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Wprowadzenie 

Moją filozofią życia jest praca – odkrywanie tajemnic natury i korzystanie 
z nich dla szczęścia ludzkości. Nie znam lepszej przysługi, jaką można oddać 
w tym krótkim czasie, jaki spędzamy na świecie1, powiedział jeden z najwięk-
szych i najpłodniejszych wynalazców amerykańskich. Mimo iż Polacy poświę-
cają wiele godzin na pracę (Working time developments, 2008)2, odkrywczość 
jej efektów nie oszałamia. Można ją uznać nawet za niezbyt zadowalającą. 
Śledząc statystyki innowacyjności – 226 patentów w 2008 roku zgłaszanych 
do EPO lokuje Polskę na 25 miejscu (Key figures on Europe 2012). Procen-
towa ilość innowacyjnych przedsiębiorstw  według danych Eurostatu z 2008 
roku odbiega znacząco od średniej krajów UE (Working time developments, 
2008)3.

Najbardziej znaczącą gałęzią polskiego przemysłu jest branża chemicz-
na zaliczana do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, stanowiąca 
niezbędną siłę dla jej zrównoważonego rozwoju, jak wynika z analiz Raportu 
Rocznego z 2010 roku Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (Raport Roczny, 
2010).  W 2010 roku wartość polskiego PKB wyniosła 1 415 514,4 mln PLN,  
przy czym wartość sprzedaży przemysłu chemicznego sięgnęła 102 603 mln 
PLN, czyli 9,2% wartości sprzedaży przemysłu ogółem oraz 7,6% sprzedaży 
przetwórstwa przemysłowego (Raport Roczny, 2010).

Według analiz Codes Corporate & Brand Identity branżę chemiczną, po-
dobnie jak farmaceutyczną oraz producentów materiałów budowlanych cha-
rakteryzuje największy poziom zgłoszeń znaków towarowych. Fakt ten tłuma-
czony jest w przypadku branży chemicznej wysokim poziomem świadomości 
(zatrudnianie rzeczników patentowych) oraz obecnością na rynku międzyna-
rodowym. (Własność intelektualna – niedoceniana podstawa przewagi konku-
rencyjnej, CODE). Tendencję tę potwierdzają także dane statystyczne Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Począwszy od roku 2008 do roku 
2010 wzrosła liczba zgłoszeń. Spośród liczby 3 203 zgłoszeń wynalazków 

1 Cytat T.A. Edisona. Za: M.J. Gelb, Myśleć jak Edison. Sposób na sukces 
największego amerykańskiego wynalazcy, Rebis, Poznań 2010.

2 Przeciętna tygodniowa liczba godzin pracy w krajach UE wynosi 38,6  (dane 
z 2008 roku), w Polsce 40.

3 Polska w tym zestawieniu zajmuje 25 miejsce.
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najwięcej (712) pochodzi z branży chemicznej i metalurgicznej, z 1385 zgło-
szonych patentów 300 pochodzi z branży chemicznej i metalurgicznej (Raport 
Roczny. Przemysł Chemiczny w Polsce 2010). Innowacje dostarczają korzyści 
ekonomicznych, pozwalają przedsiębiorstwom utrzymać się na rynku, a także 
uzyskać przewagę konkurencyjną.   

Ciągłość uczenia się jako podstawa innowacyjności

Działalność innowacyjna to szereg działań o charakterze naukowym 
(badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (ko-
mercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie 
ulepszonych produktów i procesów (Baruk, 2006, s. 82). Jak twierdzi Jerzy 
Baruk, większość innowacji mających wpływ na gospodarkę stanowi rekom-
binację istniejącej wiedzy. W procesie innowacyjnym ważne są: dyfuzja wie-
dzy poprzez system innowacji, złożoność baz wiedzy, zwłaszcza tych ukrytych 
w umysłach ludzkich, oraz wiedza zawarta w procedurach. Ludzie jako twórcy 
innowacji, posiadacze i roznosiciele wiedzy, odgrywają centralną rolę w pro-
cesach innowacyjnych (Baruk, 2006). Nie byłoby jednak innowacji bez kre-
atywności, pracy zespołowej i pasji tworzenia. Kreatywność jest koncepcją 
mieszczącą się w głowie, procesem tworzenia pomysłu, opartym na myśleniu 
rozbieżnym, nie ukierunkowanym żadnym modelem myślowym (Jolly 2006). 
Innowacja to proces wdrażania pomysłu w życie, to pojęcie zbieżne, oparte 
na selekcji, dodawaniu szczegółów i krytycznym ich wdrażaniu. Jak podaje 
J. Baruk, w interpretacjach pojęcia innowacji ujawniają się cztery główne 
podejścia: ukierunkowane na jednostkę wraz z cechami tych jednostek takimi 
jak wykształcenie, wiek, płeć, kreatywność, ich sposób myślenia; ukierunko-
wane na strukturę organizacji stanowiącą źródło innowacji, ukierunkowane 
na zależności interakcyjne między strukturą organizacji a procesem innowa-
cyjnym oraz ukierunkowane na państwowe i regionalne systemy tworzenia 
innowacji w przedsiębiorstwach (Baruk, 2006). Na podstawie analizy roz-
ległej literatury przedmiotu polsko- i obcojęzycznej J. Baruk definiuje inno-
wację jako celowo zaprojektowaną przez człowieka zmianę dotyczącą pro-
duktu (wprowadzenie do produkcji i na rynek wyrobów nowych lub istotnie 
ulepszonych), metody wytwarzania (zastosowanie w produkcji metod nowych 
lub istotnie ulepszonych), organizacja pracy i produkcji (nowe rozwiązania 
organizacyjne w znaczeniu strukturalnym i procesowym lub istotne udoskona-
lenia już istniejących) oraz metody zarządzania, zastosowane po raz pierwszy 
w danej społeczności, celem osiągnięcia określonych korzyści społeczno-go-
spodarczych, spełniające określone kryteria techniczne, ekonomiczne i spo-
łeczne (Baruk, 2006, s. 102–103).
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Ochrona własności intelektualnej w Polsce  
– potrzeba podnoszenia świadomości

Papierkiem lakmusowym poziomu innowacyjności jest aktywność na 
rynku patentowym, na którym obecność Polski jest nie do końca zadowalają-
ca. Jak zgodnie twierdzili naukowcy podczas konferencji prasowej i semina-
rium w PAN Polsce powinno zależeć na rozwoju ochrony własności intelektu-
alnej, tymczasem ochrona patentowa jest u nas wciąż niedoskonała (Naukow-
cy o ochronie własności intelektualnej w Polsce, 2007). Ciągle daleko nam do 
takich liderów innowacji  jak Szwecja, Finlandia. W Europejskim Urzędzie 
Patentowym na około 80 tysięcy wynalazków zgłoszonych przez polskich wy-
nalazców w 2002 roku, uzyskano 10 patentów. Według danych Urzędu Paten-
towego RP liczba zgłoszeń krajowych do 2007 roku wykazywała tendencję 
spadkową, która od roku 2008 uległa odwróceniu. Nastąpił  także wzrost zain-
teresowania szkoleniami i udziałem w nich (Raport Roczny, 2010).

Jak to się dzieje, że Polska mając do dyspozycji niezbędne do rozwoju in-
nowacyjności instytucje i narzędzia ciągle znajduje się na samym dole pośród 
państw europejskich pod względem innowacyjnych gospodarek? Naszą nie-
korzystną pozycję pokazuje coroczny ranking Komisji Europejskiej (aktualny 
wskaźnik innowacyjności w odniesieniu do naszej gospodarki wyniósł 0,24 
w skali od 0 do 1), potwierdzają go opinie Konfederacji Pracodawców Pol-
skich oraz eksperci firmy doradczej Deloitte (OECD – innowacyjność w Pol-
sce, 2007).

Okazuje się, że jest to niepełny i częściowo prawdziwy obraz poziomu 
ochrony własności przemysłowej. Pod względem aktywności polskich przed-
siębiorstw w krajowym i wspólnotowym trybie zgłoszeniowym nie odbiega-
my od średniej unijnej. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń na jeden milion 
mieszkańców  w trybie krajowym ogółem znajdujemy się na drugim miejscu 
za Czechami (ponad 500 zgłoszeń). Polska jest liderem w przypadku zgłoszeń 
wzorów przemysłowych (40 zgłoszeń), słabszą stroną są natomiast zgłoszenia 
wzorów użytkowych. Pod względem liczby zgłaszanych do rejestracji wspól-
notowych wzorów przemysłowych oraz wspólnotowych znaków towarowych 
Polska plasuje się dość wysoko wśród krajów europejskich, wyprzedzając 
wszystkie kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowa-
cję, Węgry, Rumunię). Dodatkowo średni roczny przyrost zgłoszeń wzorów 
przemysłowych i znaków towarowych jest wysoki i wynosi blisko 100% dla 
wzorów przemysłowych i 56% dla znaków towarowych (Strojny, 2010). A za-
tem w trybie krajowym i wspólnotowym ilość zgłaszanych przez nas wzorów 
przemysłowych i znaków towarowych nie „odstaje” znacznie od pozostałych 
krajów UE, niekorzystne różnice zgłoszeń pojawiają się w trybie międzynaro-
dowym (Strojny, 2010). 
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Ochrona własności intelektualnej w Polsce – działania edukacyjne

Zmiana świadomości to proces długotrwały, wymagający celowych, sys-
tematycznych i przemyślanych działań edukacyjnych. A w dziedzinie eduka-
cji o ochronie własności intelektualnej jest wiele do zrobienia, jak podkreślał 
w swojej wypowiedzi Bartłomiej Witucki, koordynator Business Software 
Alliance w Polsce. Zwłaszcza w sytuacji rozbieżności  deklaracji i praktyki 
Polaków, polegającej na nieuprawnionym korzystaniu z przedmiotów prawa 
autorskiego (Eksperci ds. ochrony własności intelektualnej obradują, 2011). 
W działania zaangażowanych jest wiele  podmiotów takich jak instytucje pań-
stwowe, uczelnie, stowarzyszenia, fundacje, koalicje wykorzystujące wielość 
i różnorodność form: konferencje, konkursy, wykłady, szkolenia, warsztaty, 
targi, programy edukacyjne. 

Liczne inicjatywy w tej dziedzinie podejmuje Urząd Patentowy.  Celem 
tych działań jest podnoszenie świadomości w zakresie ochrony rezultatów wła-
snej twórczości i poszanowanie praw wynikających z tego tytułu, upowszech-
nianie wiedzy i umiejętności korzystania z ochrony własności intelektualnej. 
Głównymi adresatami działań są dwa środowiska kreujące innowacyjność: 
naukowcy (szeroko rozumiane środowisko akademickie: młodzież studencka, 
pracownicy) i przedsiębiorcy, ale też wiele poczynań skierowanych jest do 
młodzieży szkolnej. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Urzędem Paten-
towym RP zainicjowało projekt pilotażowy wprowadzenia przedmiotu „ochro-
na własności intelektualnej” do programów nauczania w szkołach wyższych, 
kładący w swoich treściach nacisk na warunki ochrony własnej kreatywności 
i innowacyjności, poruszający kwestie użytku cudzej własności intelektual-
nej, plagiatu oraz piractwa intelektualnego. Przewidziano 15-godzinny cykl 
zajęć w toku studiów pierwszego i drugiego stopnia, z zajęciami profilowany-
mi w drugim przypadku. Program został dostosowany do typu studiów, inny 
dla studentów uczelni technicznych, inny dla humanistów i ekonomistów. 
W pierwszym przypadku zwrócono uwagę przede wszystkim na  badania pa-
tentowe i umiejętność zawierania umów związanych z transferem technologii, 
w drugim na zagadnienia prawno-autorskie, w trzecim na zarządzanie niema-
terialnymi i prawnymi wartościami. 

Dużą aktywnością i różnorodnością form może pochwalić się Urząd Pa-
tentowy organizujący liczne konkursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, wy-
kłady, targi, spotkania. Zainicjował on otwarcie studiów podyplomowych dla 
pracowników szkół wyższych z zakresu ochrony własności intelektualnej. Był 
partnerem fundacji „Perspektywy” w znanej i głośnej akcji, która odbyła się 
w 2010 roku „Dziewczyny na politechniki”.  Podobne działania podejmowane 
są przez inne podmioty na przykład projekt „Rzecznicy Talentów” organizo-
wany przez Fundację JWP we współpracy z Biurem Karier Politechniki War-
szawskiej i pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Izby Rzeczników 
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Patentowych. W ramach prezydencji Polski w UE odbywały się także impre-
zy poświęcone ochronie własności, jak chociażby konferencja 7–9 września 
2011 r. w Krakowie.

Działalność edukacyjna i inicjatywy społeczne związane z ochroną praw 
autorskich, poprawą bezpieczeństwa w środowisku elektronicznym i handlem 
elektronicznym należą do najliczniejszych obszarów działań związanych 
z ochroną własności intelektualnej. 

Zwiększenie świadomości w odniesieniu do praw autorskich wśród dzieci 
i młodzieży  promowane jest przez dziennikarza Hirka Wronę współpracujące-
go ze Związkiem Producentów Audio-Video i Narodowym Centrum Kultury 
w ramach projektu „Bądź świadomy”, w którym zwraca się uwagę uczniów 
na problem związany ze ściąganiem nielegalnych plików muzycznych, fil-
mowych i oprogramowania pirackiego (Wrona uczy dzieci żeby nie kradły 
w internecie, 2011). Kontynuacją tego przedsięwzięcia stał się kolejny pro-
gram edukacyjny „Bądź oryginalny”, w który zaangażowało się: obok ZPAV, 
Business Software Alliance, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej, 
jako członkowie-założyciele Koalicji Antypirackiej, Stowarzyszenie Autorów  
ZAiKS oraz Stowarzyszenie Sygnał, we współpracy z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 4.

Wprowadzenie profilaktyki dotyczącej bezpiecznego korzystania i ochro-
ny informacji oraz danych w komputerach, w sieciach komputerowych poparł 
w liście z 2009 roku do uczestników konferencji „Twoje dane – Twoja spra-
wa”  – Paweł Michalak Rzecznik Praw Dziecka.  Podobne inicjatywy zostały 
podjęte przez wolontariuszy Microsoft i Grupy TP uczących dzieci szkół pod-
stawowych klas IV–VI, jak bezpiecznie korzystać z internetu (Gazda 2010).

Kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną  i szerzące 
wiedzę o zagadnieniach związanych z ochroną własności intelektualnej oraz 
poszerzające grono odbiorców o osoby dorosłe to często działania o zasięgu 
międzynarodowym, w których Polska bierze udział. Należą do nich kampania 
zorganizowana przez Childnet International i Pro-music w 2008 roku, kampa-
nia przeciwko nielegalnej wymianie plików muzycznych prowadzona przez 
Międzynarodową Federację Przemysłu Fonograficznego (IFPI), w której brało 
udział 20 krajów z całego świata5. 

Do innych działań edukacyjnych możemy zaliczyć te, które stawiają 
sobie za cel  „walkę” ze zjawiskiem plagiatów. Wiele trudu w tym zakresie 
podjęła Fundacja im. Augustina-Jeana Fresnela organizująca liczne seminaria, 
przyznająca certyfikaty: „Uczelnia walcząca z plagiatami” i „Wydział walczą-
cy z plagiatami”, realizująca projekty, jak ten ostatni „Obrońcy własności in-
telektualnej” promujący wśród uczniów szkół średnich  uczciwość w nauce 

4 Informacje o projekcie dostępne na:  http://www.zpav.pl/aktualnosci.php?idaktu
alnosci=47(otwarty21.10.2011).

5 Informacje o projekcie dostępne na:  http://www.zpav.pl/aktualnosci.php? 
idaktualnosci=47 (otwarty 21.10.2011).
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oraz odwołujący się do zagadnień związanych z plagiatowaniem prac uczniów 
(OWI – Obrońcy własności intelektualnej).

Bezpośrednimi odbiorcami informacji dotyczącymi podstawowych za-
gadnień związanych z własnością intelektualną, sposobów ochrony wynalazku 
w postaci patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków 
towarowych i korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną są 
przedsiębiorcy, mający do dyspozycji ofertę uczestnictwa w projektach, szko-
leniach (np. w ramach akcji „List 500” zorganizowanej przez Koalicję An-
typiracką w zakresie zarządzania zasobami informatycznymi), w dostępie do 
informacji na stronach UP RP, stronach ministerialnych, stronach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polskiej Konfederacji Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan, Portalu Innowacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości i wielu innych. 

Wyboista droga wdrażania innowacyjności  – bariery i utrudnienia

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy wymaga rozwijania postaw in-
nowacyjnych całego społeczeństwa. Rozwój społeczeństw i dobrobyt państw 
zależy od możliwości twórczych w wielu różnych dziedzinach. Ochrona praw-
na nowych wytworów stymuluje rozwój (innowacje), wzrost gospodarczy, 
miejsca pracy i podwyższenie jakości życia (Czym jest własność intelektual-
na, 2010). Ciągle jeszcze dostrzegalny jest w naszym kraju brak zrozumienia 
dla niewątpliwych i wymiernych korzyści związanych z ochroną własności 
intelektualnej. Zdaniem specjalistów z Urzędu Patentowego RP niewielkie 
zainteresowanie ochroną własności przemysłowej ma dwie przyczyny: pierw-
sza wiąże się z niezadowalającymi nakładami (Dr Adamczak o patencie plus, 
2010)6 na badania i rozwój, w tym także środków europejskich oraz niedosto-
sowanie ich profilu do potrzeb biznesowych (Raport Roczny, 2010). Autorzy 
raportu OECD zwracają uwagę na konieczność tworzenia środowiska przyja-
znego przedsiębiorczości, między innymi poprzez uproszczenie prawa i sys-
temu podatkowego (OECD – innowacyjność w Polsce, 2007). Ulga fiskalna, 
jak twierdzi M. Turczyk z R&D & Government Incentives Deloitte, na nowe 
technologie nie cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na utrudnie-
nia formalne, wady konstrukcyjne i małe korzyści podatkowe (Innowacyjność 
a wzrost gospodarczy w Polsce, 2010).

Druga przyczyna małego zainteresowanie ochroną własności przemysło-
wej tkwi w niewystarczającej wiedzy i informacji o znaczeniu ochrony własno-
ści przemysłowej i intelektualnej w działalności gospodarczej (Raport Roczny 
2010). Brak informacji o możliwościach i instrumentach współpracy biznesu 

6 Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego wdrożyło program Patent Plus dla 
zwiększenia liczby patentów zgłaszanych przez polskie uczelnie i instytuty. To instru-
ment prawno-ekonomiczny pozwalający na dofinansowanie (nawet do 90% kosztów) 
działań związanych z prowadzeniem badań patentowych i procedurą zgłoszeniową. 
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z ośrodkami naukowymi i o korzyściach, jakie niesie ze sobą ta współpraca 
składa się na bariery procesu podnoszenia innowacyjności polskiej gospodar-
ki. Brakuje także wyspecjalizowanej w zarządzaniu własnością intelektualną 
kadry menedżerskiej. Diagnozę tę potwierdził także  prezes Polskiej Akademii 
Nauk prof. Michał Kleiber, odnosząc ją do środowiska naukowego Dziś (...) 
większość polskich uczonych nie ma pełnej świadomości co do sposobów w za-
bezpieczaniu własności intelektualnej swojej instytucji (Naukowcy o ochro-
nie własności intelektualnej w Polsce, 2007).  Ponadto istnieje istotna bariera 
komunikacyjna pomiędzy sektorem naukowym a sektorem biznesu. Mimo 
przykładania dużego znaczenia do działalności informacyjno-promocyjnej in-
stytucji naukowo-badawczych, jedynie co piąta  instytucja przyznaje, że kie-
dykolwiek szkoliła swoich pracowników w tym zakresie. Charakter i forma 
przekazywanych informacji wskazuje, że pojawiający się przekaz kierowany 
jest raczej do innych placówek naukowo-oświatowych niż do szerokiej opinii 
publicznej. Polskie instytucje naukowe nie informują otoczenia o prowadzo-
nych pracach i nie promują swoich osiągnięć w sposób dostateczny, brak jest 
ogólnopolskich, aktualnych baz danych czy informatoriów (Raport z drugiego 
etapu badań w ramach projektu „Promocja nauki”, 2007).

Według ekspertyzy dotyczącej rozwiązań w zakresie komercjalizacji ba-
dań naukowych do grzechów głównych utrudniających sprawne funkcjonowa-
nie systemu komercjalizacji należą: 
• niewystarczający wpływ programów edukacyjnych na kształtowanie po-

staw innowacyjnych na wszystkich poziomach edukacji, 
• brak systemowych rozwiązań w zakresie komercjalizacji badań naukowych, 
• niskie nakłady na sferę B+R,
•  niski wskaźnik udziału pracowników naukowo-badawczych wśród osób 

czynnych zawodowo i niski wskaźnik mobilności kadry naukowo-badaw-
czej,

•  słabo rozwinięte sieci współpracy instytucji okołobiznesowych, 
• niedostateczny system dostępu do źródeł finansowania innowacji (np. 

venture capital),
•  brak rozwiązań systemowych wspierających działania komercjalizacyjne 

i współpracę z biznesem, 
• małe zainteresowanie tworzeniem firm technologicznych (wysokie koszty 

i ryzyko, niski budżet, brak dostatecznego wsparcia finansowego CTT),
• zawiłe procedury prawne transferu i komercjalizacji technologii i niedo-

stateczna współpraca z lokalnymi i regionalnymi instytucjami (Mazurkie-
wicz, 2009).

Niedobór talentów: kwalifikacje na potrzeby pracodawców

Ze względu na globalną recesję, kryzys w wielu sektorach gospodarki, 
spadającą produkcję i rosnące koszty pracy wiele firm, instytucji i organizacji 
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ostrożnie podchodzi do kwestii zatrudniania nowych pracowników. Jednakże 
najpoważniejszą przyczyną niskiego stopnia zatrudnienia jest brak odpowied-
nich kandydatów zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Powód ten jest zaska-
kujący zwłaszcza z uwagi na fakt dużej liczby absolwentów szkół wyższych na 
rynku pracy i stale rosnące bezrobocie wśród wykształconych młodych ludzi. 

Pracodawcy zapytani o powód takiej sytuacji najczęściej wskazują na 
duże trudności lub wręcz deficyt kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach 
i kompetencjach oraz takich, którzy potrafią wykorzystać zdobytą podczas stu-
diów wiedzę w praktyce (PKPP Lewiatan, Raport Roczny, 2011). Szczególnie 
dotkliwy jest brak lub niski stopień kompetencji twardych i umiejętności tech-
nicznych (m.in. informatycznych, komunikacyjnych, operowania maszynami, 
znajomości języków obcych), a także kwalifikacji pracowniczych i kompeten-
cji miękkich (m.in. umiejętności interpersonalnych, motywacji, współpracy 
w grupie, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji, elastyczności i zdolności adaptacyjnych). 

Wśród przyczyn trudności w obsadzaniu stanowisk pracodawcy wyróż-
nili także brak doświadczenia, wiedzy branżowej, brak gotowości do pracy 
w niepełnym wymiarze, nieodpowiednią lokalizację miejsca pracy, ale także 
zbyt wysokie kwalifikacje i wygórowane wymagania finansowe (Raport: Nie-
dobór talentów, 2012).

Poniższa tabela przedstawia 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedo-
borem talentów w 2012 roku w Polsce oraz w skali globalnej. 

Tabela 1. Niedobór talentów w skali globalnej i w Polsce 

Lp. WYMIAR GLOBALNY POLSKA
1 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Inżynierowie

2 Inżynierowie Wykwalifikowani pracownicy 
fizyczni

3 Przedstawiciele handlowi Technicy
4 Technicy Kierowcy
5 Pracownicy działów IT Przedstawiciele handlowi
6 Pracownicy księgowości i finansów Pracownicy działów IT
7 Kierowcy Szefowie kuchni/ kucharze

8  Członkowie zarządu/ kadra najwyższego 
szczebla Menedżerowie projektów

9 Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Operatorzy maszyn

10 Pracownicy sekretariatu, asystenci 
dyrekcji, asystenci ds. administracji

Pracownicy księgowości 
i finansów

Źródło: ManpowerGroup: Niedobór talentów 2012. Wyniki badania, dostępny na: 
https://candidate.manpower.com (otwarty 04.01.2013).
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W odpowiedzi na powyższą sytuację pracodawcy zaczęli wypracowy-
wać szereg strategii zmniejszających dotkliwy deficyt „braku talentów”. Jedną 
z nich jest akceptacja kryzysu. Jak pokazują badania przeprowadzone przez 
Manpower, rośnie odsetek pracodawców (36% w roku 2011 i 56% w 2012 
roku), dla których brak odpowiednich kandydatów nie miał lub miał niewielki 
wpływ na relacje z inwestorami i klientami. Takie podejście może w obecnej 
sytuacji wydawać się najodpowiedniejsze, jednakże w perspektywie długoter-
minowej to właśnie brak odpowiednich pracowników będzie najpoważniejszą 
przeszkodą na drodze do dynamicznego rozwoju firm i podnoszenia ich kon-
kurencyjności.

Pracodawcy często decydują się także na awansowanie i podnoszenie 
kwalifikacji poprzez organizowanie dodatkowych szkoleń i zapewnienie moż-
liwości rozwoju już zatrudnionych pracowników. Ponadto firmy opracowują 
strategie zatrzymywania pracowników w zawodach szczególnie dotkniętych 
niedoborem talentów oraz zabezpieczaniem przyszłych zasobów talentów po-
przez podnoszenie wynagrodzeń, zwiększanie pakietu świadczeń oraz współ-
pracę z instytucjami edukacyjnymi w celu tworzenia programów nauczania 
bardziej adekwatnych do potrzeb rynku. 

Kolejną ze strategii jest tzw. „elastyczne dopasowanie”. Jest to podejście 
opracowane przez ManpowerGroup, które polega na zatrudnianiu kandydatów 
bez pełnych wymaganych umiejętności, ale jednocześnie takich, którzy odzna-
czają się potencjałem rozwojowym. 

Odpowiedzią na kryzys jest również coraz częściej zatrudnianie pracow-
ników tymczasowych, poszerzanie obszaru poszukiwania kandydatów poza 
rynkiem lokalnym, a nawet krajowym (ManpowerGroup: Niedobór talentów 
2012).

Szkolnictwo wyższe wobec wspierania rozwoju innowacji  
i komercjalizacji badań naukowych 

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabierają działania na 
rzecz rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości oraz zbliżenia świata na-
uki do gospodarki. Na uczelniach wyższych oraz w ich otoczeniu powstają 
liczne przedsięwzięcia, które mają służyć wsparciem i doradztwem zarówno 
naukowcom, jak i przedsiębiorcom w prowadzeniu prac badawczych i roz-
wojowych, komercjalizacji wyników prac, jak również w identyfikacji barier 
utrudniających wprowadzanie na rynek efektów badań. 

a) Wsparcie działań B+R 

Ważną pomocą zarówno dla młodych, jak i doświadczonych naukowców 
są realizowane na uczelniach wyższych szkolenia, kursy i studia podyplomowe 
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z zakresu obszaru B+R7. Oferta skierowana jest do pracowników naukowo-dy-
daktycznych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych 
PAN i pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe. Głównym 
celem studiów jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 
w zakresie zarządzania projektami badawczymi (projektowanie, planowa-
nie, zarządzanie zespołem projektowym, zadaniami, ryzykiem, czasem, biz-
nesplan). Wśród zagadnień przekazywanych uczestnikom studiów znajduje 
się także tematyka z zakresu własności intelektualnej (zarządzanie, ochrona, 
podstawy prawne), komercjalizacji wyników badań naukowych (strategie, 
narzędzia i uwarunkowania, marketing, promocja, zarządzanie, uwarunkowa-
nia legislacyjne i regulacje prawne). Zajęcia mają także na celu dostarczenie 
wiedzy z zakresu skutecznego pozyskiwania środków na finansowanie badań 
i innowacji w Unii Europejskiej i Polsce. Uczestnikom szkoleń prezentuje się 
także informacje odnośnie do zasad funkcjonowania i współpracy z ośrodkami 
innowacji i przedsiębiorczości (parki technologiczne, inkubatory przedsiębior-
czości, CTT itp.) oraz wskazuje zasady i sposoby poszukiwania i nawiązywa-
nia efektywnej współpracy z partnerami biznesowymi. 

b) Kierunki zamawiane 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego przewiduje, że 
do 2015 roku europejska gospodarka wygeneruje około 1,5 miliona nowych 
miejsc pracy w zawodach wymagających tytułu inżyniera. Tymczasem w Pol-
sce maleje liczba absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych, a gwał-
townie wzrasta ilość specjalistów nauk ekonomicznych, humanistycznych 
i społecznych (Lisowska, 2011). Sytuacja jest na tyle poważna, że w 2008 
roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pilotażowy program 
„kierunków zamawianych” z łącznym budżetem 1,5 mld do wydania do 2013 
roku. Głównym celem programu jest wykształcenie kilkudziesięciu tysięcy ab-
solwentów kierunków technicznych, informatycznych, przyrodniczych i ma-
tematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy i które zostały 
uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy. Uczelnie, których projekty wygrywają w konkursie, mają możliwość 
otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Priorytetu IV, Poddziałania 4.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Dzięki tym środkom uczelnie mają możliwość zwiększenia naboru 
na kierunkach, kluczowych dla gospodarki oraz unowocześnienia programów 
studiów. Organizują kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów 

7 np. B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki, WSE im. ks. Józefa Tischnera, 
Kraków; KOMPETENCJE DLA WSPÓŁPRACY NAUKI I BIZNESU. Menedżerskie 
studia podyplomowe dla sektora B+R”, WSEiI w Lublinie; Zarządzanie systemem 
B+R w instytucjach naukowych, KUL, Lublin; Menedżer Projektu Badawczo-Rozwo-
jowego, WSB; Menadżer projektów badawczych, WSFiZ w Warszawie.
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pierwszych lat, obozy naukowe, kursy z języka angielskiego, szkolenia i staże 
dające możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodo-
wych. W celu podniesienia atrakcyjności oferty dydaktycznej mają możliwość 
organizowania zajęć dydaktycznych, na które zapraszani są wybitni specjaliści 
w danej dziedzinie zarówno polscy, jak i eksperci z zagranicy. Uczelnie poma-
gają także w kształtowaniu kariery zawodowej. Studentom stwarza się moż-
liwości naukowo-technicznych i studyjnych wyjazdów do przedsiębiorstw, 
oferujących zatrudnienie absolwentom. Dodatkowo najlepsi studenci mają 
możliwość otrzymania stypendiów nawet w wysokości do 1000 zł. 

Jednakże jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna” program ten zdaniem 
ekspertów okazuje się fiaskiem, gdyż spośród 714 osób, które w 2008 roku 
rozpoczęły studia, do lipca 2011 roku ukończyło je zaledwie 148. Zdaniem 
ekspertów wielu studentów zrezygnowało ze studiów, gdyż nie radziło so-
bie z trudnymi egzaminami pomimo zajęć wyrównawczych proponowanych 
przez wiele uczelni i pomimo motywacji finansowej. Fiaska programu należy 
upatrywać także w fakcie, że kandydatom przy przyjmowaniu na studia nie 
stawiano żadnym wymogów. Uczelniom zależało na jak największej liczbie 
studentów, więc przyjmowano osoby nawet ze słabymi wynikami maturalny-
mi z przedmiotów ścisłych. Przyczyną może być również fakt, że rekrutacja na 
studia zamawiane zaczynała się późno, tak więc na studia te trafiło wiele osób 
z przypadku, takich, które nie dostały się na pierwotnie wybrane przez sie-
bie kierunki. Kluczowy powód może jednak tkwić poza uczelniami i wynikać 
z faktu bardzo niskiego poziomu nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach 
oraz braku reformy szkół średnich w tym zakresie (Lisowska, 2011).

c) Oferta dla młodych naukowców: Uniwersytety Dziecięce

Kierunki zamawiane to jeden ze sposobów zwiększenia liczby studen-
tów na kierunkach kluczowych dla gospodarki. Uczelnie zaczęły więc zdawać 
sobie sprawę z konieczności rozbudzania zainteresowania naukami ścisłymi 
już na najwcześniejszych etapach kształcenia i tym samym „wychowywania” 
sobie przyszłych studentów. 

Pierwszym momentem, kiedy dzieci w sposób świadomy i usystematy-
zowany spotykają się z wiedzą z zakresu nauk ścisłych, jest gimnazjum, a na-
stępnie liceum. W tym okresie młodzi zapoznają się z podstawową wiedzą 
z zakresu pojęć, procesów, zjawisk i substancji. Poznają ich relacje, zależności 
i związki, praktyczne zastosowanie oraz wpływ na środowisko naturalne i zna-
czenie dla życia człowieka. Ponadto zgodnie z założeniami programowymi 
młodzież powinna opanować szereg czynności praktycznych, tj. posługiwanie 
się sprzętem laboratoryjnym, projektowania i przeprowadzania prostych do-
świadczeń i obliczeń. Takie zadania mają wprowadzić młodych w świat na-
uki. Niestety tak się nie dzieje, bowiem nauki ścisłe w powszechnej opinii 
są postrzegane jako trudne, zawiłe i niezrozumiałe. Jednakże, jak wskazują 
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wyniki badań przeprowadzonych przez Stefanię Elbanowską-Ciemuchowską, 
młodzież chce się uczyć, ale potrzebuje odpowiednich programów i nauczy-
cieli (Elbanowska-Ciemuchowska, 2010). Tymczasem programy z reguły są 
przeładowane, co zniechęca uczniów do nauki, a tym bardziej do zaintereso-
wania się przedmiotem. Po drugie bardzo ważny jest dobór metod i sposobów 
nauczania. Zajęcia prowadzone w sposób podający, przy wykorzystaniu naj-
prostszych technik nauczania, nie mają możliwości ani rozbudzić wyobraźni, 
ani zaszczepić fascynacji. Uczniowie nie widzą praktycznego wymiaru zdo-
bywanej wiedzy, nie dostrzegają związków pomiędzy np. matematyką, fizyką 
czy chemią a życiem czy późniejszą karierę zawodową. Tak więc w większo-
ści traktują je jako trudne przedmioty do zaliczenia. 

W związku z tym przy uczelniach wyższych publicznych jak i niepublicz-
nych powstają Uniwersytety i Politechniki Dziecięce, (m.in. Gdańsk, Rze-
szów, Opole, Kraków, Warszawa, Poznań, Radom, Łódź, Koszalin, Białystok, 
Toruń). Oferta skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych, dla których 
przygotowane są specjalne zajęcia mające rozbudzić zainteresowanie naukami 
ścisłymi i wzniecić pasję poznawczą młodych „studentów – naukowców”. 

Uczelnie organizują także specjalne pokazy, warsztaty, spotkania czy wy-
kłady otwarte dla dzieci w wieku gimnazjalnym i dla licealistów, a także dla 
nauczycieli i rodziców. Zachęcają dzieci do rozwijania wyobraźni i kon-
struowania wynalazków. 

Szczególnym projektem mającym na celu budzenie ciekawości świa-
ta, rozwijanie pasji, umożliwianie realizowania własnych pomysłów, pro-
jektowanie eksperymentów oraz wspieranie rozwoju potencjału naukowego 
dzieci i młodzieży jest Polska Akademia Dzieci z siedzibą główną w Gdańsku. 

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 

Instytucjami, które mają służyć pomocą zarówno naukowcom, jak 
i przedsiębiorcom w prowadzeniu innowacyjnych badań, transferze wyników 
prac do gospodarki, ustanawianiu programów w zakresie wsparcia komercjali-
zacji wyników B+R, tworzeniu sprzyjającego klimatu i otoczenia dla rozwoju 
przedsiębiorczości, czyli m.in. identyfikacji barier, które utrudniają wprowa-
dzanie na rynek efektów badań, są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. 
W zależności od misji, celów zadań, kompetencji kadr, grupy odbiorców usług 
oraz struktury można wyróżnić 3 grupy instytucji wsparcia:
1.  Ośrodki przedsiębiorczości, do których zalicza się: ośrodki szkolenio-

wo-doradcze, ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra biznesu, 
kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjne, punkty konsultacyjno-
-doradcze, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości. Ich zadaniem 
jest szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach 
dyskryminowanych) oraz dostarczanie usług wsparcia do małych firm 
i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem 
strukturalnym (Bąkowski, Mażewska, 2012, s. 12).
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2.  Ośrodki innowacji, tj. Centra Transferu Technologii, Akademickie In-
kubatory Przedsiębiorczości, Inkubatory Technologiczne, e-inkubatory, 
parki technologiczne, naukowe, badawcze, przemysłowo-technologiczne, 
technopole, do których należy szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej 
przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowa-
cyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki 
z biznesem (Bąkowski, Mażewska, 2012, s. 12).

3.  Instytucje finansowe, wśród których wyróżnia się regionalne i lokalne 
fundusze pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusze ka-
pitału zalążkowego, Sieci Aniołów Biznesu. Do ich zadań należy przede 
wszystkim „ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo po-
wstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług 
finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć 
gospodarczych (Bąkowski, Mażewska, 2012, s.12).
Od początku 1990 roku systematycznie rośnie liczba centrów innowacji 

i przedsiębiorczości, osiągając w 2012 roku 821 aktywnie działających ośrod-
ków. Wśród nich wyróżnia się następujące grupy:
• 40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych,
• 29 inkubatorów technologicznych,
• 73 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości,
• 58 inkubatorów przedsiębiorczości,
• 69 centrów transferu technologii,
• 68 funduszy kapitału zalążkowego,
• 10 sieci aniołów biznesu,
• 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych,
• 55 funduszy poręczeń kredytowych,
• 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych i informacji, (Bąkowski, Mażew-

ska, 2012, s. 14). 
Z danych  raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce” 

wynika, iż liczba wymienionych instytucji sukcesywnie rośnie, mimo to brak 
zasobów i słabe przygotowanie merytoryczne stanowią często istotne bariery 
w realizacji przypisanych im zadań. Jak czytamy w raporcie widoczna jest 
potrzeba kompleksowych, dostosowanych do potrzeb odbiorców działań i pro-
gramów rządowych oraz regionalnych w tym zakresie (Bąkowski, Mażewska 
2012, s. 25).

Europejska agenda w zakresie uczenia się dorosłych  
– obszary priorytetowe na okres 2012–2014

Innowacyjność to nie przypadek tylko efektywna, pełna zaangażowania 
praca, także praca na rzecz pomnażania potencjału intelektualnego obywateli. 
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Nie bez powodu Unia Europejska odnowiła agendę w zakresie uczenia 
się dorosłych nową agendą8 na lata 2012–2014, której głównym celem ma 
być podniesienie statusu sektora edukacji dorosłych poprzez zwiększenie do-
stępności do edukacji dorosłych; wdrażanie nowego podejścia do  kształcenia 
i szkolenia dorosłych skupionego na efektach uczenia się oraz  odpowiedzial-
ności i autonomii uczącego się; podnoszenie świadomości dotyczącej korzyści 
z uczenia się przez całe życie; zachęcanie do opracowania skutecznych sys-
temów doradztwa całożyciowego; zapewnienie różnorodnej i profesjonalnej 
oferty formalnego i pozaformalnego kształcenia i szkolenia; zagwarantowanie 
elastycznych form uczenia się takich jak szkolenia wewnątrzzakładowe i re-
alizowanie praktyki w miejscu pracy; podnoszenie wśród pracodawców świa-
domości realnych korzyści z uczenia się pracowników, przekładających się na 
produktywność, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa. 

„Uczenie się dorosłych” definiowane jest w niej jako formalne, pozafor-
malne i nieformalne uczenie się osób dorosłych podejmowane po zakończeniu 
kształcenia i szkolenia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego.

W dokumencie zaznaczono, iż należy ją postrzegać jako koncepcję ucze-
nia się dorosłych zaplanowaną do realizacji w dłuższym czasie – do roku 2020.  
Rezolucja Rady w sprawie odnowionej agendy odwołuje się do strategii „Eu-
ropa 2020”.  Podkreśla rolę uczenia się dorosłych w realizacji celów powyż-
szej strategii, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. 

Postulaty zostały zawarte w pięciu obszarach priorytetowych: 1. Reali-
zacja koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności; 2. Poprawa jako-
ści i skuteczności kształcenia i szkolenia; 3. Promowanie równości, spójno-
ści społecznej i aktywności obywatelskiej w ramach uczenia się dorosłych; 
4. Zwiększanie kreatywności i innowacyjności oraz ulepszanie ich otoczenia 
edukacyjnego; 5. Poszerzenie zasobów wiedzy na temat uczenia się dorosłych 
oraz monitorowanie sektora uczenia się dorosłych.

Realizacja pierwszego priorytetu ma na celu zwiększenie uczestnictwa 
dorosłych w procesie całożyciowego uczenia się do 15%, (co nie będzie łatwe 
ze względu na  niepokojące zmniejszenie się liczby uczących się dorosłych; 
jak podaje  dokument, mimo zapoczątkowania w krajach członkowskich UE 
prac we wszystkich priorytetowych obszarach umieszczonych  w planie dzia-
łania na lata 2008–2010, uczenie się dorosłych stanowi obecnie najsłabsze 
ogniwo w rozwoju krajowych systemów uczenia się przez całe życie) oraz 
podniesienie do 40% odsetka dorosłych mających wyższe wykształcenie lub 
jego odpowiednik  poprzez rozwój kompleksowego systemu informacji i do-
radztwa, promowanie zaangażowania pracodawców w koncepcje uczenia się 
przez praktykę w miejscu pracy i bardziej elastyczne harmonogramy pracy, 

8 18 grudnia 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja zorga-
nizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która miała zapoczątkować  upo-
wszechnianie w Polsce europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych, przyjętej 
przez Radę UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu podczas polskiej prezydencji.
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promowanie elastycznych ścieżek edukacyjnych dorosłych, wprowadzenie 
systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Priorytet drugi skupiony na poprawie jakości i skuteczności kształcenia 
i szkolenia zakłada stworzenie silnego sektora uczenia się dorosłych poprzez:  
rozwijanie systemów akredytacji oferty edukacyjnej dla dorosłych, podnosze-
nie jakości personelu kształcącego dorosłych na przykład poprzez zdefiniowa-
nie profili kompetencji, trwałego i przejrzystego systemu finansowania ucze-
nia się dorosłych, dopasowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, 
tworzeniu partnerstw między władzami publicznymi, partnerami społecznymi 
i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na rzecz „uczących się regio-
nów” oraz lokalnych ośrodków edukacyjnych.

Trzeci priorytet zakładający promowanie równości, spójności społecznej 
i aktywności obywatelskiej upatruje w uczeniu się dorosłych narzędzia ogra-
niczającego odsetek osób zbyt wcześnie kończących naukę szkolną i szkole-
nia do mniej niż 10%, narzędzie podnoszenia kwalifikacji na potrzeby pracy 
zawodowej i życia, włączania społecznego migrantów: Romów, uchodźców 
i osób ubiegających się o azyl, wsparcia aktywności osób starszych, zabezpie-
czania potrzeb edukacyjnych osób niepełnosprawnych, osób przebywających 
w szpitalach, domach opieki i więźniach.

Zwiększenie kreatywności i innowacyjności oraz ulepszanie ich otocze-
nia edukacyjnego ulokowane w priorytecie czwartym ma polegać na rozwija-
niu nowych technik pedagogicznych, promowaniu uczenia się dorosłych jako 
sposobu na zwiększenie innowacyjności obywateli, wzmocnieniu roli orga-
nizacji kulturalnych, społeczeństwa obywatelskiego, organizacji sportowych  
jako kreatywnego otoczenia pozaformalnego i nieformalnego uczenia się.

Obszar piąty dotyczący poszerzania zasobów wiedzy na temat uczenia 
się dorosłych oraz monitorowania sektora uczenia się dorosłych skupia się na 
aktywnym uczestnictwie w międzynarodowych badaniach edukacji dorosłych, 
gromadzeniu danych dotyczących szeroko pojętej aktywności edukacyjnej 
osób dorosłych, także powyżej 64 roku życia, monitorowania efektywności 
kształcenia osób dorosłych, poszerzania tematów badawczych w zakresie edu-
kacji dorosłych, sporządzania sprawozdań na temat polityk dotyczących ucze-
nia się dorosłych (Rezolucja Rady w sprawie odnowionej europejskiej agendy 
w zakresie uczenia się dorosłych 2011).  

Zakończenie

Rozwijanie postaw innowacyjnych pokazuje nowe obszary dla całożycio-
wego uczenia się. Od umiejętności uczenia się, adaptowania do nowych nie-
ustannie zmieniających się okoliczności zależy rozwój społeczeństw. To rodzaj 
inwestycji, który zwyczajnie się opłaca. Wypływają z niego korzyści ekono-
miczne, społeczne, polityczne, kulturalne i środowiskowe. Upowszechnianie 
w Polsce europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych jest zabiegiem, 
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który być może przyczyni się do szerszego i pełniejszego spojrzenia na ideę 
LLL. Żywimy nadzieję, że to kolejny krok prowadzący ku ugruntowaniu po-
zycji andragogiki, środowiska andragogów oraz zawodu andragoga. Tę ko-
nieczność zaczynają już coraz wyraźniej dostrzegać środowiska biznesowe de-
klarujące włączenie się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ta-
kich obszarach jak: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby 
naturalne, energia, a także jakość państwa i instytucji publicznych. Jednak bez 
wsparcia państwa, efektywnego i wydajnego finansowania, skutecznego sys-
temu monitorowania realizowanych działań i współpracy pomiędzy różnymi 
środowiskami; realizacja polityki kształcenia całożyciowego pozostanie tylko 
mrzonką, figurą retoryczną, pięknie skrojoną ideą, perfekcyjnie wpasowującą 
się w potrzeby nowoczesnego świata. 
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Summary

Innovativeness as a new area for lifelong learning 

Keywords: lifelong learning education, innovation, commercialization, 
intellectual property, search and development institutions

Lifelong learning is one of the long-term strategic objectives of the 
European Union. The concept has evolved from an academic theory into an 
essential part of the performance and development of companies, institutions, 
organizations and individuals with various levels of education, age and work 
experience. Innovative research and development projects and their transfer to 
the real economy play a special role in that concept.

This paper presents Renewed European Agenda for Adult Learning for 
years 2012 -2014. It points out the areas and the role of innovative research 
in the development of the knowledge-based economy. The paper lays out ways 
to promote innovation and facilitate commercialization of scientific research 
and discusses the main barriers (i.e. lack of talents, insufficient protection 
of intellectual property rights, complex procedures, low research spending). 
It also presents the list of innovation and entrepreneurship hubs in Poland.


