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Streszczenie 

Artykuł dotyczy zagadnienia współpracy szkół wyższych z otoczeniem w Pol-
sce. Problem ten, w kontekście zmian zachodzących w systemach zarządzania 
szkolnictwem wyższym, wydaje się być obecnie kluczowy. Celem rozważań jest 
zaprezentowanie wybranych aspektów komercjalizacji wyników badań nauko-
wych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce. Dla jego realizacji przeprowadzono 
analizę aktów prawnych, krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę 
typu desk research dotyczącą przychodów szkół wyższych z działalności gospo-
darczej w latach 2006-2013. W artykule przedstawiono koncepcję trzeciej misji 
uczelni jako pogląd odzwierciedlający rosnące znaczenie współpracy z otoczeniem 
w działalności szkół wyższych. Omówiono możliwości i uwarunkowania prowa-
dzenia przez szkoły wyższe działalności gospodarczej, w szczególności w formie 
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. 
W świetle przeprowadzonej analizy desk research rysuje się obraz zwiększającej 
się aktywności szkół wyższych, co można odczytać jako zwiastun pozytywnych 
tendencji w badanym obszarze. 

Słowa kluczowe: akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu 
technologii, trzecia misja, współpraca szkół wyższych z otoczeniem, zarządzanie 
szkołą wyższą.

Kody JEL: I21, I22, I23, I25

Wstęp − relacje szkół wyższych1 z otoczeniem 

Wzrost znaczenia wiedzy w działalności współczesnych organizacji, procesy globali-
zacji, tendencje demograficzne, a w konsekwencji określone wymogi rynku pracy są kata-
lizatorami zmian, jakie zachodzą w procesach zarządzania szkołami wyższymi w Polsce. 
Realizowane przez władze uczelni strategie zarządcze są również zdeterminowane założo-
nym stopniem wypełniania ról, właściwych szkołom wyższym. Role te są zróżnicowane. 
Z jednej strony możemy mówić o rolach przynależnych jedynie szkołom wyższym, które 
stanowią o istocie takich organizacji – jest to unikalne połączenie procesu kształcenia, pro-

1  W artykule autorka używa zamiennie sformułowań „uczelnia” oraz „szkoła wyższa” określając tymi terminami wszystkie 
instytucje edukacji wyższej w Polsce. 
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wadzenia badań naukowych i upowszechniania ich rezultatów oraz działań na rzecz społecz-
ności lokalnych i regionalnych. Druga grupa ról wynika z faktu, że uczelnie są określonymi, 
w rozumieniu rzeczowym, organizacjami – np. pracodawcami, dysponentami zasobów rze-
czowych i finansowych. 

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, jaka jest najlepsza organizacja i zarządzanie 
systemem szkolnictwa wyższego. W latach 60. XX w. reformy ładu uczelni czerpały inspira-
cje z ładu publicznego i idei humboldtowskich. Obecnie wzorem jest raczej ład korporacyj-
ny i charakterystyczne dla sektora prywatnego struktury zarządzania. Zmiany w sterowaniu 
systemami szkolnictwa wyższego idą w kierunku większego urynkowienia Europejskiego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego (Thieme 2009, s. 18).

Nowy typ relacji uczelni z otoczeniem zawarty jest w modelu uniwersytetu przedsię-
biorczego (zwanego również uniwersytetem trzeciej generacji), który zrywa z wyizolowa-
niem uczelni od potrzeb otoczenia społecznego charakterystycznego dla modelu Humboldta. 
Stanowi on innowacyjne połączenie kapitału intelektualnego z potrzebami rynkowymi 
występującymi w społeczeństwie opartym na wiedzy. Misją takiego uniwersytetu, oprócz 
kształcenia i badań naukowych, jest promowanie przedsiębiorczości, innowacyjności 
i rozbudzanie kreatywności (Cabańska, Sielicka 2013, s. 69-70). Wymaga to otwarcia uczel-
ni na otoczenie, dużej autonomii programowej, uelastycznienia struktur organizacyjnych, 
konkurencyjności w zabieganiu o zewnętrzne zasoby finansowe. Taką koncepcję funkcjono-
wania uczelni często określa się sformułowaniem „uczelni bez ścian”. 

Ramy niniejszego artykułu wyznacza zagadnienie współpracy szkół wyższych z otocze-
niem. Problem ten, w kontekście zmian w europejskim i polskim systemie szkolnictwa wyższe-
go, wyraźnego artykułowania w programach ramowych Komisji Europejskiej (np. Horyzont 
2020) potrzeby otwarcia uczelni na otoczenie, włączania się w procesy rozwoju społeczno-
-gospodarczego społeczeństwa, ścisłej współpracy z przemysłem, wydaje się być obecnie 
kluczowy. Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów komercjalizacji 
wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce. Dla jego realizacji przeprowadzo-
no analizę aktów prawnych2, krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę typu 
desk research dotyczącą przychodów szkół wyższych w Polsce z działalności gospodarczej 
w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego z lat 
2006-2013. W analizie desk research wykorzystano wskaźnik dynamiki o stałej podstawie 
porównań a wyniki zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym i graficznym. 

Współpraca uczelni z otoczeniem. Koncepcja trzeciej misji uczelni 

Znaczenie współpracy uczelni z otoczeniem odzwierciedla coraz częściej podnoszony 
w literaturze przedmiotu pogląd tzw. trzeciej misji uczelni (obok kształcenia oraz prowadze-

2  Jeśli w artykule mowa jest o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, rozumie się przez nią ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), stan prawny aktualny na dzień 
29.07.2015 r. 
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nia badań naukowych uważanych za tzw. pierwszą i drugą misję). B. Clark, pisząc o modelu 
uniwersytetu przedsiębiorczego, wskazuje na znaczenie budowania organizacji pomosto-
wych, łączących uczelnie z ich interesariuszami (Clark 1998, s. 4). W polskim systemie 
szkolnictwa wyższego taką rolę mogą pełnić konwenty (Piotrowska-Piątek 2014), rady 
biznesu, akademickie inkubatory przedsiębiorczości czy centra transferu technologii. Istotę 
relacji uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym i władzami publicznymi opisuje również 
model potrójnej helisy H. Etzkowitza (Leydesdorff , Etzkowitz 1996, s. 282). 

Analiza krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu wskazuje, że poszczególni autorzy 
terminem „trzecia misja” określają podejmowane przez szkoły wyższe aktywności, pochod-
ne kształcenia i badań naukowych nakierowanych na społeczności lokalne, regionalne lub 
ogół społeczeństwa. Nie ma natomiast zgodności co do zakresu i form realizacji tych aktyw-
ności. Poszczególni autorzy akcentują nieco inne aspekty tego pojęcia. Dla zobrazowania 
wniosku poniżej zaprezentowano wybrane przykłady zaczerpnięte z literatury przedmiotu. 

W opinii B. Kożuch i R. Przygodzkiej „trzecia misja” jest jednym z nowych oczekiwań, 
które formułuje się pod adresem szkół wyższych i wyraża się w szeroko pojętej współpracy 
z interesariuszami zewnętrznymi uczelni (Kożuch, Przygodzka 2011, s. 61).

„Trzecia misja” wg M. Sancheza-Barrioulengo (zwana również przez cytowanego au-
tora „trzecim strumieniem” − third stream) to powstawanie, wykorzystywanie, zastosowa-
nie, eksploatacja wiedzy i innych zdolności uniwersytetu poza środowiskiem akademickim 
(Sanchez-Barrioulengo 2014, s. 16).

Autorzy Diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce definiują „trzecią misję” jako 
relacje uczelni z sektorami przedsiębiorstw, publicznym oraz pozarządowym i w ich ramach 
wyróżniają następujące działania (Ernst&Young Business Advisory… 2009, s. 96):
 - komercjalizację wyników badań naukowych,
 - uczestnictwo w inicjatywach regionalnych mających na celu podniesienie konkurencyj-

ności gospodarczej i atrakcyjności regionów,
 - współpracę uczelni z pracodawcami w celu dostosowania programów kształcenia do wy-

magań rynku pracy,
 - udział praktyków spoza uczelni w procesie kształcenia oraz badaniach naukowych.

Z kolei, autorzy raportu pt. Produktywność naukowa szkół publicznych w Polce okre-
ślają „trzecią misję” jako współpracę uczelni z biznesem i środowiskiem zewnętrznym 
(Wolszczak-Derlacz i in. 2010, s. 16). W szerokim kontekście definiują ją jako zbiór działań 
przyczyniających się do innowacji oraz społecznego i ekonomicznego rozwoju kraju lub 
regionu, w wąskim − jako współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym a w szczególności 
przemysłem i władzami (Wolszczak-Derlacz i in. 2010, s. 76).

Holistyczną konceptualizację aktywności szkół wyższych z zakresu „trzeciej misji” 
proponują J. Molas-Gallart, A. Salter, P. Patel, A. Scott, X. Duran. Zaproponowany mo-
del opiera się na rozróżnieniu zdolności i możliwości, które są charakterystyczne dla szkół 
wyższych. Mają one bowiem możliwości związane z wiedzą oraz infrastrukturą fizyczną. 
Wykorzystując je prowadzą aktywności w trzech obszarach − kształcenia, prowadzenia ba-
dań i komunikowania rezultatów swojej pracy. Wszystkie te trzy aktywności powinny być 
traktowane jako „trzecia misja” wówczas, gdy angażują społeczności pozaakademickie i są 
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do nich skierowane (Molas-Gallart i in. 2002, s. 6). W ramach omawianej propozycji kon-
ceptualnej, autorzy proponują, aby pomiar aktywności z zakresu „trzeciej misji” obejmował 
m.in. (Molas-Gallart i in. 2002, s. 49-51):
 - wskaźniki związane z komercjalizacją technologii, np. liczba wniosków patentowych, 

liczba uzyskanych patentów, przychody z praw autorskich; 
 - wskaźniki związane z aktywnościami w zakresie przedsiębiorczości, np. liczba firm spin off; 
 - wskaźniki związane z pracą doradczą, np. liczba zaproszeń na spotkania ciał doradczych 

poza akademickich organizacji;
 - wskaźniki związane z komercjalizacją i wykorzystaniem infrastruktury uniwersytetu,  

np. liczba wydarzeń organizowanych przez uniwersytet dla pożytku publicznego, przy-
chody uzyskiwane z wynajmu pomieszczeń uniwersyteckich (np. sal konferencyjnych); 

 - wskaźniki związane z kontraktami na badania z klientami pozaakademickimi, np. war-
tość kontraktów badawczych, liczba kontraktów badawczych podpisanych z organiza-
cjami pozaakademickimi. 
Można również spotkać podejścia bardzo wąskie, utożsamiające „trzecią misję” wyłącz-

nie z komercjalizacją badań naukowych. Podejście takie jest charakterystyczne dla badaczy 
związanych z uczelniami technicznymi (George i in. 2005). 

Możliwości i uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej 
przez szkoły wyższe w Polsce 

Jak gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 70) i ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym (art. 4, ust. 1), uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojej 
aktywności. Charakter relacji państwo−uczelnia można obecnie określić jako ewaluacyjny, 
co oznacza odejście przez ustawodawcę od egzekwowania odgórnych zaleceń i przyzna-
nie uczelni większej samodzielności i odpowiedzialności za swą działalność. Bezpośrednia 
kontrola państwa nad uczelniami zastępowana jest przez system ewaluacji i instrumentów 
finansowych. Często w literaturze przedmiotu określa się taki zakres samodzielności uczel-
ni jako „autonomię warunkową” (Antonowicz 2005, s. 165). Tym samym rośnie znaczenie 
wpływu na działalność szkół wyższych określonych interesariuszy zewnętrznych – przed-
siębiorców, władz publicznych, jednostek otoczenia biznesu, samorządów zawodowych. 
Zwiększenie oddziaływania poszczególnych podmiotów zewnętrznych następuje pod 
wpływem procesów, które zachodzą w całym europejskim systemie szkolnictwa wyższego, 
w tym intencji ustawodawcy, by system finansowania uczelni coraz bardziej umożliwiał, ale 
także, co warto podkreślić, wymuszał pozyskiwanie środków od podmiotów zewnętrznych. 

W świetle unormowań zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie 
w Polsce współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie i formach okre-
ślonych w statucie (a więc w podstawowym, wewnętrznym akcie prawnym regulującym 
funkcjonowanie uczelni). Współpraca ta dotyczy prowadzenia badań naukowych i prac 
rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych (art. 4 ust. 4 Ustawy). Jednocześnie art. 
7 ustawy przewiduje możliwość prowadzenia przez uczelnie działalności gospodarczej, 
w szczególności w formie spółek kapitałowych. Działalność ta powinna być wyodrębniona 
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organizacyjnie i finansowo w stosunku do prowadzenia przez uczelnie stołówek i domów 
studenckich oraz tych zadań, które enumeratywnie wymienia art. 13 ustawy (m.in. prowa-
dzenie badań naukowych i rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer tech-
nologii do gospodarki, prowadzenie kursów i szkoleń). 

Uczelnie, w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego oraz 
transferu wyników prac naukowych do gospodarki mogą tworzyć akademickie inkubatory 
przedsiębiorczości (AIP) oraz centra transferu technologii (CTT). 

AIP, w świetle aktualnego stanu prawnego, tworzy się w celu wsparcia działalności go-
spodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni oraz studentów będących 
przedsiębiorcami w formie jednostki ogólnouczelnianej lub spółki kapitałowej3. Z kolei, 
CTT tworzone jest w celu komercjalizacji bezpośredniej, a więc zgodnie z definicją zawartą 
w ustawie, w celu sprzedaży wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how 
związanego z tymi wynikami albo oddawania do używania tych wyników lub know-how, 
w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy w formie ogólno-
uczelnianej jednostki4. Z kolei dla komercjalizacji pośredniej, czyli obejmowania lub naby-
wania udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia 
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanym z tymi wy-
nikami, uczelnia może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę kapitałową, którą często 
określa się jako spółkę celową. Należy dodać, że w takim przypadku wypłaconą dywidendę 
przeznacza się na działalność statutową uczelni (art. 86a, ust. 4). 

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii stanowią 
element instytucjonalnej struktury modelu uniwersytetu przedsiębiorczego (Bąkowski 2015a, 
s. 55). Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 
i Przedsiębiorczości w 2014 roku zidentyfikowało 24 AIP (Bąkowski 2015b, s. 57) oraz  
35 CTT, które działały jako jednostki szkół wyższych (Bąkowski 2015b, s. 73). Dwa lata wcze-
śniej w Polsce działały 34 uczelniane CTT z ogólnej liczby 69 (Bąkowski 2012, s. 85). Według 
innego źródła, w 2012 roku działało w Polsce około 80-100 CTT, z czego 35 przy uczelniach, 
a trzy z nich realizowały 3/4 całej działalności: CTT działające przy Akademii Górniczo-
Hutniczej, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Jagiellońskim (Guliński 2013). 

Uczelnie w Polsce charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w zakresie organizacji sys-
temów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych: kilka z nich posia-
da od wielu lat rozbudowane struktury organizacyjne i bogate doświadczenia w tym zakresie 
(np. Politechnika Wrocławska), inne zaś dopiero zaczynają tworzenie takich struktur. CTT 
funkcjonują głównie na uczelniach technicznych i uniwersytetach, ale temat komercjali-
zacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych staje się również przedmiotem za-
interesowania uczelni, które tradycyjnie postrzegane są głównie w kontekście działalności 
dydaktycznej (np. w państwowych wyższych szkołach zawodowych). W latach 2009-2011 

3  Ustawa początkowo jako formy organizacyjne dla tego typu działalności przewidywała formę jednostki ogólnouczelniane, 
fundacje lub spółki handlowe. W kontekście prowadzonych dalej rozważań należy zatem pamiętać o tym, że uczelnia w spra-
wozdaniu F01/s ujmuje przychody generowane przez AIP lub CTT z działalności gospodarczej, jeśli prowadzona jest w formie 
jednostki ogólnouczelnianej. 
4  Ustawa z 2005 roku jako formy organizacyjne dla tego typu działalności przewidywała jednostki ogólnouczelniane, fundacje 
lub spółki handlowe. 
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zwiększyła się aktywność CTT w odniesieniu do większości realizowanych przez nie za-
dań związanych ze wsparciem procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. Wzrost aktywności widoczny jest zwłaszcza w przypadku rosnącej liczby 
zgłoszeń patentów krajowych dokonywanych przy wsparciu CTT czy umów licencyjnych, 
wdrożeniowych lub licencyjno-wdrożeniowych, które zawierane były przy ich wsparciu. 
Wyniki badania prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 
roku w formie ankiety wśród uczelni, przy których działały CTT potwierdziły, że są one 
ważnym elementem uczelnianych systemów komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych (Kardas 2013, s. 83-91). 

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że uczelnie coraz lepiej rozumieją misję i rolę 
akademickich centrów transferu technologii oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Zauważa 
się jednak, że dość powszechna jest praktyka uruchamiania wielu podmiotów świadczących 
usługi w tym samym zakresie (np. centrum transferu technologii, akademicki preinkuba-
tor lub inkubator przedsiębiorczości, biuro rzecznika patentowego), co nie sprzyja wzmac-
nianiu ich zdolności do realizacji zadań (Kijeńska-Dąbrowska, Lipiec 2012, s. 66). Wśród 
innych aspektów działalności tych ośrodków, które stanowią zagrożenie dla wypełniania 
przypisanych im zadań, wymienić należy kwestie finansowania ich działalności. Wiele jed-
nostek koncentruje się na poszukiwaniu „łatwych” środków na pokrycie kosztów własnej 
działalności przez na przykład organizację współfinansowanych ze środków UE konferencji 
czy szkoleń, a nie wypełnianiu zadań im przypisanych. 

Poniżej przedstawiono syntetyczną egzemplifikację działalności Wrocławskiego Centrum 
Transferu Technologii (WCTT), które uważa się za pierwsze CTT w Polsce. WCTT, utworzone 
w 1995 roku, działa jako jednostka ogólnouczelniana Politechniki Wrocławskiej. Oferuje usłu-
gi w zakresie przedsiębiorczości, komercjalizacji i transferu technologii. Wspomaga przed-
siębiorczość akademicką w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestniczy 
również w realizacji komercjalizacji badań naukowych, oferując usługi z zakresu transferu 
technologii, włączając w to przygotowanie audytów, identyfikację istniejących rozwiązań 
i technologii, współpracę między stronami transferu technologii i udziałem w negocjowaniu 
porozumień. Od momentu założenia do 2012 roku WCTT podpisało 60 porozumień transferu 
technologii, zrealizowało 300 audytów technologicznych, przeprowadziło 15 000 konsultacji 
związanych z transferem technologii, prawami własności intelektualnej i współpracy komer-
cyjnej, wsparło 149 innowacyjnych start-upów (Puukka i in. 2013, s. 180). 

Analiza przychodów z działalności gospodarczej szkół wyższych 
w latach 2006-2013

Uczelnie osiągają przychody z działalności operacyjnej (podstawowej i pozostałej) oraz 
przychody finansowe. Na przychody z podstawowej działalności operacyjnej składają się:
 - przychody ogółem z działalności dydaktycznej,
 - przychody ogółem z działalności badawczej,
 - przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej,
 - koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki. 

handel_wew_4-2016.indd   222 2016-08-18   14:00:04



AGNIESZKA PIOTROWSKA-PIĄTEK 223

Dla lepszego zobrazowania struktury przychodów operacyjnych szkół wyższych, a w ich 
ramach przychodów z działalności gospodarczej, których będą dotyczyć prezentowane dalej 
dane, opracowano je w postaci tabeli 1. 

Tabela 1
Przychody z działalności gospodarczej w strukturze przychodów  
z działalności operacyjnej szkół wyższych w Polsce 

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej Pozostałe przychody

Z działalności dydaktycznej ogółem Ze sprzedaży towarów i usług 
Z działalności badawczej ogółem 

Pozostałe przychody operacyjne Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej 
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 

Źródło: opracowanie własne. 

Specyfika struktury polskiego systemu szkolnictwa wyższego wyraża się m.in. we współ-
funkcjonowaniu znacznie mniejszej pod względem liczebności grupy szkół publicznych ze 
znacznie większą grupą uczelni niepublicznych. Ponadto, uczelnie publiczne cechują się 
szerszym zakresem działalności w stosunku do szkół niepublicznych skoncentrowanych 
na działalności dydaktycznej i są znacznie bardziej zaangażowane w działalność badaw-
czą i rozwojową. Z tego m.in. powodu występują istotne różnice w strukturze przychodów 
z działalności operacyjnej między szkołami publicznymi i niepublicznymi. W odniesieniu 
do obydwu typów szkół podstawową kategorią w zakresie przychodów operacyjnych są 
przychody z działalności dydaktycznej. O ile, dla przykładu, w 2013 roku udział ten w przy-
padku uczelni publicznych wynosił 77,5%, to w przypadku uczelni niepublicznych wyniósł 
84,3% (GUS 2014, s. 184). 

Prezentowane poniżej dane, dotyczące przychodów szkół wyższych w Polsce w zakresie 
działalności gospodarczej, pochodzą ze sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego5. 
Obejmują wyniki pełnych badań obejmujących wszystkie typy szkół wyższych w polskim 
systemie szkolnictwa wyższego. 

Dane dotyczące przychodów z wydzielonej działalności gospodarczej w strukturze przy-
chodów operacyjnych prowadzonej przez szkoły wyższe przedstawiono na wykresie 1. Jak 
widać, w przypadku obydwu typów szkół nie przekraczają one 1% w strukturze przychodów 
operacyjnych ogółem. W przypadku uczelni publicznych udział ten oscyluje w granicach 
0,6-0,7%, w przypadku uczelni niepublicznych podlegał zmianom, a w całym analizowa-
nym szeregu czasowym znacząco wzrósł (wzrost z 0,6% do 1%). 

5 Szkoły wyższe są objęte obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie Sprawozdania F-01/s o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym szkół wyższych, składają je do 31 marca danego roku wg stanu na 31 grudnia roku poprzedniego; używane pojęcia 
z zakresu finansów są zgodne z obowiązującymi w Polsce uregulowaniami prawnymi w zakresie zasad gospodarki finansowej 
uczelni. 
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Ważnym aspektem prowadzonych rozważań jest analiza przychodów w ujęciu warto-
ściowym (por. tabela 2). Jak łatwo zauważyć, występuje wyraźna różnica między typami 
szkół, co wynika z nieco innych zadań i możliwości szkół publicznych i niepublicznych, 
o czym była mowa wcześniej. Należy podkreślić, że przychody te, biorąc pod uwagę gra-
niczne lata analizy, znacząco wzrosły w obydwu typach szkół. Przeanalizowano je również 
w przeliczeniu na 1 szkołę. Mimo, że grupa uczelni niepublicznych jest znacznie bardziej 
liczebna, to nadal widoczna jest duża różnica w generowanych średnich przychodach z dzia-
łalności gospodarczej między typami szkół. Należy przy tym zaznaczyć, że w badanych la-
tach liczba szkół nieznacznie wzrosła: w grupie uczelni publicznych o 2, a w grupie uczelni 
niepublicznych o 13.

Dla lepszego zobrazowania zmian w wartości przychodów w obydwu typach szkół 
w analizowanym szeregu czasowym obliczono wskaźnik dynamiki o stałej podstawie po-
równań (indeks jednopodstawowy, 2006=100). Jak widać, w przypadku szkół niepublicz-
nych pierwsze pięć lat w analizowanym szeregu czasowym charakteryzowało się dynamiką 
ujemną. Począwszy od roku 2011 w przypadku szkół publicznych i roku 2012 w przypad-
ku niepublicznych obserwujemy znaczący wzrost dynamiki przychodów osiąganych przez 
uczelnie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że można to traktować 
jako zwiastun pozytywnych tendencji w analizowanym obszarze.

Wykres 1
Przychody z wydzielonej działalności gospodarczej w strukturze przychodów 
operacyjnych szkół wyższych w Polsce w latach 2006-2013 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2014); GUS (2013); GUS (2012); GUS (2011); GUS (2010); 
GUS (2009); GUS (2008); GUS (2007).

handel_wew_4-2016.indd   224 2016-08-18   14:00:04



AGNIESZKA PIOTROWSKA-PIĄTEK 225

Wykres 2
Wskaźnik dynamiki zmian przychodów z działalności gospodarczej szkół wyższych 
w Polsce w latach 2007-2013 (2006=100, w %)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych zawartych w tabeli 2. 

Tabela 2
Przychody z wyodrębnionej działalności gospodarczej szkół wyższych  
w latach 2006-2013  

Wyszczególnienie

Szkoły wyższe publiczne Szkoły wyższe niepubliczne

Przychody ogółem 
(w tys. PLN)

Przychody 
w przeliczeniu  
na 1 uczelnię

Przychody ogółem 
(w tys. PLN)

Przychody 
w przeliczeniu  
na 1 uczelnię

2006 88 340,60 679 543,08 15 004,60 47 633,65

2007 86 771,20 667 470,77 11 441,20 35 978,62

2008 98 934,70 755 226,72 8 144,60 25 137,65

2009 86 303,60 658 806,11 7 979,50 24 552,31

2010 92 414,70 705 455,73 8 292,30 25 128,18

2011 111 165,40 842 162,12 12 327,60 37 584,15

2012 110 445,70 836 709,85 21 943,20 66 900,00

2013 117 366,80 889 142,42 26 887,50 81 974,08

Źródło: obliczenia własne na podstawie: GUS (2014); GUS (2013); GUS (2012); GUS (2011); GUS (2010); 
GUS (2009); GUS (2008); GUS (2007).
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Podsumowanie 

W literaturze przedmiotu przeważają raczej głosy mówiące o słabości kondycji polskiej 
nauki, niskiej aktywności badawczej szkół, braku dostatecznych powiązań pomiędzy syste-
mem szkolnictwa wyższego a przemysłem w Polsce. Jak pokazały badania Instytutu Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, współpraca między przedstawicielami 
nauki a gospodarki skupia się najczęściej na najprostszych formach, takich jak np. bieżące 
doradztwo i ekspertyzy (Kulawczuk, Kulawczuk 2009, s. 30).

Aktywności szkół wyższych związane z tworzeniem, wykorzystaniem i stosowaniem 
wiedzy i innych możliwości poza środowiskiem akademickim często określa się terminem 
„trzeciej misji” (Molas-Gallart, Castro-Martzinez 2007, s. 2). Jej realizacja wymaga urze-
czywistnienia idei „uczelni bez ścian” – organizacji otwartej na otoczenie i swoich interesa-
riuszy: o wyraźniej tożsamości instytucjonalnej, elastycznych strukturach organizacyjnych, 
kompetentnych pracownikach, dużej aktywności na polu badawczo-rozwojowym. 

W zaprezentowanej w artykule analizie przychodów szkół wyższych z wydzielonej dzia-
łalności gospodarczej wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te, po-
mimo, że pochodzą z pełnych badań oraz prowadzone są cyklicznie, umożliwiają rzetelne 
porównanie badanej kategorii w czasie oraz pomiędzy typami szkół wyższych. W ich świe-
tle w analizowanym szeregu czasowym rysuje się obraz zwiększającej się aktywności szkół 
wyższych w badanym obszarze, co można odczytać jako zwiastun pozytywnych tendencji. 
Należy jednak pamiętać, że to obraz na dużym poziomie agregacji danych. Z uwagi na 
dużą liczbę szkół w obrębie polskiego systemu szkolnictwa wyższego, zróżnicowane moż-
liwości finansowe, kompetencyjne, infrastrukturalne oraz aspiracje (strategie zarządcze), 
tej zwiększającej się ogólnej aktywizacji nie możemy z pewnością przypisać wszystkim 
uczelniom. Jest to szczególnie widoczne w zaprezentowanych w artykule statystykach doty-
czących struktur instytucjonalnych szkół wyższych, które w polskim systemie szkolnictwa 
wyższego są dedykowane współpracy z otoczeniem gospodarczym – akademickich inkuba-
torów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Na koniec należy zaznaczyć, 
że zaprezentowana w artykule analiza przychodów z działalności gospodarczej nie stanowi 
oczywiście jedynego miernika odzwierciedlającego aktywność szkół wyższych w tym za-
kresie, również z uwagi na to, że pewne działania nie znajdują swojego odzwierciedlenia 
w finansach szkół wyższych ponieważ dotyczą odrębnych od uczelni organizacyjnie i finan-
sowo podmiotów. 
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An Analysis of Commercialisation of Scientific Research Findings, 
Support for Academic Enterprise, and Carrying out of Economic 
Activity by High Schools in Poland – the Selected Aspects 

Summary 

The article concerns the issue of cooperation between high schools with their 
environment in Poland. This problem, in the context of changes occurring in the 
systems of higher education management, seems to be key at present. An aim of 
considerations is to present the selected aspects of commercialisation of scientific 
research findings, support for academic enterprise, and carrying out economic activ-
ity by high schools in Poland. For its implementation there was carried out a review 
of legal acts, Polish and foreign literature of the subject as well as an analysis of the 
desk research type concerning revenues of high schools from their economic activ-
ity in 2006-2013. In her article, the author presented the concept of the third mission 
of the high school as an opinion reflecting the growing importance of cooperation 
with the environment in high schools’ activities. She presented the opportunities 
and conditions for carrying out economic activity by high schools, particularly in 
the form of academic enterprise incubators and technology transfer centres. In the 
light of carried out analysis of the desk research type, there is emerging the picture 
of increasing activity of high schools, what can be seen as a symptom of positive 
trends in the area in question. 

Key words: academic enterprise incubators, technology transfer centres, the third 
mission, cooperation between high schools and their environment, high school 
management.

JEL codes: I21, I22, I23, I25
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Анализ коммерциализации результатов научных исследований, 
поддержки для академического предпринимательства  
и осуществления экономической деятельности вузами в Польше  
– избранные аспекты 

Резюме

Статья касается вопроса сотрудничества вузов с окруюжающей их средой 
в Польше. Эта проблема, в контексте изменений, происходящих в системах 
управления вузами, в настоящее время кажется основной. Цель рассуждений 
– представить избранные аспекты коммерциализации результатов научных ис-
следований, поддержки для академического предпринимательства и осущест-
вления экономической деятельности вузами в Польше. Для ее выполнения 
провели анализ юридических актов, национальной и зарубежной литературы 
по предмету и анализ типа desk research, касающийся доходов вузов от эконо-
мической деятельности в 2006-2013 гг. В статье представили концепцию тре-
тьей миссии вуза как мнение, отражающее растущее значение сотрудничества 
со средой в деятельности вузов. Обсудили возможности и обусловленности 
осуществления вузами экономической деятельности, в особенности в форме 
академических инкубаторов предпринимательства и центров трансферта тех-
нологии. В свете проведенного анализа desk research вырисовывается карти-
на растущей активности вузов, что можно счесть симптомом положительных 
тенденций в изучаемой области. 

Ключевые слова: академические инкубаторы предпринимательства, центры 
трансферта технологии, третья миссия, сотрудничество вузов с окружающей 
средой, управление вузом.
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