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Centra transferu technologii

jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Procesy globalizacyjne i integracyjne stawiaj¹ nowe wymagania gospodarkom wszystkich

krajów. Dostosowanie siê do wymagañ wspó³czesno�ci jest gwarantem rozwoju struktur spo-

³eczno-gospodarczych. Im spo³eczeñstwo jest bardziej �wiadome wyzwañ wspó³czesno�ci, tym

wiêksze ma szanse na dostosowanie siê do nieustannych zmian. Innowacyjno�æ i konkurencyj-

no�æ, jak nigdy dot¹d, staj¹ siê czynnikami pobudzaj¹cymi procesy globalizacji gospodarki

�wiatowej oraz integracji struktur europejskich, pojmowanych jako generatory rozwoju gospo-

darki opartej na wiedzy (GOW).

Wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu GOW pe³ni edukacja, która pobudza cz³owieka do formowania

otaczaj¹cej go rzeczywisto�ci poprzez podnoszenie swojej konkurencyjno�ci. Innowacyjno�æ,

w tym przypadku, jako pozytywny skutek przedsiêbiorczo�ci i konkurencyjno�ci staje siê nie

tylko no�nikiem wiedzy, ale równie¿ jej skutkiem. Edukacja jest czynnikiem pobudzaj¹cym GOW,

któr¹ zwykle kojarzy siê z technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi (information

and communication technologies � ICT), innowacyjno�ci¹ oraz postêpem technicznym d¹¿¹-

cym do poprawy warunków spo³ecznych oraz rozwoju struktur ekonomicznych.

Zagadnienia zwi¹zane z GOW, rol¹ wiedzy i kapita³u ludzkiego s¹ nieod³¹cznymi elementami

wspó³czesno�ci. GOW to naturalna konsekwencja ewolucji systemów gospodarczych. Aby

propagowanie idei wiedzy jako jednego z najwa¿niejszych czynników rozwoju spo³eczno-go-

spodarczego nie odbywa³o siê w sposób nieuporz¹dkowany, tworzy siê dokumenty planistyczne:

szereg postanowieñ, decyzji, strategii, planów rozwoju, maj¹cych na celu zintensyfikowanie

polityki gospodarczej i naukowej pañstw. Uchwalona w 2000 r. Strategia Lizboñska i jej odno-

wiona w 2005 r. wersja maj¹ na celu przekszta³cenie europejskiej gospodarki w najbardziej konku-

rencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodarkê na �wiecie, nastawion¹ na trwa³y rozwój i na zapewnienie

wiêkszej liczby atrakcyjnych miejsc pracy. W Polsce do dokumentów planistycznych nale¿¹

równie¿ m.in.: Narodowy Plan Rozwoju, regionalne strategie innowacji, programy operacyjne

opracowywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki oraz Mi-

nisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Na szczeblu europejskim s¹ to programy �ci�le skore-

lowane z za³o¿eniami Strategii Lizboñskiej: 7. Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technologicznego

i Wdro¿eñ Wspólnoty Europejskiej (7th Framework Programme of the European Community for

Research, Technological Development and Demonstration Activities) oraz Zielona Ksiêga �Eu-

ropejska Przestrzeñ Badawcza. Nowe Perspektywy� (Green Paper: European Research Area,

New Perspectives). Oba te dokumenty, ukierunkowane na realizacjê postanowieñ Strategii Li-

zboñskiej, maj¹ na celu m.in. kszta³towanie Europejskiej Przestrzeni Badawczej � jako obszaru

wspó³pracy nauki i przemys³u. 7. Program Ramowy jest kontynuacj¹ poprzednich programów

ramowych, wzmacniaj¹cych potencja³ gospodarczy Unii Europejskiej poprzez skuteczne
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wdra¿anie osi¹gniêæ nauki w �rodowiskach biznesowych, Zielona Ksiêga za� pokazuje wagê

kszta³towania w Europie wspólnej przestrzeni dla nauki, badañ i gospodarki.

Zwiêkszanie innowacyjno�ci europejskiej gospodarki powinno zachodziæ poprzez dyfuzjê

technologii i zawartej w niej wiedzy w formie skodyfikowanej i ukrytej. Przekazywanie wiedzy

prowadzi do rozpowszechniania i propagowania osi¹gniêæ nauki.

Wiedza w ujêciu GOW staje siê czynnikiem pobudzaj¹cym gospodarkê, jej g³ównym filarem.

W gospodarce tego typu notuje siê sta³y popyt na wiedzê i pracowników wiedzy (knowledge

workers). Prowadzi to do podniesienia poziomu ¿ycia ludzi, wzrostu zamo¿no�ci spo³eczeñstwa,

kszta³towania siê konkurencyjnego systemu edukacji i podniesienia atrakcyjno�ci dla bezpo-

�rednich inwestycji zagranicznych (BIZ). To w³a�nie wiedza in¿ynierska jest jednym z podsta-

wowych czynników przyci¹gaj¹cych do danego kraju kapita³ w postaci BIZ.

Wiedza w aspekcie GOW staje siê produktem, który jako towar nabywa warto�ci handlowej.

Istot¹ GOW jest wdra¿anie osi¹gniêæ nauki do gospodarki, tak by w znacznym stopniu podnosiæ

jej konkurencyjno�æ. Wiedza jest generatorem przedsiêwziêæ innowacyjnych. Opieraj¹c siê na

wiedzy ju¿ stworzonej i opatentowanej, naukowcy tworz¹ now¹ wiedzê; jednak aby posiad³a ona

warto�æ handlow¹, nale¿y wyniki badañ skomercjalizowaæ. �Komercjalizacja to czynno�ci praw-

ne i finansowe zwi¹zane z jako�ci¹ proponowanych nowych rozwi¹zañ. W szczególno�ci w za-

kres tych rozwi¹zañ wchodzi okre�lenie potrzeb rynku, okre�lenie i zlecenie badañ jako�ciowych

oraz ustalenie prawnych zasad przejmowania projektu przez producenta od uczelni (patent,

licencja, know-how itp.)�1. Kojarzenie �rodowisk naukowych i biznesowych powinno siê odby-

waæ na podstawie za³o¿eñ o wspó³pracy przedstawicieli obu grup.

W Polsce komercjalizacja technologii jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Instytucje

proinnowacyjne2 staraj¹ siê tak ukierunkowaæ swoj¹ dzia³alno�æ, aby ten proces zachodzi³ sprawnie,

a dwa sektory: przemys³ i nauka, mia³y mo¿liwo�æ nawi¹zania korzystnej, synergicznej wspó³pracy.

W �wietle przedstawionych przes³anek przedmiotem niniejszej pracy s¹ funkcjonuj¹ce w pol-

skich warunkach centra transferu technologii (CTT) oraz sposoby wdra¿ania przez nie wiedzy

do mechanizmów gospodarki. Celem opracowania jest analiza dzia³alno�ci polskich CTT oraz

roli, jak¹ pe³ni¹ one w podnoszeniu konkurencyjno�ci dwóch sektorów: badawczo-rozwojowe-

go (B+R) oraz sektora przemys³u. Jako instytucje o profilu proinnowacyjnym, CTT kreuj¹ me-

chanizmy kooperacji oraz transferu wiedzy pomiêdzy sfer¹ naukowo-badawcz¹ a gospodark¹.

Tym samym stanowi¹ wa¿ny instrument kreowania polityki innowacyjnej pañstwa.

Kiedy dochodzi do przekazania know-how pomiêdzy podmiotami, ma miejsce transfer tech-

nologii (Nikitin 2006). Transfer technologii (TT) to równie¿ wymiana technologii, wiedzy techno-

logicznej i organizacyjnej pomiêdzy stronami: t¹, która wiedzê posiada, a t¹, która wykazuje

zapotrzebowanie na ow¹ wiedzê (Zawicki, red., 2006). Wiedza jest warto�ci¹, któr¹ centra

transferu technologii jako instytucje proinnowacyjne staraj¹ siê poprzez sw¹ dzia³alno�æ wdra-

¿aæ do �rodowiska gospodarczego. Centrum transferu technologii to jednostka doradcza i szko-

leniowo-informacyjna, nienastawiona na zysk (Matusiak, red., 2005). Dzia³a na pograniczu

dwóch sektorów: naukowo-badawczego i biznesowego (g³ównie przemys³owego), po to,

1 W. W³osiñski, Transfer technologii,

www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm, 25.09.2007 r.
2 G³ówn¹ polsk¹ instytucj¹ otoczenia biznesu (IOB) jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci

(PARP) w Warszawie. Pe³ni ona rolê mentora dla innych IOB (instytucji proinnowacyjnych). Dziêki

publikacjom PARP znane s¹ dok³adne i aktualne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci i osi¹gniêæ polskich instytucji

wsparcia przedsiêbiorczo�ci. Raporty PARP s¹ publikowane w formie broszur, a w formie elektronicznej

s¹ dostêpne na stronie internetowej: www.parp.gov.pl.
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by zachêciæ obie te sfery do wspó³dzia³ania oraz zapewniæ im obszar korzystnej wspó³pracy.

Wk³ad CTT w funkcjonowanie struktur regionalnych jest znaczny, poniewa¿ waloryzuj¹ one

potencja³ naukowy i przemys³owy regionu, w którym funkcjonuj¹. Centra nie tylko transferuj¹

wiedzê technologiczn¹ (innowacyjn¹), ale równie¿ promuj¹ badania naukowe i pomagaj¹ jed-

nostkom badawczo-rozwojowym (JBR) w komercjalizacji i we wdra¿aniu osi¹gniêæ nauki do

struktur gospodarczych.

Wspó³czesne CTT to najczê�ciej nienastawione na zysk jednostki doradcze zorientowane na

asystowanie przy transferze technologii (TT) i wiedzy z uczelni do biznesu. W polskich warun-

kach CTT funkcjonuj¹ przede wszystkim jako jednostki dzia³aj¹ce w formie dzia³ów ogólnouczel-

nianych. Co drugie polskie CTT dzia³a w ramach instytucji naukowo-badawczych (Matusiak

2006). Zadania centrów s¹ bardzo z³o¿one � od ochrony w³asno�ci intelektualnej, przez negocjo-

wanie kontraktów badawczych i licencyjnych, po wspieranie tworzenia nowych firm (Dzier¿a-

nowski, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2005, s. 92). Do podstawowych us³ug oferowanych przez

centra nale¿¹ dzia³ania informacyjne, które stanowi¹ dla sektora MSP oraz instytucji badaw-

czych �ród³o wiedzy o funkcjonowaniu programów unijnych i GOW oraz prawno-finansowych

aspektach i warunkach rozpowszechniania technologii. Us³ugi doradcze proponowane przez

CTT s¹ przede wszystkim zwi¹zane z inicjowaniem i prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

dostêpem do �rodków finansowych i promocji firmy oraz jej funkcji w �rodowisku lokalnym,

regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Trzeci profil dzia³alno�ci centrów opiera siê na

us³ugach o charakterze proinnowacyjnym, szerz¹cych ideê innowacyjnej przedsiêbiorczo�ci.

Us³ugi proinnowacyjne oferowane przez CTT umo¿liwiaj¹ kojarzenie partnerów gospodarczych

i naukowych, dziêki czemu zachodzi transfer wiedzy i technologii. Kolejn¹ grup¹ us³ug propono-

wanych przez centra s¹ us³ugi szkoleniowe i inicjatywy informacyjne, obejmuj¹ce g³ównie: etap

przygotowawczy � opracowanie biznesplanu oraz pozosta³e kwestie zwi¹zane z tworzeniem

w³asnej firmy; mo¿liwo�ci dofinansowania dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa (dostêp do �rodków

oferowanych przez UE); zarz¹dzanie jako�ci¹ (np. wdra¿anie systemów ISO).

Jak podaje jeden z raportów PARP: Centra transferu technologii s¹ bardziej dojrza³ym sekto-

rem ni¿ parki technologiczne w Polsce (Dzier¿anowski, Szultka, Tamowicz, Wojnicka 2005). Jest

tak byæ mo¿e dlatego, ¿e dla CTT bariery finansowe nie s¹ determinantami rozwoju czy stagnacji.

Jako instytucje proinnowacyjne, CTT rozpowszechniaj¹ kulturê przedsiêbiorczo�ci w �rodowi-

skach naukowo-badawczych. Pomagaj¹ sektorowi przemys³u w nawi¹zywaniu wspó³pracy ze

�rodowiskiem uczelnianym oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi.

Oferowane przez CTT kursy i szkolenia dotycz¹ szeroko pojmowanej przedsiêbiorczo�ci,

�ci�le powi¹zanej z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej. Bie¿¹ca dzia³alno�æ centrów jest

skoncentrowana na szkoleniach i doradztwie dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw (MSP) (Ma-

tusiak 2006, s. 354).

Bariery wspó³pracy na p³aszczy�nie nauka-gospodarka to przede wszystkim niskobud¿eto-

we, a szczególnie pozabud¿etowe finansowanie badañ. Nie nawi¹zuje to do podstawowego

za³o¿enia Strategii Lizboñskiej, która stanowi, ¿e minimalne wydatki na sektor badawczo-rozwo-

jowy wszystkich pañstw Wspólnoty Europejskiej bêd¹ wynosiæ 3% ich PKB. Niestety, poziom

nak³adów na naukê w krajach UE wci¹¿ w znacznym stopniu odbiega od tego, który ustanowio-

no w Lizbonie. Kolejny problem, jaki pojawia siê na p³aszczy�nie wspó³pracy nauki i przemys³u,

to brak zachêt i mechanizmów finansowania badañ przez przedsiêbiorstwa, szczególnie te najbar-

dziej elastyczne i najszybciej reaguj¹ce na zmiany � ma³e i �rednie. Z t¹ kwesti¹ �ci�le skorelowana

jest bariera mentalna, czyli stereotypy, jakie panuj¹ w�ród naukowców i przedsiêbiorców na temat

drugiej grupy. Niestety, spo�ród istniej¹cych barier bodaj najwa¿niejsz¹ s¹ s³abe mechanizmy
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systemowego wspierania finansowego innowacji oraz inwestycji, które stanowi¹ blokadê dla

powstawania nowych przedsiêbiorstw innowacyjnych.

Polskie centra transferu technologii maj¹ do spe³nienia swoist¹ misjê. Raport z badañ ankie-

towych w zakresie popytu firm na innowacje w Ma³opolsce 3 (opracowanie niepublikowane)

wykaza³, ¿e mimo wysi³ków podejmowanych przez wiele instytucji otoczenia biznesu, efektyw-

no�æ i skuteczno�æ �wiadczenia us³ug jest niska, a sektor ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

cierpi na brak ofert projektów technologicznych i innowacyjnych odpowiadaj¹cych ich rzeczy-

wistym potrzebom (Zawicki, red., 2006, s. 12). Ten sam raport zwraca uwagê na kolejny problem,

najistotniejszy spo�ród zaprezentowanych, i wykazuje, ¿e �najbardziej odczuwalny jest brak

dobrych praktyk dotycz¹cych organizacji procesu transferu technologii, w tym w szczególno�ci

nowoczesnych instrumentów opisu, ewidencjonowania oraz aktywnego upowszechniania ist-

niej¹cych projektów o znaczeniu innowacyjnym�.

Centra transferu technologii nale¿¹ do instytucji, które dynamizuj¹ struktury gospodarcze

i wyznaczaj¹ im kierunek dzia³alno�ci. Dzieje siê tak, poniewa¿ dzia³alno�æ CTT opiera siê na

za³o¿eniach proinnowacyjnych, które stymuluj¹ funkcjonowanie w polskich warunkach gospo-

darki opartej na wiedzy. GOW sta³a siê synonimem wspó³czesno�ci, zjawiskiem, które przenika

strukturê ka¿dego spo³eczeñstwa rozumiej¹cego wyzwania wspó³czesno�ci i staraj¹cego siê im

sprostaæ. Jednak rozwój CTT w Polsce zale¿y nie tylko od �wiadomo�ci decydentów. Nale¿y

zmierzaæ do obalania stereotypów i barier mentalnych. Niska �wiadomo�æ grup docelowych, do

których adresowana jest dzia³alno�æ CTT, sprawia, ¿e przekazywanie wiedzy technologicznej

z sektora nauki do sektora przemys³u (B+R) odbywa siê nazbyt rzadko. Transfer technologii

zachodzi przede wszystkim miêdzy przedsiêbiorstwami opieraj¹cymi swoj¹ dzia³alno�æ na roz-

wi¹zaniach innowacyjnych, a i sam zasiêg TT ma g³ównie wymiar miêdzynarodowy. Mimo ¿e

pocz¹tkowym za³o¿eniem transferu wiedzy i technologii by³o zainicjowanie wspó³pracy w zakre-

sie przep³ywu wiedzy technicznej z placówek badawczych do przedsiêbiorstw, to kraje rozwiniê-

te wyznaczy³y nowy trend: transfer technologii miêdzy przedsiêbiorstwami. Przynosi on korzy�ci

gospodarce kraju i regionu, i nadaje nowy wymiar kooperacji przedsiêbiorstw.

Transformacja polskich struktur gospodarczych pozytywnie wp³ywa na proces kszta³towa-

nia postaw proinnowacyjnych zarówno w instytucjach, jak i w spo³eczeñstwie. Konkurencyj-

no�æ wynikaj¹ca z poziomu innowacyjno�ci powinna byæ skutkiem �wiadomych dzia³añ

podmiotów bior¹cych udzia³ w tworzeniu systemów wiedzy na poziomie krajowym i regional-

nym. Mimo ¿e w Polsce nie ma wypracowanej ca³o�ciowej polityki na rzecz transferu technologii

jako elementu pañstwowej polityki innowacyjnej, to procesy globalne powodowane rozwojem

GOW skutecznie ten rozwój generuj¹.
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Technology Transfer Centres as a Factor of Development

of Knowledge-based Economy

The article shows relations between academia and industry based on Technology Transfer

Process, i.e. process of developing the practical applications of the results of scientific research.

Technology Transfer Centres (TTC) are main instruments of the cooperation for the companies

and universities where knowledge and innovation transfer is limited by a lot of factors: stereo-

types, reality of post-communist country, modern influence of knowledge-based economy and

technology opportunities. Polish technology marketplace have to be innovative, but it depends

on our entrepreneurship and good relationships between many institutions, that help Polish

economy to growth. TTC provide leadership and expertise to promote and effect the timely

transfer of knowledge and technology to  development of the products and processes that

improve knowledge-based economy.
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