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Wprowadzenie 

 

Transfer technologii jest procesem polegającym na przekazywaniu wyników 

badań i opracowań oraz udzielaniu wiedzy do dalszego użytkowania. Transfer ten 

przewiduje rozpowszechnianie wiedzy technologicznej o charakterze praktycznym a 

także doświadczeń oraz innowacji w obszarze interdyscyplinarnym. 

Ustawodawstwo Ukrainy przewiduje, że transfer technologii odbywa się 

poprzez zawieranie dwustronnych lub wielostronnych umów między fizycznymi lub 

prawnymi podmiotami w których są ustalane, zmieniane albo anulowane prawa 

własności oraz obowiązki w zakresie technologii i jej części składowych 

[Informacje elektroniczne…2010]. Głównym celem polityki regionalnej państwa 

odnośnie transferu technologii, powinno być usprawnienie systemu prawnego w tym 

zakresie, jako istotnego czynnika uaktywnienia społeczno-gospodarczego rozwoju 

zachodnich regionów Ukrainy. 

 

 

Transfer technologii 

 

W zachodnim regionie Ukrainy funkcjonuje efektywna instytucja transferu 

technologii, jaką jest Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk 

Ukrainy oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, która ma do dyspozycji bank 

informacji dotyczących najnowszych osiągnięć naukowo-technologicznych z wielu 

dziedzin naukowych. To te instytucje winny motywować podmioty gospodarcze w 

zakresie stosowania innowacji, poprzez transfer technologii jako jednego z 

najbardziej skutecznych mechanizmów rozwoju regionalnego. Znaczny potencjał 
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usprawniający politykę społeczno-gospodarczą w regionie, umocowany jest w 

transgranicznym transferze technologii pomiędzy ukraińskimi a polskimi obszarami 

przygranicznymi. 

Nagromadzenie zasobów naukowych w formie transferu technologii jest 

jedną z najskuteczniejszych form poprawy rozwoju społeczno-gospodarczego 

zachodnich regionów Ukrainy. 

Celem artykułu jest ukazanie niektórych aspektów uaktywnienia społeczno-

gospodarczego rozwoju zachodnich regionów Ukrainy, w oparciu o potencjał 

Zachodniego Centrum Naukowego, zajmującego się transferem technologii oraz 

współdziałaniem w tejże płaszczyźnie ukraińskich instytucji naukowo-badawczych 

z organizacjami Rzeczpospolitej Polskiej. 

Jedna z głównych zasad polityki regionalnej jest efektywne wykorzystanie 

potencjału gospodarczego i naukowego, a także różnych osobliwości regionów dla 

osiągnięcia na tej podstawie poprawy standardów życia ludności. Ustawa „O 

stymulacji rozwoju regionalnego” określa, że wspieranie rozwoju regionalnego jest 

zespołem prawnych, organizacyjnych, naukowych, finansowych i innych środków 

skierowanych dla osiągnięcia stałego rozwoju regionów, w oparciu o połączenie 

interesów gospodarczych, społecznych i ekologicznych na poziomie krajowym i 

regionalnym [Informacje elektroniczne… 2010]. 

Pomimo znacznego potencjału gospodarczego i intelektualnego, przestrzeń 

regionalna Ukrainy zgodnie ze zintegrowaną oceną efektywności ekonomicznej i 

konkurencyjności przedsiębiorstw, znacznie ustępuje w porównaniu ze wskaźnikami 

Europy Środkowej i Wschodniej, w tym także i Polski. 

Nierównomierny rozwój regionalny oraz standardy życia ludności 

ograniczają dynamikę wskaźników społeczno-ekonomicznych, spowalniają reformy 

rynkowe i zmniejszają ich skuteczność. W związku z tym, regionalna polityka 

publiczna powinna zmierzać do stworzenia warunków dla podniesienia 

konkurencyjności poprzez innowację w regionie jako wektora ich dynamicznego 

rozwoju [Informacje elektroniczne…]. 

Polski rząd stworzył warunki prawne i formy opodatkowania sprzyjające 

rozwojowi środowiska innowacyjnego i transferu technologii. Szczególnego 

znaczenia nadaje się efektywnemu wykorzystaniu środków publicznych dla rozwoju 

nowych technologii. Wolny dostęp pozwala wszystkim na świecie zdobywać nowa 

wiedzę, a jeśli jest to konieczne, to usuwać błędy, co pozytywnie sprzyja szybkiemu 

rozwoju i doskonaleniu technologii [Krajowa strategia….2006]. 

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską dokumentu w sprawie 

przyszłej strategii Wspólnoty UE w 2020 r., szczególnego znaczenia dla przyszłości 

Polski stanowi rozwój gospodarczy państwa w  oparciu o nowe technologie, 

innowacje i badania naukowe zmierzające w kierunku „zielonej energii”. Dokument 

UE „2020” ma również na celu rozszerzenie możliwości obywateli UE dla 

zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, pobudzenie kreatywności oraz 

przedsiębiorczości. Dominującym jednak celem UE 2020, jest stworzenie warunków 

dla rozwoju konkurencyjności „zielonej energii” opartej na odnawialnych źródłach 

energii [Ustawa Ukrainy…2005]. 
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Według opracowań polskich ekspertów, gospodarka kraju jest jedną z 

niewielu w UE, która bez znaczących strat poradziła sobie ze skutkami globalnego 

kryzysu finansowego i gospodarczego. 

W celu zintensyfikowania postępu oraz wykonania wymagań UE 2020, 

polska strona ma możliwość wykorzystania potencjału naukowego i 

technologicznego Ukrainy, a w szczególności Zachodniego Centrum Naukowego, 

poprzez mechanizm transferu technologii. Zachodnie Centrum jest głównym 

ogniwem w organizowaniu i koordynowaniu regionalnego systemu naukowo-

technicznej oraz innowacyjnej działalności w zachodnich rejonach Ukrainy, 

skoncentrowanej na rozwiązywaniu aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych i 

kulturowych problemów rozwoju regionu. Centrum to jednoczy naukowe instytucje 

ośmiu obwodów, a to: Wołyńskiego, Iwano-Frankowskiego, Zakarpackiego, 

Lwowskiego, Riwenskiego, Ternopolskiego, Czernowickiego i Hmelnyckogo. W 

zachodnim regionie funkcjonuje 26 instytucji Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 

81 szkół wyższych oraz ponad 50 przemysłowych naukowo-badawczych oraz 

badawczo-konstruktorskich jednostek, które zatrudniają około 14 tysięcy 

pracowników. 

Priorytetowe kierunki naukowo-koordynacyjnej oraz poszukiwawczej 

działalności dotyczą: 

 systemu społeczno-ekonomicznego zarządzania i ekologicznej regulacji 

rozwoju regionalnego, ochrony środowiska oraz współpracy 

transgranicznej, 

 tworzenia i rozwoju energooszczędnych ekologicznie czystych 

technologii energetycznych, budowy maszyn i urządzeń, 

 opracowania i wdrożenia technologii wzmocnienia materiałów 

konstrukcyjnych, metod ochrony antykorozyjnej rurociągów, 

 kosmicznej technologii (badania podstawowe, oprzyrządowanie do 

badań przestrzeni kosmicznej, łączności satelitarnej), 

 wzrostu wydobycia ropy i gazu z warstw pokładów Podkarpacia, 

 systemów telekomunikacyjnych, 

 badań socjohumanitarnych problemów człowieka [Ustawa 

Ukrainy….2006]. 

Należy podkreślić, że transfer technologii międzypaństwowych można 

dokonać po określeniu ekonomicznej celowości oraz pożyteczności dla 

zainteresowanych stron wdrożenia technologii i urządzeń z uwzględnieniem 

ewentualnych środowiskowych i społeczno-gospodarczych konsekwencji ich 

stosowania. Obowiązkową umową dla obu stron jest także ochrona własności 

intelektualnej w procesie transferu technologii. 

Zgodnie z doświadczeniami ukraińskich instytutów badawczych, realizacja 

transferu technologii przewiduje następujące etapy: 

 identyfikację potrzeb technologicznych i obiektu przekazania, 

 ocenę kosztów technologii, 

 poszukiwania informacyjne, 

 negocjacje pomiędzy kupującymi i sprzedającymi technologię, 

 zawarcia umowy i transferu technologii, 

 wykorzystanie technologii. 
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Zgodnie z wymogami regulacyjnymi [Informacje elektroniczne…PAN] 

przekazanie ukraińskich technologii mogą być wykonane poprzez zawarcie 

następujących umów: 

 dostarczenie technologii przemysłowej, 

 kooperacji technicznej i przemysłowej, 

 proponowanie usług technicznych, 

 usługi inżynierskie doradcze, 

 utworzenie wspólnych przedsiębiorstw, 

 handlowych koncesji. 

Międzynarodowe doświadczenia wskazują na przykłady szerokiego 

wykorzystania transferu technologii, poprzez wdrożenie klastro-orientacyjnej 

polityki regionalnej. 

Dotychczasowe doświadczenia współpracy transgranicznej potwierdzają 

możliwość wykorzystania przygranicznych potencjałów naukowych w celu 

wygenerowania określonych systemów klastrów. 

Wymienione instytucje zachodniego regionu Ukrainy mają bogate 

doświadczenia w tworzeniu urządzeń dla kosmosu i sprzętu pozwalającego na 

realizację projektów badawczych na poziomie globalnym. Między innymi 

dysponują systemem monitorowania klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych 

przez człowieka, w tym z udziałem społeczności międzynarodowej. Oprócz tego 

produkują urządzenia wysokich technologii tj. infrastrukturę naziemną 

wykorzystywaną w badaniach kosmicznych. 

Także w Polsce jedną z czołowych instytucji kosmicznego przemysłu jest 

centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polski Punkt Informacyjny Galileo. 

Naukowa i technologiczna działalność jest realizowana w szerokiej współpracy 

międzynarodowej w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Biorąc pod uwagę funkcjonującą infrastrukturę i potencjał naukowy 

instytucji i zakładów kosmicznych zlokalizowanych w obszarze   pogranicza  

ukraińsko-polskiego zarysowują się warunki do tworzenia polsko-ukraińskiego 

klastra technologii kosmicznej. Skuteczność transferu technologii, przekazania 

wiedzy i wymiany informacji w tych dziedzinach nauki i technologii, które 

kształtują otoczenie konkurencyjne regionów, wymagają bliskości geograficznej, 

regularnych kontaktów i zaufania. W utwierdzeniu kontaktów dwustronnych w 

ramach ukraińsko-polskiego klastra technologii kosmicznych, ważne znaczenie 

geograficzne ma położenie organizacji obu stron (odległość między najbardziej 

oddalonymi instytucjami Lwowa i Warszawy około 500 km). Zespół tych 

czynników potwierdza możliwości rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w 

dziedzinie wysokich technologii oraz ich transferu do tworzenia klastrów 

biznesowych i klimatu inwestycyjnego ( w tym obowiązkowy rozwój konkurencji i 

jednolitej przestrzeni informacyjnej. Ponadto takie procesy mogą generować 

efektywniejszą współpracę gospodarczą na pograniczu ukraińsko-polskim. 

Transfer technologii zapewnia rozwój potencjału przemysłowego, 

naukowego i technicznego, który winien być wykorzystany do rozwiązywania zadań 

społeczno-gospodarczych kraju i regionów. Ponadto zapewnia on rozwój procesów 

produkcyjnych z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych. 
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Wprowadzenie wzajemnie korzystnych relacji dla skutecznego transferu 

technologii, a szczególnie w płaszczyźnie dwustronnego klastra kosmicznego, 

zabezpieczy obu partnerom promowanie zaawansowanych technologii naukowych 

na krajowych i zagranicznych rynkach. 

 

 

 

Transfer factor as technologies socio-economic 
development of Western Ukraine. 

 

Summary 

We consider some aspects of technology transfer between Ukraine and 

Poland, which is a factor in enhancing regional development. Deemed appropriate to 

the formation of the Polish-Ukrainian space technology cluster, as an effective 

mechanism for technology transfer interstate. 
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