając do swoich 
jednostek napotykają przeszkody ze strony swoich przełożonych, którzy nie podzielają ich 
entuzjazmu w zakresie korzyści wynikających z komercjalizacji wiedzy.  
 
Po drugie, dobrymi praktykami są również instrumenty generujące konkretne wyniki prac 
B+R, które mają potencjał komercjalizacyjny. Do tej grupy należy zaliczyć takie programy jak 
LIDER czy Ventures. Przyczyniają się one bowiem do faktycznej aktywizacji przedstawicieli 
środowisk naukowych. W celu poprawy skuteczności tych instrumentów, należy zwiększyć 
rolę przedstawicieli biznesu w tych instrumentach – np. poprzez włączanie przedsiębiorstw 
do konsorcjów, premiowanie projektów zamawianych przez gospodarkę i inne. Instrumenty 
te mają szansę zwiększyć swoją skuteczność dzięki zwiększającej się podaży finansowania ze 
strony funduszy kapitału zalążkowego, które chętnie inwestują w przedsięwzięcia biznesowe 
na początkowym etapie ich rozwoju. Rozwój instrumentów generujących wyniki B+R  
o dużym potencjale komercjalizacyjnym pozwoliłby zminimalizować problemy, na jakie 
natrafiają zarządzający tymi funduszami, czyli brak wystarczającej podaży projektów typu 
seed, w które fundusze te są gotowe zainwestować.  
 
Po trzecie, za dobre praktyki można również uznać instrumenty, które pozwalają tworzyć 
pomost pomiędzy nauką a biznesem na poziomie konkretnych przedsięwzięć 
wdrożeniowych. Takim instrumentem jest m.in. Broker Innowacji. To właśnie broker 
innowacji, poprzez swoją wiedzę, doświadczenie, kontakty powinien być impulsem 
powstawania lub akceleracji przedsięwzięć wdrożeniowych. Broker innowacji pełni funkcję 
łącznika pomiędzy światem nauki a światem przemysłu, dlatego powinien znać silne i słabe 
strony obu stron. Powinien z jednej strony posiadać ugruntowaną wiedzę naukową, z drugiej 
strony, powinien posiadać doświadczenie w pracy w biznesie. Analiza czynników sukcesu 
inicjatyw w zakresie transferu technologii w jednostkach naukowych wskazuje, że to 
aktywność osoby pełniącej rolę brokera innowacji decyduje o sukcesie tego typu inicjatyw. 
Niestety, pełnienie takiej funkcji w polskich jednostkach naukowych nie jest źródłem prestiżu 
czy pożądanym etapem kariery zawodowej. Oczywiście, taki stan wynika z faktu, że jednostki 
naukowe nie przykładają do transferu technologii i współpracy z biznesem dużej wagi, stąd 
trudno, aby praca na stanowisku brokera technologii przyciągała najlepszych kandydatów.  
 



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

85 

9. Trwałość produktów systemu wsparcia przedsiębiorczości akademickiej  
 
Jednym z głównych źródeł finansowania projektów wspierających przedsiębiorczość 
akademicką jest Poddziałanie 8.2.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Celem Działania 8.2 jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R  
z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów. Za pośrednictwem tego 
instrumentu wspierani są studenci, absolwenci, pracownicy naukowi / pracownicy 
przedsiębiorstw poprzez staże, stypendia, szkolenia itp. I ten wymiar Działania należy 
oceniać bardzo pozytywnie. Niemniej, na Mazowszu nie przyczynia się ono do wytworzenia 
potencjału instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką. Jedynie w przypadku 
niewielkiej części beneficjentów, realizacja projektów przyczynia się do tworzenia silnej, 
rozpoznawalnej marki instytucji wspierającej przedsiębiorczość akademicką. W celu 
oszacowania, w jakim stopniu Poddziałanie 8.2.1 POKL przyczyniło się do wytworzenia 
trwałych regionalnych marek instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką, 
wyselekcjonowaliśmy projekty zakończone do końca 2013 roku o budżecie > 1 mln zł, 
realizowane na terenie Mazowsza. Zakładamy bowiem, że taki budżet pozwoliłby wykreować 
markę wśród grup docelowych, a z drugiej strony jest kwotą istotną z perspektywy budżetu 
całego Działania. W poniższej tabeli zaprezentowano zestawienie projektów wraz z analizą  
w 3 obszarach:  
 
� realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich to główny obszar działania 

firmy, 
� realizacja projektu wpisuje się w szerszą ofertę Beneficjenta,  
� projekt jako element działań Beneficjenta w zakresie przedsiębiorczości akademickiej. 
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Tabela 19 Projekty z Poddziałania 821 POKL o wartości > 1 mln zł, realizowane na Mazowszu. 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość 
ogółem 

Data 
zakończenia 

realizacji 

Strona internetowa 
projektu. 

Realizacja 
projektów 

finansowanych z 
funduszy 

europejskich to 
główny obszar 
działania firmy 

Realizacja 
projektu wpisuje 

się w szerszą 
ofertę 

Beneficjenta 

Projekt jako 
element działań 

Beneficjenta  
w zakresie 

przedsiębiorczości 
akademickiej 

Polska Fundacja 
Upowszechniania 

Nauki 

Spółki spin off i spin out 
stymulatorem rozwoju 
przedsiębiorczości na 

Mazowszu 

2 133 492,60 2011-05-31 Brak strony 
internetowej. Brak 

informacji o trwałych 
efektach projektu. 

NIE NIE NIE 

Consulting Plus  
Sp. z o.o. 

TEKLA PLUS 1 990 490,12 2010-12-31 Strona internetowa 
dostępna z materiałami 

wypracowanymi  
w ramach projektu. Brak 

aktualizacji. 

TAK NIE TAK 

Sysco Polska  
Sp. z o.o. 

MPTW - Mazowiecki Program 
Transferu Wiedzy 

1 663 610,30 2011-10-31 Aktualizacja strony 
internetowej 

zakończona wraz  
z zakończeniem 

projektu. Brak informacji 
o trwałych rezultatach 

projektu. 

TAK TAK NIE 

Centrum Rozwiązań 
Menadżerskich S.A. 

Staże i szkolenia 1 134 577,18 2013-03-31 Brak strony 
internetowej. Brak 

informacji o trwałych 
efektach projektu 

NIE TAK NIE 

Szkoła Główna 
Handlowa  

w Warszawie 

Weź stypendium - dla rozwoju 1 879 214,40 2013-04-30 Informacje nt. projektu 
na stronie beneficjenta 
zawiera podsumowanie 

rezultatów projektu. 

NIE TAK NIE 
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Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość 
ogółem 

Data 
zakończenia 

realizacji 

Strona internetowa 
projektu. 

Realizacja 
projektów 

finansowanych z 
funduszy 

europejskich to 
główny obszar 
działania firmy 

Realizacja 
projektu wpisuje 

się w szerszą 
ofertę 

Beneficjenta 

Projekt jako 
element działań 

Beneficjenta  
w zakresie 

przedsiębiorczości 
akademickiej 

INVESTIN Sp. z o.o. MAZOWIECKI ŚWIAT 
INNOWACJI – program staży 

pracowników naukowych  
w przedsiębiorstwach 

1 141 950,00 2013-07-31 Informacja  
o zrealizowanym 

projekcie znajduje się na 
stronie internetowej 

Beneficjenta. 

TAK TAK TAK 

WKK Sp. z o.o. Mazowieckie Forum Transferu 
Wiedzy 

1 531 103,47 2013-01-31 Brak strony 
internetowej projektu. 

Brak informacji  
o zrealizowanym 

projekcie na stronach 
internetowych 
Beneficjenta. 

TAK NIE NIE 

Euro-Konsult sp. z 
o.o. 

Z duchem czasu – transfer 
innowacji na Mazowszu 

1 197 052,00 2013-04-30 Aktualizacja strony 
internetowej 

zakończona wraz  
z zakończeniem 

projektu. Brak informacji 
o trwałych rezultatach 

projektu. 

TAK NIE NIE 

Uniwersytet 
Warszawski 

Doktoraty dla Mazowsza: 
Program stypendialny dla 
najlepszych uczestników 
studiów doktoranckich 

Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunkach istotnych dla 
rozwoju gospodarki regionu 

1 066 635,54 2011-09-30 Strona internetowa 
projektu zawiera 

informacje dotyczące 
zrealizowanego 

projektu. 

NIE TAK TAK 



 

  
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość 
ogółem 

Data 
zakończenia 

realizacji 

Strona internetowa 
projektu. 

Realizacja 
projektów 

finansowanych z 
funduszy 

europejskich to 
główny obszar 
działania firmy 

Realizacja 
projektu wpisuje 

się w szerszą 
ofertę 

Beneficjenta 

Projekt jako 
element działań 

Beneficjenta  
w zakresie 

przedsiębiorczości 
akademickiej 

Poznański 
Akademicki 
Inkubator 

Przedsiębiorczości 

Vademecum Innowacyjnego 
Przedsiębiorcy 

1 037 052,00 2011-12-31 Strona internetowa 
projektu zawiera 

informacje dotyczące 
zrealizowanego 

projektu. 

TAK TAK TAK 

GATE Sp. z o.o. Fabryka nauki 1 121 753,38 2013-06-30 Strona internetowa 
dostępna z materiałami 

wypracowanymi  
w ramach projektu. Brak 

aktualizacji. 

TAK NIE NIE 

Consulting Plus  
Sp. z o.o. 

TEKLA PLUS IV edycja 2 860 486,68 2013-03-31 Strona internetowa 
projektu zawiera 

informacje dotyczące 
tego i innych projektów 

realizowanych przez 
Beneficjenta. 

TAK TAK TAK 

Sysco Polska  
Sp. z o.o. 

Program Innowacja i Wiedza 1 890 605,00 2013-04-30 Strona internetowa 
projektu zawiera 

informacje dotyczące 
zrealizowanego 

projektu. 

TAK TAK NIE 

Sysco Polska  
Sp. z o.o. 

Akademia Wiedzy 1 900 105,00 2013-04-30 Strona internetowa 
projektu zawiera 

informacje dotyczące 
zrealizowanego 

projektu. 

TAK TAK NIE 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13 oraz stron www beneficjentów i projektów.  
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Beneficjentów Działania 8.2.1. POKL można podzielić na następujące grupy: 
 
� Beneficjenci specjalizujący się w realizacji projektów finansowanych z funduszy 

europejskich, których podstawowym obszarem działania jest realizacja tego typu 
projektów bez względu na ich cel, przedmiot, grupy docelowe czy też obszar 
geograficznego. Beneficjenci tego typu z powodzeniem realizują projekty skierowane 
zarówno do studentów, absolwentów czy pracowników naukowych jak i rolników, 
dzieci, osób starszych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego itd. Są to 
Beneficjenci koncentrujący się na prawidłowym zarządzaniu projektami a ich przewaga 
konkurencyjna wynika z umiejętności wnioskowania i rozliczania funduszy 
europejskich, natomiast cel czy przedmiot realizowanych projektów jest dla nich 
kwestią drugorzędną.  

� Beneficjenci, którzy wykorzystują efekt synergii – realizując projekt finansowany  
z funduszy europejskich, zwiększają sprzedaż swoich pozostałych usług. Usługi 
oferowane w ramach projektu pozwalają poszerzyć i zwiększyć atrakcyjność oferty 
komercyjnej. 

� Podmioty, których misją jest wspierania przedsiębiorczości akademickiej, a projekty 
finansowane z funduszy europejskich są jedynie narzędziem realizacji tej strategii. 

 
Podobnie przedstawia się sytuacja z trwałością projektów w innych programach. Przykładów 
projektów, w których nie wykorzystano szansy stworzenia stabilnej instytucji, a działania 
zakończono wraz z zakończeniem projektu jest bardzo wiele. Jako przykład można wskazać 
projekt „Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną - IP Hub” realizowany 
przez Politechnikę Warszawską, którego wartość wynosiła ok. 2 mln zł – projekt zakładał 
działania szkoleniowe i informacyjne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Po 
zakończeniu projektu PW nie kontynuowała żadnych działań w zakresie ochrony własności 
intelektualnej pod markę IP HUB. Zdaniem autorów niniejszej ewaluacji oraz panelu 
ekspertów, projekt mógł być okazją do stworzenia instytucji działającej na rzecz ochrony 
własności intelektualnej powstającej w PW. Prawie równolegle, w latach 2009-2011, Krajowa 
Izba Gospodarcza w ramach Podziałania 5.4. realizowała 3 projekty, o łącznej wartości ok. 6 
mln zł: 
 
� Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej. Promocja 

korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach; 
� Zarządzanie własnością intelektualną; 
� IP HERMES. Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach. 
 
Dla każdego z projektów stworzono stronę internetową, ale żadna z nich nie jest już 
aktualizowana. Projekt był okazją do wypromowania marki usług w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, niemniej, po ich zakończeniu, działalność KIG w tym zakresie 
została mocno ograniczona.  
 
Zarówno w okresie 2004-2006 jak i 2007-2013 powstała bardzo duża liczba rożnego rodzaju 
baz innowacji i technologii, niestety większość z nich nie utrzymała swojej trwałości po 
zakończeniu okresu finansowania. Co więcej, spora część baz danych wprowadza jedynie 
szum informacyjny, gdyż zawiera niepełną lub nieaktualną informację, skutkując jedynie 
zwiększeniem bariery informacyjnej pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.  
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Należy jednak podkreślić, że przedstawienie konkretnych kilku czy kilkunastu przykładów jest 
niesprawiedliwe dla Beneficjentów tych projektów, z racji pewnej wybiórczości, jakie 
projekty są przedstawiane. Z drugiej strony, niniejsza ewaluacja nie służy identyfikacji 
wszystkich tego typu przykładów, a jedynie wskazaniu zjawiska, które ma negatywny wpływ 
na skuteczność i efektywność instrumentów wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. 
Dlatego, przedstawiając powyższe przykłady, zastrzegamy, że nie jest to lista pełna, a służy 
jedynie zobrazowaniu istoty problemu w oparciu  o te przykłady. 
 
Zgromadzone w ramach badania dane pozwalają wysunąć następujące wnioski: 
 
� Występujące duże rozdrobnienie instrumentów wsparcia i brak komplementarności 

pomiędzy nimi, co przyczynia się do obniżenia ich efektywności i skuteczności. 
Przykładowo, doktorant może uzyskać stypendium lub grant na prowadzenie 
aplikacyjnych prac B+R o dużym potencjale rynkowym, ale już pomoc doradczą  
w zakresie komercjalizacji wyników swoich prac może uzyskać od innej instytucji, jeśli 
ta akurat wtedy, kiedy doktorant potrzebuje wsparcia, realizuje projekt doradczy  
w zakresie zgodnym z jego oczekiwaniami. Co oznacza, iż przykładowy doktorant  
z doradztwa skorzysta w sposób efektywny jedynie wtedy, gdy równolegle odbywa się 
rekrutacja w ramach któregoś z projektów oferujących wsparcie finansowe. 
Oczywiście, sporej liczbie osób udaje się połączyć rożne formy wsparcia w jeden 
logiczny łańcuch prowadzący do celu, jakim jest np. założenie i rozwój firmy, niemniej 
przy skali wydatkowanych środków należy oczekiwać znacznie większych efektów. 
 

� Brak długoterminowej polityki jednostek naukowych w zakresie komercjalizacji 
własności intelektualnej – niemal każdy projekt w obszarze komercjalizacji czy 
transferu technologii traktowany jest jednostkowo, w oderwaniu od rezultatów innych 
projektów, co sprawia, że kolejny projekt nie jest kontynuacją już rozpoczętych 
procesów, a raczej powieleniem działań, które już miały miejsce. Oczywiście, są wyjątki 
widoczne na przykład w powiązaniu projektów realizowanych w programie Kreator 
Innowacyjności z projektami realizowanymi w programie SPIN-TECH. Przykładowo,  
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym istnieje organizacyjna i merytoryczna 
kontynuacja pomiędzy projektem, w ramach którego powstało Akademickie Centrum 
Innowacji a projektem, w ramach którego powstała spółka celowa Synergy-WUM.  
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10. Firmy odpryskowe w gospodarce regionu mazowieckiego  
 
Trudno wskazać w sposób uporządkowany jakąkolwiek klasyfikację przedmiotu działalności 
firm odpryskowych powstałych na terenie województwa mazowieckiego, czy też jakąkolwiek 
koncentrację branżową, ze względu na stosunkowo małą liczebność tego typu firm. 
Najważniejszym czynnikiem, który determinuje powstawanie firm odpryskowych jest 
bowiem przypadek wynikający ze zbiegu następujących okoliczności: 
 
� bardzo dużej motywacji twórcy własności intelektualnej (studenta, absolwenta, 

pracownika naukowego), który postanowi stawić czoła wszystkim przeciwnościom losu 
i podjąć się przeprowadzenia procesu komercjalizacji poprzez spółkę odpryskową; 

� przychylności władz jednostki naukowej, która częściej polega na „przymykaniu oczu” 
na poczynania twórcy, a rzadziej świadomie prowadzonej polityki, przy czym ze 
względu na regulacje dotyczące zarządzania własnością intelektualną to pierwsze ma 
miejsce częściej na uczelniach, a to drugie w instytutach badawczych i jednostkach 
PAN; 

� proces komercjalizacji może być przeprowadzony stosunkowo małym nakładem 
kosztów ze względu na trudności w prawidłowym sformalizowaniu zasad korzystania  
z własności intelektualnej. 

 
Spółki odpryskowe nie powstają więc tam, gdzie jest największy potencjał badawczy, a raczej 
tam, gdzie zdeterminowany twórca nie spotka się z destrukcyjnym wpływem biurokracji 
macierzystej jednostki naukowej oraz wtedy, gdy nie musi pozyskiwać istotnych środków na 
komercjalizację, gdyż te mogą zostać zapewnione przez dawców kapitału wyłącznie wtedy, 
gdy kwestia praw własności intelektualnej jest uregulowana – nie tylko w postaci 
zapewnienia dla niej ochrony, ale przede wszystkim w kwestii możliwości korzystania z nich 
w sposób konieczny do przeprowadzenia komercjalizacji.  
 
Niestety, w tym obszarze można zaobserwować nowe negatywne zjawiska, które chociaż na 
pierwszy rzut oka są pozytywne, to w ostatecznym rozrachunku negatywnie wpływają na 
procesy komercjalizacji. W związku z tym, że rośnie świadomość roli ochrony własności 
intelektualnej, znaczenia nabierają zadania związane z identyfikacją własności intelektualnej 
o dużym potencjale rynkowym oraz w dalszej kolejności, działania związane z zapewnieniem 
ochrony prawnej. W związku z tym, uruchamiana jest długoterminowa procedura, której cel 
jest szczytny, ale która po pierwsze oddala perspektywę podjęcia działań biznesowych, a po 
drugie, co ważniejsze, nieco sztucznie zwiększa wartość jej wyceny (gdyż poniesiono 
konkretne koszty związane z jej ochroną). Oczywiście, mechanizm ten jest słuszny i należy go 
stosować w przypadku własności intelektualnej o bardzo dużym potencjale rynkowym, 
niestety, w przypadku mniej znaczących przypadków własności intelektualnej, mechanizm 
ten pozwala wykazywać się jednostkom naukowym bardzo dużą aktywnością w zakresie 
komercjalizacji, ale niestety bez osiągania konkretnych rezultatów w postaci powstających 
firm odpryskowych.  
 
Własność intelektualna powinna bowiem szybciej trafiać do podmiotu faktycznie 
zainteresowanego komercjalizacją, który zadba o jego prawną ochronę na tych rynkach, na 
których planowana jest komercjalizacja. W Polsce nie działa póki co rynek handlu prawami 
własności intelektualnej, stąd maksymalizacja wyceny IP wnoszonej do spółki odpryskowej 
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ma znaczenie wyłącznie w kontekście ewentualnej kontroli z NIK lub podobnej – osoby 
zarządzające transferem technologii zachłysnęły się metodami wyceny własności 
intelektualnej, a nawet najlepsze z nich obarczone są ogromnym marginesem błędu. 
Natomiast stosowanie np. umów licencyjnych albo obejmowanie udziałów przez spółki 
celowe powinno gwarantować jednostkom naukowym zabezpieczenie ich interesów na 
wypadek faktycznych zysków wynikających z komercjalizacji – będą one bowiem tym 
większe, im większy sukces odniesie podmiot komercjalizujący własność intelektualną.  
 
Nie „obrażajmy się”, jeśli ktoś oprócz jednostki naukowej zarobi na własności intelektualnej, 
jeśli poniósł jakiś koszt związany z jej wprowadzeniem na rynek. Działania niektórych 
jednostek naukowych przypominają zachowania przysłowiowego „psa ogrodnika” – 
zapomina się bowiem, że dawcy kapitału zainwestują tylko wtedy, gdy będą widzieć zysk  
w dającej się przewidzieć perspektywie. Chęć uwewnętrznienia wszystkich korzyści zniechęci 
zewnętrznych inwestorów do współfinansowania kosztów wdrażania własności 
intelektualnej w gospodarce.  
 
Konsekwencją takich zjawisk jest fakt, że instytucje wspierające przedsiębiorczość 
akademicką nie ustawiają się w roli służebnej w stosunku do twórców, przedsiębiorców  
i dawców kapitału. Kłania się tutaj klasyczny dylemat wyboru metody działania - „push” czyli 
„pchaj” czy „pull” czyli „ciągnij”. Innymi słowy, czy podmiot pełniący rolę centrum transferu 
technologii / spółki celowej ma realizować wszystkie etapy procesu komercjalizacji od 
wyboru własności intelektualnej aż po zarządzanie spółką wdrażającą innowacje będące 
efektem tej własności intelektualnej, czy też raczej wspomagać inicjatywy twórców, 
przedsiębiorstw i dawców kapitału tak, aby proces komercjalizacji odbywał się skutecznie  
i efektywnie. Niestety, skala wsparcia jakie jest oferowane na inicjatywy w zakresie 
komercjalizacji własności intelektualnej zachęcają do wyboru tego pierwszego scenariusza. 
Wśród decydentów zarówno w instytucjach centralnych, samorządowych jak i jednostkach 
naukowych dominuje pogląd, że nie ma transferu technologii i współpracy nauka - biznes bez 
inwestycji infrastrukturalnych w postaci biur, dedykowanych temu celowi laboratoriów czy 
ośrodków szkoleniowych. Przykładem może być projekt Politechniki Warszawskiej, która za 
prawie 75 mln zł realizuje projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, w którym zlokalizowane będą 
laboratoria badawcze z zakresu zarządzania i organizacji procesów innowacyjnych oraz 
zagadnień związanych z transferem technologii, a równolegle realizowany projekt 
dofinansowany z programu SPIN-TECH ma trudności z wygenerowaniem wkładu własnego na 
poziomie kilkudziesięciu tysięcy zł. Wspomniane Centrum zostanie wykorzystane efektywnie 
wyłącznie wtedy, gdy zarówno pracownicy naukowi jak i władze uczelni nauczą się stosować 
regulamin zarządzania własnością intelektualną w sposób zarówno uczciwy, jak i sprzyjający 
procesom komercjalizacji, czyli w sposób powszechny, przejrzysty i co najważniejsze – 
elastyczny, tak aby czas negocjowania zasad wykorzystania własności intelektualnej nie 
zniechęcał podmiotów zainteresowanych komercjalizacją. 
 
Niestety, mazowieckie uczelnie nie chcą i często nie potrafią w sposób pobudzający procesy 
komercjalizacyjne, stosować regulaminów zarządzania własnością intelektualną. Władze 
uczelni obawiają się posądzenia o niegospodarność, a centra transferu technologii nie 
traktują w sposób partnerski twórców czy przedsiębiorców chcących uregulować te kwestie. 
Nieco lepiej sytuacja przedstawia się w instytutach badawczych, ale tylko dlatego, że są one 
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zarządzane jak przedsiębiorstwa lub zabraniają twórcom podejmować aktywności w zakresie 
samodzielnej komercjalizacji albo pozwalają na nią jedynie w przypadku własności 
intelektualnej o stosunkowo mniejszym potencjale rynkowym. Elementy motywacyjne dla 
pracowników naukowych zawarte są w systemach wynagradzania. Istotny wkład  
w wytworzenie własności intelektualnej o dużym potencjale komercjalizacyjnym 
wynagradzany jest premią wynikającą z regulaminu wewnętrznego. 
 
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o sposobie dysponowania przez spółki odpryskowe 
własnością intelektualną są kwestie podatkowe – inne są bowiem konsekwencje prawno-
podatkowe wniesienia do spółki odpryskowej praw wyłącznych i objęcia z tego tytułu 
udziałów a inne, jeśli spółka taka podpisze umowę licencji. W polskim porządku prawno-
podatkowym korzystniejszym rozwiązaniem jest umowa licencji i takie też rozwiązanie 
stosowane jest stosunkowo często.  
 
Jeśli przyjmiemy, że inteligentne specjalizacje Mazowsza to bezpieczna żywność, inteligentne 
systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i wysoka jakość życia to oczywiście 
można w pełni stwierdzić, że przedmiot działania spółek odpryskowych wpisuje się  
w inteligentne specjalizacje regionu. Nie jest to jednak zasługą jakiejkolwiek polityki czy 
świadomego działania, a raczej stosunkowo szeroko zarysowanych inteligentnych 
specjalizacji, które maja charakter przekrojowy, zarówno pod kątem branż gospodarki jak  
i dziedzin nauki. Również zgodne z inteligentnymi specjalizacjami są start-up’y powstające  
w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Koncentrują się one w obszarze 
technologii społeczeństwa informacyjnego oraz szeroko pojętego sektora kreatywnego. Jako 
region powinniśmy pójść w kierunku przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym 
biogospodarki, chemii i medycyny.  
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11. Rola mazowieckich instytutów badawczych i naukowych PAN w rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej  

 

Zgodnie z danymi pochodzącymi z oceny parametrycznej jednostek naukowych za 2013 rok, 
w Polsce funkcjonują 963 jednostki naukowe, w tym 274 w woj. mazowieckim. Instytutów 
badawczych, zgodnie z danymi Rady Głównej Instytutów badawczych funkcjonuje w Polsce 
117, przy czym aż 76 działa w regionie mazowieckim. Dodatkowo, na Mazowszu działa 34 
spośród 69 instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.  
 
Instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN, ze względu na fakt, że w znacznie większym 
stopniu niż uczelnie musza samodzielnie zapewnić źródła finansowania swojej działalności, 
są bardziej aktywne w zakresie przedsiębiorczości akademickiej – głównie tej dotyczącej 
współpracy z przedsiębiorstwami. Wynika to z faktu, że komercjalizacja własności 
intelektualnej w instytutach jest naturalnym przedłużeniem ich działalności.  
W konsekwencji, w instytutach nie ma miejsca na powstawanie spółek zakładanych przez 
pracowników naukowych bez udziału jednostki naukowej. Co do zasady, własność 
intelektualna powstała w ramach stosunku pracy należy w 100% do instytutu i to instytut 
podejmuje działania na rzecz ich komercjalizacji. Oczywiście, są wyjątki od tego stosunkowo 
konserwatywnego podejścia. Przykładowo, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, 
w przypadku własności intelektualnej o mniejszym znaczeniu oraz jeśli specyfika przyszłej 
działalności nie wymaga zezwoleń, które posiada Instytut, umożliwia swoim pracownikom 
samodzielną komercjalizację. W takim przypadku z pracownikami podpisywana jest umowa 
licencji na udostępnienie własności intelektualnej. Co więcej, Instytut uruchamia park 
naukowo-technologiczny, w którym mogą lokować się spółki odpryskowe zakładane przez 
pracowników i współpracowników Instytutu.  
 

Aktywność instytutów w zakresie komercjalizacji widoczna jest również w wynikach  
I konkursu SPIN-TECH, w ramach którego na Mazowszu wsparcie uzyskało 9 instytutów oraz 
3 uczelnie – wyniki konkursu są naszym zdaniem reprezentatywnym wskaźnikiem aktywności  
i potencjału w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej wśród mazowieckich 
jednostek naukowych.  

 

Zgodnie z wynikami kontroli przeprowadzonej przez NIK na populacji 32 instytutów 
badawczych, dotyczącej gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 
2009-2010, siedem (21,9%) spośród kontrolowanych jednostek zaangażowało środki 
finansowe i rzeczowe w przedsięwzięcia polegające na objęciu lub nabyciu udziałów  
o wartości przekraczającej 3 mln zł. W tym samym okresie sześć (18,8%) spośród 
kontrolowanych jednostek sprzedało z zyskiem posiadane akcje i udziały w spółkach prawa 
handlowego oraz pakiet papierów wartościowych za łączną kwotę 2,8 mln zł. Na koniec 2010 
r. dwadzieścia spośród 32 skontrolowanych instytutów posiadało w 36 spółkach  
z ograniczoną odpowiedzialnością udziały o łącznej wartości ponad 127 mln zł i w 12 
spółkach akcyjnych akcje o łącznej wartości 0,38 mln zł, a także w dwóch spółdzielniach 
mleczarskich udziały o wartości 0,27 mln zł i w wielu bankach spółdzielczych udziały o łącznej 
wartości 0,35 mln zł50. 

 

                                                
50 Informacja o wynikach kontroli gospodarowania majątkiem przez instytuty badawcze w latach 2009-2010, NIK, 2012. 
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Do pozytywnych przykładów zaliczyć można Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, 
który został współwłaścicielem firmy Scope Fluidics, spin-offu zajmującego się badaniami 
naukowymi oraz projektowaniem urządzeń mikroprzepływowych do celów medycznych  
i biotechnologicznych. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych posiada Zakład 
Doświadczalny Biskupiec Sp. z o.o., a Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie wraz  
z Zakładami Chemicznymi Organika-Sarzyna powołał Zakłady Chemiczne „Silikony Polskie” 
Sp. z o.o., której celem jest rozwój produkcji silikonów. Niestety, przytoczone przykłady nie 
odzwierciedlają optymalnych ścieżek komercjalizacji, w których jednostka naukowa 
dostarcza własność intelektualną, zewnętrzni inwestorzy kapitał, a istniejący przedsiębiorcy 
branżowi włączani są do struktury udziałowej w celu wykorzystania efektów synergii  
w postaci możliwości skorzystania z istniejących kanałów dystrybucji, dobrze 
rozpoznawalnego znaku towarowego czy potencjału materialnego, ludzkiego czy 
organizacyjnego. Jednostki naukowe nie traktują tego typu spółek jako wehikułów, za 
pośrednictwem których, w oparciu o relacje z innymi podmiotami mogą szybko i skutecznie 
wdrażać innowacje. Co więcej, przewaga konkurencyjna tych spółek tkwi w zaszłościach 
historycznych – ich duży majątek w postaci nieruchomości gwarantuje stabilne 
funkcjonowanie w każdej sytuacji rynkowej, w oderwaniu od efektów działalności badawczo-
rozwojowej.  

 

Do ciekawostek można zaliczyć niewątpliwy sukces biznesowy Instytutu Sadownictwa, który 
jest właścicielem szybko rozwijającej się spółki WZD Spółka z o.o. – producenta płyt 
komorowych z poliwęglanu. Spółka za 2013 rok otrzymała nawet nagrodę „Gazela Biznesu”. 
Jedyny związek, jaki istnieje pomiędzy działalnością badawczą Instytutu a produkcją 
komorowych płyt z poliwęglanu jest taki, że płyty tego rodzaju mogą być wykorzystywane 
również w ogrodnictwie. Spółka zajmuje się dodatkowo poborem, uzdatnianiem i sprzedażą 
wody oraz produkcją ciepła.  

 

Trudno również w jakikolwiek sposób uzasadnić posiadanie przez Polską Akademię Nauk 
spółki Societe Immobiliere DHM S.A., która zgodnie z francuskimi dokumentami 
rejestrowymi zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Z kolei Dom Handlowy Nauki Sp. 
z o.o. PAN to firma, która handluje sprzętem laboratoryjnym oraz komputerowym, a także 
książkami i czasopismami z importu. Jej działalność nie jest raczej związana z wdrażaniem 
własności intelektualnej powstającej w PAN. Pozytywnym wyjątkiem jest Sonopan Sp. z o.o., 
która działa w branży urządzeń akustycznych i fotometrii.51 Problemem jest fakt, że portfel 
tych spółek nie jest efektem prowadzenia celowej polityki w zakresie komercjalizacji 
własności intelektualnej a raczej zbieraniną dziwnych tworów, które najczęściej są 
historyczną spuścizną działalności PAN. 
 

                                                
51 http://www.instytucja.pan.pl/index.php/inne-jednostki/spoki-z-udziaem-kapitau-pan (ostatni dostęp: 27.04.2014).  
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12. Kapitał społeczny w przedsiębiorczości akademickiej  
 

W pierwszej kolejności warto przyjąć definicję kapitału społecznego. W ramach badania 
zaproponowano zastosowanie definicji autorów „Diagnozy społecznej”, która brzmi 
następująco: Kapitał społeczny to sieci społeczne regulowane normami moralnymi lub 
zwyczajem (a nie lub tylko formalnymi zasadami prawa), które wiążą jednostkę ze 
społeczeństwem w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi dla dobra wspólnego52. 
 

Autorzy Diagnozy społecznej, właśnie niskim poziomem kapitału społecznego Polski 
uzasadniają słabnące tempo rozwoju gospodarczego. Kapitał ludzki jest ważniejszą niż kapitał 
społeczny przesłanką rozwoju w krajach uboższych, do których ciągle jeszcze zaliczyć można 
także Polskę. Po przekroczeniu jednak pewnego progu zamożności decydującego znaczenia dla 
dalszego rozwoju nabiera kapitał społeczny. To wyjaśnia, dlaczego do tej pory jako kraj 
rozwijaliśmy się gospodarczo w niezłym tempie, pomimo bardzo niskiego poziomu kapitału 
społecznego53. 

 

Rola kapitału społecznego rośnie wraz ze wzrostem gospodarczym i zwiększającą się rolą 
badań i rozwoju w gospodarce. To od kapitału społecznego zależy zdolność do współpracy 
nauka-biznes, co z kolei istotnie wpływa na poziom przedsiębiorczości akademickiej. 
Przekładając to na relacje środowisk obcujących z innowacjami, np. w relacje między nauką  
a biznesem, albo między małą i dużą firmą, która zainteresuje się dokonaniami tej pierwszej, 
dosyć oczywiste wydaje się, że wyjściowy brak zaufania nie dopuści nawet do zaistnienia 
związku między tymi podmiotami, nie mówiąc o próbie zaprezentowania i stworzenia wartości 
dodanej z możliwości i pomysłowości obu stron54. 
 
Dlaczego na wyższym poziomie rozwoju gospodarczego, to właśnie kapitał społeczny jest tak 
istotny? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Wyższy poziom rozwoju gospodarczego wymusza 
nawiązywanie większej liczby relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a to z kolei 
wymusza konieczność pracy w większych zespołach, uwzględniających więcej zmiennych. 
Większy jest poziom asymetrii informacji pomiędzy nimi – specjalizacja każdego z podmiotów 
łańcucha dostaw jest tak wysoka, że partnerzy nawzajem nie są w stanie zweryfikować 
kompetencji swoich kooperantów – muszą im zaufać. Zaufanie to jednak nie powinno wynikać 
z lekkomyślności czy ponadprzeciętnej akceptacji ryzyka, bo to z kolei zwiększyłoby koszty 
transakcyjne współpracy biznesowej – musi ono wynikać z trwałości wzajemnych relacji, 
gwarancji negatywnych konsekwencji dla strony nieuczciwej czy wreszcie skłonności do 
zaspokajania nie tylko swoich potrzeb, ale gotowości włączania się w realizację celów szerszej 
społeczności.  
 

W związku z tym, w ramach niniejszego badania zmierzono poziom kapitału społecznego 
wśród mazowieckich pracowników naukowych. W tym celu zostali oni poproszeni  
o ocenę częstości występowania kilkunastu cech wśród pracowników naukowych macierzystej 
jednostki naukowej. Należy więc podkreślić, że respondent nie oceniał siebie, a swoich 
współpracowników. Wyniki zaprezentowane zostały na poniższym wykresie.  

                                                
52 J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009, s. 271. 
53 Ibdem, s. 279. 
54 B. Lublińska-Kasprzak, B. Zadura-Lichota, Społeczny duch innowacyjności a wzrost gospodarczy, Europejskie innowacje – teoria i praktyka, 
pod. red. J. Babiak, T. Baczko, IKE, 2011. 
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Wykres 28 Wskaźniki poziomu kapitału społecznego wśród pracowników naukowych mazowieckich 
jednostek naukowych. 

 
Źródło: badanie CAWI (n=498). 

 
Niestety, badanie potwierdziło licznie wyrażane obawy o poziom kapitału społecznego 
mazowieckich pracowników naukowych. Gotowość do podejmowania ryzyka, nadrzędność 
dobra wspólnego, aktywność w działalności społecznej, elastyczność, czyli cechy bardzo 
istotnie determinujące poziom kapitału społecznego to cechy ocenione najniżej. Po drugiej 
stronie są cechy, które można określić jako te, które charakteryzują jednostkę – kompetencje, 
uczciwość, odpowiedzialność, szacunek do norm i wartości. Warto zwrócić uwagę na bardzo 
dużą różnicę w ocenach pomiędzy cechą najniżej ocenioną (średnia 4,84) oraz najwyżej 
ocenioną (7,63).  
 
Powyższe można uzupełnić wynikami dwóch innych pytań, które zostały już zaprezentowane 
we wcześniejszych rozdziałach, ale warto je jeszcze raz przytoczyć. Pierwsze z nich dotyczyło 
motywacji do angażowania się w projektach badawczo-rozwojowych. Na możliwość poznania 
innych naukowców wskazało zaledwie 18% pracowników naukowych. Najczęściej wskazywane 
były możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia oraz napisania ciekawej publikacji (po 
65%). Drugie pytanie dotyczyło stopnia zgodności ze stwierdzeniem, że pracownicy naukowi 
chętnie dzielą się nawzajem kontaktami do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą  
z jednostkami naukowymi. Okazało się, że zaledwie 5% zdecydowanie zgadza się z tym 
stwierdzeniem, a 17% raczej się zgadza. Odpowiednio 36% i 24% raczej się nie zgadza  
i zdecydowanie się nie zgadza z takim stwierdzeniem. 
 
Warto również zwrócić uwagę na fakt, że ogólna samoocena społeczności akademickiej jest 
stosunkowo surowa. Średnia wartość obliczona dla wszystkich ocen we wszystkich obszarach 
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wyniosła bowiem 6,41 (w skali 1-10). Interpretacja tej wartości jest oczywiście kwestią 
subiektywną, niemniej warto podkreślić, że 35% ocen to oceny znajdujące się w przedziale 1-
5. Rozkład ocen wg ich wartości (1-10) prezentuje kolejny wykres. 
 

Wykres 29 Rozkład występowania poszczególnych ocen wg ich wartości (1-10) dla wszystkich obszarów. 

 
Źródło: badanie CAWI (n=498). 

 

Nieco pozytywniej wypowiadają się pracownicy Biur Karier mazowieckich uczelni  
o studentach. Również w tej grupie, najniżej ocenione zostało przedkładanie dobra wspólnego 
nad dobrem własnym i gotowość do podejmowania ryzyka. Warto jednak podkreślić, że 
stosunkowo pozytywnie wypadły takie cechy jak kreatywność, elastyczność, otwartość, 
akceptacja inności – wszystkie te cechy pozytywnie przyczyniają się do budowania kapitału 
społecznego. Szczegóły przedstawia poniższy wykres. 
 

Wykres 30 Wskaźniki poziomu kapitału społecznego wśród studentów mazowieckich uczelni, w opinii 
przedstawicieli biur karier.  

 
Źródło: badanie CATI (n=40). 

 

W tym miejscu warto ponownie przytoczyć dane dotyczące szeroko pojętej aktywności 
pracowników naukowych w działalności o charakterze komercyjnym – 3,82% posiada udziały 
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lub akcje w przedsiębiorstwach, 8,63% prowadzi własną działalność gospodarczą, a 19,28% 
realizuje prace B+R dla przedsiębiorstw w oparciu o umowę cywilno-prawną. W przypadku 
pracowników naukowych uczelni ten ostatni wskaźnik sięga 23,31% natomiast mniejszy -
12,24% jest w instytutach badawczych, które bardzo często wprowadzają do umów o pracę 
zakaz konkurencji. Oznacza to, że prawie ¼ pracowników naukowych uczelni współpracuje  
z gospodarką w oparciu o indywidualne umowy, omijając w ten sposób struktury jednostki 
macierzystej. Oznacza to również, że z indywidualną aktywnością pracowników naukowych 
wcale nie jest tak źle. Fakt, że prawie co 10-ty pracownik naukowy prowadzi własny biznes 
również pokazuje, że jest to jedna z najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych grup – niestety 
w pojedynkę i na własny rachunek, bez zaangażowania jednostki macierzystej. Pamiętajmy, że 
osoby te najczęściej są zatrudnione w oparciu o stosunek pracy – własna firma to dodatkowa 
aktywność wiążąca się nie tylko z zaangażowaniem merytorycznym w realizację zleceń, ale 
również koniecznością prowadzenia spraw administracyjno-księgowych.  
 
Bardzo wymownie opisał to jeden z respondentów badania:  
 
Współpraca z przedsiębiorcą wymaga zaangażowania administracji i zgody dyrekcji. 
Współpraca nieformalna jest łatwiejsza, zapewni dużą elastyczność i umożliwia szybkie 
reagowanie na potrzeby przedsiębiorcy. Kadra profesorska wychowana w czasach realnego 
socjalizmu nie rozumie potrzeby elastyczności i szybkiego działania w biznesie. Ponadto, nie 
rozumie, że projekty komercyjne z definicji nastawione są na zyski naukowiec zaangażowany  
w takie przedsięwzięcia nie może być jedynym, który korzysta na nich finansowo. Z reguły 
kadra ta świetnie rozumie, jak stworzyć sowicie wynagradzany komitet sterujący, bez wiedzy 
merytorycznej, ale świetnie opłacany i "niezbędny" do współpracy z przedsiębiorcą.  
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13. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  
 

Analiza barier rozwoju przedsiębiorczości akademickiej opiera się klasycznym klasyfikacjom, 
które z reguły jako kluczowe wskazują ograniczenia o charakterze finansowym. Stosunkowo 
duże środki oferowane w ramach instrumentów dotacyjnych, zwrotnych i udziałowych na 
sfinansowanie procesu komercjalizacji oraz bardzo duże fundusze na działania miękkie 
realizowane przez instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką pozwalają tego 
rodzaju barierę wykluczyć. Co więcej, ilość tych środków sama w sobie może być barierą dla 
przedsiębiorczości akademickiej – jednostkom naukowym jak i jej pracownikom 
zatrudnionym na stanowiskach badawczych brakuje motywacji do podjęcia jakiegokolwiek 
ryzyka i odroczenia potencjalnego, nawet większego wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji 
własności intelektualnej, jeśli równolegle mogą otrzymać atrakcyjne wynagrodzenie  
w ramach projektów badawczych w oparciu o stosunek pracy czy umowę cywilnoprawną. Co 
więcej, tego typu stabilizacja pozwala rozwijać zainteresowania naukowe oraz pisać 
wymagane przez system oceny pracownika naukowego publikacje.  
 

Na pierwszy rzut oka również ograniczenia w postaci potencjału ludzkiego czy też 
organizacyjnego jednostek naukowych, ze względu na ilość angażowanych środków nie 
powinny stanowić barier dla przedsiębiorczości akademickiej.  

 

Niestety, głębsza analiza wskazuje na fakt, że zapewnienie odpowiednich środków 
finansowych nie są jedyną receptą na budowę tego typu potencjału. Przykład Uniwersytetu 
Otwartego UW pokazuje, że bez istotnego dofinansowania, bazując na istniejącej 
infrastrukturze można stworzyć atrakcyjną ofertę edukacyjną, obejmującą również kursy  
z zakresu zarządzania projektami badawczymi, komercjalizacją własności intelektualnej, 
przygotowywania biznes planów, ochrony własności intelektualnej, pozyskiwania 
finansowania na wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć i wiele innych. Tego typu kursy są 
w ofercie UOUW i, co więcej, mają charakter odpłatny. Oczywiście, nie wszystkie są 
uruchamiane, ale na większość z nich udaje się zebrać liczbę uczestników pozwalającą pokryć 
koszty jego organizacji. W czym tkwi sukces tego przedsięwzięcia? Może właśnie w tym, że 
stoi za nim marka uniwersytetu, uruchamiane są wyłącznie te kursy, które cieszą się 
zainteresowaniem, wykładowcy proponują ciekawe tematy, bo mają możliwość uzyskania 
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć i, co najważniejsze, część z nich podejmuje się 
prowadzić tego typu kursy bo wie, ze ich uczestnicy pochodzą z gospodarki i za ich 
pośrednictwem mogą nawiązać ciekawe kontakty, które będą procentować w przyszłości.  
Z drugiej strony, uczestnicy tych kursów, w zamian za wysokiej jakości usługę oraz możliwość 
nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach i motywacjach, decydują 
się skorzystać z odpłatnej oferty UOUW. Można byłoby zadać szereg pytań:  

 

� Dlaczego tego typu projekt udaje się zrealizować bez udziału bezpośredniego wsparcia 
publicznego i jakie rezultaty zostałyby osiągnięte, jeśli byłby on realizowany wg zasad 
funkcjonujących w POKL?  

� Co stałoby się z motywacją uczestników, jeśli szkolenia byłyby bezpłatne? 
� Jaką ofertę przedstawiliby wykładowcy, jeśli szkolenie odbyłoby się bez względu na 

poziom zainteresowania, zgodnie z założeniami i wskaźnikami projektowymi? 
� Czy udałoby się wypracować taką markę w okresie, w jakim realizowane są projekty 

POKL (np. 1-2 lat)? 
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Analogicznie można porównać oddolne, komercyjne biura coworkingowe i inkubatory 
dofinansowane z funduszy publicznych, takie jak AIP Business Link. Z jednej strony, 
komercyjne biura coworkingowe zakładane są w oparciu o prywatne inwestycje, które muszą 
zwrócić się jak klasyczne przedsięwzięcia biznesowe, z drugiej, inicjatywy publiczne często 
funkcjonują do momentu zakończenia projektu, często nie osiągając progu rentowności  
z działalności operacyjnej. 
 
Jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Jako przyczynę, prawdopodobnie nie jedyną, naszym 
zdaniem, należy uznać jakość zasobów ludzkich zaangażowanych w instytucjach 
wspierających przedsiębiorczość akademicką – zarówno w samych jednostkach naukowych 
jak i instytucjach zarządzanych przez samorząd, instytucjach centralnych typu Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości czy nawet w sektorze prywatnym, który również podejmuje się 
realizacji wielu projektów finansowanych z POKL. I nie chodzi nawet o jakość rozumiana jako 
poziom wykształcenia, czy szerzej posiadanej wiedzy. Osoby pracujące w tych instytucjach, 
nawet jeśli posiadają konieczne kompetencje, to natrafiają na bariery kompetencyjne swoich 
przełożonych. W przypadku ścisłego kierownictwa jednostki naukowej (dyrektora instytutu 
badawczego czy rektora uczelni) jest to raczej niechęć wzięcia na siebie ryzyka za 
podejmowane działania w zakresie komercjalizacji, natomiast na poziomie średniego 
kierownictwa, dodatkowo są to obawy, często uzasadnione, o zgodność potencjalnych 
działań w zakresie komercjalizacji z przepisami prawa. Jako przykład można przytoczyć jeden 
z instytutów badawczych, którego prawnicy mają wątpliwości czy jednostka ta, 
uwzględniając jej specyfikę, może tworzyć spółki celowe. W konsekwencji, podjęcie decyzji  
o założeniu spółki przeciąga się w nieskończoność, negatywnie wpływając na poziom 
motywacji efektywność pracy osób, które zajmują się kwestiami związanymi  
z komercjalizacją własności intelektualnej powstającej w instytucie. Ocena kapitału ludzkiego 
oraz przytoczony powyżej przykład pozwala postawić tezę, że bariery rozwoju 
przedsiębiorczości akademickiej mają przede wszystkim charakter mentalnościowy.  

 

Badanie CAWI potwierdziło, że problemem nie jest również aplikacyjność dziedziny 
naukowej, którą zajmują się pracownicy naukowi – znaczna część pracowników naukowych 
zgadza się ze stwierdzeniami, że ich dziedzina nauki ma potencjał aplikacyjny, stoi na 
wysokim poziomie w regionie oraz ma szansę na komercjalizację. W praktyce jednak tej 
szansy nie potrafimy wykorzystać.  
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Wykres 31 Aplikacyjność badań prowadzonych w mazowieckich jednostek naukowych (wszystkie dziedziny 
wg klasyfikacji OECD).

 
 

Trudno jednak wykorzystać szansę na wdrożenie wyników badań, w szczególności poprzez 
nowe przedsiębiorstwo z udziałami pracownika, jeśli zaledwie 7% pracowników naukowych 
zna jakikolwiek fundusz kapitału zalążkowego, a najniżej oceniona cecha, którą dysponują 
pracownicy naukowi w opinii ich samych to gotowość do podejmowania ryzyka55. W tym 
miejscu warto podkreślić, że również przedstawiciele funduszy kapitału zalążkowego skarżyli 
się w wywiadach indywidualnych na bardzo niski poziom wiedzy środowiska akademickiego 
nt. kapitału udziałowego. Co więcej, nawet jeśli tę wiedzę przedstawiciele tych środowisk 
posiadają, to jest ona zniekształcona stereotypami i uprzedzeniami w postaci „pazerności”  
i nieuczciwości ze strony funduszy, które tylko czekają na to aby ograbić naukowca z jego 
praw własności intelektualnej i wzbogacić się jego kosztem. Przedstawiciele środowisk 
naukowych nie potrafią obiektywnie ocenić posiadanej własności intelektualnej oraz nie 
wiedzą w jaki sposób zwiększyć swoją wartość w oczach inwestorów. Co więcej wielu 
naukowców uważa, że wartość własności intelektualnej wynika wyłącznie z rozwiązania jakie 
udało im się opracować, a nie nakładają na tę własność niejakiej „korekty” wynikającej  
z faktu działań zmierzających do wprowadzanie jej na rynek, których niejednokrotnie nie są 
w stanie podjąć sami, takich jak np. dotarcie do kanałów dystrybucji.  

 

9% pracowników naukowych zna i skorzystało z instytucji wspierającej przedsiębiorczość 
akademicką funkcjonującej w macierzystej jednostce naukowej. Co 4-ty respondent nie wie, 
czy w jego jednostce naukowej istnieje tego typu instytucja. 40% nie wie, czy w jednostce 
naukowej przyjęty został regulamin zarządzania własnością intelektualną, a jedynie 30% 
pracowników naukowych zapoznało się z tego typu dokumentem. Powyższe oznacza, że 

                                                
55 Kwestię tę poruszamy w rozdziale 12 poświęconym kapitałowi społecznemu.  
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wielu pracowników naukowych nie podejmuje pierwszego kroku w zakresie 
przedsiębiorczości akademickiej, trudno więc oczekiwać, aby natrafiali na konkretne bariery. 
Innymi słowy, bariery tkwią w postawach, przekonaniach, społecznym odbiorze 
przedsiębiorczego naukowca, a nie w konkretnych ograniczeniach, które możemy szybko  
i skutecznie usunąć. Ci pracownicy naukowi, którzy podejmują te kroki, oczywiście natrafiają 
na różnego rodzaju klasyczne bariery typu skomplikowane prawo czy brak środków 
finansowych, ale proces komercjalizacji z natury jest i będzie procesem skomplikowanym, 
dlatego sukces osiągają Ci, którzy bariery te traktują jak wyzwania.  

 

Podobne wnioski wysuwają eksperci badania GEM – Global Enterpreneurship Monitor. 
Polska osiąga bardzo słabą pozycję w obszarze edukacji przedsiębiorczej na wszystkich 
poziomach: podstawowym, średnim i wyższym, polityk publicznych i wsparcia 
przedsiębiorczości ze strony rządu, zainteresowania innowacjami ze strony przedsiębiorstw 
oraz prac badawczo-rozwojowych i transferu technologii, a także ochrony własności 
intelektualnej. Natomiast, co ciekawe, Polska stosunkowo dobrze wypada w obszarze 
potencjału rynku i dynamiki jego rozwoju, a ocena dostępu do finansowania nie odbiegała od 
średniej dla wszystkich badanych krajów (tzw. innovation-driven economies)56. 
 

Z powyższym zgodził się również panel ekspertów, jak i spora część respondentów 
wywiadów indywidualnych. Wydaje się, że to nie bariery kapitałowe, formalno-prawne czy 
nawet związane z ryzykiem rynkowym powstrzymują procesy komercjalizacji  
w województwie mazowieckim, ale bariery świadomościowe, mentalne czy wręcz 
paradoksalnie stosunkowo dobra sytuacja materialna, która nie zachęca do podejmowania 
ryzyka biznesowego. W konsekwencji, komercjalizację powstrzymuje małe zainteresowanie 
innowacjami ze strony przedsiębiorstw, słabe relacje nauka-biznes, niejasne reguły związane 
z transferem technologii oraz niesprzyjające otoczenie, które nie nagradza jednostek 
podejmujących ryzyko biznesowe. Przedstawiciele funduszy kapitału zalążkowego  
w wywiadach indywidualnych zwracali uwagę, że tego typu bariery zauważają przede 
wszystkim wśród pracowników naukowych. Charakteryzuje ich brak przekonania  
o biznesowym charakterze pomysłu oraz brak nastawienia na biznesowe podejście do 
eksploatacji wyników badań. Natomiast ci, którzy są aktywni i prowadzą wysokiej jakości 
badania naukowe, mają na tyle duże dochody wynikające ze współpracy z biznesem  
w oparciu o umowy cywilnoprawne, że nie chcą podejmować ryzyka w postaci zakładania 
firmy i odraczania dochodów do momentu osiągnięcia sukcesu rynkowego.  
 

Bariery mentalnościowe będą maleć wraz ze zmianą wspomnianych postaw, przekonań czy 
społecznego odbioru przedsiębiorczości akademickiej wśród społeczności akademickiej. 
Poniżej przedstawiamy przykłady barier, które zostały zdefiniowane jako bariery 
mentalnościowe: 

 

� niechęć do podejmowania ryzyka wśród władz jednostek naukowych i obawa przed 
oskarżeniem o niegospodarność majątkiem publicznym; 

� niechęć do podejmowania ryzyka przez pracowników naukowych, którzy chętniej 
wybierają stabilizację gwarantowaną w dydaktyce, projektach badawczych czy 

                                                
56 D. Węcławska, P. Zbierowski, A. Tarnawa, M. Bratnicki, Global Enterpreneurship Monitor Poland, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Katowicach i PARP, Warszawa, 2013. 
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indywidualnych zleceniach z przemysłu – małych, ale realizowanych bez narzutu 
kosztów ogólnych i biurokracji jednostki naukowej; 

� błędne przekonania wśród przedsiębiorców o niskim potencjale i jakości oferty 
jednostek naukowych; 

� przekonanie niektórych naukowców, że badania naukowe nie powinny być 
przedmiotem komercjalizacji, a prace B+R realizowane na zlecenie przemysłu są tzw. 
„gorszą nauką”. 

 
Oczywiście, nie oznacza to, że nie ma innych barier niż te, które zostały zdefiniowane jako 
mentalnościowe, ale te ostatnie przyczyniają się do tego, że te tradycyjne urastają do 
istotnych. Przykładów tego typu wpływu jest bardzo wiele. Poniżej przedstawimy dwa. 
Pierwszy to kwestia uregulowań w zakresie podatku dochodowego (PIT) z tytułu objęcia 
udziałów w spółce pokrytych aportem w postaci wartości niematerialnych lub prawnych (np. 
patent). Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, od wartości objętych udziałów należy 
odprowadzić podatek bez względu na to, czy spółka odniesie sukces. Część naukowców, na 
tym etapie rezygnuje z zakładania spółki stwierdzając, że tego typu podatek jest zbyt dużym 
kosztem uruchomienia firmy bazującej na oficjalnie przekazanych spółce prawach własności 
intelektualnej. Polskie prawo dopuszcza jednak szereg innych sposobów zapewnienia spółce 
praw do własności intelektualnej powstałych w wyniku działalności pozagospodarczej 
twórcy. Sposoby te są oczywiście nieco trudniejsze do przeprowadzenia od strony prawnej  
i wymagają zaangażowania specjalistów, ale właśnie w takich obszarach centra transferu 
technologii powinny wspomagać pracowników naukowych. Tego typu pomoc nie jest 
wystarczająca i prawdopodobnie część pracowników naukowych rezygnuje z zaangażowania 
się w komercjalizację, dowiadując się o tego typu przeszkodach o charakterze podatkowym. 
Podobnie wygląda sprawa z opodatkowaniem VAT w sytuacji, kiedy to jednostka naukowa 
wnosi własność intelektualną do spółki celowej. Oczywiście, taki obowiązek powstaje po 
stronie uczelni. Jednak spółka celowa będzie mogła wartość tego podatku odzyskać,  
w konsekwencji mamy do czynienia wyłącznie z przeniesieniem pewnej kwoty podatku  
z uczelni na spółkę celową i co więcej, podobnie jak w przypadku wcześniej poruszonego PIT, 
można te obciążenia zminimalizować. Niestety, władze niektórych jednostek naukowych 
wolą traktować tę przeszkodę jako faktyczną barierę powstrzymującą w praktyce procesy 
komercjalizacyjne.  
 
Drugi przykład to kwestia odpowiedzialności za zarządzanie własnością intelektualną 
jednostki naukowej. Władze jednostek naukowych nie podejmują ryzyka, ponieważ nie mają 
w tym interesu – jeśli nie będziemy podejmować żadnych działań to ryzyko urzędnicze  
w postaci oskarżenia o niewłaściwe zarządzanie własnością intelektualną jest minimalne. 
Natomiast podjęcie jakichkolwiek działań w tym zakresie wystawia władze jednostki 
naukowej na ewentualne ryzyko tego typu oskarżeń – np. z tytułu zaniżonej wyceny 
własności intelektualnej, potencjalnie lepszych warunków, które jednostka naukowa 
mogłaby wynegocjować itd. Problem jest większy w uczelniach, które z zasady nie prowadzą 
działalności gospodarczej niż w instytutach badawczych, które w znacznej części zarządzane 
są jak klasyczne przedsiębiorstwa. W praktyce wydaje się, że problem ten jest znacznie 
przejaskrawiony – oczywiście należy przestrzegać przepisów, które wymuszają dokonanie 
wyceny i jasno stwierdzają, w jakich sytuacjach wymagana jest akceptacja jednostki 
nadzorującej, niemniej tego typu procedury nie mogą być wymówką dla bezczynności  
w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej.  



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

105 

 
Niestety, taki sposób przekształcania barier w okazje (lub inaczej zagrożeń w szanse) przybrał 
również karykaturalny wymiar i jest jedną z przyczyn rozwoju Akademickich Inkubatorów 
Przedsiębiorczości. Rozpoczęcie bowiem działalności w AIP pozwala uniknąć kosztów 
ubezpieczeń społeczno-emerytalnych a często nawet zdrowotnych, gdyż umowa cywilno-
prawna, w oparciu o którą lokator rozlicza się z AIP nie pociąga za sobą konieczności 
odprowadzania tego typu składek do ZUS. Innymi słowy, bariera w postaci obciążeń ZUS 
istnieje, ale nawet taka bariera, która de facto za barierę nie powinna uchodzić, bo składki 
emerytalno-rentowe i zdrowotne muszą być elementem życia gospodarczego i kosztów 
prowadzenia biznesu.  
 
Jakie działania trzeba podjąć, aby te bariery zmniejszyć? Przede wszystkim działania 
upowszechniające dobre praktyki w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej oraz 
zmieniające postawę pracowników naukowych, władz jednostek naukowych oraz 
przedsiębiorców. Jak pokazują wyniki badania CAWI oraz wywiady indywidualne  
z przedstawicielami instytucji wspierających przedsiębiorczość akademicką, znajomość już 
istniejących firm typu spin-off/spin-out jest bardzo niewielka. Poniższy wykres pokazuje 
stopień znajomości tego typu firm wśród pracowników naukowych Mazowsza. Prawie 
połowa respondentów, w pytaniu o tzw. znajomość wspomaganą, nie zna żadnej  
z zaprezentowanych w kafeterii firm odpryskowych. 
 

Wykres 32 Stopień znajomości firm typu spin-off/spin-out wśród pracowników naukowych Mazowsza. 

 
 

W drugiej kolejności, należy realizować programy, które: 

 

� w sposób trwały zmieniają postawy – np. Top 500 Innovators, 
� zwiększają potencjał merytoryczny i atrakcyjność oferty centrów transferu technologii 

– np. Broker Innowacji, 
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� pobudzają działalność badawczą o charakterze aplikacyjnym wśród młodych 
naukowców, którzy planują wykorzystać wyniki swoich badań w praktyce – np. 
stypendia doktoranckie, program Ventures FNP i inne. 

 

Kontynuowane, jednak w nieco zmienionej postaci powinny być programy wspomagające 
procesy komercjalizacyjne w jednostkach naukowych, takie jak Poddziałanie 8.2.1. POKL czy 
SPIN-TECH, jednak rozliczanie ponoszonych kosztów powinno wiązać się z osiąganiem 
wymiernych rezultatów, mierzonych np. liczbą stworzonych spółek odpryskowych, w których 
spółka celowa lub bezpośrednio jednostka naukowa posiada udziały lub akcje. Szkolenia, 
doradztwo czy usługi informacyjne mogą stanowić narzędzia do osiągania celów, ale nie 
powinny być same w sobie rezultatami, które byłyby podstawą do rozliczenia kosztów 
kwalifikowanych. 

 

Należy znacznie ograniczyć wspierania projektów zakładających tworzenie baz danych, 
platform e-learningowych, wydawanie publikacji. Projekty te należą do najmniej 
efektywnych i skutecznych form wspierania przedsiębiorczości akademickiej. Projekty  
o charakterze promocyjnym powinny koncentrować się nie tylko na tworzeniu treści 
promocyjnych, ale również na możliwie szerokim dotarciu z przekazem do grup docelowych. 
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14. Zagraniczne programy wspierania przedsiębiorczości akademickiej  
 

14.1 EXIST  

 

Przykładem wielotorowego, ogólnokrajowego i trwałego podejścia we wspieraniu 
przedsiębiorczości akademickiej jest uruchomiony w 1997 roku niemiecki program EXIST. 
Program realizowany jest przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energetyki, a jego 
głównym celem jest pobudzenie przedsiębiorczości akademickiej oraz zwiększenie liczby 
start-up’ów bazujących na własności intelektualnej powstającej w niemieckich jednostkach 
naukowych – uczelniach i instytutach badawczych. EXIST jest finansowany z EFS oraz jest 
częścią krajowej strategii „High-tech Strategy for Germany”. Program składa się z trzech 
modułów: 

 

• Culture for Entrepreneurship w celu wsparcia szeroko pojętych działań 
uświadamiających i promujących postawy przedsiębiorcze w niemieckich jednostkach 
naukowych. Moduł zakłada wsparcie w dwóch fazach – pierwszej tzw. konceptualnej, 
w ramach której jednostka może otrzymać do 70 tys. euro na okres 6 m-cy oraz fazy 
drugiej – tzw. projektowej, która mogła trwać nawet 5 lat a kwota wsparcia mogła 
osiągnąć poziom 1 mln euro.  
 

• Business Start-up Grant w celu przygotowania innowacyjnych start-up’ów 
wywodzących się ze środowiska akademickiego. Grant ma na celu pomóc naukowcom, 
absolwentom i studentom w rozwoju i dopracowaniu koncepcji biznesowych. 
Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie między 800 a 2500 euro miesięcznie, zależnie od 
swojego statusu przez okres maksymalnie 12 m-cy. Odpowiednio 10 tys. euro  
w przypadku pojedynczego pomysłodawcy i 17 tys. euro w przypadku zespołu osób 
chcących wspólnie wdrożyć pomysł biznesowy, może zostać wydane na zakup 
niezbędnych materiałów i surowców lub wyposażenia, a jeśli to konieczne, dodatkowe 
5 tys. euro na sfinansowanie usług coachingowych.  

 

• Transfer of Research, w ramach którego pomysłodawcy otrzymują wsparcie na etapie 
zakładania i rozwoju firmy w postaci finansowania wynagrodzeń dla maksymalnie 3 
pracowników, zakup materiałów i surowców oraz wyposażenia. Po pierwszym roku 
działania, możliwe jest otrzymanie wsparcia dla dodatkowego pracownika  
z kompetencjami menadżerskimi. W ciągu tych pierwszych 18-stu miesięcy (tzw. pre 
start-up phase), maksymalna kwota wsparcia wynosi 60 tys. euro. Po tym okresie, 
firma może otrzymać dodatkowe 150 tys. euro na kontynuację prac nad nowym 
produktem, aż do momentu dojścia do prototypu i osiągnięcia samofinansowania lub 
pozyskania inwestora zewnętrznego, który zdecyduje się dokapitalizować firmę, 
uwzględniając zaawansowany poziom prac nad nowym produktem/usługą,  
a w konsekwencji zmniejszone ryzyko ewentualnego niepowodzenia rynkowego. 
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Źródło: http://www.exist.de 

 

14.2 ACE Start-up Grant 

 

Bardzo ciekawy instrument funkcjonuje w Politechnice Singapurskiej, zarządzany przez 
Enterprise Center – uczelnianą jednostkę odpowiedzialną za pobudzanie przedsiębiorczości 
akademickiej - ACE Start-up Grant. Instrument działa na zasadzie koinwestycji w stosunku do 
kapitału prywatnego pozyskanego przez pomysłodawców innowacyjnego biznesu. Mamy tu 
do czynienia z odwróceniem kolejności ubiegania się o wsparcie. Pomysłodawca musi  
w pierwszej kolejności pozyskać kapitał ze źródeł prywatnych – np. venture capital, 
aniołowie biznesu itd. Dopiero z taką gwarancją, może ubiegać się o dofinansowanie  
z funduszy publicznych na zasadzie 3/7 – 30% funduszy powinno pochodzić ze źródeł 
prywatnych a 70% może stanowić koinwestycja z ACE Start-up Grant. Enterprise Center 
dostarcza również pomysłodawcom wsparcia miękkiego w postaci szkoleń i doradztwa 
zmierzającego do wypracowania biznesplanu, który pomaga zdobyć inwestora prywatnego. 
ACE Start-up Grant może zainwestować w jedno przedsięwzięcie maksymalnie 50 tys. $.  
O grant mogą ubiegać się studenci lub absolwenci Politechniki Singapurskiej, którzy 
prowadzą swój start-up krócej niż 6 m-cy i posiadają w nim minimum 51% udziałów. 
Pomysłodawca musi poświęcić na rozwój firmy cały swój zawodowy czas, co oznacza, że nie 
może równolegle pracować w innych firmach57. 

 

14.3 Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) 

 
Conventions Industrielles de Formation par la Recherche, w celu poprawnego oddania ducha 
programu można przetłumaczyć na “umowy z przedsiębiorcami w celu kształcenia przez 
badania”. Program CIFRE zarządzany jest przez L’Association Nationale de la Recherche et de 
la Technologie (ANRT) - Krajowe Stowarzyszenie Badań i Technologii, które zrzesza instytucje 
publiczne i prywatne działające w obszarze badań i rozwoju. Celem stowarzyszenia jest 
poprawa efektywności francuskiego sektora B+R, w tym przede wszystkim tych działań, które 
realizowane są na styku sektora publicznego i prywatnego. Na początku 2013 roku liczba 
członków stowarzyszenia wynosiła 235 i stale rośnie. 
 
Program CIFRE istnieje od 32 lat, a jego reguły od momentu uruchomienia nie zmieniały się 
istotnie. Do chwili obecnej skorzystało z niego ok. 17 000 doktorantów. W 2012 roku budżet 
programu pozwolił zaoferować wsparcie 1 350 doktorantom, natomiast w 2013 roku liczba 
ta wzrosła do 1400. W pewnym sensie program ma charakter staży, niemniej głównym 
celem stażu jest przeprowadzenie badań niezbędnych do przygotowania pracy doktorskiej. 
                                                
57 Na podstawie: http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws/ (data ostatniego dostępu: 28.04.2014). 
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Zaledwie 4% doktorantów biorących udział w programie nie udaje się obronić swojej pracy 
doktorskiej.  
 
W ramach CIFRE przedsiębiorstwo otrzymuje grant w wysokości 14 tys. euro rocznie i jest 
zobligowane do zatrudnienia doktoranta z wynagrodzeniem minimum 23 484 euro. W 
praktyce, jedynie 13% doktorantów otrzymuje takie wynagrodzenie. W większości 
przypadków, przedsiębiorstwa zdecydowały się zaoferować znacznie wyższe wynagrodzenie 
– 20% doktorantów zarabia pomiędzy 30 a 35 tys. Euro a kolejne 55 % powyżej 35 tys. euro. 
Przedsiębiorcy ponoszący dodatkowe koszty związane z realizacją badań w ramach pracy 
doktorskiej mogą korzystać z tzw. credit d’impot recherche – ulgi podatkowej przysługującej 
z tytułu realizacji prac badawczo-rozwojowych.  
 
W programie mogą wziąć udział doktoranci zarówno francuscy jak i z innych krajów. 
Dotychczasowy udział doktorantów pochodzących spoza Francji wynosi 24%. Również 
laboratoria, w których doktoranci mogą realizować badania w ramach swoich prac 
doktorskich mogą pochodzić spoza Francji. Natomiast przedsiębiorcy współpracujący  
z doktorantami muszą mieć siedzibę we Francji. Takie zasady uczestnictwa w programie 
jasno wskazują na jego cel. Instrument ma za zadanie wspierać innowacyjność francuskich 
przedsiębiorstw, którzy dzięki współpracy z doktorantami mogą uzyskiwać dostęp do 
wysokiej jakości wyników prac badawczo-rozwojowych. 
 
ANRT zarządza stale aktualizowaną bazą danych ofert instytucji naukowych, przedsiębiorców 
oraz doktorantów. Narzędzie wspomaga proces powstawania konsorcjów i pozwala 
optymalnie dopasować do siebie tematykę planowanej pracy doktorskiej, profil doktoranta, 
konieczną infrastrukturę oraz potrzeby i potencjał przedsiębiorstw. Baza zawiera oferty 
doktorantów, przedsiębiorstw, laboratoriów i szkół posiadających ofertę kształcenia III 
stopnia.  
 
Rysunek 4 Baza danych zarządzana przez ANRT wspomagająca tworzenie konsorcjów pomiędzy 
doktorantami, uczelniami, laboratoriami oraz przedsiębiorstwami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.anrt.asso.fr 
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W tym miejscu warto również podkreślić użyteczność i przejrzystość materiałów 
zamieszczonych na stronie internetowej programu (http://www.anrt.asso.fr/). Oprócz 
wspominanej bazy danych, znajdziemy tam informacje nt. procedury, dokumenty i co 
najważniejsze, materiały video przedstawiające program z 3 perspektyw: przedsiębiorstw, 
doktorantów i uczelni. Dzięki temu każda ze stron może zapoznać się ze swoimi prawami  
i obowiązkami w ramach programu i przede wszystkim zrozumieć swoje korzyści wynikające 
ze wspólnego projektu. 
 
Zdaniem autorów raportu, sukces programu wynika z następujących czynników: 
 
� stabilności programu w czasie – program nie ma charakteru akcji ad hoc, a jego 

podstawowe zasady są niezmienne. W konsekwencji, wnioski nie są przygotowywane 
dlatego, że są „pieniądze do wzięcia” ale wynikają z realizacji długofalowej strategii 
poszczególnych stron: kariery zawodowej doktoranta oraz strategii rozwoju 
przedsiębiorstw, laboratoriów (instytutów badawczych) i szkół. Każda z tych organizacji 
ma konkretne korzyści z dobrze przygotowanego i prawidłowo zrealizowanego 
projektu. Szanse na otrzymanie wsparcia są stabilne w czasie, gdyż budżet programu 
na kolejny rok ogłaszany jest z dużym wyprzedzeniem, a program trwa od 1981 roku. 

� przejrzystych i prostych zasad udziału w programie – to przedsiębiorca, zatrudniając 
doktoranta, otrzymuje wsparcie, jednocześnie uzgadnia większość warunków 
zatrudnienia. Wkład własny ze strony przedsiębiorstwa gwarantuje, że pomoże ono  
w sposób efektywny doktorantowi w przeprowadzeniu badań oraz skutecznie 
wykorzysta wyniki pracy doktorskiej. 

� przejrzystych i atrakcyjnych materiałów informacyjnych zawartych na stronie 
internetowej programu – wynika z nich jasny i zrozumiały przekaz, że to nie 
„prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie” jest czynnikiem sukcesu 
aplikacji, ale dobrze przemyślany cel i zakres planowanych badań, realna potrzeba ze 
strony przedsiębiorstwa, zdolności techniczne do przeprowadzenia planowanych 
badań itd. Wypełnienie wniosku jest formalnością, a ewentualne błędy można zawsze 
poprawić w procesie jego rozpatrywania. 

� zaangażowania członków stowarzyszenia w proces udzielania wsparcia – członkami 
stowarzyszenia są przedsiębiorstwa, szkoły i laboratoria (instytuty badawcze). Dzięki 
temu ocena poziomu innowacyjności planowanych prac doktorskich, szans na 
wdrożenie, jakości naukowej przebiega w sposób maksymalnie obiektywny. 

 
Od 2013 roku program CIFRE jest również instrumentem przyciągającym do Francji 
studentów III stopnia pochodzących z Brazylii. 14 lutego 2013 roku podpisana została umowa 
zakładająca finansowanie studentów brazylijskich, którzy chcą zrealizować swój doktorat we 
współpracy z przedsiębiorstwami francuskimi.  
 
14.4 The Industrial CASE Studentship Competition (CASE) 

 
The Industrial CASE Studentship Competition (CASE) jest nową odsłoną od kilku lat 
funkcjonującego w Wielkiej Brytanii programu CASE Studentship. CASE to skrót od Co-
operative Awards in Sciences of the Environment, programu, którego nazwę można 
przetłumaczyć na „nagrody wspomagające kooperację w dziedzinie nauk o środowisku”.  
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Nowy CASE promuje współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i końcowymi 
użytkownikami wyników badań – w zależności od specyfiki projektu, mogą to być 
przedsiębiorstwa lub jednostki sektora B+R, organizacje pozarządowe lub administracja 
publiczna. Doktoranci, w okresie maksymalnie 48 miesięcy, oprócz wsparcia w postaci 
stypendium o łącznej wartości ok. 55 tys. funtów, otrzymują również tzw. research training 
support grant, którego wartość sięga 11 tys. funtów oraz dysponują budżetem w wysokości 
15 tys. funtów na koszty dodatkowe związane z realizacją pracy doktorskiej.  
 
Projekt może być kierowany zarówno przez jednostkę naukową, w której doktorant 
przygotowuje pracę doktorską jak i partnera gospodarczego, z którym doktorant/-ka 
współpracuje, ale aplikacja musi być złożona przez jednostkę naukową – to na jej konto 
przelewane są środki pieniężne.  
 
Współpraca z partnerem spoza sektora B+R powinna generować istotną wartość dodaną dla 
doktoranta i pracy doktorskiej – udostępnienie próbek do badań czy innych zasobów nie jest 
uznawane za satysfakcjonujący wkład ze strony partnera. Partner powinien wykazać realną 
zdolność do praktycznego wykorzystania wyników badań lub istotnie wspomóc doktoranta  
w procesie ich komercjalizacji. Doktorant może mieć więcej niż jednego partnera. Partner 
zobowiązany jest do wniesienia wkładu w postaci minimum 1 tys. funtów rocznie na pokrycie 
kosztów stypendium oraz sfinansowania kosztów związanych z pracą doktoranta na terenie 
swojego zakładu. Dodatkowo, partner powinien zapewnić doktorantowi/-tce tzw. szkolenie 
w miejscu pracy, w wymiarze minimum 3 m-cy a maksymalnie 18 m-cy i powinno być ono 
równomiernie rozłożone w okresie przygotowywania pracy doktorskiej.  
 
Głównym kryterium wyboru jest tzw. wpływ projektu. Może mieć on charakter akademicki 
(naukowy), ekonomiczny lub społeczny. Podejście stosowane przez Research Council UK 
pozwala dostrzec w projektach badawczych szeroki kontekst ich możliwego wpływu na różne 
obszary, w tym te związane z komercjalizacją. Warto jednak podkreślić, że ocena to 
uwzględnia szereg czynników, które w sposób pośredni realizują długofalowe cele publiczne 
– np. wsparcie w realizacji polityk publicznych, pobudzenie wydatków na B+R, poprawę 
jakości życia czy zdrowia, poprawę spójności społeczno-gospodarczej i inne.  
 
Pozostałe, ale nie mniej ważne obszary oceny to dotychczasowe osiągnięcia doktoranta, 
wartość dodana wynikająca z usług oferowanych przez partnera, w tym szkoleń 
realizowanych dla doktoranta/-tki, korzyści dla partnera z potencjalnej komercjalizacji 
wyników badań. 
 
Podsumowując, wsparcie udzielane jest projektom, które wykażą doskonałość pod kątem 
naukowym, prawidłowe zarządzanie procesem badawczym oraz istotną wartość dodaną 
wynikającą ze współpracy zarówno dla doktorantów i ich prac doktorskich jak i partnerów, 
którzy mogą korzystać z wyników badań prowadzonych przez doktorantów.  
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Źródło: Research Counsils UK, http://www.rcuk.ac.uk 

 

 

Rysunek 5 Pathways to Impact - koncepcja oceny wpływu projektu w Research Counsils UK 
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15. Dobre praktyki – przykłady firmy odpryskowych na Mazowszu 
 

Poniżej przedstawiamy przykłady firm typu spin – off, powstałych w ostatnich latach, 
wywodzących się z mazowieckiego środowiska naukowego.  

Imagine RT Sp. z o.o.  
 
Geneza powstania  
 
Spółka ImagineRT powstała w roku 2013 i została założona przez zespół naukowców  
z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.  Pomysł na opracowanie urządzenia do 
obrazowania elektronicznego powstał ok. 2008 r. w wyniku współpracy Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych z przedsiębiorcą, producentem drutów spawalniczych, który 
potrzebował rozwiązania do diagnozowania poziomu wypełnienia drutów proszkiem. W roku 
2010 zespołowi naukowemu udało się dojść do pierwszego prototypu urządzenia. Powstanie 
tego rozwiązania, o istotnym potencjale rynkowym, zbiegło się w czasie z działaniami NCBJ 
mającymi na celu pobudzenie procesów komercjalizacyjnych, w tym opracowaniem 
regulaminów z zakresu zarządzania i ochrony własności intelektualnej. W proces 
komercjalizacji był zaangażowany Dział Transferu Technologii funkcjonujący przy NCBJ.  
 
Przedmiot działalności  

 
Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż detektorów do zastosowań   
w radiografii przemysłowej w szerokim zakresie energii (40 keV - 15 MeV), od klasycznych 
lamp RTG, poprzez izotopy stosowane w radiografii aż do energii emitowanych przez 
akceleratory (betatrony i liniowe akceleratory elektronów). Głównym produktem firmy jest 
detektor SMOC należący do klasy detektorów  DDR (ang. Direct Digital Radiography), czyli  
bezpośredniego obrazowania.  Detektor SMOC zastępuje klasyczne klisze  RTG umożliwiając 
uzyskanie obrazów od razu  w wersji elektronicznej. 
 
ImagineRT oferując detektory na rynku korzysta z własności intelektualnej, która została 
wytworzona w NCBJ. Własność intelektualna została udostępniona spółce na zasadzie licencji 
wyłącznej z płatnością na rzecz NCBJ od każdej sprzedanej sztuki detektora.  
 
Struktura własnościowa  

 
Wspólnikami spółki są osoby fizyczne, pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, 
którzy prowadzili prace:  
 
� Sławomir Wronka – prezes zarządu  
� Wojciech Drzewiecki – wiceprezes zarządu 
� Sławomir Matusiak – wiceprezes zarządu  

 
Wspólnicy podzielili się w równym stopniu udziałami w spółce.  
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Czynniki sukcesu 
 
Główną przewagą konkurencyjną firmy w aspekcie produktowym jest dostarczenie na rynek 
międzynarodowy rozwiązania o znacząco niższej cenie przy tych samych parametrach. 
ImaginRT jest w stanie zaoferować swoje rozwiązania z ceną o ok. 50% niższą przy tych 
samych parametrach niż głowni konkurenci.  
 
Główne zaletami technologicznymi produktów oferowanych przez ImagineRT w porównaniu 
z produktami  konkurencyjnymi są58:  
 
� odporność na promieniowanie, 
� zintegrowane osłony przed promieniowaniem  rozproszonym i ubocznym, 
� efektywna eliminacja zakłóceń, 
� szeroki zakres energii. 
 
Kluczową potrzebą firmy ImagineRT jest w tym momencie pomoc w zdiagnozowaniu  
i wejściu w istniejące już kanały dystrybucji, czyli stworzenie sieci handlowych na rynku 
globalnym. W najbliższych planach firmy jest powołanie zewnętrznego zarządu, którego 
zadaniem będzie zbudowanie zespołu handlowców.  
 
W najbliższych planach rozwoju firmy jest opracowanie detektora II generacji, na co firma 
pozyskała finansowanie z Programu Innotech, składając projekt w konsorcjum z Narodowym 
Centrum Badań Jądrowych. Docelową siedzibą firmy ImagineRT będzie Park Naukowo – 
Technologiczny „Świerk”.  
 
EKU Test Sp. z o.o.  
 
Geneza powstania  
 
Spółka EKU Test powstała w lipcu 2013 r., a jej założycielem firmy jest Pan Filip Jankun, 
absolwent kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Warszawskiej.  Geneza projektu 
wywodzi się z zainteresowań i doświadczeń zawodowych założyciela w zakresie realizacji 
projektów inżynierskich dotyczących systemów sterowania i problemów na jakie natrafiają 
inżynierowie. Koncepcja rozwiązania zaczerpnięta została z zastosowań w branżach takich 
jak lotnictwo, automotive czy medycyna, gdzie urządzenia przechodzą gruntowne testy przez 
opuszczeniem zakładów produkcyjnych i odnosi się do testowania projektowanych układów 
sterowania dla maszyn przemysłowych od koncepcji po finalne testy.  
 
Przedmiot działalności  

 
Przedmiotem działalności spółki jest produkcja i sprzedaż systemu sprzętowo – 
programistycznego, przeznaczonego dla inżynierów, którego celem jest ułatwienie  
i przyspieszenie testowania systemów wbudowanych.  
 
System ten służy do do wirtualnych testów urządzeń dla branży automatyki, który symuluje 
warunki rzeczywistej pracy urządzenia w celu testowania jej poprawności (np. pracy dźwigu, 

                                                
58 http://powiat-otwocki.pl/powiat2/pliki/aktualnosci/2013/12.15_technologie.pdf (dostęp 28.04.2014) 
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maszyny transportowej, robota). Czas wprowadzania na rynek nowych produktów w tych 
branżach ulega ciągłemu skracaniu, a w konsekwencji, coraz więcej procesów należy 
realizować równolegle – do testowania przystępuje się jeszcze przed stworzeniem 
prototypu. Dzięki testom w środowisku wirtualnym prototyp jest dużo bardziej niezawodny, 
co w konsekwencji istotnie skraca cały cykl od pomysłu do produktu gotowego na 
komercjalizację. 
 
Dzięki produktowi firmy EKU użytkownik jest w stanie sam stworzyć środowisko wirtualne  
i testować swoje rozwiązania. Od strony sprzętowej system składa się z jednostki głównej  
i kart rozszerzeń. W pierwszym etapie zostało opracowanych 10 kart rozszerzeń, które dają 
dodatkowe możliwości np. symulacje temperatur, silników, protokołów komunikacyjnych  
i innych interakcji z testowanym układem. 

 

Korzyści dla producenta wynikające z wdrożenia systemu są następujące: 

 

� możliwość wytwarzania elementów składowych nieistniejących jeszcze systemów, 

� obniżenie kosztów testowania przez skrócenie czasu pracy na obiekcie, 

� dokładniejsze testowanie, 

� ograniczenie kosztów wynikających z awarii i reklamacji, 

� skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek. 

 
Struktura własnościowa  

 
Filip Jankun – założyciel firmy, inżynier systemów wbudowanych. Posiada kilkuletnie 
doświadczenie w realizacji projektów z branży high-tech tj. robotyka mobilna czy transport 
elektryczny. Doświadczenie zdobywane w kraju i za granicą z takimi klientami jak SOLARIS, 
Swatch Group, VW, PIAP i inni. Pan Filip posiada 90% udziałów w spółce. Drugim 
udziałowcem jest firma Inqbe Sp. z o.o., fundusz seed capital, który za dokapitalizowanie 
spółki EKU Test kwotą 50 tys. zł objął 10% udziałów.  
 
Czynniki sukcesu 
 
Po pierwsze stosunkowo zaawansowana koncepcja innowacyjnego systemu, poparta jego 
wiedzą i doświadczeniem. Pan Filip zaoferował funduszowi nie tylko pomysł ale również 
potencjał realizacyjny w postaci siebie i dwóch inżynierów, którzy z nim współpracują. 
Pokazał więc inwestorowi, że wierzy w ten projekt bo chce zaangażować swoje zasoby  
w jego rozwój.  Po drugie, umiejętność pokazania stosunkowo trudnego tematu w sposób 
prosty i przejrzysty, tak aby również inwestor, mógł w sposób obiektywny i rzetelny ocenić 
ryzyko i potencjalny zwrot z inwestycji.  Tę pierwszą przewagę Pan Filip miał dzięki 
dotychczasowej karierze zawodowej i motywacji do założenia firmy. Ta druga została 
dopracowana w ramach doradztwa zaawansowanego w ramach projektu Start dla 
innowacyjnych firm II.  
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Curiosity Diagnostics Sp. z o.o.  
 
Geneza powstania  
 
Curiosity Diagnostics spółka z o.o., jest spółką typu spin – off, założoną w roku 2012  
z inicjatywy naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej oraz firmy Scope Fluidics Sp. z o.o., 
która także jest spółką odpryskową Instytutu. Scope Fluidics została powołana w 2010 roku, 
w celu  wdrażania odkryć naukowych w zakresie technik mikroprzepływowych  
w biotechnologii i medycynie. W toku prowadzonych prac powstały założenia koncepcyjne 
nowej metody diagnostycznej, której realizacja nie mieściła się celach Scope Fluidics. 
Powołano do życia Curiosity Diagnostics, która obecnie prowadzi prace badawczo-
rozwojowe nad implementacją tej metody w aparatach diagnostycznych.  
 
Przedmiot działalności  

 
Działalność Curiosity Diagnostics jest skoncentrowana na działalności badawczej 
ukierunkowanej na rozwijaniu metod cyfrowych w diagnostyce. Oznaczenia cyfrowe 
stanowią nowoczesną metodę analityczną polegającą na podziale próbki na rozdzielne 
podobjętości, wzmocnienie obecności poszukiwanych cząsteczek do mierzalnego sygnału, 
oraz, na podstawie zarejestrowanych sygnałów, obliczenie najbardziej prawdopodobnego 
początkowego stężenia poszukiwanych cząsteczek w próbce. Oznaczenia cyfrowe 
umożliwiają dokonanie precyzyjnego i czułego ilościowego oznaczenia stężenia cząsteczek 
istotnych ze względów diagnostycznych, w szczególności kwasów nukleinowych i przeciwciał. 
Istniejące na rynku rozwiązania mają jednak istotne ograniczenia, przede wszystkim 
wymagają podzielenia próbki na ogromną liczbę niezależnych partycji. Nie pozwalają też na 
niezależne dobieranie zakresu dynamicznego i precyzji oznaczenia. Ograniczenia te nie 
pozwalają na opracowanie powszechnie dostępnych aparatów do diagnostycznych oznaczeń 
cyfrowych. 
 
Na tej bazie zespół spółki tworzy prototyp urządzenia służącego wykrywania fragmentów 
DNA,  identyfikujących schorzenia onkologiczne czy obecność patogenów (bakterii czy 
wirusów). Głównym założeniem tego rozwiązania jest zamknięcie procedury wykrywania 
kwasów nukleinowych w jednym procesie od momentu pobrania próbki biologicznej poprzez 
jej przygotowania i przeprowadzenia procedury PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy) w celu 
wykrycia patogenu. Rozwiązanie to jest alternatywą dla obecnej procedury PCR, która jest 
długotrwała, wymaga specjalistycznego środowiska laboratoryjnego do jej przeprowadzenia, 
co skutkuje niższą dostępnością tego typu diagnostyki.  
 
Finansowanie rozwoju urządzenia pochodzi w głównej mierze od udziałowca Scope Fluidics 
oraz ze środków publicznych. W ramach Programu Eureka spółka uzyskała wsparcie  
w kwocie ok. 2,4mln zł na realizację projektu pt. „Optymalny system cyfrowej łańcuchowej 
reakcji polimerazy  (digital PCR) do całkowitej kwantyfikacji klinicznie istotnych patogenów  
w fizjologicznych próbkach (OPTIGENS)”. W ramach projektu prowadzona jest współpraca  
z jednym z hiszpańskich producentów odczynników, które będą miały zastosowanie  
w opracowywanym aparacie diagnostycznym. Poza tym spółka uzyskała wsparcie publiczne  
z Poddziałania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w łącznej kwocie ok. 
800 tys. zł na uzyskanie ochrony patentowej w skali międzynarodowej dwóch wynalazków: 
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sposób przeprowadzania cyfrowych oznaczeń  analitycznych i diagnostycznych oraz ultra 
precyzyjne oznaczenia ilości analitów metodą cyfrowego czasu rzeczywistego. Ponadto firma 
uzyskała wsparcie z Programu Go Global na opracowanie strategii rynkowej dla produktu, 
która opracowywana jest z firma Cambridge Consultants.  
 
Struktura własnościowa  

 
Głównym udziałowcem spółki Curiosity Diagnostics jest Scope Fluidics Sp. z o.o. (40% 
udziałów), do grona wspólników zaliczają się również twórcy i założyciele oraz Instytut Fizyki 
Chemicznej.  
 
Czynniki sukcesu 
 
Do czynników sukcesu należy zaliczyć niewątpliwie technologiczne przewagi konkurencyjne 
tkwiące w rozwiązaniu, które pozwalają na przeprowadzenie diagnostyki w znacznie 
krótszym czasie, bez konieczności przeprowadzenia badania w środowisku laboratoryjnym. 
Twórcy spółki podkreślają dużą wagę funkcjonowania start-up'u w środowisku naukowym,  
w tym dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej i wysokiej klasy specjalistów w Instytucie 
Chemii Fizycznej PAN. Ponadto czynnikiem sukcesu spółki jest bardzo starannie dobrany 
zespół ludzi, cechujących się wysokimi kwalifikacjami, a także pasją konstruktorską.  
 
PolymemTech Sp. z o.o.  
 
Geneza powstania  

 
Spółka PolymemTech powstała w roku 2005 z inicjatywy pracownika naukowego Politechniki 
Warszawskiej prof. dr hab. inż. Wojciecha Piątkiewicza oraz Rogera White’a, uznanych na 
świecie ekspertów w zakresie filtracji membranowej. Technologia wytwarzania kapilarnych 
membran z polipropylenu została opracowana we współpracy z  Wydziałem Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej. Firma obecnie zatrudnia 7 pracowników i posiada zakład 
produkcyjny w Regułach pod Warszawą.  
 
Przedmiot działalności  

 
Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług związanych z separacją  
i oczyszczaniem cieczy oraz gazów w oparciu o technologię membranową. Ponadto w firma 
jest producentem membran służących do filtracji sub-mikronowej. Ofertę firmy można 
podzielić na 3 kluczowe obszary: 
 
A. Produkcja membran mikrofiltracyjnych – za ten produkt Wydział Inżynierii Chemicznej  

i Procesowej PW oraz firma PolymemTech uzyskali godło „Teraz Polska” oraz 
wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości. 

B. Projektowanie i wykonywania instalacji filtracyjnych – przy czym firma koncentruje się 
na trudnych, niszowych, ale z potencjałem globalnym rozwiązaniach taki jak np. 
odwadnianie białka jaja kurzego, oczyszczanie ługu potasowego, instalacjach do filtracji 
grafenu. 
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C. Usługi inżyniersko – konsultingowe – obejmują pomoc w przeprowadzeniu prób 
technologicznych itp. 

 
Firma działa na rynkach zagranicznych oraz krajowych, a plany rozwojowe przedsiębiorstwa 
wiążą się z rozwojem tzw. membran inteligentnych, które oprócz właściwości filtrujących 
miałyby właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne czy separujące gazy.  
 
Struktura własnościowa  

 
W strukturze udziałowców znajdują się dwie osoby fizyczne oraz 2 podmioty instytucjonalne. 
Największy pakiet udziałów spółki znajduje się w rękach funduszu venture capital Business 
Angel SeedFund, który dołączył do spółki w 2008 r. Kolejnym inwestorem, który objął udziały 
w spółce w zamian za wsparcie kapitałowe kolejnego etapu rozwoju jest Opoka Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty.  
 
Czynniki sukcesu 
 
Głównym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa są zasoby ludzkie, wysokiej klasy specjaliści 
łączący pasje naukowe ze znajomością rynku, co pozwala na pozyskiwanie przez firmę zleceń 
będących pewnego rodzaju wyzwaniami badawczymi, skoncentrowanymi na problemach 
technologicznych, których nie są w stanie podjąć się konkurenci.  
 
Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do sukcesu firmy było pozyskania kapitału od 
inwestorów zewnętrznych, a także wkład merytoryczny osób ze strony funduszu, 
odpowiedzialnych za zarządzanie finansami, kwestie marketingowe czy zarządzania kanałami 
dystrybucji.  
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1. Istnieje duże rozdrobnienie instrumentów wsparcia 

przedsiębiorczości akademickiej i brak komplementarności 

pomiędzy nimi, co przyczynia się do obniżenia ich efektywności  

i skuteczności. Osoby zamierzające z nich skorzystać na własną 

rękę muszą łączyć poszczególne formy wsparcia. 

W kryteriach wyboru projektów wspierających przedsiębiorczość 

akademicką należy: 

 

• zwiększyć rolę dotychczasowej aktywności wnioskodawcy  

w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, jej faktycznych 

rezultatów i rozpoznawalności jego marki wśród grup 

docelowych. 

• premiować projekty realizowane w partnerstwie 

pozwalającym na zapewnienie kompleksowego wsparcia (np.  

z funduszami kapitału zalążkowego, aniołami biznesu, firmami 

doradczo-szkoleniowymi itd.). 

• zwiększyć wagę dotychczasowych i planowanych działań 

wnioskodawców zmierzających do realizacji spójnej i trwałej 

polityki w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej. 

2. Brak długoterminowej polityki jednostek naukowych w zakresie 

komercjalizacji własności intelektualnej – niemal każdy projekt 

traktowany jest jednostkowo, w oderwaniu od rezultatów innych 

projektów.  

3. Realizowane przez jednostki naukowe i inne instytucje projekty  

w zakresie przedsiębiorczości akademickiej nie budują trwałych 

struktur instytucjonalnych na Mazowszu. 

4. Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej w wymiarze 

transferu technologii skupione są na narzędziach, a nie na 

rezultatach. Projekty w zakresie transferu technologii traktowane 

są autotelicznie, a nie jako środek do realizacji wyższych celów – 

organizowane są szkolenia, świadczone jest doradztwo, tworzone 

są bazy technologii i rozwiązań, ale ze względu na punktowy  

i nietrwały charakter rezultatów tych działań nie skutkują 

uruchamianiem faktycznych procesów transferu technologii, które 

byłyby kontynuowane po zakończeniu projektów. 

5. Władze jednostek naukowych nie traktują jednostek 

odpowiedzialnych za transfer technologii jako faktycznego łącznika 

uczelni / instytutu ze sferą przedsiębiorstw. Podmioty te  

Zwiększyć rolę jednostek odpowiedzialnych za transfer technologii  

w ich jednostkach macierzystych poprzez np.: 

• organizację pobytów w mazowieckich jednostkach mentorów 
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w zasadzie nie pełnią ról w zakresie właściwego procesu transferu 

czy komercjalizacji, a realizują jedynie działania wspierające np. 

informacyjne czy szkoleniowe. Działania „okołotransferowe”  

w jednostkach naukowych odbywają się w cyklach projektowych, 

które nie realizują długofalowej polityki jednostek naukowych  

w tym zakresie. Brak jest dobrych przykładów realizacji 

zinstytucjonalizowanych procesów transferu technologii  

w mazowieckich jednostkach naukowych. 

 

Mazowieckie uczelnie w małym stopniu wdrażają ideę 

przedsiębiorczego uniwersytetu –nie także stworzyły własnych 

uczelnianych inkubatorów przedsiębiorczości, a jedynie 

współpracują w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym FAIP.  

z zagranicznych jednostek naukowych, którzy skutecznie 

przeprowadzają procesy komercjalizacyjne we własnych 

jednostkach i pomogą zaimplementować je w jednostkach 

mazowieckich; 

• organizację pobytów przedstawicieli władz jednostek 

naukowych w zagranicznych jednostkach naukowych, w celu 

zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie 

komercjalizacji; 

• promocję i nagradzanie dobrych praktyk w zakresie 

przedsiębiorczości akademickiej w postaci faktycznie 

zrealizowanych przedsięwzięć komercjalizacyjnych. Chodzi  

o wprowadzenie mechanizmy na zasadzie success fee, który 

mógłby być wdrożony w postaci konkursu o relatywnie dużej 

puli nagród i ustalonych kryteriach jak np. zaangażowanie 

kapitału prywatnego. 

• Udzielać dofinansowania na poszczególne procesy 

komercjalizacji rozwiązań, w sytuacji gdy dane rozwiązanie jest 

zidentyfikowane i przygotowanie do komercjalizacji, oraz gdy 

zostanie pozyskany kapitał prywatny.  Chodzi o to, aby środki  

z sektora publicznego były angażowane po przeprowadzeniu 

we własnym zakresie przez jednostki naukowe wszelkich, 

niezbędnych z ich punktu widzenia, działań przygotowujących 

do komercjalizacji (jak np. szkolenia, tworzenia baz danych, 

wyceny, identyfikacje technologii itd., zdobycie partnerów  

z sektora prywatnego), podobnie jak to ma miejsce  
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w przedstawionym w niniejszym raporcie rozwiązaniu 

singapurskim. 

5. Projekty szkoleniowo- doradcze z zakresu przedsiębiorczości nadal 

zbyt duży nacisk kładą na formalno-prawną stronę 

przedsiębiorczości (np. formy prawne, ZUS, podatki), a zdobycie 

takiej wiedzy nie decyduje o założeniu własnej firmy i jej przyszłym 

sukcesie.  

Większy nacisk na projekty coachingowo – doradcze, które 

umożliwiałyby elastyczny dobór zakresu wsparcia zgodnie  

z poprawnie zidentyfikowanymi potrzebami uczestnika, realizowane 

w perspektywie długofalowej, przez instytucje posiadające stabilną  

i rozpoznawalną markę wśród studentów, absolwentów  

i pracowników naukowych w zakresie przedsiębiorczości 

akademickiej. 

6. Niewystarczające zasoby kadr o odpowiednich kompetencjach,  

w tym interpersonalnych i motywacji do obsługi faktycznych 

procesów technologii w jednostkach naukowych. Osoby 

zatrudnione w instytucjach wspierających przedsiębiorczość 

akademicką koncentrują się na administracyjnej obsłudze 

projektów. Nie mają wystarczającej wiedzy o procesach 

komercjalizacji w ich najbliższym otoczeniu i nie są postrzegani 

przez przedsiębiorców oraz pracowników naukowych jako osoby, 

do których należy zwrócić się w kwestiach związanych  

z komercjalizacją, m.in. ze względu na brak doświadczenia 

biznesowego, charyzmy czy też nastawienia na rozwiązywanie 

problemów, a nie na „pielęgnowanie barier”. W instytucjach tych 

brakuje osób trwale związanych z procesem komercjalizacji, 

posiadających kompetencje branżowe i kontakty w środowisku 

naukowym i biznesowym. 

 

Uruchomić dla osób zajmujących się przedsiębiorczością akademicką 

instrumenty regionalne wzorowane na programach „Broker 

innowacji”, TOP 500 Innovators, Akademia Menadżera B+R. 
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7. Niski poziom kapitału społecznego wśród pracowników 

naukowych. Pracownicy naukowi nie chcą dzielić się wiedzą, nie 

mają motywacji do nawiązywania relacji z innymi naukowcami, nie 

są gotowi do podejmowania ryzyka.  

Problem niskiego kapitału społecznego dotyczy również władz 

niektórych jednostek naukowych – podejmowanie aktywności  

w zakresie komercjalizacji postrzegane jest jako potencjalnie 

ryzykowne pod względem prawno-podatkowym, co skutecznie 

zniechęca do podejmowania tych działań.  

Upowszechniać przykłady dobrych praktyk skierowane zarówno do 

studentów, absolwentów i pracowników naukowych jak i do władz 

jednostek naukowych, które: 

• zachęcałyby do podejmowania aktywności w zakresie 

komercjalizacji własności intelektualnej przez studentów, 

absolwentów i pracowników naukowych. 

• pobudzałyby współpracę nauka – biznes. 

• zachęcały dostawców kapitału (fundusze kapitału 

zalążkowego / aniołowie biznesu) do inwestowania  

w komercjalizację własności intelektualnej powstającej  

w jednostkach naukowych. 

• zmniejszałyby poziom obaw wynikających z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy o finansach publicznych, które są 

postrzegane jako bariery procesów komercjalizacji. 

8. Aktywność patentowa mazowieckich jednostek naukowych 

odbywa się przede wszystkim na poziomie krajowym, który nie jest 

wystarczający dla zapewnienia sukcesu rynkowego. Jednostki 

naukowe nie posiadają umiejętności w zakresie prawidłowej 

identyfikacji potencjału rynkowego własności intelektualnej, która 

to umiejętność jest niezbędna do prowadzenia efektywnej strategii 

zarządzania własnością intelektualną. Zgłoszenia patentowe 

dokonywane są raczej w celu zabezpieczenia się przed 

ewentualnym oskarżeniem o nieprawidłowe gospodarowanie 

mieniem publicznym oraz aby umożliwić publikację wyników 

badań, w celu uzyskania punktów w ocenie parametrycznej, a nie 

Analogicznie jak w związku z wnioskiem nr 6. 

 

Dodatkowo należy uruchomić instrument wzorowany na programie 

PATENT PLUS, uzupełniony o działania informacyjno-szkoleniowo-

doradcze w zakresie międzynarodowych procedur ochrony 

własności intelektualnej, które mają na celu upowszechnianie 

wiedzy i zwiększenie kompetencji w zakresie wykorzystania 

praktycznych narzędzi wspomagających proces transferu technologii 

(np. program IPscore®). 
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w celu rozpoczęcia procesu komercjalizacji.  

 

Jednostki odpowiedzialne za transfer technologii nie korzystają  

z tanich lub wręcz bezpłatnych narzędzi wspomagających proces 

komercjalizacji, które umożliwiają uwewnętrznienie wielu działań 

w zakresie transferu technologii i jednocześnie przyspieszają ten 

proces.  

9. Władze jednostek naukowych widzą w procesach komercjalizacji 

ryzyko w postaci groźby oskarżenia o nieprawidłowe 

gospodarowanie mieniem publicznym. Procesy komercjalizacyjne 

w niektórych jednostkach naukowych wstrzymywane są, gdyż 

władze jednostek mają wątpliwości, czy przyjęte przez nich 

rozwiązania są zgodne z przepisami prawa.  

We współpracy z kluczowymi instytucjami wpływającymi na procesy 

komercjalizacji, takimi jak Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli 

Skarbowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, należy opracować i upowszechnić 

materiały dydaktyczne prezentujące rekomendowane rozwiązania  

w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej wraz ze wzorami 

odpowiednich dokumentów. Prace nad tymi materiałami 

dydaktycznymi powinny pozwolić wypracować rozwiązania z jednej 

strony zgodne z przepisami prawa, z drugiej, powinny one 

uwzględniać praktyczny wymiar procesów komercjalizacji i zachęcać 

jednostki naukowe do ich podejmowania. 
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16.    Narzędzia badawcze 
16.1  Kwestionariusze do badania CATI 
16.1.1 Kwestionariusz AIP 
 

CZ. I – Przedsiębiorczość studentów i absolwentów (AIP) 
 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
P1. Czym dla Pana/Pani jest przedsiębiorczość akademicka? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które 
Pana/Pani zdaniem wpisują się w pojęcie przedsiębiorczości akademickiej. 
1 Aktywne poszukiwanie pracy przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  

w innowacyjnych firmach 
2 Zakładanie przedsiębiorstw przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  
3 Sprzedaż i udzielanie licencji do praw własności intelektualnej, która powstaje w jednostce naukowej 
4 Aktywność w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych 
5 Obejmowanie przez jednostkę naukową udziałów / akcji w spółkach w zamian za wnoszenie praw 

własności intelektualnej 
96 Inne, jakie? …………………………………………………………….. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
P2. Jaka jest struktura organizacyjna inkubatora, który Pan/Pani reprezentuje? 
1 Fundacja  
2 Stowarzyszenie  
3 Spółka z o.o.  
4  spółka S.A. 
96 Inna – jaka? …………………………………………… 

 
P3. Ile firm znajduje się obecnie w Inkubatorze?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P4. Ile (szacunkowo) firm powstało w Inkubatorze od początku jego działalności? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
P5. Jakie główne branże reprezentują firmy skupione w inkubatorze?   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
P6. Kto najczęściej zakłada firmy ulokowane w Państwa inkubatorze? 
1 Studenci 
2 Absolwenci studiów II stopnia 
3 Doktoranci 
4 Pracownicy naukowi  
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
P7. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 istotność poniższych obszarów działania w działalności reprezentowanego 
przez Pana /Panią AIP. 5 oznacza bardzo istotny obszar, a 1 w ogóle nieistotny.  
Stwierdzenie  5 – bardzo 

istotny 
4 3 2 1 –  

w ogóle 
nie istotny 

1 Rozwój wybranych gałęzi gospodarki, 
uznanych za strategiczne dla regionu 

5 4 3 2 1 

2 Budowanie współpracy nauka – biznes  
w jednostce naukowej 

5 4 3 2 1 

3 Transfer i komercjalizacja technologii  
w jednostce naukowej  

5 4 3 2 1 

4 Zapewnienie efektywności inkubatora 5 4 3 2 1 
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Stwierdzenie  5 – bardzo 
istotny 

4 3 2 1 –  
w ogóle 

nie istotny 

5 Zapełnienie powierzchni biurowej 5 4 3 2 1 

96_1 Inne. Jakie…….. 5 4 3 2 1 

96_2 Inne. Jakie? ………………………………. 5 4 3 2 1 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
P8. Jakie zmiany w zakresie budżetu Inkubatora nastąpiły w roku 2013 w porównaniu do roku 2012?  
1 Budżet jest większy [przejdź do P8.A] 
2 Budżet jest mniejszy [przejdź do P8.B] 
3 Finansowanie pozostało bez zmian [przejdź do P9] 
 
[filtr: jeśli P8.1 „Budżet jest większy”] 
P8A. Szacunkowo o ile procent? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[filtr: jeśli P8.2 „Budżet jest mniejszy”] 
P8B. Szacunkowo o ile procent? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 P9. Z jakich głównych źródeł pokrywane były koszty działalności inkubatora w roku 2013? Proszę oszacować 
procentowy udział każdego z nich. 

 
P10. Jaka jest struktura zatrudnienia w inkubatorze (w przeliczeniu na pełne etaty) w podziale na 
wymienione typy stanowisk?  
1 Merytoryczne – liczba etatów …  
2 Administracyjne – liczba etatów … 
96 Inne, jakie? ……………. liczba etatów …  
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
P11. Jakie zmiany w zatrudnieniu pracowników nastąpiły w inkubatorze w roku 2013 w porównaniu do roku 
2012?  
1 Zatrudnienie wzrosło [przejdź do P11.A] 
2 Zatrudnienie zmalało [przejdź do P11.B] 
3 Zatrudnienie pozostało bez zmian [przejdź do P12] 

 
[filtr: jeśli P11.1 „Zatrudnienie wzrosło”] 
P11A. Szacunkowo o ile etatów? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[filtr: jeśli P11.2 „Zatrudnienie zmalało”] 
P11B. Szacunkowo o ile etatów? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
P12. Jakie są Państwa plany związane z rozwojem inkubatora na najbliższe lata? (np. rozwój potencjału 
obecnych struktur, utworzenie nowych podmiotów, zatrudnienie specjalistów, rozwój zakresu działalności 
itd.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Źródła finansowania działalności % 

1 Czynsz i inne opłaty ponoszone przez lokatorów ……………………… 

2 Usługi szkoleniowe i doradcze ………………………. 

3 Granty i dotacje ……………………… 

4 Subwencje i dopłaty udziałowców, wkład macierzystych 
i stowarzyszonych instytucji naukowych 

…………………….. 

96 Inne. Jakie? ……………………… 

 SUMA=100% 
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[możliwość wielu odpowiedzi] 
P13. Z jakimi instytucjami mają Państwo nawiązaną współpracę?  
1 Fundusze seed capital [przejdź do P14] 
2 Aniołowie biznesu [przejdź do P14] 
3 Fundusze venture capital [przejdź do P14] 
4 Fundusze pożyczkowe [przejdź do P14] 
5 Fundusze poręczeniowe [przejdź do P14] 
6 Inne jednostki naukowe i uczelnie [przejdź do P14] 
7 Instytucje szkoleniowe [przejdź do P14] 
8 Instytucje doradcze [przejdź do P13A] 
96 Inne, jakie…………………………… [przejdź do P13B] 

 
[filtr: jeśli P13.8 „Instytuty doradcze”] 
P13A. W jakim zakresie merytorycznym? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
[filtr: jeśli P13.96 „Inne”] 
P13B. W jakim zakresie merytorycznym? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
P14. W jaki sposób odbywa się nabór lokatorów / beneficjentów do inkubatora? 
1 W oparciu o procedurę konkursową  
2 Na zasadzie kolejności zgłoszeń  
96 W inny sposób. Jaki? …………………………………………. 

 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
P15. Proszę ocenić dostępność poniższych form wsparcia w Państwa inkubatorze. Ocena 1 oznacza bardzo 
małą dostępność, natomiast ocena 5 oznacza bardzo wysoką dostępność. 
Stwierdzenie  5 – bardzo 

wysoka 
dostępność 

4 3 2 1 –bardzo 
mała 

dostępność 

WSPARCIE MATERIALNE 

1Dostęp do pomieszczeń dostosowanych 
do prowadzenia działalności biznesowej  

5 4 3 2 1 

2 Dostęp do sal konferencyjnych / 
szkoleniowych / na potrzeby prowadzenia 
spotkań biznesowych  

5 4 3 2 1 

3 Dostęp do zaplecza laboratoryjnego 5 4 3 2 1 

4 Dostęp do zaplecza sekretarsko – 
recepcyjnego  

5 4 3 2 1 

96_ 1 Inne. Jakie?………………………….. 5 4 3 2 1 

96_2 Inne. Jakie? ………………………………. 5 4 3 2 1 

WSPARCIE NIEMATERIALNE 

5 Wspieranie rozwoju lokatorów poprzez 
organizację konferencji, szkoleń, 
warsztatów, giełd czy wyjazdów 
studyjnych itd. 

5 4 3 2 1 

6 Networking wewnętrzny – działania 
zachęcające lokatorów do współpracy, np. 
np. organizacja giełd, formalnych  
i nieformalnych spotkań tematycznych, 
stymulowanie bezpośrednich kontaktów 
między firmami 

5 4 3 2 1 

7 Networking zewnętrzny – stymulowanie  
i pomoc w nawiązywaniu współpracy  
z firmami z innych ośrodków krajowych  
i zagranicznych 

5 4 3 2 1 

96_3 Inne. Jakie?……………………………… 5 4 3 2 1 
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Stwierdzenie  5 – bardzo 
wysoka 

dostępność 

4 3 2 1 –bardzo 
mała 

dostępność 

96_4 Inne. Jakie? ……………………………. 5 4 3 2 1 

 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
P16. Proszę ocenić zapotrzebowanie na poniższe formy wsparcia w Państwa inkubatorze. Ocena 1 oznacza 
bardzo małe potrzeby, natomiast ocena 5 oznacza bardzo duże potrzeby. 
Stwierdzenie  5 – bardzo duże 

potrzeby 
4 3 2 1 – bardzo małe 

potrzeby 

WSPARCIE MATERIALNE 

1 Dostęp do pomieszczeń dostosowanych 
do prowadzenia działalności biznesowej 

5 4 3 2 1 

2 Dostęp do sal konferencyjnych / 
szkoleniowych / na potrzeby prowadzenia 
spotkań biznesowych  

5 4 3 2 1 

3 Dostęp do zaplecza laboratoryjnego 5 4 3 2 1 

4 Dostęp do zaplecza sekretarsko – 
recepcyjnego  

5 4 3 2 1 

96_1 Inne. Jakie?………………………………… 5 4 3 2 1 

96_2 Inne. Jakie? ………………………………. 5 4 3 2 1 

WSPARCIE NIEMATERIALNE 

5 Wspieranie rozwoju lokatorów poprzez 
organizację konferencji, szkoleń, 
warsztatów, giełd czy wyjazdów 
studyjnych itd. 

5 4 3 2 1 

6 Networking wewnętrzny – działania 
zachęcające lokatorów do współpracy, np. 
np. organizację giełd, formalnych  
i nieformalnych spotkań tematycznych, 
stymulowanie bezpośrednich kontaktów 
między firmami 

5 4 3 2 1 

7 Networking zewnętrzny – stymulowanie  
i pomoc w nawiązywaniu współpracy  
z firmami z innych ośrodków krajowych  
i zagranicznych 

5 4 3 2 1 

96_3 Inne. Jakie?………………………..……… 5 4 3 2 1 

96_4 Inne. Jakie? ………………………………. 5 4 3 2 1 

 
P17. Ile osób, które opuściły Inkubator w 2013 roku, założyły firmę i kontynuują jej rozwój poza 
Inkubatorem? 
1 ………………………………. 
97 Nie wiem (NIE ODCZTYWAĆ) 
 
[możliwość maksymalnie trzech odpowiedzi] 
P18. Co Pana/Pani zdaniem powstrzymuje studentów, absolwentów przez zakładaniem firm? Proszę wskazać 
3 najważniejsze czynniki. 
1 Brak dobrego pomysłu na biznes 
2 Preferencja zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy 
3 Nieznajomość źródeł finansowania 
4 Brak wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem firmy 
5 Brak doświadczenia zawodowego 
6 Obawa przez brakiem zapotrzebowania rynku na produkty / usługi, które mogą oferować 
7 Niechęć do ryzyka 
96 Inne czynniki. Jakie? ………………………………………………………………………………………….. 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość maksymalnie trzech odpowiedzi] 
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P19. Co Pana/Pani zdaniem powstrzymuje pracowników naukowych przed zakładaniem firm? Proszę 
wskazać 3 najważniejsze czynniki. 
1 Brak dobrego pomysłu na biznes 
2 Preferencja pracy w oparciu o stosunek pracy 
3 Nieznajomość źródeł finansowania 
4 Brak wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem firmy 
5 Niechęć do dzielenia się przychodami z tytułu własności intelektualnej z jednostką naukową 
6 Obawa przez brakiem zapotrzebowania rynku na produkty / usługi, które mogą oferować 
7 Nieprzychylność środowiska naukowego w stosunku do pracowników naukowych angażujących się we 

własny biznes 
8 Niechęć do ryzyka 
96 Inne czynniki. Jakie? ……………………………………………………………………………. 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
P20. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem studenci i absolwenci zakładają firmy zgodne z profilem kierunku 
studiów / wykształcenia? 
1 Bardzo wysokim 
2 Raczej wysokim 
3 Raczej niskim 
4 Bardzo niskim 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
P21.Proszę ocenić w skali od 1 do 10 występowanie poszczególnych cech w środowisku studentów  
i absolwentów, gdzie 1 oznacza, że dana cecha jest na bardzo niskim poziomie, a 10 na bardzo wysokim 
poziomie. 

Cecha 
1 – cecha 
na bardzo 

niskim 
poziomie 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 – 
cecha na 
bardzo 

wysokim 
poziomie 

Odpowiedzialność 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uczciwość  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Otwartość (na informacje, 
idee, pomysły)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rzetelność 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Komunikatywność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prawdomówność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Akceptacja inności  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Szacunek do norm  
i wartości  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Przestrzeganie praw 
własności intelektualnej  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Życzliwość  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gotowość wsparcia  
i pomocy  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dzielenie się wiedzą  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kreatywność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elastyczność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gotowość do 
podejmowania ryzyka  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nadrzędność dobra 
wspólnego nad swoim 
dobrem  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Etyczność postępowania  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dotrzymywanie słowa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zrozumienie dla innych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cecha 
1 – cecha 
na bardzo 

niskim 
poziomie 

2 3 4 5 6 7 8 9 

10 – 
cecha na 
bardzo 

wysokim 
poziomie 

Aktywność w działalności 
społecznej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16.1.2 Kwestionariusz biura karier 
 
Jednostka naukowa …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
R1. Czym dla Pana/Pani jest przedsiębiorczość akademicka? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które 
Pana/-i zdaniem wpisują się w pojęcie przedsiębiorczości akademickiej. 
1 Aktywne poszukiwanie pracy przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  

w innowacyjnych firmach 
2 Zakładanie przedsiębiorstw przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  
3 Sprzedaż i udzielanie licencji do praw własności intelektualnej, która powstaje w jednostce naukowej. 
4 Aktywność w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych 
5 Realizacja przez jednostkę naukową projektów B+R z przedsiębiorcą w celu wspólnej komercjalizacji ich 

wyników 
6 Obejmowanie przez jednostkę naukową udziałów / akcji w spółkach w zamian za wnoszenie praw 

własności intelektualnej 
96 Inne, jakie? …………………………………………………………….. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
R2. Czy w jednostce naukowej, która Pan/Pani reprezentuje są jeszcze inne, poza biurem karier, struktury 
odpowiedzialne za wspieranie przedsiębiorczości akademickiej? 
1 Tak [przejdź do R2.A] 
2 Nie [przejdź do R3] 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do R3] 

 
 [filtr: jeśli R2.1 „Tak”] 
R2.A Proszę wymienić jakie. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
R3. Proszę powiedzieć czy Pana/Pani zdaniem jest w jednostce potrzeba stworzenia jednostek 
wyspecjalizowanych we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, innych niż biura karier? 
1 Tak [przejdź do R3.A.] 
2 Nie [przejdź do R4] 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do R4] 

 
[filtr: jeśli R3.1 „Tak”] 
P3.A Jeśli tak, proszę wskazać jakie funkcje w zakresie przedsiębiorczości powinny pełnić te struktury?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
R4. W jakim stopniu korzystają z Państwa usług poniższe grupy? Proszę ocenić w stali od 1 do 5, gdzie1 
oznacza bardzo niski stopień, a 5 bardzo wysoki stopień. 
Grupa  5 – bardzo 

wysoki 
stopień 

4 3 2 1 – bardzo 
niski stopień 

R4.1 Studenci 5 4 3 2 1 

R4.2 Absolwenci studiów II stopnia 5 4 3 2 1 

R4.3 Doktoranci  5 4 3 2 1 

R4.4 Pracownicy naukowi i naukowo- 
dydaktyczni  

5 4 3 2 1 
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[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
R5. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem obecna oferta i działania biura karier odpowiadają na potrzeby grup 
docelowych w zakresie wsparcia przedsiębiorczości akademickiej?  
Grupa  5 – bardzo 

wysoki 
stopień 

4 3 2 1 – bardzo niski 
stopień 

R5.1 Studenci 5 4 3 2 1 

R5.2 Absolwenci studiów II stopnia 5 4 3 2 1 

R5.3 Doktoranci  5 4 3 2 1 

R5.4 Pracownicy naukowi i naukowo 
dydaktyczni  

5 4 3 2 1 

 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
R6. Jakie działania w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej realizuje biuro karier, które Pan/ 
Pani reprezentuje?  
1 Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości  
2 Doradztwo dla studentów i absolwentów w zakresie przygotowania biznes planu 
3 Staże dla studentów 
4 Udzielanie informacji w zakresie instrumentów wsparcia przedsiębiorczości  
5 Spotkania z instytucjami finansującymi start-up’y 
96 Inne, jakie? ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
R7. Czy w ostatnich 3 latach biuro karier, które Pani/ Pan reprezentuje realizowało projekty których celem 
było wspieranie przedsiębiorczości studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych  
z Państwa uczelni? 
1 Tak [przejdź do R7A] 
2 Nie [przejdź do R8] 

 
[filtr: jeśli R7.1 „Tak”] 
R7A. Proszę powiedzieć, jaki był ich zakres wsparcia, jakie są ich rezultaty, z jakich środków były 
finansowane? Proszę omówić maksymalnie 3 projekty. 
 R7A.1 Projekt 1 R7A.2 Projekt 2 R7A.3 Projekt 3 

1 Tytuł projektu ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

2 Zakres wsparcia ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

3 Rezultaty ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

4 Źródło finansowania ………………………………. ………………………………. ………………………………. 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
R8. Jaki odsetek studentów w reprezentowanej przez Pana/Panią instytucji po ukończeniu studiów zakłada 
własną firmę?  
1 1-10% 
2 11-20% 
3 21-30% 
4 31-40% 
5 41-50% 
6 51-60% 
7 61-70% 
8 71-80% 
9 81-90% 
10 Powyżej 90% 
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[możliwość maksymalnie 3 odpowiedzi] 
R9. Które z poniższych dziedzin nauki występujących w uczelni, którą Pana/ Pani reprezentuje wykazują 
największy potencjał do tworzenia firm przez absolwentów i studentów? Proszę wskazać max. 3 
najważniejsze.  
1 Nauki przyrodnicze [przejdź do R9.A] 
2 Nauki inżynieryjne i techniczne [przejdź do R9.B] 
3 Nauki medyczne i nauki o zdrowiu [przejdź do R9.C] 
4 Nauki rolnicze [przejdź do R9.D] 
5 Nauki społeczne [przejdź do R9.E] 
6 Nauki humanistyczne [przejdź do R9.F] 
 
[filtr: jeżeli R9.1] 
R9.A Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Matematyka 
2 Nauki o komputerach i informatyka 
3 Nauki fizyczne 
4 Nauki chemiczne  
5 Nauki o ziemi i środowisku  
6 Nauki biologiczne  
7 Inne nauki przyrodnicze  

 
[filtr: jeżeli R9.2] 
R9.B Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Inżynieria lądowa  
2 Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna  
3 Inżynieria mechaniczna  
4 Inżynieria chemiczna  
5 Inżynieria materiałowa  
6 Inżynieria medyczna  
7 Inżynieria środowiska  
8 Biotechnologia środowiskowa  
9 Biotechnologia przemysłowa  
10 Nanotechnologia  
11 Inne nauki inżynieryjne i technologie  

 
[filtr: jeżeli R9.3] 
R9.C Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Medycyna ogólna  
2 Medycyna kliniczna  
3 Nauki o zdrowiu  
4 Biotechnologia medyczna  
5 Inne nauki medyczne  

 
[filtr: jeżeli R9.4] 
R9.D Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo  
2 Nauka o zwierzętach i mleczarstwie  
3 Nauki weterynaryjne 
4 Biotechnologia rolnicza  
5 Inne nauki rolnicze  

 
[filtr: jeżeli R9.5] 
R9.E Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Psychologia  
2 Ekonomia i biznes 
3 Pedagogika  
4 Socjologia  
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5 Prawo  
6 Nauki polityczne  
7 Geografia społeczna i gospodarcza  
8 Media i komunikowanie  
9 Inne nauki społeczne  

 
[filtr: jeżeli R9.6] 
R9.F Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Historia i archeologia  
2 Języki i literatura  
3 Filozofia, etyka i religia  
4 Sztuka  
5 Inne nauki humanistyczne 
 
[możliwość maksymalnie 3 odpowiedzi] 
R10. Co Pana/Pani zdaniem powstrzymuje studentów, absolwentów przez zakładaniem własnych firm? 
Proszę wskazać 3 najważniejsze czynniki. 
1 Brak dobrego pomysłu na biznes 
2 Preferencja zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy 
3 Nieznajomość źródeł finansowania 
4 Brak adekwatnych źródeł finansowania 
5 Brak wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem firmy 
6 Brak doświadczenia zawodowego 
7 Obawa przez brakiem zapotrzebowania rynku na produkty / usługi, które mogą oferować 
8 Brak dostępności kapitału ludzkiego 
9 Niechęć do ryzyka 
10 Inne czynniki. Jakie?................................................................................……………………………………………….. 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

 
[możliwość maksymalnie 3 odpowiedzi] 
R11. Co Pana/Pani zdaniem powstrzymuje pracowników naukowych przed zakładaniem firm? Proszę 
wskazać 3 najważniejsze czynniki. 
1 Brak dobrego pomysłu na biznes 
2 Preferencja pracy w oparciu o stosunek pracy 
3 Nieznajomość źródeł finansowania 
4 Brak adekwatnych źródeł finansowania 
5 Brak wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem firmy 
6 Niechęć do dzielenia się przychodami z tytułu własności intelektualnej z jednostką naukową 
7 Obawa przez brakiem zapotrzebowania rynku na produkty / usługi, które mogą oferować 
8 Nieprzychylność środowiska naukowego w stosunku do pracowników naukowych angażujących się we 

własny biznes 
9 Brak dostępności kapitału ludzkiego 
10 Niechęć do ryzyka 
11 Inne czynniki. Jakie?.................................…………………………………………………………………………………………………. 
97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
R12. Proszę ocenić w skali od 1 do 10 występowanie poszczególnych cech w środowisku studentówi 
absolwentów, gdzie 1 oznacza, że dana cecha jest na bardzo niskim poziomie, a 10 na bardzo wysokim 
poziomie. 
Cecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.1 Odpowiedzialność 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.2 Uczciwość  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.3 Otwartość(na 
informacje, idee, 
pomysły)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.4 Rzetelność 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 
Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

134 

Cecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.5 Komunikatywność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.6 Prawdomówność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.7 Akceptacja inności  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.8 Szacunek do norm 
i wartości  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.9 Przestrzeganie 
praw własności 
intelektualnej  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.10 Życzliwość  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.11 Gotowość 
wsparcia i pomocy  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.12 Dzielenie się 
wiedzą  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.13 Kreatywność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.14 Elastyczność  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.15 Gotowość do 
podejmowania ryzyka  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.16 Nadrzędność 
dobra wspólnego nad 
swoim dobrem  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.17 Etyczność 
postępowania  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.18 Dotrzymywanie 
słowa  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.19 Zrozumienie dla 
innych 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R12.20 Aktywność  
w działalności społecznej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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16.1.3 Kwestionariusz Transfer technologii  

Cz. III Kooperacyjne formy transferu technologii i spin out 
 
S1. Czy w instytucji, którą Pan/Pani reprezentuje jest Pan/Pani odpowiedzialny/-a za kwestie związane  
z komercjalizacją własności intelektualnej we współpracy z przedsiębiorstwami (licencje, sprzedaż praw 
wyłącznych, wspólna realizacja prac badawczo-rozwojowych, sprzedaż usług badawczych)? 
1 Tak [przejdź do S2.] 
2 Nie [przejdź do S1.A.] 
 
[filtr: jeśli S1.2 „Nie”] 
S1.A. Prosimy o wskazanie osoby/stanowiska lub komórki odpowiedzialnej w Pana/Pani jednostce naukowej 
za kwestie związane z komercjalizacją własności intelektualnej we współpracy z przedsiębiorstwami. 
 
Koniec ankiety. Jeśli został wskazany respondent, ankieter kontaktuje się z tą osobą.  
 
Ankieter zadaje wskazanej osobie pytanie S1. 
 
S2. W jakim modelu organizacyjnym odbywa się transfer technologii i wiedzy w jednostce, którą Pan/ Pani 
reprezentuje? 
1 Wewnętrznym – istnieje wydzielona komórka organizacyjna, która działa w ramach struktury jednostki 

[przejdź do S2.A] 
2 Wydzielonym – istnieje wydzielony ze struktury jednostki, ale w pełni kontrolowany podmiot (np. 

spółka, fundacja) [przejdź do S2.A] 
3 Niezależnym – poprzez podmiot niezależny od jednostki, który działający na jej zlecenie [przejdź do S2.G] 
4 Nie posiadamy konkretnej jednostki ani podmiotu – poszczególne zakłady/wydziały realizują działania  

w zakresie transferu technologii i wiedzy we własnym zakresie [przejdź do S3.] 
 
[filtr: jeśli S2.1 „Wewnętrznym” i/lub S2.2 „Wydzielonym”] 
P2.A Proszę oszacować strukturę zatrudnienia podmiotu podając: 
 S2.A.1 Model wewnętrzny S2.A.2 Model wydzielony 

1 Liczbę etatów merytorycznych …………………………………… ……………………………………. 

2 Liczbę etatów administracyjnych …………………………………. ………………………………… 

3 Inne, jakie?..........……….............[zapisz] ………………………………… ………………………………….. 

97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 97 97 

 

[filtr: jeśli S2.1 „Wewnętrzny”] 
S2.B Czy liczba i rodzaj stanowisk jest wystarczająca do obsługi procesów związanych z transferem 
technologii w Pana/Pani jednostce naukowej, w przypadku modelu wewnętrznego, który u Państwa 
funkcjonuje?  
1 Tak [przejdź do S3] 
2 Nie [przejdź do S2.D_1] 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do S.3] 

 

[filtr: jeśli S2.2 „Wydzielony”] 
S2C. Czy liczba i rodzaj stanowisk jest wystarczająca do obsługi procesów związanych z transferem 
technologii w Pana/Pani jednostce naukowej, w przypadku modelu wydzielonego, który u Państwa 
funkcjonuje?  
1 Tak [przejdź do S2F] 
2 Nie [przejdź do S2.D_2] 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do S2.F] 
 
[filtr: jeśli S2.B.2 „Nie”] 
S2.D_1 Ile i jakich etatów brakuje do sprawnej obsługi procesów? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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[filtr: jeśli S2.C.2 „Nie”] 
S2.D_2 Ile i jakich etatów brakuje do sprawnej obsługi procesów? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[filtr: jeśli S2.B.2 „Nie” i/lub S2.C.2 „Nie”] 
S2.E Czy zamierzają Państwo zwiększyć zatrudnienie o te etaty w najbliższym czasie? 
 S2.D.1 Model wewnętrzny S2.D.2 Model wydzielony 

1 Tak  1 1 

2 Nie  2 2 

97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ)  97 97 

 
[filtr: jeśli S2.2 „Wydzielonym”] 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S2.F Jaka jest forma organizacyjna podmiotu realizującego zadania z zakresu transferu technologii? 
1 Fundacja 
2 Spółka z o.o. / S.A. 
96 Inna, jaka?………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
[filtr: jeśli S2.3 „Niezależnym”] 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S2.G Jaki charakter ma współpraca z takim podmiotem? 
1 Sporadyczny – w miarę potrzeb 
2 Stały – umowa o charakterze długookresowym 
96Inna, jaka?………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S3. Jakie zmiany w zakresie zatrudnienia nastąpiły w komórce/podmiocie odpowiedzialnym za kwestie 
transferu technologii w jednostce, którą Pan/Pani reprezentuje w roku 2013 w porównaniu do roku 2012? 
1 Zatrudnienie wzrosło [przejdź do S3.A] 
2 Zatrudnienie zmalało [przejdź do PS.B] 
3 Zatrudnienie pozostało bez zmian [przejdź do S4] 
 
[filtr: jeśli S3.1 „Zatrudnienie wzrosło”] 
S3.A Szacunkowo o ile pełnych etatów? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
[filtr: jeśli S3.2 „Zatrudnienie zmalało”] 
S3.B Szacunkowo o ile pełnych etatów? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S4. Jakie zmiany w zakresie budżetu przeznaczonego na zadania w zakresie transferu technologii nastąpiły  
w jednostce, którą Pani / Pan reprezentuje w roku 2013 w porównaniu do roku 2012? 
1  Budżet jest większy [przejdź do S4.A] 
2  Budżet jest mniejszy [przejdź do S4.B] 
3  Finansowanie pozostało bez zmian [przejdź do S5.] 
 
[filtr: jeśli S4.1 „Budżet jest większy”] 
S4.A Szacunkowo o ile % zwiększył się budżet? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[filtr: jeśli S4.1 „Budżet jest większy”] 
S4.B Szacunkowo o ile % zmniejszył się budżet?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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S5. Proszę oszacować procentowy udział finansowania zadań wykonywanych przez komórkę/podmiot, 
środkami finansowymi pochodzącymi z następujących źródeł: 
Źródła finansowania % 

1 Dochody własne ………….. 

2 Dotacje ze źródeł zewnętrznych ………….. 

3 Środki jednostki naukowej …………. 

96 Inne, jakie?............................... ………… 

 SUMA=100% 

 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
S6. Czy Pana/Pani zdaniem posiadane zasoby materialne są wystarczające do realizacji zaplanowanych celów 
komórki/podmiotu? 
 Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 

nie 
Trudno 
powiedzieć 
(NIE 
ODCZTYWAĆ) 

S6.1 Powierzchnia biurowa 
4 3 2 1 97 

S6.2 Posiadanie własnego sprzętu 
biurowego  4 3 2 1 97 

S6.3 Posiadanie dostępu do baz 
danych dostosowanych do potrzeb 
klientów 

4 3 2 1 97 

S6.4 Dysponowanie środkami 
komunikacji w postaci telefonu, 
dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 

4 3 2 1 97 

S6.96 Inne, jakie? ……………………………… 4 3 2 1 97 

 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
S7. Na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi transferu technologii w Pana/Pani 
jednostce?  
 Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 
(NIE 
ODCZYTYWAĆ) 

S7.1 Struktura organizacyjna  
w jednostce którą reprezentuję, 
sprzyja skutecznemu działaniu  
w zakresie transferu wiedzy  
i technologii 

4 3 2 1 97 

S7.2 W mojej jednostce zarówno 
zakres obowiązków, jak  
i odpowiedzialności komórki / 
podmiotu zajmującej/-go się 
transferem wiedzy i technologii są 
jasno zdefiniowane 

4 3 2 1 97 

S7.3 Jakość wyników prac badawczo-
rozwojowych realizowanych w naszej 
jednostce naukowej jest bardzo 
wysoka 

4 3 2 1 97 

S7.4 Wyniki prac badawczo-
rozwojowych rozwojowych 
realizowanych w naszej jednostce 
naukowej mają duży potencjał 
komercjalizacyjny (możliwość 
wykorzystania w praktyce) 

4 3 2 1 97 
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 Zdecydowanie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 
zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 
(NIE 
ODCZYTYWAĆ) 

S7.5 Komórka/podmiot, który 
reprezentuję ma istotny wpływ na 
nawiązywanie współpracy  
z przedsiębiorstwami 

4 3 2 1 97 

 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
S8. Jakie zadania związane z transferem wiedzy i technologii wykonuje podmiot / komórka, którą Pan/ Pani 
reprezentuje?  
1 Pozyskiwanie klientów zainteresowanych zakupem/licencją praw własności intelektualnej 
2 Zarządzanie własnością intelektualną 
3 Promocja osiągnięć naukowych  
4 Pomoc w tworzeniu firm spin out / spin off  
5 Nawiązywanie współpracy z biznesem na potrzeby projektów B+R, w których jednostka naukowa/ 

badawcza jest partnerem konsorcjum 
6 Informacja i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów/absolwentów itd. 
7 Szkolenia dla pracowników naukowych, studentów / absolwentów 
8 Działania networkingowe 
9 Pozyskiwanie funduszy ze środków krajowych i UE w ramach programów krajowychi międzynarodowych 

na realizację badań przez jednostkę 
96 Inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………… 
 
S9. Jaki jest szacunkowy udział poszczególnych typów działań zrealizowanych przez Pani/Pana 
podmiot/komórkę/stanowisko w 2013 roku? Uwaga dla ankietera % powinny się sumować do 100 %. 
Typ działań % 

1 Informacyjne ……………. 

2 Doradcze ……………. 

3 Szkoleniowe …………… 

4 Networkingowe i promocyjne …………… 

5 Administracyjne …………… 

96 Inne, jakie………………………………….. ………….. 

 SUMA=100% 

 
S10. Czy podmiot/komórka, którą Pan/Pani reprezentuje, posiada strategię działania w formie 
zatwierdzonego przez władze jednostki/podmiotu dokumentu? 
1 Tak [przejdź do P11] 
2          Nie [przejdź do P12] 
97       Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do P12] 
 
[filtr: jeśli S10.1 „Tak”] 
S11. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem działania podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje są powiązane  
z zapisami strategii?  
1 Bardzo silnie 
2 Raczej silnie 
3 Raczej słabo 
4 Bardzo słabo 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
S12. Jakie są plany rozwoju na najbliższe lata związane z rozwojem stanowiska/komórki/podmiotów zakresie 
związanym z transferem technologii?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
S13. Jakie trwałe produkty powstały w wyniku działań mających na celu wsparcie transferu technologii  
i wiedzy w jednostce naukowej, którą Pan/Pani reprezentuje? 
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1 Bazy danych technologii 
2 Bazy danych prowadzonych badań i ich rezultatów 
3 Regulacje związane z komercjalizacją praw własności intelektualnej [przejdź do P14] 
4 Spółki typu spin 
5 Portale internetowe dla naukowców 
96 Inne, jakie? ………………………… 
 
[filtr: jeśli S13.3 „Regulacje związane z komercjalizacją praw własności intelektualnej”] 
S14. Jak ocenia Pan/Pani znajomość wśród pracowników naukowych regulacji związanych z komercjalizacją 
praw własności intelektualnej powstającej w jednostce? 
1 Bardzo wysoko 
2 Raczej wysoko  
3 Raczej nisko 
4 Zdecydowanie nisko 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość wielu odpowiedzi] 
S15. Z jakimi instytucjami mają Państwo nawiązaną współpracę?  
1 Fundusze seed capital 
2 Aniołowie biznesu  
3 Fundusze venture capital 
4 Fundusze pożyczkowe 
5 Fundusze poręczeniowe 
6 Inne jednostki naukowe i uczelnie 
7 Instytucje szkoleniowe 
8 Instytucje doradcze  
96 Inne – Jakie? ……………………….. 
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
S16. Jak ocenia Pan/Pani znajomość komórki/podmiotu wśród pracowników naukowych jednostki naukowej 
i potencjalnych partnerów? Proszę o odpowiedź, na ile zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami.  
 Zdecydowanie 

się zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 
się nie 

zgadzam 

Trudno 
powiedzieć(NIE 
ODCZTYWAĆ) 

S16.1 Większość pracowników 
naukowych naszej jednostki naukowej 
wie, że nasza komórka / podmiot istnieje 

4 3 2 1 97 

S16.2 Większość pracowników 
naukowych naszej jednostki naukowej 
dobrze zna przedmiot działalności naszej 
komórki/ podmiotu 

4 3 2 1 97 

 S16.3 Oferta komórki/podmiotu jest 
adekwatna do potrzeb pracowników 
naukowych  

4 3 2 1 97 

S16.4 W większości przypadków jesteśmy 
w stanie sprostać oczekiwaniom 
pracowników naukowych, którzy 
korzystają z naszych usług 

4 3 2 1 97 

S16.5 Posiadamy rozpoznawalną markę  
i potencjalni partnerzy wiedzą jakie są 
nasze kompetencje 

4 3 2 1 97 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S17. Czy Pana/Pani zdaniem pracownicy naukowi chętnie korzystają z usług w zakresie transferu technologii 
świadczonych przez komórkę / podmiot który Pan/Pani reprezentuje?  
1 Bardzo chętnie 
2 Raczej chętnie 
3 Raczej niechętnie 
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4 Zdecydowanie niechętnie 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S18. Czy komórka/podmiot prowadzi statystyki dotyczące liczby osób, które skorzystały z usług? 
1 Tak [przejdź do S18A] 
2 Nie [przejdź do S19] 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) [przejdź do S19] 
 
[filtr: jeśli S18.1 „Tak”] 
S18.A Proszę powiedzieć ile osób skorzystało z usług komórki/podmiotu w 2013 roku: ……… oraz oszacować 
jaki jest procentowy udział tych osób w łącznej liczbie pracowników naukowych ………………………….. (jeśli 
respondent nie wie ilu pracowników naukowych zatrudnia jednostka naukowa to pole pozostawiamy puste). 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S19. Jak ocenia Pan/Pani znajomość zasad zarządzania własnością intelektualną wśród pracowników 
naukowych w Pana/Pani jednostce?  
1 Bardzo wysoko 
2 Zdecydowanie wysoko 
3 Raczej wysoko  
4 Raczej nisko 
5 Zdecydowanie nisko 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S20. Jak ocenia Pan/Pani znajomość zasad zarządzania własnością intelektualną wśród doktorantów lub 
studentów i absolwentów w Pana/Pani jednostce?  
1 Bardzo wysoko 
2 Raczej wysoko 
3 Raczej nisko 
4 Zdecydowanie nisko 
5 Nie dotyczy – jednostka naukowa nie prowadzi studiów II i III stopnia 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi w każdym wierszu] 
S21. Proszę uszeregować popularność metod komercjalizacji w Pana/Pani jednostce naukowej (1 – 
najbardziej popularna, 4 – najmniej popularna). 
S21.1 Sprzedaż licencji wyłączonych 1 2 3 4 

S21.2 Sprzedaż licencji 
niewyłącznych 

1 2 3 4 

S21.3 Sprzedaż praw wyłącznych 1 2 3 4 

S21.4 Tworzenie spółek typu spin 1 2 3 4 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S22. Jak ocenia Pan/Pani kompetencje twórców (pracowników naukowych z Pana/Pani jednostki) w zakresie 
praw własności intelektualnej i ich ochrony w procedurze krajowej? 
1 Zdecydowanie wysoko 
2 Raczej wysoko  
3 Raczej nisko  
4 Zdecydowanie nisko 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S23. Jak ocenia Pani kompetencje twórców (pracowników naukowych z Pana/ Pani jednostki) w zakresie 
praw własności intelektualnej i ich ochrony w procedurze międzynarodowej? 
1 Zdecydowanie wysoko  
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2 Raczej wysoko  
3 Raczej nisko  
4 Zdecydowanie nisko 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S24. Jaki jest w reprezentowanej przez Pana/Panią instytucji udział zgłoszeń wyników badań dokonywany 
przez pracowników naukowych, które nie spełniają kryteriów umożliwiających dokonanie skutecznego 
zgłoszenia/rejestracji praw własności intelektualnych? 
1 1-10 % 
2 11-20% 
3 21-30% 
4 31-40% 
5 41-50% 
6 51-60% 
7 61-70% 
8 71-80% 
9 81-90% 
10 Powyżej 90% 
11 Nie dotyczy – wszystkie zgłoszenia spełniają kryteria 
96 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
S25. Jaka jest aktywność jednostki w zakresie ochrony praw własności intelektualnej? Proszę podać poniższe 
dane za 2013 rok. 
   

1 Liczba zgłoszeń patentowychw 
procedurze krajowej 

…………………….. 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

2 Liczba zgłoszeń patentowychw 
procedurze międzynarodowej 

…………………… 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

3 Liczba zgłoszonych wzorów 
użytkowych w procedurze krajowej 

…………………… 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

4 Liczba zgłoszonych wzorów 
użytkowych w procedurze 
międzynarodowej 

…………………… 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

5 Liczba zgłoszonych wzorów 
przemysłowych w procedurze krajowej 

…………………… 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

6 Liczba zgłoszonych wzorów 
przemysłowych w procedurze 
międzynarodowej 

…………………… 97 Nie wiem (NIE ODCZYTYWAĆ) 

 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S26. Proszę oszacować procentowy udział praw własności intelektualnej podlegającej ochronie/rejestracji w 
jednostce, które udaje się skutecznie skomercjalizować [Ankieter może podpowiedzieć przykład: średnio 20% 
patentów / wzorów powstałych w jednostce zostaje skomercjalizowanych] 
1 1-10 % 
2 11-20% 
3 21-30% 
4 31-40% 
5 41-50% 
6 51-60% 
7 61-70% 
8 71-80% 
9 81-90% 
10 Powyżej 90% 
11 Jeszcze nie skomercjalizowaliśmy żadnego prawa własności intelektualnej 
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S27. Jaka jest skala komercjalizacji praw własności intelektualnej powstającej w jednostce poprzez:  
 Liczba umów podpisanych 

w 2013 
Trudno powiedzieć (NIE 
ODCZYTYWAĆ) 

S27.1 Licencje ……………. 97 

S27.2 Sprzedaż praw wyłącznych (przekazanie 
praw własności intelektualnej) 

…………….. 97 

S27.3 Wspólną realizację projektów B+R w 
konsorcjum z przedsiębiorstwami 

………..….. 97 

S27.4 Sprzedaż usług badawczych …………… 97 

 
[możliwość maksymalnie trzech odpowiedzi] 
S28. Które z dziedzin nauki i techniki reprezentowane w Pani / Pana jednostce mają największy potencjał do 
komercjalizacji poprzez kooperacyjne formy transferu technologii (sprzedaż patentów, licencji, wspólnej 
realizacji projektów B+R z przedsiębiorstwami itd.)? Proszę wskazać max. 3 kluczowych z poniższej listy. 
1 Nauki przyrodnicze [przejdź do S28.A] 
2 Nauki inżynieryjne i techniczne [przejdź do S28.B] 
3 Nauki medyczne i nauki o zdrowiu [przejdź do S28.C] 
4 Nauki rolnicze [przejdź do S28.D] 
5 Nauki społeczne [przejdź do S28.E] 
6 Nauki humanistyczne [przejdź do S28.F] 
 
[filtr: jeżeli S28.1] 
S28.A Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Matematyka 
2 Nauki o komputerach i informatyka 
3 Nauki fizyczne 
4 Nauki chemiczne  
5 Nauki o ziemi i środowisku  
6 Nauki biologiczne  
7 Inne nauki przyrodnicze  

 
[filtr: jeżeli S28.2] 
S28.B Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Inżynieria lądowa  
2 Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna  
3 Inżynieria mechaniczna  
4 Inżynieria chemiczna  
5 Inżynieria materiałowa  
6 Inżynieria medyczna  
7 Inżynieria środowiska  
8 Biotechnologia środowiskowa  
9 Biotechnologia przemysłowa  
10 Nanotechnologia  
11 Inne nauki inżynieryjne i technologie  

 

[filtr: jeżeli S28.3] 
S28.C Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Medycyna ogólna  
2 Medycyna kliniczna  
3 Nauki o zdrowiu  
4 Biotechnologia medyczna  
5 Inne nauki medyczne  
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[filtr: jeżeli S28.4] 
S28.D Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo  
2 Nauka o zwierzętach i mleczarstwie  
3 Nauki weterynaryjne 
4 Biotechnologia rolnicza  
5 Inne nauki rolnicze  
 
[filtr: jeżeli S28.5] 
S28.E Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Psychologia  
2 Ekonomia i biznes 
3 Pedagogika  
4 Socjologia  
5 Prawo  
6 Nauki polityczne  
7 Geografia społeczna i gospodarcza  
8 Media i komunikowanie  
9 Inne nauki społeczne  

 
[filtr: jeżeli S28.6] 
S28.F Czy w ramach tej dziedziny nauki największy potencjał Pana/Pani zdaniem wykazuje: 
1 Historia i archeologia  
2 Języki i literatura  
3 Filozofia, etyka i religia  
4 Sztuka  
5 Inne nauki humanistyczne 
 
[możliwość maksymalnie 3 odpowiedzi] 
S29. W jaki sposób tworzone są w Państwa jednostce konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, powołane do 
wspólnej realizacji projektów B+R? Proszę uszeregować wzrastająco 3 najczęściej występujące sposoby, gdzie 
1 oznacza najczęściej występujący sposób. 
1 Poprzez kontakty osobiste pracowników naukowych wypracowane w trakcie kariery naukowej 
2 Poprzez kontakty wynikające z aktywności przedsiębiorców, którzy znaleźli naszą jednostkę korzystając z 

publicznych źródeł informacji 
3 Poprzez kontakty wynikające z aktywności naszej komórki / podmiotu zajmującego się transferem 

technologii 
4 Poprzez kontakty wynikające ze współpracy naszej komórki / podmiotu z innymi jednostkami 

naukowymi 
5 Nie dotyczy – nasza jednostka naukowa nie tworzy konsorcjów z przedsiębiorstwami w celu wspólnej 

realizacji projektów B+R 
96Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Część III Spółki spin-out 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S30. Czy zakres zadań realizowanych przez Pana/ Pani komórkę/podmiot obejmuje również komercjalizację 
poprzez spółki spin-out? Poprzez spółkę spin-out rozumiemy spółkę wdrażającą wyniki badań naukowych lub 
prac rozwojowych prowadzonych w jednostce, w której udziały lub akcje obejmuje jednostka naukowa lub 
jej spółka celowa. 
1 Tak [przejdź do S31] 
2 Nie [przejdź do S30.A] (odpowiedź kończąca ankietę). 
3 Nasza jednostka naukowa nie obejmuje i nie planuje obejmować udziałów/akcji w innych spółkach typu 

spin-out i nie planuje zakładać spółki celowej [przejdź do P30.A] (odpowiedź kończąca ankietę). 
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P30.A Prosimy o wskazanie osoby/ komórki administracyjnej odpowiedzialnej w Pana/Pani jednostce 
naukowej za kwestie związane z komercjalizacją wiedzy i technologii poprzez spółki spin-out.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ankieter kontaktuje się z tą osobą i zadaje ponownie pytanie 30 „Czy zakres zadań….” 
 
S31. W ilu spółkach typu spin-out Pana/Pani jednostka posiada udziały/akcje? 
1 Żadnej, ale w roku 2014 założymy pierwszą tego typu spółkę [przejdź do S32] 
2 1 – proszę podać jej nazwę [przejdź do S31.A] 
3 2-5 – proszę podać ich nazwy [przejdź do S31.A] 
4 Więcej niż 5 [przejdź do S31.A] 
 
[filtr: jeśli S31.2 lub S31.3 lub S31.4] 
P31.A Proszę podać jej/ich nazwy. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
[filtr: jeśli S31.2 lub S31.3 lub S31.4] 
P31.B W jakich branżach działa/-ją ta/-e spółka/-i?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
S32. Czy w Pana/Pani jednostce naukowej funkcjonuje tzw. spółka celowa obejmująca udziały lub akcje w 
spółkach kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych 
prowadzonych w jednostce? 
1 Tak [przejdź do S34] 
2 Nie [przejdź do S33] 
97        Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ)[przejdź do S33] 
 
[filtr: jeśli S32.2 „Nie”] 
S33. Czy planują Państwo w przyszłości założyć taką spółkę i angażować się poprzez nią w spółki typu spin? 
1 Tak [przejdź do S33.A] 
2 Nie [przejdź do S33.B] 
 
[filtr: jeśli S33.1 „Tak”] 
S33.A Co powstrzymywało Pana/Pani jednostkę przed założeniem spółki celowej? 
1 Brak zasobów materialnych – biura, wyposażenia itd. 
2 Brak niezbędnej wiedzy  
3 Brak doświadczenia w zarządzaniu taką spółką 
4 Brak ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje 
5 Brak motywacji – na chwilę obecną są ważniejsze sprawy 
6 Brak przekonania, że jej założenie jest uzasadnione ekonomicznie 
96 Inne, jakie? ………………………………………………………… 
 
[filtr: jeśli S33.2 „Nie”] 
S33.B Co powstrzymuje Pana/Pani jednostkę przed założeniem spółki celowej? 
1 Brak zasobów materialnych – biura, wyposażenia itd. 
2 Brak niezbędnej wiedzy  
3 Brak doświadczenia w zarządzaniu taką spółką 
4 Brak ludzi posiadających odpowiednie kwalifikacje 
5 Brak motywacji – na chwilę obecną są ważniejsze sprawy 
6 Brak przekonania, że jej założenie jest uzasadnione ekonomicznie 
96 Inne, jakie? ………………………………………………………… 
 
[możliwość jednej odpowiedzi] 
S34. Jak ocenia Pan/Pani skalę zainteresowania zakładaniem spółek spin-out w Pana/Pani jednostce? 
1 Bardzo wysoko 
2 Raczej wysoko 
3 Raczej nisko  
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4 Bardzo nisko. 
97 Trudno powiedzieć (NIE ODCZYTYWAĆ) 
 
[możliwość maksymalnie czterech odpowiedzi] 
S35. Jakie są Pana/Pani bariery zakładania spółek spin-out? Proszę wskazać maks. 4 najważniejsze czynniki.  
1 Brak dobrego pomysłu na biznes 
2 Rezultaty naszych prac badawczo-rozwojowych nie gwarantują uzyskania przewagi konkurencyjnej dla 

spółki, które będzie je wdrażać 
3 Niska motywacja pracowników jednostki  
4 Niejasne przepisy prawa 
5 Duży poziom biurokracji związanej z wykorzystaniem majątku jednostki 
6 Nieznajomość źródeł finansowania 
7 Brak wiedzy na temat aspektów prawnych związanych z prowadzeniem spółki 
8 Obawa przez brakiem zapotrzebowania rynku na produkty / usługi, które mogą oferować 
9 Nieprzychylność środowiska naukowego w stosunku do pracowników naukowych angażujących się we 

własny biznes 
10 Niechęć do ryzyka dyrekcji jednostki naukowej 
96 Inne czynniki. Jakie? ………………………………………….……………………………………………………………………. 
97 Trudno powiedzieć Nie odczytywać) 
 
S36. W ilu nowych spółkach spin-out jednostka naukowa (lub spółka celowa) planuje objąć udziały/akcje do 
końca 2014 roku? 
1 Żadnej, do końca roku 2014 nie obejmiemy udziałów/akcji w nowych spółkach spin-out. 
2 1 
3 2 
4 3 lub więcej 



 
 
 
 

 

 

 Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

 146 

16.2 Kwestionariusz CAWI 
 

1. W jakiej jednostce naukowej jest Pan/-i zatrudniony/-a? Jeśli więcej niż jednej, proszę podać tę, która 
ma charakter dominujący pod względem wymiaru czasu pracy. 

�  Szkoła wyższa 

�  Instytut badawczy 

�  Jednostka naukowa PAN 

�  Żadna z powyższych (odpowiedź wykluczająca – koniec ankiety) 
 

2. Czym dla Pana/-i jest przedsiębiorczość akademicka? Proszę zaznaczyć wszystkie odpowiedzi, które 
Pana/-i zdaniem wpisują się w pojęcie przedsiębiorczości akademickiej. 

� Aktywne poszukiwanie pracy przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  
w innowacyjnych firmach 

� Zakładanie przedsiębiorstw przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych  

� Sprzedaż i udzielanie licencji do praw własności intelektualnej, która powstaje w jednostce naukowej. 

� Aktywność w organizacjach studenckich oraz kołach naukowych 

� Obejmowanie przez jednostkę naukową udziałów / akcji w spółkach w zamian za wnoszenie praw 
własności intelektualnej. 

� Inne, jakie? …………………………………………………………….. 
 

3. Proszę wskazać maksymalnie 3 dziedziny nauki i techniki, w których prowadzi Pan/-i badania 
naukowe: 

� Matematyka � 3.1. 

� Nauki o komputerach i informatyka � 3.2. 

� Nauki fizyczne � 3.3. 

� Nauki chemiczne � 3.4. 

� Nauki o ziemi i środowisku � 3.5. 

� Nauki biologiczne � 3.6. 

� Inne nauki przyrodnicze � 3.7. 

� Inżynieria lądowa � 3.8. 

� Elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna � 3.9. 

� Inżynieria mechaniczna � 3.10. 

� Inżynieria chemiczna � 3.11. 

� Inżynieria materiałowa � 3.12. 

� Inżynieria medyczna � 3.13. 

� Inżynieria środowiska � 3.14. 

� Biotechnologia środowiskowa � 3.15. 

� Biotechnologia przemysłowa � 3.16. 

� Nanotechnologia � 3.17. 

� Inne nauki inżynieryjne i technologie � 3.18. 

� Medycyna ogólna � 3.19. 

� Medycyna kliniczna � 3.20. 

� Nauki o zdrowiu � 3.21. 

� Biotechnologia medyczna � 3.22. 

� Inne nauki medyczne � 3.23. 

� Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo � 3.24. 

� Nauka o zwierzętach i mleczarstwie � 3.25. 

� Nauki weterynaryjne � 3.26. 

� Biotechnologia rolnicza � 3.27. 

� Inne nauki rolnicze � 3.28. 

� Psychologia � 3.29. 

� Ekonomia i biznes � 3.30. 

� Pedagogika � 3.31. 
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� Socjologia � 3.32. 

� Prawo � 3.33. 

� Nauki polityczne � 3.34. 

� Geografia społeczna i gospodarcza � 3.35. 

� Media i komunikowanie � 3.36. 

� Inne nauki społeczne � 3.37. 

� Historia i archeologia � 3.38. 

� Języki i literatura � 3.39. 

� Filozofia, etyka i religia � 3.40. 

� Sztuka � 3.41. 

� Inne nauki humanistyczne � 3.42. 

� Żadne z powyższych – nie prowadzę badań naukowych � 4. 
 

Pytanie/-a rozgałęziające, jeśli w pytaniu 3 respondent zaznaczył co najmniej 1 dziedzinę nauki: 
3.1 Wskazał/-a Pan/-i Matematykę jako dziedzinę, w której prowadzi Pan/-i badania naukowe. W jakim 

stopniu zgadza się Pan/-i z następującymi stwierdzeniami, w odniesieniu do tej dziedziny nauki? 
 Zdecydowanie się 

zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Nie mam 
zdania 

Ta dziedzina nauki ma bardzo 
duży potencjał aplikacyjny  
w przedsiębiorstwach 

�   �   �   �   �   

Ta dziedzina nauki stoi na bardzo 
wysokim poziomie w woj. 
Mazowieckim 

�   �   �   �   �   

Znam co najmniej 2 przykłady 
praktycznego wykorzystania 
wyników badań mojej jednostki 
naukowej w tej dziedzinie 

�   �   �   �   �   

W naszej jednostce wyniki badań 
w tej dziedzinie mają dużą szansę 
na znalezienie praktycznego 
zastosowania 

�   �   �   �   �   

W tej dziedzinie dominują 
badania podstawowe i nie mają 
bezpośredniego zastosowania  
w działalności gospodarczej 

�   �   �   �   �   

 
3.2 Wskazał/-a Pan/-i Naukę o komputerach i informatykę jako dziedzinę, w której…. (pytania od 3.2 do 

3.42 dla pozostałych dziedzin) 
 
4. Czy w Pana/-i jednostce naukowej funkcjonuje instytucja zajmująca się wspieraniem 

przedsiębiorczości akademickiej? 

�  Tak, funkcjonuje/-ą. Korzystałem z jej/ich usług � 4.1. 

�  Tak, funkcjonuje, ale nie korzystałem z jej/ich usług � 4.2. 

�  Nie funkcjonuje. � 5. 

�  Nie wiem � 5. 
 

[filtr: jeśli Pytanie 4 odp. 1 „Tak, funkcjonuje/-ą. Korzystałem z jej/ich usług] 
4.1 Proszę podać nazwę tej/tych instytucji i ocenić przydatność jej/ich usług. Proszę ocenić maksymalnie 3 

instytucje. Jeśli Pana/-i zdaniem jest ich więcej, proszę wybrać najbardziej aktywne z nich. 
Proszę podać nazwę 
instytucji (lub jej nazwę 
skróconą) 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była zdecydowanie 
przydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była raczej 
przydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była raczej 
nieprzydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am była 
zdecydowanie 
nieprzydatna 

 
………………………………….. 

�   �   �   �   

 �   �   �   �   
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Proszę podać nazwę 
instytucji (lub jej nazwę 
skróconą) 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była zdecydowanie 
przydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była raczej 
przydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am 
była raczej 
nieprzydatna 

Pomoc jaką 
uzyskałem/-am była 
zdecydowanie 
nieprzydatna 

………………………………….. 

 
………………………………….. 

�   �   �   �   

 
[filtr: jeśli Pytanie 4 odp. 2 „Tak, funkcjonuje/-ą, ale nie korzystałem z jej/ich usług] 
4.2 Dlaczego nie skorzystał/-a Pan/-i do tej pory z usług tej/tych instytucji? 

…………………………………………………………………………… (pole tekstowe) 

�  Nie jestem zainteresowany/a jej ofertą 

�  Świadczone usługi mają zbyt niską jakość 

�  Moje potrzeby wykraczają poza ofertę tych instytucji  

�  Inne, jakie?……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Czy w Pana/-i jednostce naukowej został przyjęty regulamin zarządzania własnością intelektualną 
powstającą w jednostce naukowej? 

�  Tak, został przyjęty i zapoznałem się z nim. � 5.1. 

�  Tak, został przyjęty, ale nie zapoznałem się z nim. � 6. 

�  Nie ma potrzeby przyjmowania takiego regulaminu gdyż zapisy dot. praw własności intelektualnej 
znajdują się w umowie o pracę. � 6. 

�  Nie został przyjęty tego typu regulamin oraz kwestia ta nie jest uregulowana w umowie o pracę. � 6. 

�  Nie wiem. � 6. 
 

[filtr: jeśli Pytanie 5 odp. 1 „Tak, został przyjęty i zapoznałem się z nim”] 
5.1 W jakim stopniu zgadza się Pan/-i z następującymi stwierdzeniami, w odniesieniu do przyjętego przez 

Pana/-i jednostkę regulaminu zarządzania własnością intelektualną? 
 Zdecydowanie się 

zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Nie mam 
zdania 

Zapisy regulaminu są przejrzyste  
i napisane językiem zrozumiałym 
dla pracowników 

�   �   �   �   �   

Zapisy regulaminu są 
sprawiedliwe i odzwierciedlają 
zaangażowanie twórców  
w tworzenie własności 
intelektualnej 

�   �   �   �   �   

Zapisy regulaminu nie są  
w praktyce stosowane 

�   �   �   �   �   

Zapisy regulaminu zachęcają 
pracowników naukowych do 
angażowania się w projekty 
badawczo-rozwojowe 

�   �   �   �   �   

Pracownicy naszej jednostki  
w większości znają ten regulamin 

�   �   �   �   �   

 
6 Co motywuje Pana/-ią do angażowania się w projekty badawczo-rozwojowe? 

� Możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia 

� Możliwość napisania ciekawej publikacji 

� Możliwość poznania innych naukowców 

� Możliwość współpracy z innymi jednostkami/przedsiębiorcami 

� Możliwość uzyskania praw własności intelektualnej do rezultatów projektu badawczo-rozwojowego 

� Możliwość poszerzenia swojej wiedzy w przedmiocie projektu badawczo-rozwojowego 

� Zdobycie doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych 

� Zwiększenie atrakcyjności materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć ze studentami 

� Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………….. 
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7 Czy w ramach swojej pracy naukowo-badawczej współpracuje Pan/-i z przedsiębiorstwami? 

�  Tak � 7.1. 

�  Nie � 7.2. 
 
[filtr: jeśli Pytanie 7 odp. 1 „Tak”] 
7.1 W jaki sposób nawiązywana jest współpraca z przedsiębiorstwami w Pana/-i jednostce? Proszę 

wskazać maksymalnie 3 najskuteczniejsze sposoby i uszeregowanie ich od 1 do 3, gdzie 3 oznacza 
najbardziej skuteczny sposób, a 1 najmniej skuteczny sposób. 

7 Kontakty osobiste wypracowane w trakcie kariery naukowej 
8 Kontakty osobiste wypracowane przez moich współpracowników 
9 Kontakty wynikające z aktywności przedsiębiorców, którzy znaleźli naszą jednostkę korzystającz 

publicznych źródeł informacji 
10 Kontakty wynikające z aktywności komórki zajmującej się transferem technologii w naszej jednostce 
11 Kontakty wynikające ze współpracy z innymi jednostkami naukowymi. 
12 Inne, jakie? ……………………………………………………………………………………………………… 

 
[filtr: jeśli Pytanie 7 odp. 2 „Nie”] 
7.2 Dlaczego w ramach swojej pracy naukowo-badawczej nie współpracuje Pan/-i z przedsiębiorstwami? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.3 W jakim stopniu zgadza się Pan/-i z następującymi stwierdzeniami, w odniesieniu do kwestii 

współpracy z przedsiębiorstwami? 
 Zdecydowanie się 

zgadzam 
Raczej się 
zgadzam 

Raczej się 
nie 
zgadzam 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam 

Nie mam 
zdania 

Współpraca z przedsiębiorstwami 
ma charakter trwały  
i długofalowy. Raz nawiązana 
współpraca kontynuowana jest w 
kolejnych latach.  

�   �   �   �   �   

Większość przedsiębiorców,  
z którymi współpracuje moja 
jednostka naukowa wynika ze 
współpracy, która została 
nawiązana w ostatnich 2-3 
latach. 

�   �   �   �   �   

Pracownicy naukowi chętnie 
dzielą się nawzajem kontaktami 
do przedsiębiorstw 
zainteresowanych współpracą  
z jednostkami naukowymi. 

�   �   �   �   �   

 
8. Ilu zna Pan/-i współpracowników ze swojej jednostki naukowej, którzy prowadzą własną działalność 

gospodarczą lub są wspólnikami spółek?  

� Nie znam w ogóle 

� 1 - 2 

� 3- 5 

� 6-10 

� Więcej niż 10 
 

9. Czy zna Pan/i firmy wywodzące się ze środowiska akademickiego – tzw. spin-off/spin-out? Jeśli tak, to 
proszę wymienić nazwy firm, które Pan/-i zna (maksymalnie 5). 

� Nie � 11. 

� Tak, jakie ……………………………………….� 10. 
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[filtr: jeśli Pytanie 9 odp. 2 „Tak”] 
10. Proszę zaznaczyć nazwy firm spin-off/spin-out, które Pan/-i zna.  

�  Comarch S.A.  

�  Read-Gene S.A. 

�  Pełna lista zostanie uzupełniona w późniejszej wersji kwestionariusza. 

 

11. Jak ocenia Pan/-i kompetencje pracowników naukowych swojej jednostki w zakresie ochrony praw 
własności intelektualnej w procedurze krajowej? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie jeden oznacza 
bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko. 

�  5 

�  4 

�  3 

�  2 

�  1 
 

12. Jak ocenia Pan/-i kompetencje pracowników naukowych swojej jednostki w zakresie ochrony praw 
własności intelektualnej w procedurach międzynarodowych? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 
jeden oznacza bardzo nisko, a 5 bardzo wysoko. 

�  5 

�  4 

�  3 

�  2 

�  1 
 

13. Czy jest Pan/-i zainteresowany/-a utworzeniem spółki, w której posiadałby/-aby Pani/-i udziały  
w zamian za wniesienie wartości niematerialnych i prawnych wynikających z pracy naukowo-
badawczej, a inwestor zewnętrzny (fundusz seed capital) wniósłby kapitał w zamian za objęcie części 
udziałów? 

�  Tak � 13.1 

�  Nie � 14. 
 
[filtr: jeśli Pytanie 13 odp. 1 „Tak”] 
13.1 W jakiej roli widzi Pan/Pani siebie w tej spółce? Proszę wskazać maksymalnie 2 opcjez poniższej listy.  

�  Członek Zarządu / Dyrektor Generalny 

�  Dyrektor ds. rozwoju (B+R) 

�  Pracownik 

�  Doradca 

�  Wyłącznie udziałowiec 

�  Inna, jaka? ……………….. 
 
[filtr: jeśli Pytanie 13 odp. 1 „Tak”] 
13.2 Jaką kwotę byłby/ Pan/Pani w stanie zainwestować we wdrożenie rezultatów swojej pracy 

doktorskiej zakładając, że pozyskałby/ pozyskałaby Pan/Pani inwestora/przedsiębiorcę gotowego/-
ych zainwestować brakującą kwotę? 

�  Do 5 tys. zł 

�  Więcej niż 5 i mniej niż 20 tys. zł 

�  Więcej niż 20 i mniej niż 35 tys. zł 

�  Więcej niż 35 i mniej niż 50 tys. zł 

�  Więcej niż 50 i mniej niż 100 tys. zł 

�  Więcej niż 100 tys. zł 
 

14. Czy zna Pan/- fundusze kapitału zalążkowego (tzw. seed capital), które inwestują w innowacyjne 
przedsięwzięcia biznesowe na początkowym etapie ich rozwoju, w tym również takie, które polegają 
na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych? 
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�  Tak � 14.1 

�  Nie � 15. 
 
[filtr: jeśli Pytanie 14 odp. 1 „Tak”] 
14.1 Proszę wskazać nazwę/-y instytucji zarządzającej/-ych tego typu funduszem (maksymalnie 3). 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
15. Proszę ocenić w skali od 1 do 10 częstość występowania poszczególnych cech w środowisku 

pracowników naukowych w Pani / Pana jednostce naukowej. 1 oznacza, że występowanie danej cechy 
jest bardzo rzadkie, a 10 na bardzo częste .  

Cecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kompetencje �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Odpowiedzialność �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Uczciwość  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Otwartość (na 
informacje, idee, 
pomysły)  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Rzetelność �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Komunikatywność  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Prawdomówność  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Akceptacja inności  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Szacunek do norm  
i wartości  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Przestrzeganie praw 
własności intelektualnej  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Życzliwość  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Gotowość wsparcia  
i pomocy  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Dzielenie się wiedzą  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Kreatywność  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Elastyczność  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Gotowość do 
podejmowania ryzyka  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Nadrzędność dobra 
wspólnego nad swoim 
dobrem  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Etyczność 
postępowania  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Dotrzymywanie słowa  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Zrozumienie dla innych �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Aktywność  
w działalności 
społecznej 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

 
16. Jak jest Pana/-i łączny staż pracy naukowej?  

�  Poniżej 2 lat 

�  Powyżej 2 lat a mniej niż 5 lata 

�  Powyżej 5 lat a mniej niż 10 lat 

�  Powyżej 10 lat a mniej niż 20 lat 

�  Powyżej 20 lat 
 
17. Jaki posiada Pan / Pani stopień / tytuł naukowy? 

�  Doktor 

�  Doktor habilitowany 

�  Profesor  
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18. Jaki posiada Pani / Pan łączny staż pracy w sektorze przedsiębiorstw?  

� Nie posiadam  

� Poniżej 1 roku 

� Powyżej 1 roku a mniej niż 3 lata 

� Powyżej 3 lat a mniej niż 5 lat 

� Powyżej 5 lat a mniej niż 7 lat 

� Powyżej 7 lat 
 
19. Płeć 

� Kobieta  

� Mężczyzna 
 

20. Wiek  

� Poniżej 35 lat 

� 35 - 45 lat 

� 46 – 55 lat 

� 56-65 lat 

� 66 lat i więcej  
 

21. Na jakim stanowisku jest Pan/- zatrudniona: 

�  Pracownik naukowy 

�  Pracownik naukowo – dydaktyczny  

�  Pracownik dydaktyczny 

�  Pracownik naukowo – techniczny  

�  Inne, jakie?  



 
 
 
 

 

 

 Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 

 

 153 

16.3 Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych 
 

16.3.1 Indywidualny wywiad pogłębiony z IOB 
 
1.  Co rozumie Pani / Pan pod pojęciem przedsiębiorczości akademickiej? 
 
            Jeśli są rozbieżności co do rozumienia tego terminu, moderator wyjaśnia jaką definicję przyjęliśmy  

w niniejszym badaniu. 
2. Proszę przedstawić instytucję, którą Pani / Pan reprezentuje oraz scharakteryzować działania jakie 

podejmują Państwo w obszarze wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. 
3. Którą z form przedsiębiorczości akademickiej (przedsiębiorczość studentów i absolwentów/ 

kooperacyjne formy transferu technologii / tworzenie spółek spin out ) wspierają Państwo  
w największym stopniu? Czy jest uwarunkowany taki profil działalności reprezentowanej przez 
Panią/Pana instytucji? 

4. Jak ocenia Pani / Pan zakres działań prowadzonych przez Pani / Pana instytucję w kontekście wsparcia 
przedsiębiorczości oraz ich dopasowania do specyfiki grup docelowych (studentów, absolwentów, 
doktorantów, pracowników naukowych, jednostek naukowych)?  

5. Jakie trwałe rezultaty tych działań może Pani / Pan wymienić? Pod pojęciem trwałe rezultaty działań 
mamy na myśli…... 

6. Jak ocenia Pani obecny stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu? Jak 
wygląda sytuacja w tym obszarze w odniesieniu do innych regionów kraju? Jakie są Pani / Pana zdaniem 
przyczyny obecnego stanu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu?  

7. Proszę biorąc pod uwagę przedmiot działalności instytucji, którą Pani/Pan reprezentuje, wyróżnić 
branże, dla których charakterystyczna jest/są: ?przedsiębiorczość studentów i absolwentów, 
kooperacyjne formy transferu technologii, spółki spin out). W jaki sposób branże te wpływają na 
gospodarkę regionu?  

8. Jakie są Pani / Pana zdaniem główne bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w kraju i na 
Mazowszu?  

9. Jakie działania powinny zostać podjęte aby zminimalizować te bariery?  
10. Kto powinien podejmować wymienione przez Panią/Pana działania? 
11. Jak ocenia Pani / Pan poziom kapitału społecznego wśród poszczególnych aktorów związanych  

z przedsiębiorczością akademicką ( w szczególności wśród studentów, absolwentów, pracowników 
naukowych, władz jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych i uczelni)?  

12. Czy instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką wpływają lub mogą wpływać na poziom 
kapitału społecznego wśród wspomnianych grup? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

13. Czy zna Pan / Pani jakieś dobre praktyki w obszarze wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, które 
występują na Mazowszu oraz w innych regionach kraju? Proszę je opisać. Co Pani/Pana zdaniem 
przyczyniło się do sukcesu podmiotów, które Pani/Pan wymieniła? Jakie wnioski dla instytucji 
wspierających przedsiębiorczość akademicką można wyciągnąć na podstawie wymienionych przez 
Pana/Panią dobrych praktyk? 

14. Czy zna Pani / Pan przykłady spółek spin out powstałych w mazowieckich jednostkach naukowych? Jeśli 
tak to jakie to spółki?  

15. Czy chciał(a)by Pani/Pan coś dodać?  
16. Dziękuję bardzo za rozmowę. 
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16.3.2 Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem spółki spin – off / spin - out 
 

1. Jaki jest profil działalności firmy, którą Pani / Pan reprezentuje? W jakiej branży działa firma jakie 
produkty / usługi oferuje? Jakie są grupy ich odbiorców? 

2. Jaka jest historia firmy? Kiedy została utworzona i przez kogo? Co skłoniło Państwa do założenia spółki? 
3. Proszę przedstawić sylwetki założycieli firmy oraz stanowiska zajmowane w spółce.  
4. Jaka jest wielkość firmy, struktura zatrudnienia, struktura udziałowa? 
5. Jakie są powiązania wspólników spółki z sektorem nauki?  
6. Na jakiej własności intelektualnej opiera się działalność spółki i jak przebiegał proces jej komercjalizacji 

w kontekście następujących aspektów: identyfikacja, ochrona i wycena własności intelektualnej, 
stworzenie planu komercjalizacji, pozyskanie finansowania i wdrożenie planu komercjalizacji? 

7. Czy w toku komercjalizacji korzystali Państwo z usług podmiotów wspierających przedsiębiorczość 
akademicką (np. centra transferu technologii, inkubatory, dostawcy kapitału, brokerzy innowacji itd.)? 
Jeśli tak, z jakich instytucji i jak ocenia Pani / Pan przebieg i jakość świadczonych usług?  

8. Dlaczego wybrali Państwo właśnie tę metodę komercjalizacji – poprzez spółkę spin off / spin out? 
9. Czy w toku komercjalizacji Pani / Pana firma natrafiła na jakieś problemy / bariery? Na jakim etapie? 

Czego one dotyczyły? Jak udało się je rozwiązać?  
10. Jak ocenia Pan popularność tej formy komercjalizacji w środowisku naukowym? Proszę o uzasadnienie 

odpowiedzi. 
11. Jakie są plany rozwojowe firmy na najbliższe lata?  
12. Jakie czynniki zaliczył(a)by Pan/Pani do źródeł przewagi konkurencyjnej firmy?  
13. Czy zna Pani / Pan przykłady innych spółek spin out powstałych w mazowieckich jednostkach 

naukowych? Jeśli tak to jakie to spółki?  
14. Czy zna Pani / Pan jakieś dobre praktyki w obszarze wsparcia przedsiębiorczości akademickiej, które 

występują na Mazowszu oraz w innych regionach kraju? Co można uznać za czynniki sukcesu 
wymienionych przez Panią / Pana przykładów? 

 

16.3.3 Indywidualny wywiad pogłębiony ze studentami 

1. Co rozumie Pani / Pan pod pojęciem przedsiębiorczości akademickiej? 
             Jeśli są rozbieżności co do rozumienia tego terminu moderator wyjaśnia jaką definicję przyjęliśmy  

w niniejszym badaniu. 
2. Z jakimi działaniami w zakresie przedsiębiorczości akademickiej zetknęła się Pani / Pan? Kto realizował te 

działania i w jakim charakterze Pani / Pan w nich uczestniczył? Czy któreś z tych działań / projektów 
można nazwać dobrymi praktykami w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej? 

3. Jak wygląda kwestia wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Pani / Pana uczelni / jednostce 
naukowej? Jakie działania są realizowane? Przez jakie instytucje? Czy korzystał/korzystała z nich Pani / 
Pan? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak ocenia Pani realizację tych działań w kontekście swoich potrzeb?  

4. Jakiego wsparcia brakuje studentom z Pani / Pana uczelni w obszarze przedsiębiorczości akademickiej? 
5. Czy planuje Pani / Pan założyć własną firmę? Jeśli tak, moderator pyta o założenia biznesowe. 
6. Jak Pani / Pan sądzi jaka jest popularność wśród Pani / Pana kolegów prowadzenia własnej firmy zamiast 

pracy w oparciu o stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne po ukończeniu studiów? Jak ocenia Pan 
stopień występowania tego zjawiska? Czy można zauważyć jakieś branże, które cieszę się największą 
popularnością studentów / absolwentów zakładających firmy? 

7. Co Pani / Pana zdaniem powstrzymuje studentów / absolwentów przez zakładaniem własnych firm? Na 
ile program studiów pozwala studentom / absolwentom zdobyć wiedzę związaną z prowadzeniem firmy, 
a także na ile nabyta w toku studiów wiedza pozwala podjąć racjonalną decyzję o założeniu własnej 
firmy?  

8. Co Pani / Pana zdaniem decyduje o sukcesie firm zakładanych przez studentów / absolwentów? 
9. Jak ocenia Pani / Pan poziom kapitału społecznego wśród poszczególnych aktorów związanych  

z przedsiębiorczością akademicką (w szczególności wśród studentów, absolwentów, pracowników 
naukowych, władz jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych i uczelni)? 

10. Czy instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką wpływają lub mogą wpływać na poziom 
kapitału społecznego wśród wspomnianych grup? Jeśli tak, to w jaki sposób?  
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11. Czy zna Pani / Pan przykłady firm utworzonych przez Pani / Pana kolegów studentów / absolwentów? 
Jeśli tak, to jakie to firmy?  

 

16.3.4 Indywidualny wywiad pogłębiony z przedstawicielem jednostki naukowej  

1. Co rozumie Pani / Pan pod pojęciem przedsiębiorczości akademickiej? 
            Jeśli są rozbieżności co do rozumienia tego terminu moderator wyjaśnia jaką definicję przyjęliśmy  

w niniejszym badaniu. 
2. Proszę przedstawić instytucję, którą Pani / Pan reprezentuje oraz scharakteryzować działania jakie 

podejmują Państwo w obszarze wsparcia przedsiębiorczości akademickiej?  
3. Którą z form przedsiębiorczości akademickiej (przedsiębiorczość studentów i absolwentów/ 

kooperacyjne formy transferu technologii / tworzenie spółek spin out ) wspierają Państwow 
największym stopniu?  

4. Jak ocenia Pani / Pan zakres działań prowadzonych przez Pani / Pana instytucję w kontekście wsparcia 
przedsiębiorczości oraz ich dopasowania do specyfiki grup docelowych (studentów, absolwentów, 
doktorantów, pracowników naukowych, jednostek naukowych)? Jakie trwałe rezultaty tych działań 
może Pani / Pan wymienić?  

5. Jak ocenia Pani /Pan aktywność studentów / absolwentów / pracowników naukowych w kontekście 3 
form przedsiębiorczości akademickiej (przedsiębiorczości studentów / absolwentów / kooperacyjnych 
form transferu technologii / spółek typu spin)? Jakie są przyczyny większej i mniejszej aktywności grup 
docelowych w tych obszarach?  

6. Jak oceniłaby Pani / oceniłby Pan skalę realizacji projektów B+R w konsorcjach naukowychz udziałem 
przedsiębiorców, w których występuje ……. (nazwa jednostki naukowej)? Jaka jest skala tego zjawiska? 
Jakie są główne branże, z którymi Państwo współpracują oraz jaki jest zakres współpracy?  

7. Czy mają już Państwo tego typu projekty zakończone lub takie, w których faza badań została zakończona 
i realizowana jest faza przedwdrożeniowa? Jakie rozwiązania będą przedmiotem wdrożeń i jakie planują 
Państwo metody komercjalizacji?  

8. Jak ocenia Pani/Pan aplikacyjność wyników badań prowadzonych w jednostce naukowej(nazwa… ) do 
gospodarki?  

9. Jeśli respondent nie poruszy tej kwestii w pyt. 5 i 7 to Czy jednostka naukowa, którą Pani / Pan 
reprezentuje ma udziały w spółkach spin out? Jeśli tak, w ilu spółkach? Jaka jest wartość tych udziałów? 
Co to są za spółki? Co jest przedmiotem ich działalności ?  

10. Jak ocenia Pani obecny stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu? Jak 
wygląda sytuacja w tym obszarze w odniesieniu do innych regionów kraju? Jakie są Pani / Pana zdaniem 
przyczyny obecnego stanu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu? (jeśli respondent 
oceni negatywnie stan i/lub perspektywy). 

11. Jakie są Pani / Pana zdaniem główne bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej jednostce 
naukowej, którą Pani / Pan reprezentuje? 

12. Na którym etapie komercjalizacji pracownicy naukowi napotykają na bariery / trudności? Co ich 
zniechęca do podejmowania działań komercjalizacyjnych?  

13. Kto i jakie działania powinien podjąć, aby zminimalizować te bariery?  
14. Jak ocenia Pani / Pan poziom kapitału społecznego wśród poszczególnych aktorów związanych  

z przedsiębiorczością akademicką (w szczególności wśród studentów, absolwentów, pracowników 
naukowych, władz jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych i uczelni, instytucji otoczenia 
biznesu)? 

15. Czy instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką wpływają lub mogą wpływać na poziom 
kapitału społecznego wśród wspomnianych grup? Jeśli tak, to w jaki sposób?  

16. Czy zna Pani / Pan przykłady spółek spin out powstałych w mazowieckich jednostkach naukowych? Jeśli 
tak to jakie to spółki?  
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16.4 Scenariusz panelu ekspertów 
 

1. Na ok 5 dni przed panelem eksperci otrzymają wstępne wyniki badań, a także zakres zagadnień 
omawianych na panelu.  

Wstęp  
2. Przedstawienie się Ekspertów ze strony zespołu badawczego  
3. Ogólne zaprezentowanie tematyki badania dotyczącego przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu 

oraz oczekiwań Zamawiającego względem wniosków z badania.  
4. Przedstawienie technik, za pomocą której realizowane jest badanie  
5. Prośba o wyrażenie zgody na nagrywanie przebiegu panelu 

Wprowadzenie  
  
1. Przedstawienie się Ekspertów, uczestniczących w Panelu i skrótowe przedstawienie obszarów swoich 

zainteresowań zawodowych związanych z przedsiębiorczością akademicką.  
2. Prezentacja i dyskusja nad wstępną wersją raportu z badania ewaluacyjnego i wnioskówz badania  

Przebieg panelu  
Każdy z bloków tematycznych będzie miał następujący przebieg  
� I Runda: Swobodne wypowiedzi uczestników Panelu  
� II Runda: Podsumowania i indywidualne konkluzje uczestników Panelu.  
� III Runda: Zebranie i uporządkowanie przedstawionych ekspertyz przez Ewaluatorów  
� Generalizacja i ostateczne konkluzje.  

Bloki tematyczne 
 
I. Diagnoza stanu rozwoju przedsiębiorczości w Polsce na świecie  

 
1. Jaki jest obecny stan rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i w krajach, w których 

przedsiębiorczość akademicka ma duże znaczenie (np. USA oraz Wielka Brytania)? 
2. Jakie są przyczyny obecnego stanu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce i w krajach,  

w których przedsiębiorczość akademicka ma duże znaczenie? 
3. Jakie zmiany w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej nastąpiły w Polsce i na świecie na 

przełomie ostatnich 10 lat?  
4. Jakie są czynniki sukcesu przedsiębiorczości akademickiej w tych krajach?  

 
II. Przedsiębiorczość akademicka na Mazowszu  

 
1. Jakie trendy ilościowe i jakościowe można dostrzec w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 

na Mazowszu? 
2. Jaka jest skala występowania poszczególnych form przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu? 
3. Jaki jest przedmiot działalności firm odpryskowych powstałych na terenie województwa 

mazowieckiego? Czy można wskazać koncentrację branżową 
 

III. Potencjał przedsiębiorczości akademickiej do budowy inteligentnych specjalizacji regionów 
 

1. Jakie są branże mające szczególny potencjał dla rozwoju poszczególnych form przedsiębiorczości 
akademickiej w Polsce i na Mazowszu? 

2. Które z tych branż wpisują się w specjalizację regionu? 
 

IV. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 
 

1. Jakie są bariery rozwoju poszczególnych form przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu?  
2.  W jaki sposób można sklasyfikować te bariery? 
3. Jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć te bariery? 
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V. Kapitał społeczny dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej  
 

1. Jakie czynniki determinują budowanie kapitału społecznego wśród aktorów przedsiębiorczości 
akademickiej?  

2. W jaki sposób instytucje wspierające przedsiębiorczość akademicką wpływają na poziom kapitału 
społecznego wśród grup docelowych? 

 
VI. Dobre praktyki w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 

 
1. Jakie dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości akademickiej można wyróżnić w kraju i na 

Mazowszu?  
2. Jakie czynniki zadecydowały o sukcesie komercyjnym poszczególnych form przedsiębiorczości 

akademickiej w kraju i na Mazowszu? 
 

VII. Dyskusja nad wnioskami i rekomendacjami wynikającymi z badania  
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Wykonawcy: Bluehill Sp. z o.o oraz Quality Watch Sp. z o.o.  
 
BLUEHILL TO: 
 

• podmiot łączący cechy thinktanku, grupy eksperckiej i firmy konsultingowej; 

• grupa dostarczająca rozwiązania dla sektora government (publicznego), uczelni wyższych, instytucji 
pozarządowych oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw; 

• dostawca usług dla różnych branż, posiadający kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie 
doradcze, badawcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, organizacyjne i operacyjne;  

• więcej niż nowa jakość na rynku, to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynkowe w zakresie 
świadczenia profesjonalnych usług i dostarczania kompleksowych rozwiązań.  

 
Quality Watch to: 
 

• firma, w której doświadczenie każdej z kluczowych osób przekracza 15 lat i łącznie 1000 projektów, 
podmiot świadczący kompleksowe usługi konsultingowo-badawcze; 

• zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie usług dla biznesu, marketingu, finansów, badań 
i doradztwa;  

• usługodawca dla największych i najlepszych firm na polskim rynku, w tym kilku spółek WIG30 -  indeksu 
giełdowego, 30 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych; 

• firma, której wyróżnikiem jest ogromny nacisk na jakość i nastawienie na potrzeby partnerów oraz ich 
klientów; 

• firma realizująca projekty zarówno w całym kraju  (współpracująca stale z ponad 1000 osób), jak i na 
rynkach międzynarodowych (m.in. Holandia, Szwecja, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, 
Chiny); 

• agencja posiadająca doświadczenie w projektach różnorodnych branż, takich jak: bankowość  
i finanse, FMCG, detaliczne sieci handlowe, usługi logistyczne i transportowe, turystyka, 
telekomunikacja, doradztwo gospodarcze, usługi marketingowe, przemysł surowcowy, sektor publiczny 
czy segment beneficjentów dotacji unijnych; 

• stale rozwijająca się jednostka, wdrażająca własne innowacyjne rozwiązania (IT), pozwalające 
na skuteczne funkcjonowanie w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu. 

 
Kontakt: 
 

 
 
 
 
 

Bluehill Sp. z o.o. 
ul. Nabielaka 6/5,  
00-743 Warszawa 
 
www.bluehill.pl  
 
tel.: (+48) 22 100 69 26 
fax: (+48) 22 100 14 97 
mail: office@bluehill.pl  

 


