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MODEL WSPÓŁPRACY POLSKICH 
POLITECHNIK Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI 

– IDENTYFIKACJA I KIERUNKI ROZWOJU

Wprowadzenie

Niska pozycja Polski w Europie i na świecie pod względem innowacyjności gospo-
darki zmusza badaczy do analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. Celem badań było 
wskazanie kierunków ewolucji obecnego modelu współpracy polskich politechnik 
z przedsiębiorstwami, by w większym niż dotychczas wymiarze przekładała się ona 
na wzrost korzyści z niej wynikających.

Szukano odpowiedzi na trzy pytania badawcze:
1. w jakim kierunku zmianie powinien ulec dominujący model działania uczelni 

technicznych?
2. jakie zmiany są pożądane na poziomie stosowanego modelu biznesowego uczelni?
3. jaki powinien być kierunek ewolucji stosowanego obecnie modelu tworzenia, 

rozwoju i komercjalizacji innowacji technicznych?
Eksploracja zjawiska obejmowała kilka etapów badawczych: badania jakościowe, 

przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankietowego, selekcję podmiotów do 
dalszych badań na podstawie ich grupowania, analizę wybranych przypadków, przy 
wykorzystaniu wywiadu pogłębionego, syntezę wyników badań i wielopłaszczy-
znową analizę zidentyfikowanego modelu. Dokonano również projekcji pożąda-
nych zmian stosowanego obecnie modelu w kierunku zwiększenia innowacyjności 
polskiej gospodarki.

* Prof. dr hab. Jacek Rybicki – Uniwersytet Gdański.
** Mgr Emilia Dobrowolska – Uniwersytet Gdański.
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Badaniom poddano 18 polskich politechnik. Jako benchmark dla typowego modelu 
współpracy, stosowanego w większości polskich politechnik, wybrano model współ-
pracy wypracowany na holenderskim Uniwersytecie Technologicznym w Delft.

1.  Wybrane koncepcje współczesnego uniwersytetu 
– analiza wielokryterialna

Dwie kwestie dotyczące znaczenia uniwersytetu i jego roli w społeczeństwie oraz 
gospodarce spotykają się z powszechnym konsensusem.

Po pierwsze, uniwersytety i instytucje badawcze odgrywają kluczową rolę w naro-
dowych systemach innowacji.

Po drugie, ich rola ulega znaczącym przemianom. Kluczowa pozycja uniwersytetów 
w systemach innowacji wynika z tego, że dają możliwość rozwoju kapitału ludzkiego 
oraz stanowią inkubatory rozwoju działalności przedsiębiorczej. Zatem zdolność pań-
stwa do rozwoju jest uzależniona od zdolności uniwersytetów do przystosowania się 
do nowej roli, jaką ma on spełniać w gospodarce narodowej. Rola uniwersytetu jest 
znacząca nie tylko dla rozwiniętych, lecz również dla rozwijających się gospodarek, 
gdyż w procesie rozwoju, jak zauważają Göransson i Brundenius [6, s. 4]:

 � uniwersytety tworzą węzły w globalnych sieciach wiedzy (ten proces można zaob-
serwować w krajach rozwiniętych, gdzie uniwersytety angażują się w nowe dzia-
łania wykraczające poza macierzyste kraje, w których funkcjonują. Przykładami 
takich inicjatyw są: MIT in China, Stockholm School of Economics in the Baltic 
States, Harvard’s Dubai Initiative, Copenhagen Business School in St. Petersburg);

 � uniwersytety stanowią bazę dla rozwoju kapitału społecznego, neutralny grunt 
łączący państwo pozbawione mechanizmów integrujących i stabilnych relacji 
z przedsiębiorstwami;

 � uniwersytety są źródłem przedsiębiorczości w krajach pozbawionych kultywo-
wania tradycji przedsiębiorczości;

 � uniwersytety dają możliwość budowania węzłów i rozwoju sieci między krajami 
rozwiniętymi a rozwijającymi się.
Śliz i M. S. Szczepański [9, s. 10] wskazują na dwie zasadnicze role, które wypełnia 

uniwersytet stanowiący symbol rozwoju cywilizacyjnego współczesnych społeczeństw.
Z jednej strony uniwersytet jest źródłem pomnażania kapitałów ludzkich, społecz-

nych i kulturowych (symbolicznych), a także wyposaża ludzi w wiedzę i umiejętno-
ści profesjonalne. Uniwersytet dodatkowo przekazuje system aksjologiczny związany 
z zaufaniem, dobrem, tolerancją, poszanowaniem każdej istoty żywej, szacunkiem 
zarówno dla siebie, jak i drugiego człowieka.

Z drugiej strony uniwersytet był i nadal jest miejscem gromadzenia i archiwizowa-
nia wiedzy naukowej, wskazań badawczych i praktycznych. W tabeli 1 przedstawiono 
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porównanie dwóch koncepcji uniwersytetu przez pryzmat różnych kryteriów analizy. 
Koncepcja uniwersytetu tradycyjnego jest częściowo osadzona w modelu działania 
Uniwersytetu Berlińskiego, stworzonego przez A. Humboldta.

Tabela 1. Analiza porównawcza dwóch koncepcji uniwersytetów

Kryterium Uniwersytet tradycyjny Uniwersytet przedsiębiorczy

Struktura władzy 
oraz rola centrum 
sterującego

Kluczowa rola władzy państwowej. 
Centrum uczelni kolegialne, rozproszone, 
z ograniczoną władzą. Uniwersytet jest 
korporacją uczonych, w której organy 
kolegialne dominują nad organami 
jednoosobowymi.

Duża autonomia uniwersytetu, przy 
wyłącznie regulacyjnej roli państwa. 
Silne centrum sterujące to władza 
administracyjna współpracująca 
z interesariuszami. Organy kolegialne 
pełnią rolę doradczą.

Struktura 
organizacyjna uczelni

Struktura stabilna, sztywna, często 
liniowa. Katedra i wydział stanowią 
podstawowe jednostki przynależności 
kadry.

Struktura elastyczna, tworzona ad hoc, 
macierzowa lub sieciowa. Jednostki 
organizacyjne zmieniają się od potrzeb 
(wydział, instytuty, katedry, zespoły, 
centra itd.). 

Relacje uczelni 
z otoczeniem

Bardzo ograniczone i pośrednie relacje 
z przemysłem i otoczeniem. Dominuje 
kształcenie teoretyczne.

Rozbudowane relacje z przemysłem 
i interesariuszami zewnętrznymi. 
Wzrastająca orientacja na praktykę.

Finansowanie 
uniwersytetu

Dominuje model finansowania uczelni 
przez państwo.

Zróżnicowane źródła finansowania, 
z malejącą rolą państwa.

Stymulujące centrum 
akademickie

Siła uniwersytetu budowana jest 
na autorytecie profesorów kierujących 
jednostkami.

Siła uniwersytetu jest budowana 
na osiągnięciach zespołów badawczych 
i dydaktycznych.

Kultura 
przedsiębiorczości

Kultura tradycyjnego uniwersytetu. Brak 
elementów kultury przedsiębiorczości. 
Wartości akademickie R. Mertona.

Zintegrowana kultura przedsiębiorczości 
oparta na wspólnej wizji, ideach, 
zwyczajach, symbolach, tradycji 
i wartościach akademickich według 
R. Mertona i J. Zimana.

Misja i strategia 
uniwersytetu

Brak sformalizowanej misji i strategii. 
Tradycyjne rozumienie misji społecznej 
jako rozwój nauki i edukacji. Wszystkie 
uniwersytety mają implicite taką samą 
misję.

Sformułowana misja i strategia. Strategia 
uwzględnia wpływ otoczenia, w tym 
również rynku i konkurencji. Uniwersytety 
przyjmują explicite zróżnicowane misje.

Podejście do zmian 
organizacyjnych

Przeważa orientacja konserwatywna, 
na status quo i podtrzymywanie struktur 
władzy.

Przeważa orientacja na zmiany, innowacje 
i przedsiębiorczość.

Przywództwo 
w uniwersytecie

Rektor wybierany w modelu kolegialnym 
i pełniący kadencyjnie role primus inter 
pares.

Władza menedżerska i administracyjna 
niekadencyjna, nominowana przez 
przedstawicieli założycieli (np. rady 
powiernicze). 

Model zarządzania Model interesariuszy z wiodącą rolą 
„oligarchii akademickiej”.

Model quasi-korporacyjny z wiodącą rolą 
kadry menedżersko-administracyjnej.

Źródło: [7, s. 73; 8, s. 23].

Polskie uniwersytety techniczne charakteryzuje dominacja władzy państwowej, 
przy braku władzy menedżerskiej, stabilna i sztywna struktura organizacyjna, wciąż 
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ograniczone relacje z przemysłem i otoczeniem, co łączy się z dominacją kształcenia 
teoretycznego. Ponadto nie występują zróżnicowane źródła finansowania uczelni, 
wciąż dominuje finansowanie z budżetu państwa.

Na uczelniach technicznych zachodzą jednak zmiany, które są charakterystyczne 
dla koncepcji uniwersytetu przedsiębiorczego: siła uniwersytetu zaczyna być budo-
wana na osiągnięciach zespołów badawczych i dydaktycznych, strategia uniwersytetu 
uwzględnia wpływ otoczenia, a także rynku i konkurencji, a działalność naukowa 
zaczyna być ukierunkowana na komercjalizację wiedzy i innowacje. Przeprowadzona 
analiza cech uniwersytetu tradycyjnego i przedsiębiorczego pozwala stwierdzić, iż 
na polskich uczelniach technicznych w większym stopniu występują cechy charaktery-
styczne dla koncepcji uniwersytetu tradycyjnego niż uniwersytetu przedsiębiorczego.

Istotnym elementem utrudniającym budowanie trwałych relacji współpracy 
naukowców i przedsiębiorców są bariery mentalne (świadomościowo-kulturowe). 
Wyniki przeprowadzonych przez autorów artykułu badań wskazują, iż naukowcy 
nie są skłonni do budowania relacji współpracy z przedsiębiorcami, ponieważ nie 
ma takiego założenia w polskiej tradycji akademickiej.

Ponadto naukowcy zwracają uwagę na brak informacji o możliwościach nawią-
zania współpracy z przemysłem. Z kolei przedsiębiorcy upatrują barier budowania 
relacji współpracy w ryzyku niepowodzenia wyników prowadzonych prac badaw-
czo- rozwojowych, braku informacji o stworzonych na uczelniach innowacjach 
technologicznych, a także braku informacji na temat możliwości pozyskania fundu-
szy na realizację prac badawczo- rozwojowych. Zarówno naukowcy, jak i przedsię-
biorcy zwracają uwagę na to, że to druga strona nie dostrzega potrzeby budowania 
relacji współpracy. Wymienione bariery nie sprzyjają budowaniu zaufania między 
naukowcami i przedsiębiorcami oraz przekładają się na brak świadomości siecio-
wego działania.

2.  Zidentyfikowany model współpracy polskich 
uczelni technicznych z przedsiębiorstwami 
w obszarze transferu wiedzy i innowacji 
– synteza wyników badań

Identyfikację modelu współpracy polskich uczelni technicznych z przedsię-
biorstwami umożliwiło przeprowadzenie badań jakościowych, przy wykorzysta-
niu kwestionariusza ankietowego, skierowanych do dyrektorów Centrów Transferu 
Technologii działających przy badanych uczelniach technicznych. Badania zostały 
przeprowadzone w okresie od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017 r. Kwestionariusz 
ankiety został skierowany do osiemnastu centrów transferu technologii. Odpowie-
dzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzieliło dziesięć podmiotów.
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Zebrane dane oraz analiza kontekstu działania uczelni pozwoliła na wyłonienie 
jednego dominującego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z przed-
siębiorstwami w obszarze transferu technologii.

Zidentyfikowany model można przedstawić z punktu widzenia dwóch perspektyw:
 � perspektywy podmiotowej,
 � perspektywy czynnościowej.

Zidentyfikowany model współpracy jest charakterystyczny dla wszystkich bada-
nych uczelni technicznych. Różnice między poszczególnymi politechnikami w stoso-
wanym modelu współpracy polegają jedynie na lokalnej lub krajowej skali działania, 
stopniu wykorzystania potencjału badawczego oraz wielkości środków finansowych, 
pozyskanych jako rezultat postępowania grantowego. Na rysunku 1 przedstawiono 
zidentyfikowany model współpracy nauki i biznesu w perspektywie podmiotowej

Rysunek. 1. Model współpracy nauki i biznesu – perspektywa podmiotowa
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Źródło: opracowanie własne.
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Obok uczelni i przedsiębiorstw istotną rolę w sieci współpracy odgrywa cen-
trum transferu technologii, stanowi punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców 
pragnących nawiązać współpracę z naukowcami, prowadzi działania promocyjne 
dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, zapewnia obsługę procesu komercja-
lizacji nowych technologii, organizuje szkolenia i konferencje mające na celu pro-
pagowanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej. Zwykle działania 
podejmowane przez centrum transferu technologii są wspierane przez Porozu-
mieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), niekiedy przez 
Enterprise Europe Network, a także Urząd Marszałkowski, który wspiera lokalne 
inicjatywy biznesowe.

Podmiotami, które powstają w wyniku współpracy naukowców i przedsiębiorców 
są spółki spin-off. Zajmują się one komercjalizacją wiedzy lub technologii wytworzo-
nych na uczelniach, a swoją działalność prowadzą często na terenie parków naukowo-
-technologicznych. Realizacja projektów badawczo-rozwojowych nie byłaby możliwa 
bez wsparcia podmiotów finansujących, czyli budżetu państwa, nielicznych podmio-
tów typu venture Capital, a także przedsiębiorstw. Ponadto realizacja interdyscypli-
narnych projektów badawczo-rozwojowych często wymaga wsparcia naukowców 
z innych uczelni krajowych i zagranicznych.

Z kolei perspektywa czynnościowa modelu przedstawia zestaw działań, których 
wykonania podejmują się podmioty dążące do komercjalizacja technologii. Model 
współpracy nauki i biznesu z perspektywy czynnościowej został zaprezentowany 
na rysunku 2.

Perspektywa czynnościowa odzwierciedla dwie ścieżki w procesie tworzenia 
innowacji: podażową i popytową. Podażowy model procesu tworzenia innowacji 
zakłada kluczową rolę uczelni w oferowaniu innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych, jako rezultatu prowadzonych prac badawczych. Popytowy model procesu 
innowacji uwzględnia wpływ potrzeb klientów w realizowanych pracach badaw-
czo-rozwojowych, a więc rynek odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i komercjali-
zacji wynalazków.

Obecny model współpracy przeważający na polskich uczelniach technicz-
nych jest oparty na modelu trzeciej generacji procesu tworzenia innowacji, czyli 
na modelu popytowo-podażowym. Można nadmienić, iż model trzeciej generacji 
dla gospodarek, które obecnie są liderami innowacyjności na świecie, był dominu-
jący w latach 80. XX w.
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Rysunek 2. Model współpracy nauki i biznesu – perspektywa czynnościowa
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Źródło: opracowanie własne.

3.  Dominujący model współpracy uczelni technicznych 
z przedsiębiorstwami w obszarze transferu wiedzy 
i technologii – przykład uczelni polskiej i holenderskiej

W celu zobrazowania różnic występujących w postrzeganiu roli uniwersytetów 
technicznych w Polsce i Holandii oraz sposobu ich rynkowego działania w procesie 
tworzenia innowacji przedstawiono opisy dwóch przypadków współpracy uniwer-
sytetu z biznesem (przypadek Politechniki Gdańskiej i Delft Technical University). 
Pokazują one dominujący model współpracy uczelni z biznesem w warunkach pol-
skich i holenderskich.

Na podstawie analizy wymienionych przypadków nie można jednak uogólniać 
wniosków, które mogłyby dotyczyć całości prac badawczo-rozwojowych, transferu 
wiedzy i technologii oraz tworzenia innowacji na innych uniwersytetach europejskich. 
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Stanowią one jedynie egzemplifikację odmienności stosowanych modeli w Polsce 
i Holandii.

Studium przypadku I – typowy model współpracy Politechniki Gdańskiej 
z przedsiębiorstwami – przykład współdziałania z firmą Marineworks

W latach 2011–2016 z inicjatywy naukowców Wydziału Oceanotechniki i Okrę-
townictwa Politechniki Gdańskiej podjęto się realizacji projektu nad uniwersalnym 
hybrydowym układem napędowym niewielkiej jednostki pływającej, mającym zasto-
sowanie w jednostkach nowobudowanych lub poddawanych modernizacji.

Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach grantu otrzymanego z programu „Inkubator Innowacyjności”, a także 
przez przedsiębiorstwo Marineworks, które uczestniczyło w finansowaniu stanowi-
ska dla badań układu napędowego w warunkach laboratoryjnych. Ponadto przedsię-
biorcy z Marineworks pozyskali partnera biznesowego, zainteresowanego rezultatami 
prowadzonych prac, który wypożyczył jednostkę pływającą do przeprowadzenia 
badań prototypowych na obiekcie rzeczywistym. Realizacja prac badawczo-rozwo-
jowych zakończyła się uzyskaniem patentu, a także podpisaniem umowy licencyj-
nej na wynalazek między Politechniką Gdańską a przedsiębiorstwem Marineworks. 
Przy podpisywaniu umowy pośredniczyło Centrum Wiedzy i Transferu Technologii 
Politechniki Gdańskiej.

Przedstawiony przykład współpracy nauki i biznesu stanowi ilustrację procesu 
realizacji projektu typowego dla większości polskich uczelni. Dla zrozumienia istoty 
współpracy oraz możliwości, jakie ona generuje, istotne jest bliższe przyjrzenie się, 
w jaki sposób przebiega taka współpraca.

Sieć współpracy podmiotów uczestniczących w ramach realizacji opisywanego 
projektu przedstawiono na rysunku 3.

W warunkach polskich współpraca ma charakter doraźny i krótkotrwały oraz zwy-
kle polega na realizacji pojedynczego projektu. Inicjatorem współpracy jest uczelnia 
lub przedsiębiorstwo. Po realizacji projektu następuje zakończenie współpracy. Nie 
ma ona charakteru powtarzalnego i ciągłego.

Stwierdzenia te nie dotyczą tylko modelu współpracy stosowanego na Politech-
nice Gdańskiej, lecz są typowe dla zdecydowanej większości polskich uczelni tech-
nicznych, głównie ze względu na uregulowania prawne i sposoby finansowania nauki 
w Polsce oraz uwarunkowania kulturowo-mentalne, które ulegają zmianom w bar-
dzo małym zakresie, gdyż są ugruntowywane od wielu lat.
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Rysunek 3.  Typowy model współpracy nauki i biznesu – przykład współdziałania 
Politechniki Gdańskiej z przedsiębiorstwem Marineworks

NCBiR

Klient prototypowego
rozwiązania

Marineworks

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechnika
Gdańska

CTT
Politechniki
Gdańskiej

Źródło: opracowanie własne.

Studium przypadku II – typowy model współpracy Uniwersytetu 
Technicznego w Delft z przedsiębiorstwami – przykład współdziałania 
ze Stocznią Amels

W rankingu Reutersa na 100 najbardziej innowacyjnych uniwersytetów na świe-
cie Uniwersytet Technologiczny w Delft zajął 44 miejsce w 2016 r. i w stosunku do 
2015 r. przesunął się w górę aż o 30 miejsc. Łączna liczba patentów posiadanych 
w portfolio uniwersytetu w 2016 r. wyniosła 215, ponadto zawarto 16 porozumień 
o współpracy z przemysłem.

Jednym z przykładów ciągłej współpracy nauki z biznesem na Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Delft są działania podejmowane przez wydziały: Mechaniki, Morski 
oraz Inżynierii Materiałowej ze Stocznią Amels wchodzącą w skład grupy stoczniowej 
Damen. Stocznia Amels zajmuje pierwsze miejsce na świecie wśród stoczni budują-
cych luksusowe jachty na zlecenie indywidualnych klientów.

Na całym świecie, zarówno w gronie specjalistów, jak i potencjalnych klientów, 
znana jest holenderska „Dolina Jachtowa”. Klientami holenderskich stoczni jachto-
wych są między innymi czołowe osobistości świata polityki, biznesu, kultury i sportu, 
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a ceny zamawianych jachtów wahają się od 15 mln USD do 1 mld USD (projekt zre-
alizowany na zlecenie szejka Dunaju).

Holenderska „Dolina Jachtowa” to światowy lider w innowacyjnych rozwiązaniach 
sektora produkcji jednostek pływających, w tym luksusowych jachtów oceanicznych.

Dla zobrazowania logiki współpracy uczelni technicznych z ekosystemem biznes-
owym w Holandii warto przeanalizować sieć powiązań między partnerami przy 
realizacji projektu, polegającego na zaprojektowaniu i produkcji luksusowego jachtu 
oceanicznego na zamówienie klienta indywidualnego. Sieć powiązań między reali-
zatorami projektu przedstawiono na rysunku 4.

Rysunek 4.  Model współpracy nauki i biznesu na Uniwersytecie Technicznym w Delft 
– przykład współdziałania ze Stocznią Amels
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Źródło: opracowanie własne.
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Sieć współdziałania oparta jest na modelach tworzenia innowacji szóstej gene-
racji typu Connect & Develop Knowledge and Value [1, s. 63]. Dodatkowo partnerzy 
uczelni, jak i sama uczelnia korzystają z modelu biznesowego określanego jako biz-
nes otwarty (Open Business Model) [5, s. 346]. Współpraca ma charakter ciągły, dłu-
gookresowy oraz sieciowy [3, s. 67–82]. Oparta jest na obopólnym zaufaniu.

Indywidualni klienci, rynek zaawansowanych technologii oraz konkurencja glo-
balna to siły napędowe współpracy, kreowania wartości dla odbiorców i społeczeństwa 
oraz źródło finansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych w przenikających 
się dyscyplinach nauki.

4.  Uwarunkowania kontekstowe koewolucji polskiego 
modelu współpracy

Wprowadzenie zmian w aktualnym modelu współpracy polskich uczelni tech-
nicznych i przedsiębiorstw jest możliwe po wprowadzeniu zmian regulacji prawnych 
(w tym ochrony własności intelektualnej), wdrożeniu założeń koncepcji uniwersytetu 
przedsiębiorczego oraz pokonaniu barier mentalnych podmiotów angażujących się 
we współpracę, a więc po dokonaniu zmian we wszystkich trzech sferach kontekstu 
działania uczelni technicznych.

W gospodarce opartej na wiedzy niezbędna jest rezygnacja z założeń koncepcji 
uniwersytetu humbodtowskiego na rzecz uniwersytetu przedsiębiorczego. Uniwer-
sytet przedsiębiorczy powinna charakteryzować silna władza centralna, przy zacho-
waniu jednocześnie samodzielności wydziałów, a więc autonomia z zachowaniem 
elastycznego podejścia do struktury organizacyjnej uczelni, co wiąże się z odejściem 
od jednostek organizacyjnych zorientowanych na dyscypliny na rzecz centrów badaw-
czych i dydaktycznych.

Dodatkowo istotnym celem władz uczelni staje się promowanie kultury przed-
siębiorczości, która jest nastawiona na innowacyjne zmiany, przedsiębiorcze i ela-
styczne podejście do podejmowanych inicjatyw badawczych, budowanie relacji między 
nauczycielami akademickimi a studentami w zakresie podejmowania wspólnych 
inicjatyw badawczych oraz sprzyjanie budowaniu relacji z otoczeniem przy jedno-
czesnym motywowaniu do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania dzia-
łalności naukowej. [8, s. 72–74].

Kolejną kwestią wymagającą zmiany w kontekście działania polskich uczelni 
technicznych jest dążenie do przełamania barier mentalnych. Niwelowaniu barier 
mentalnych może sprzyjać budowanie świadomości sieciowej – a więc uzmysłowie-
nia sobie, że relacje sieciowe są podstawą przewagi strategicznej wszystkich uczest-
ników sieci. Znaczącą rolę w tej kwestii mogą odegrać centra transferu technologii, 
które pełnią rolę pośrednika między światem nauki i biznesu.
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Ponadto rozwojowi współpracy międzyorganizacyjnej sprzyja budowanie zaufania 
między partnerami, które może być wzmacniane przez: podejmowanie ryzyka reali-
zacji wspólnych przedsięwzięć, dbanie o sprawiedliwą dystrybucję korzyści wśród 
partnerów, dążenie do otwartej komunikacji przy poszanowaniu występowania róż-
nych kultur organizacyjnych uczestników współpracy.

5.  Proponowane kierunki ewolucji modelu współpracy 
polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami

Porównanie typowych logik współdziałania z biznesem na Politechnice Gdań-
skiej i na Uniwersytecie Technicznym Delft skłania do refleksji nad pożądanymi 
kierunkami rozwoju współpracy między sferą nauki i biznesu w Polsce w zakresie 
transferu technologii.

Po pierwsze, relacje, jakie występują w modelu współpracy Politechniki Gdańskiej 
z przedsiębiorstwami, zwykle koncentrują się na kooperacji dwustronnej, a na Uniwer-
sytecie Technologicznym Delft – na kooperacji wielostronnej. W polskim kontekście 
biznesowym relacje współpracy przyjmują charakter jednorazowy w przeciwieństwie 
do gospodarki holenderskiej, gdzie współpraca zakłada długookresowe relacje, które 
są skoncentrowane na dzieleniu się wiedzą w zakresie potrzeb klientów bądź na roz-
wiązaniu występujących problemów technicznych, a także na wspólnym doskonale-
niu technologii i samego produktu finalnego.

Inicjowanie współpracy nauki i biznesu w Polsce bardzo często leży po stronie 
uczelni. Niestety, takie podejście nie zawsze spotyka się z zainteresowaniem rynku. 
Rozpoznanie potrzeb rynkowych i realizacja prac badawczo-rozwojowych inicjo-
wanych przez przedsiębiorstwa powinna przyczynić się do rozpoczęcia wdrażania 
zmian mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia innowacyjności gospodarki.

Z punktu widzenia tworzenia innowacji istotne jest przejście z modelu popy-
towo-podażowego do modelu procesu innowacji piątej i szóstej generacji, zgodnie 
z którym tworzenie innowacji jest możliwe dzięki sieci współpracujących ze sobą 
podmiotów [4, s. 311–312]

Model ten zakłada występowanie wertykalnych połączeń z klientami oraz dostaw-
cami w trakcie przebiegu całego procesu innowacji, a także horyzontalnych połączeń 
przybierających formę np. różnych aliansów.

Kierunki rozwoju dotychczasowej współpracy polskich uczelni technicznych 
z przedsiębiorstwami powinny również zakładać dążenie do przełamywania barier 
świadomościowo-kulturowych, zarówno po stronie naukowców, jak i przedsiębiorców. 
Obie strony powinny uświadomić sobie, że tylko wspólne działanie może pozwolić 
na odniesienie sukcesu, a to wiąże się z akceptacją ryzyka niepowodzenia. Przed-
siębiorcy dążący do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej powinni zaakceptować 
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konieczność ponoszenia wysokich nakładów na realizację prac badawczo-rozwo-
jowych, a także akceptować ryzyko, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności 
badawczej. Naukowcy winni dążyć do tego, aby rezultaty prowadzonych przez nich 
prac badawczo-rozwojowych spotkały się z zainteresowaniem rynku, a przedsię-
biorcy z kolei powinni zrozumieć, że tylko współpraca z przodującymi jednostkami 
naukowo-badawczymi w swoich dziedzinach może zapewnić im możliwość wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań na globalną skalę. W tej sytuacji konieczne staje się 
pokonywanie barier, takich jak: niedostrzeganie potrzeby współpracy, brak tradycji 
nawiązywania wzajemnych relacji, brak informacji o możliwości nawiązania współ-
pracy czy rozbieżności w definiowaniu celów badawczo-rozwojowych przez naukow-
ców i przedsiębiorców.

Zmiany wymaga również sposób finansowania działalności badawczo-rozwojowej. 
Jednym z postulatów uniwersytetu przedsiębiorczego jest dążenie do dywersyfikacji 
źródeł finansowania uniwersytetu, co łączy się ze zmniejszeniem udziału dotacji 
budżetowych w przychodach uczelni. B. R. Clark zwraca uwagę na to, że źródłem 
finansowania uczelni, w znacznie większym stopniu niż obecnie, powinny być hono-
raria związane z własnością intelektualną [2, s. 6].

Przedstawiona na wstępie artykułu koncepcja uczelni przedsiębiorczej wiąże się 
nie tylko zmianą wewnętrznego sposobu funkcjonowania uczelni, ale przede wszyst-
kim zakłada otwarcie uczelni na działanie w sieciach międzyorganizacyjnej współ-
pracy. Istotną kwestią na drodze rozwoju dotychczasowego modelu współpracy 
polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w zakresie transferu technolo-
gii jest przejście z zamkniętego modelu innowacji do otwartego modelu innowacji. 
Taka transformacja będzie wiązała się z otwartością na współpracę nie tylko ze spe-
cjalistami, pracującymi w danej dziedzinie naukowej, lecz także z czerpaniem wie-
dzy od zewnętrznych specjalistów.

Szczególnie istotna dla przedsiębiorców staje się kwestia wykorzystania wyników 
prowadzonych przez naukowców prac badawczo-rozwojowych, a także wskazywanie 
kierunków badań nad innowacyjnymi rozwiązaniami o dużym potencjale komercja-
lizacyjnym. W większym stopniu finansowanie uczelni powinno odbywać się dzięki 
komercjalizacji wynalazków. W takiej sytuacji naukowcy nie mogą być obciążeni 
głównie działalnością dydaktyczną.

Podsumowanie

Według wydanego przez Komisję Europejską Raportu Innovation Union Board-
score 2017 Holandia to czwarta innowacyjna gospodarka w Unii Europejskiej i rów-
nież czołowa gospodarka zaliczana do grupy liderów światowych innowacji.
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Na podstawie wyników przeprowadzonych badań proponowane kierunki ewolu-
cji zidentyfikowanego modelu współpracy polskich politechnik z przedsiębiorstwami 
powinny dokonywać się na trzech poziomach:
1. poziomie koncepcji uczelni – uniwersytet przedsiębiorczy;
2. poziomie modelu biznesowego uczelni – model typu Open Business;
3. na poziomie modelu transferu technologii – rozwiązania piątej i szóstej genera-

cji, bazujące na zintegrowanych sieciach współpracy typu Connect and Develop 
Knowledge and Value.
Ograniczenia w generalizacji wniosków wynikają z faktu, iż w badaniach zdiagno-

zowano 10 z 18 polskich politechnik, w tym tylko 5 zbadano, stosując metodę stu-
dium przypadku. Wybrany benchmark do analizy porównawczej czy kontrastywnej 
przedstawia doświadczenia holenderskiej uczelni technicznej w sektorze stocznio-
wym, co stanowi również zawężenie zakresu poznawczego i jednocześnie eksplora-
cyjnego problemu badawczego.

Przyszłe badania powinny dotyczyć procesów zmian, zachodzących w mode-
lach współpracy uczelni, na wszystkich trzech płaszczyznach opisywanego zjawiska 
(koncepcji uczelni, modelu biznesowego, modelu procesu tworzenia innowacji) oraz 
koewolucji kontekstu współdziałania uniwersytetów technicznych z przedsiębior-
stwami na poziomie mikro, mezo i makro.

Innym, interesującym obszarem eksploracji badawczej może okazać się kwestia 
dywergencji modeli współpracy poszczególnych uczelni z przedsiębiorstwami oraz 
proces hybrydyzacji modeli biznesowych polskich politechnik.
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MODEL WSPÓŁPRACY POLSKICH POLITECHNIK 
Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI – IDENTYFIKACJA I KIERUNKI 
ROZWOJU

Streszczenie

Celem artykułu było wskazanie pożądanych kierunków ewolucji obecnego modelu współ-
pracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym oraz koniecznych zmian 
kontekstowych, warunkujących ową ewolucję czy koewolucję.
Motywem podjęcia tematu badawczego była wstępna identyfikacja rzeczywistego modelu 
współpracy polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w zakresie transferu tech-
nologii.
Identyfikację modelu współpracy przeprowadzono na podstawie wyników badań polskich 
politechnik w 2017 r. Przeprowadzone badania jakościowe stanu współpracy nauki z bizne-
sem opierały się na analizie, syntezie i projekcji zmian.
W wyniku przeprowadzonych badań określono, iż główny kierunek zmian powinien dotyczyć 
transformacji obecnego modelu działania polskich uniwersytetów technicznych.
Podstawę zmian ewolucyjnych stanowi przekształcenie tradycyjnego modelu uniwersytetu 
w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego, opartego na transferze wiedzy i komer-
cjalizacji innowacji technicznych. Zmian wymaga również stosowany obecnie w polskich 
uczelniach technicznych model biznesowy (operator edukacyjno-badawczy), jak również 
dominujący model tworzenia innowacji. Powinien on ewoluować w kierunku modelu sie-
ciowego, opartego na koncepcji „otwartych innowacji”.

Słowa kluczowe: transfer technologii, innowacje, współpraca 
nauka–biznes, modele tworzenia innowacji, sieci współpracy
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MODEL OF COLLABORATION AT POLISH TECHNICAL 
UNIVERSITIES AND ENTERPRISES – IDENTYFICATION 
AND DIRECTIONS OF IT’S DEVELOPMENT

Abstract

The purpose of the article was indication of the desired directions in the evolution of the pres-
ent model of collaboration at Polish technical universities with the business ecosystem and 
necessary contextual changes conditioning that evolution, or coevolution as well.
A preliminary identification of the real model of collaboration at Polish technical univer-
sities and enterprises in the technology transfer process was a main motive for taking the 
research topic. The identification was based on reasearch conducted in 2017 at Polish tech-
nical universities. Research results which alow to describe proper changes of the cooperation 
between technical universities and business were based on analysis, synthesis and projection 
of evolution directions.
The general transformation relay on changes in the current traditional model of the university 
towards to the model which is based on the transfer of knowledge and the commercialization 
of technical innovations. New approach also requires changes in currant business model used 
by Polish technical universities (Education & Research Operator).
A dominating model of creating the innovation require changes as well as. It should evolve 
towards the network model, based on the concept of “Open Innovations”.

Key words: technology transfer, innovation, collaboration 
between science & business, models of innovation process, business 
model, business networks
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