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NOWE TRENDY I WYZWANIA W TRANSFERZE WIEDZY  
Z SEKTORA NAUKI DO BIZNESU W POLSKIEJ GOSPODARCE

(Streszczenie)

Artykuł przedstawia nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową 
w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transferu wiedzy z sektora 
nauki do sektora przedsiębiorstw. Autor wskazuje na szczególną rolę w tym zakresie, odgrywaną 
przez przedsiębiorcę innowacyjnego oraz na zmiany w strukturze podmiotowej zgłoszeń 
patentowych, pojawienie się spółek spin off i spin out, możliwości uzyskania dotacji na działalność 
badawczo-rozwojową oraz nowe formy prowadzenia działalności B+R w przedsiębiorstwach.
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1. Wstęp

„Polsce potrzebny jest nowy projekt cywilizacyjny, tworzący podstawę dla budowy globalnej 
pozycji konkurencyjnej, adekwatnej do ambicji i możliwości kraju. Cele strategiczne i działania 
należy oprzeć na próbie uaktywnienia elementów napędowych nowoczesnej gospodarki: 
kreatywności – innowacji – przedsiębiorczości”1. 

W kontekście tak sprecyzowanego na poziomie rządowym celu strategicznego 
rozwoju polskiej gospodarki, szczególne znaczenie zyskuje problematyka transferu 
i komercjalizacji wiedzy oraz propagowanie w społeczeństwie postaw proaktywnych2.

Przedstawione powyżej tezy są oficjalnym stanowiskiem Rządu RP w sprawie 
wykorzystania transferu wiedzy do gospodarki, jako podstawowego narzędzia 

* Doktorant w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydział Ekonomii i Stosunków Mię-
dzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; e-mail: michal.becla@wp.pl

1 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 14.
2 K. Matusiak, J. Guliński, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii 

i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa 2010, s. 19.
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stymulującego jej rozwój. Podobnie zdefiniowana została polityka całej UE oraz 
innych gospodarek opartych na wiedzy (m.in. USA, Kanady, Japonii, Szwajcarii, 
Norwegii, częściowo krajów BRIC), zaś problematyka innowacyjności stanowi 
w ostatnich kilku latach swoisty fenomen działalności Unii Europejskiej i po-
szczególnych państw członkowskich. Większość dokumentów strategicznych 
UE kładzie nacisk na promowanie innowacyjności, a dodatkowo każde z państw 
członkowskich na swój sposób stara się wspierać innowacyjne projekty ze środ-
ków krajowych3. Sytuacja ta wywołała pojawienie się w ostatnich latach nowych 
trendów i wyzwań związanych z transferem wiedzy na linii nauka – biznes, 
o których stanowić będzie niniejszy artykuł.

Celem pracy jest opisanie nowych trendów i wyzwań rozwojowych, jakie 
dotyczą transferu wiedzy z sektora nauki do biznesu. Wiedza bowiem, jako 
bezpośredni motor napędowy rozwoju tzw. gospodarek opartych na wiedzy, 
stanowi podstawowy wyznacznik rozwoju gospodarczego danych krajów 
i warunkuje wdrażanie innowacji. W najważniejszych statystykach makro-
ekonomicznych rozwój państw jest postrzegany przez pryzmat kryteriów zwią-
zanych z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw. Przykładowo, The 2013 
EU Industrial R&D Investment Scoreboard pozycjonuje państwa UE według 
nakładów przedsiębiorstw z danego kraju na działalność B+R, liczbę wdrożonych 
patentów w przedsiębiorstwach czy liczbę wdrażanych innowacji produktowych 
i procesowych4.

Zauważalne jest, iż mechanizmy transferu wiedzy z ośrodków naukowych 
(nauka) do przedsiębiorstw (biznes) ulegały w XX i XXI w. istotnym ewolucjom. 
Początek XX w., do jego połowy, to okres, w którym praktycznie całość prac 
B+R realizowano w zewnętrznych jednostkach naukowych. Odwrócenie sytuacji 
nastąpiło w latach 60. i 70. Wtedy to jedynie około 5% wiedzy wdrażanej przez 
przedsiębiorstwa opracowano poza nimi. Przyczyną takich zmian w outsourcingu 
działalności B+R była przede wszystkim presja czasu, którą pokonać musieli 
przedsiębiorcy, aby jak najszybciej wdrożyć innowacje w swoich firmach5. Obec-
nie proporcje te stopniowo się wyrównują, m.in. dzięki pojawianiu się nowych 
modeli transferu technologii z nauki do biznesu.

3 M. Becla, T. Zima, Jak w Unii Europejskiej finansuje się innowacje, Fundusze Europejskie 
2008/2, s. 32.

4 The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Institute for Prospective Technological 
Studies, London 2013, s. 120–123.

5 K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu 
technologii, PARP, Warszawa 2008, s. 72–73.
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Szczególnie istotnymi nowymi trendami w zakresie transferu wiedzy z nauki 
do biznesu są pojawiające się w kilku ostatnich latach (w polskiej perspektywie 
można uznać, że od wstąpienia Polski do UE w 2004 r.):

 – nowy model komercjalizacji wiedzy – wzrost znaczenia przedsiębiorcy 
innowacyjnego;

 – zmiana struktury podmiotowej zgłoszeń patentowych innowacyjnych 
wynalazków;

 – pojawienie się brokerów innowacji oraz spółek spin off oraz spin out, jako 
narzędzi usprawniających proces transferu wiedzy z nauki do biznesu;

 – nowy model prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w przed-
siębiorstwach;

 – możliwość finansowania etapu komercjalizacji wiedzy oraz prac badaw-
czo-rozwojowych z zewnętrznych źródeł.

2. Nowy model komercjalizacji wiedzy –  
wzrost znaczenia przedsiębiorcy innowacyjnego

Istota komercjalizacji wiedzy dla rozwoju gospodarczego jest niekwestionowa-
na. Zdaniem zarówno autorów krajowych (A. Pomykalski), jak i zagranicznych 
(P. Mueller6, D. Audretsch, E. Lehmann7), zajmujących się tematyką implemen-
tacji wiedzy (w postaci np. wyników prac B+R) do gospodarki, podstawowym 
czynnikiem jest w tym przypadku komercjalizacja8 wiedzy przez przedsiębior-
stwa (sektor prywatny). Tylko sektor prywatny ma bowiem odpowiednie zasoby, 
aby wykorzystać wiedzę w sposób praktyczny i uczynić z niej narzędzie rozwoju 
gospodarczego samych przedsiębiorstw, a pośrednio również państw. Analizując 
wpływ wiedzy na gospodarkę należy uwzględnić praktyczny wymiar jej pozy-
skania, czyli np. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R) mających na 
celu opracowywanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych 
oraz wdrażanie innowacji do praktyki gospodarczej. Pośród licznych modeli 
komercjalizacji wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw szczególne 
znaczenie mają:

6 P. Mueller, Exploring the Knowledge Filter: How Entrepreneurship and University-Industry 
Relations Drive Economic Growth, MPIE, Jena 2005, s. 4–6.

7 D. Audretsch, E. Lehmann, Does the Knowledge SpilloverTheory of Entrepreneurshiphold 
for regions?, Indiana University, Indiana 2005, s. 11–14.

8 „Komercjalizację” zdefiniować można jako czynności prawne, finansowe czy związane z kwe-
stiami technicznymi proponowanych nowych rozwiązań.
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a) sprzedaż,
b) licencjonowanie,
c) wspólne prace B+R,
d) wykonywanie zleconych prac B+R9.
Komercjalizacja wiedzy może następować tylko wtedy, gdy aktywnie zaanga-

żowani w ten proces są – z jednej strony – wytwórcy wiedzy (naukowcy, jednostki 
naukowe, wynalazcy), z drugiej zaś – główny element systemu – innowacyjni 
przedsiębiorcy. Wskazuje na to już innowacyjna teoria przedsiębiorstwa opra-
cowana przez Austriaka J.A. Schumpetera w 1912 r. W swym modelu położył 
on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria 
przedsiębiorstw wdrażających innowacje10. Dopiero jednak ostatnie kilkanaście 
lat stanowi okres bezpośredniego rozwoju tego modelu w Polsce.

Niewątpliwie czynnikami przyśpieszającymi procesy wzrostu znaczenia 
przedsiębiorstw innowacyjnych w gospodarce są11:

 – wyczerpywanie się prostych rezerw poprawy konkurencyjności;
 – konieczność konkurowania jakościowego wobec państw z tańszą siła 

roboczą;
 – zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi wśród klientów (również 

międzynarodowych);
 – aplikacja przedsiębiorstwa w łańcuch wartości globalnych korporacji (np. 

jako poddostawcy);
 – wzrost potencjału finansowego przedsiębiorstw;
 – wchodzenie na rynki zagraniczne;
 – ulgi i dotacje inwestycyjne;
 – wewnętrzny rozwój przedsiębiorstw.

Z kolei, bariery wskazane przez przedsiębiorców w komercjalizacji wiedzy 
(wdrażaniu innowacji) to:

 – bariery finansowe;
 – bariery związane z wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa;
 – bariera informacyjna;
 – ograniczony popyt na nowe produkty i usługi;
 – niewystarczające środki publiczne.

 9 J. Osiadacz, Komercjalizacja wiedzy i technologii wytworzonej w jednostce naukowej, [w:] 
Rozwój wypracowanych narzędzi wsparcia B+R w zakresie umiejętności związanych z zarzą-
dzaniem projektami badawczymi i komercjalizacja ich wyników, CTT PK, Kraków 2013, s. 11.

10 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 88–91.
11 R. Panek, Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii, Zeszyty 

Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2009/2 (13), s. 52–53.
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Główną pozycję zajmuje w tym systemie przedsiębiorca innowacyjny, 
bezpośrednio ukierunkowany na przetwarzanie, a zwłaszcza praktyczne 
wdrażanie zdobytej wiedzy. Tylko zaangażowanie finansowe, rzeczowe i ludz-
kie przedsiębiorcy może przynieść pozytywny skutek w postaci wdrożonego do 
gospodarki rozwiązania innowacyjnego.

Bardziej specyficzne niż zaangażowanie rzeczowo-finansowe efekty inno-
wacyjności, potwierdzające fakt istotności roli przedsiębiorcy innowacyjnego we 
współczesnej gospodarce, na które zwraca uwagę A. Pomykalski12, to:

 – liczba nowych produktów wprowadzonych w ostatnich trzech latach,
 – procentowa wielkość sprzedaży i/lub osiągniętych z niej zysków (nowe 

produkty),
 – liczba nowych pomysłów wygenerowanych w organizacji,
 – nieudane projekty zarówno te w fazie rozwoju, jak i porażki rynkowe,
 – zadowolenie klienta, spełnienie jego oczekiwań,
 – czas wejścia na rynek (porównywany z normami w danej gałęzi przemysłu),
 – koszt produktu w porównaniu z obecnymi trendami w danym sektorze,
 – jakość w porównaniu z tendencjami w danym sektorze,
 – możliwości produkcyjne w danym sektorze,
 – roboczogodziny przypadające na nowy produkt,
 – średni czas trwania całego procesu innowacyjnego.

Podsumowując, przedsiębiorca innowacyjny (szczególnie należący do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw) stał się w Polsce w ostatnich latach podmiotem 
bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie wyników prac B+R (innowacji). 
Przejął tym samym rolę należącą wcześniej do jednostek naukowych oraz dużych 
koncernów globalnych.

3. Zmiana struktury podmiotowej zgłoszeń patentowych  
innowacyjnych wynalazków

Mechanizmy prawne ochrony własności intelektualnej są w Polsce dostępne, 
mają odpowiedni standard oraz są zunifikowane z rozwiązaniami światowymi. 
Definiowanym problemem nie są raczej mankamenty prawa, lecz jego znajomość, 
umiejętność korzystania z niego i możliwości jego egzekucji. Ochrona własności 
intelektualnej ma umożliwiać uprawnionemu lub twórcy uzyskiwanie prawnie 

12 A. Pomykalski, Innowacje, Wyd. PŁ, Łódź 2010, s. 40–41.
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uzasadnionych korzyści z wynalazku lub dzieła oraz zapewniać jak najszersze 
upowszechnianie dzieł, idei i nowego know-how13.

Istnieje kilka form ochrony własności intelektualnej. Regulowane są one 
odpowiednimi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo 
własności intelektualnej”14 oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. „O prawie autor-
skim i prawach pokrewnych”15. Ustawy te wskazują jako główne formy ochrony 
własności intelektualnej: patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki 
towarowe i inne (własność przemysłowa) oraz utwory naukowe, utwory arty-
styczne i programy komputerowe (ochrona prawami autorskimi). 

Prawo własności intelektualnej oraz wynikające z niego statystyki dotyczą-
ce ilości zgłaszanych patentów wskazują na rosnący w ostatnich latach udział 
sektora przedsiębiorstw w patentowaniu wynalazków. Po wielu latach domina-
cji jednostek naukowych, często tworzących patenty niemające zastosowania 
w gospodarce, a służące przede wszystkim do uzyskiwania stopni naukowych 
przez pracowników uczelni, ostatnie lata wskazały na zwiększoną aktywność 
przedsiębiorstw na tym rynku16. 

Przykładowo, w 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynęło 5351 zgło-
szeń wynalazków i wzorów użytkowych do ochrony, pochodzących od insty-
tucji i ośrodków krajowych. Dla porównania, w 2011 r. było ich mniej o nieco 
ponad pół tysiąca (4818 zgłoszeń), a jeszcze rok wcześniej – mniej o ponad 
1200 (4082 zgłoszenia). Wśród zgłoszeń w 2012 r., z samego sektora nauki było 
ich 2210, w tym 2083 pochodziło od gospodarki, a 1058 – od osób fizycznych.

Sytuacja ta potwierdza, iż najbardziej zainteresowane posiadaniem 
wiedzy są przedsiębiorstwa, które, inwestując własne zasoby finansowe, 
ludzkie i czasowe, dążą do uzyskiwania ochrony na m.in. wynalazki (wiedzę) 
użytkowaną w ramach swojej praktyki gospodarczej. Istotnym jest wybór 
optymalnych mechanizmów ochronnych, uzależniony od licznych czynników, 
z których najważniejszymi są17:

 – otwartość wiedzy i technologii,
 – przeznaczenie wiedzy/technologii,

13 K. Matusiak, J. Guliński, Rekomendacje…, s. 25.
14 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, 

poz. 1117, z późn. zm.).
15 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., 

Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
16 A. Taukert (red.), Raport roczny 2012 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.

naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397103,raport-up-zglaszamy-coraz-wiecej-wynalazkow-
rosnie-liczba-patentow.html; stan na dzień 30.06.2014 r.

17 J. Osiadacz, Komercjalizacja…, s. 25.



Nowe trendy i wyzwania w transferze wiedzy z sektora nauki do biznesu w polskiej gospodarce 225

 – spodziewany czas użyteczności wiedzy/technologii,
 – procedury,
 – koszty,
 – oczekiwania klienta,
 – stan ochrony danej wiedzy/technologii.

4. Nowe trendy w szkolnictwie wyższym – uczelnia jako broker innowacji 
oraz rozwój spółek typu spin-off oraz spin-out

Kolejnym nowym trendem w transferze wiedzy na linii nauka – biznes jest zmiana 
polityki jednostek naukowych, polegająca na ich otwarciu na środowiska 
biznesowe. Szczególnym wyrazem takiej polityki jest pojawienie się tzw. bro-
kerów innowacji oraz spółek typu spin-off oraz spin-out.

Brokerzy innowacji to podmioty, których zadaniem jest nawiązywanie kon-
taktów z przedstawicielami nauki i biznesu w celu szczegółowej identyfikacji 
ich potrzeb oraz przygotowanie dla nich optymalnej oferty18. 

Z kolei spółka typu spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało zało-
żone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej 
albo studenta bądź absolwenta uczelni oraz uczelnię lub jednostkę organizacyjną 
uczelni powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych uczelni w celu ko-
mercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii19. Możliwymi 
modelami powoływania spółek spin-off przez jednostki naukowe są:

 – model komercjalizacji poprzez spin-off bez spółki celowej,
 – model komercjalizacji poprzez spin-off ze spółka celową.

W modelu spin-off, własność intelektualna (należąca do uczelni) stanowi ak-
tywo, które pośrednio (przez spółkę celową) lub bezpośrednio przekazywane jest 
do spółki i stanowi bazę do objęcia przez jednostkę naukową udziałów lub akcji20.

Spółka Spin-out to z kolei podmiot powstały w drodze wydzielenia/oddzie-
lenia od jednostki naukowej, w celu podjęcia działalności, która w ramach tejże 
jednostki byłaby trudna, a nawet niemożliwa do zrealizowania. Wśród elementów 
wyróżniających ten typ spółek wymienić należy:

18 30 brokerów innowacji pomoże wprowadzać nowe rozwiązania na rynek, http://www.naukaw-
polsce.pap.pl/aktualnosci/news,397155,30-brokerow-innowacji-pomoze-wprowadzac-nowe-
rozwiazania-na-rynek.html; stan na dzień 30.06.2014 r.

19 D. Dec, Spółki typu spin off i spin out, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 8–9.
20 J. Osiadacz, Komercjalizacja…, s. 19.
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a) wśród założycieli są pracownicy jednostek naukowych, Państwowych 
Instytutów Badawczych21;

b) podmiot bazuje na technologii przekazanej w formie licencji;
c) podmiot jest wspierany kapitałowo przez sektor publiczny.
Duże znaczenie ma również fakt angażowania kadry naukowej bezpośrednio 

w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, w ramach centrów badaw-
czo-rozwojowych.

Tendencja odchodzenia uczelni od dotychczasowej działalności stricte dy-
daktycznej i związanej z wypracowywaniem wiedzy podstawowej (stosowanej) 
ustępuje tym samym miejsca nowym kierunkom ich rozwoju, ze szczególnym 
uwzględnieniem generowania przedsiębiorstw wyspecjalizowanych we wdrażaniu 
innowacyjnej wiedzy.

5. Nowy model prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej  
w przedsiębiorstwach

Zauważalną tendencją jest również zmiana modelu prowadzenia działalności 
badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wynika ona z jednej strony ze 
zmiany struktury przestrzennej działalności B+R w przedsiębiorstwach, z drugiej 
zaś z samej zmiany dominującego charakteru (warunkowanego potrzebami) prac 
badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

Wyróżnić można kilka podstawowych form prowadzenia działalności B+R 
przez przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa międzynarodowe. 
Do jednej z najpopularniejszych typologii zalicza się wprowadzony przez 
UNCTAD (w dokumencie Transnational Corporations and the Internalization 
of R&D) podział na działalność B+R adaptacyjną, innowacyjną i monitoring 
technologii22. 

Adaptacyjna (przystosowawcza) działalność B+R to przede wszystkim wspar-
cie głównej działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa oraz wsparcie w procesie 
modyfikacji i/lub udoskonalenia importowanej technologii. 

21 Państwowy Instytut Badawczy to rodzaj statusu nadawanego polskim instytutom naukowo-
-badawczym, jednostkom badawczo-rozwojowym (do roku 2010) lub instytutom badawczym 
(po roku 2010) na wniosek ministra sprawującego nadzór nad daną instytucją.

22 M. Rosińska, Działalność badawczo-rozwojowa korporacji transnarodowych jako podstawa 
tworzenia globalnej sieci B+R, [w:] K. Kaszuba, S. Wydymus (red.), Handel międzynarodowy 
a rozwój gospodarczy, Wyd. WSZ w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 265–279.
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Innowacyjna działalność B+R koncentruje się na pracach B+R nakierowa-
nych na bezpośrednie tworzenie oraz rozwój nowych produktów i technologii. 
Działalność ta obejmuje najważniejsze elementy procesu koncepcyjnego oraz 
wytwórczego nowych produktów i usług, a więc zarówno badania przemysłowe 
(często poprzedzone badaniami stosowanymi), jak i prace rozwojowe (przed-
konkurencyjne). 

Działalność związana z monitoringiem technologii ma na celu uważne 
monitorowanie pojawiających się nowości i zmian technologicznych na innych 
rynkach zagranicznych. Jest to stosunkowo młody typ działalności B+R, w którym 
istotą jest stały monitoring rozwiązań rynkowych pojawiających się na poszcze-
gólnych rynkach, analizę zasobów wiedzy jednostek naukowo-badawczych, 
a także uczestnictwo (często razem z konkurentami rynkowymi) w inicjatywach 
wspierających działalność innowacyjną, takich jak klastry, parki technologiczne, 
centra innowacji, centra transferu technologii itp.

Przytoczona powyżej klasyfikacja nie jest oczywiście jedyną typologią form 
prowadzenia działalności B+R. Potwierdza ona jednak, iż coraz większy nacisk 
w przedsiębiorstwach (zwłaszcza produkcyjnych), kładziony jest na produkcyjne 
centra B+R (głównie typu innowacyjnego), które w skali 1:1 (pełnowymiarowej), 
w stosunku do działalności produkcyjnej, prowadzą działalność badawczo-rozwo-
jową, często z wykorzystaniem zatrudnionych w nich pracowników naukowych.

6. Zewnętrzne źródła finansowania jako element finansowania  
komercjalizacji wiedzy dla sektora prywatnego

Europejska polityka strukturalna (spójności), z której profitów Polska korzysta 
już od 2004 r., w sposób wyraźny kładzie nacisk na wspieranie wdrożeń (komer-
cjalizacji) wiedzy do praktyki gospodarczej. Jest to podstawowy Cel nr 1 polityki 
strukturalnej23 w obecnej perspektywie budżetowej na lata 2007–2013, a także 
ważny cel kolejnej perspektywy budżetowej na lata 2014–202124. Zauważalne 
jest, iż zarówno w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 

23 M. Becla, Wewnętrzne skutki integracji Polski z Unią Europejską, [w:] B. Molo, M. Czajkowski 
(red.), Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania integracji Polski z Unia Europejską, Wyd. UJ, 
Kraków 2002, s. 84–85.

24 M. Cincera, C. Cozza, A. Tubke, Drivers and policies for increasing and internationalising 
R&D activities of EU MNEs, IPTS working paper on corporate R&D and innovation 2010/2, 
s. 4.
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2007–201325, jak i Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014– 
–202026 odchodzi się od finansowania badań uczelnianych, na rzecz projektów 
badawczych realizowanych w konsorcjach przedsiębiorstw z jednostkami 
naukowymi lub przez same przedsiębiorstwa, angażujące w ramach projek-
tu, jako podwykonawców, jednostki naukowe. Analiza dostępnych w latach 
2007–2013 działań 1 i 4 priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka wskazuje na opisywaną tendencję, gdyż aż 11 z działań dotacyjnych 
przeznaczonych jest dla przedsiębiorstw na różne formy komercjalizacji 
wiedzy, podczas gdy działań bezpośrednio wspierających jednostki naukowe 
(w tym komercjalizację wiedzy) było zaledwie 4. Działania Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka wspierające wypracowanie, komercjalizację 
i transfer wiedzy przez sektor przedsiębiorstw to:

 – działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych;
 – działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej;
 – działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
 – działanie 4.2. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wspar-

cie w zakresie wzornictwa przemysłowego;
 – działanie 4.3. Kredyt technologiczny;
 – działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;
 – działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki;
 – działanie 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku;
 – działanie 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym;
 – działanie 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz 

powstawanie nowych terenów inwestycyjnych;
 – działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Podobną tendencję odnajdziemy w opracowywanym Programie Operacyjnym 
Inteligentny Rozwój27. W programie tym wyróżnić można aż cztery (z pięciu) 
obszary priorytetowe bezpośrednio skierowane na wsparcie działalności badaw-
czo-rozwojowej przedsiębiorstw lub instytucji otoczenia biznesu oraz działalności 
komercjalizacyjnej. Są to:

 – oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 
oraz konsorcja naukowo-przemysłowe;

25 http://www.poig.gov.pl; stan na dzień 05.07.2014 r.
26 http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Documents/Zalozenia_PO_IR_maj_2013.pdf; stan na dzień 

05.07.2014 r.
27 http://www.umk.pl/badania/fundusze/perspektywa_2014-2020/pr_PO_IR_2014-2020.pdf; stan 

na dzień 5.07.2014 r.
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 – oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; 
 – oś priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przed-

siębiorstw;
 – oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Łączny budżet Programu wynosić ma około 8,6 mld EUR. Aż 40% tej 
kwoty skierowane zostanie bezpośrednio na projekty B+R realizowane przez 
przedsiębiorstwa28.

7. Podsumowanie

Powyższe przykłady obrazują, iż – uwzględniając realia i trendy współczesnej 
gospodarki – mamy obecnie do czynienia z sytuacją, kiedy wiedza staje się dobrem 
prywatnym, w większości przypadków należącym do przedsiębiorstw. Paradok-
salnie, nie zawsze właścicielami wiedzy są globalne korporacje transnarodowe. 
Często wiedza jest w posiadaniu małych spółek typu spin off, działalności gospo-
darczych pojedynczych naukowców czy firm z sektora msp wspieranych przez 
zewnętrzne źródła finansowe (np. fundusze UE). Daje to szanse na w miarę dużą 
dostępność do wiedzy dla chcących ją komercjalizować polskich przedsiębiorców. 
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NEW TRENDS AND CHALLENGES IN THE TRANSFER OF KNOWLEDGE FROM  
THE SCIENCE SECTOR TO ENTERPRISES SECTOR IN THE POLISH ECONOMY

( S u m m a r y )

The article presents the new trends and challenges in the management of R&D activities in enter-
prises, with a particular emphasis on the issue of transfer of knowledge from the higher schools 
to enterprises sector. The author points to the special role played in this by the innovation entre-
preneur and changes in the subjective structure of patent applications, the emergence of spin-off 
and spin-out enterprises, the possibility of obtaining grants for R&D projects and new forms of 
R&D centers in enterprises.
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