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KRYSTYNA POZNAŃSKA 

INTEGRACJA NAUKI Z PRODUKCJĄ 

WPROWADZENIE 

Jedną z wielu niekorzystnych cech gospodarki polskiej jest słaba integracja na-
uki z gospodarką. Świadczy o tym m.in. niewielkie wykorzystanie efektów pracy nauko-
wej w gospodarce, mała mobilność międzysektorowa polskich naukowców, itp. Jako 
przykład niewielkiego wykorzystania efektów pracy naukowej można podać liczbę zgło-
szonych wynalazków w Urzędzie Patentowym RP przez twórców krajowych. Utrzymuje 
się on na stosunkowo niskim poziomie, około 2 tys. rocznie. W 2004 roku spośród  
7740 wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP aż 69,2% stano-
wiły wynalazki zgłoszone przez wynalazców zagranicznych. O małej mobilności między-
sektorowej naukowców polskich świadczy z kolei udział pracowników naukowo-
badawczych zatrudnionych w przedsiębiorstwach w ogólnej liczbie zatrudnionych.  
W 2004 roku wynosił on 7,3%, podczas gdy dla krajów UE wynosił on 50% sfery nauki. 
Również inne wskaźniki takie jak, udział wyrobów wysokiej technologii w eksporcie ogó-
łem, czy udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badawczych, 
świadczą o słabej integracji nauki z gospodarką. Mimo doceniania wagi tego problemu  
w kolejnych programach zwiększania innowacyjności gospodarki polskiej, nie udało się 
doprowadzić do zasadniczej zmiany w tym zakresie. W artykule przedstawiono formy 
integracji nauki z gospodarką na przykładzie szkół wyższych, które stanowią istotny 
element sektora nauki. Ponadto w krajach o gospodarce rynkowej w ostatnim okresie 
obserwowany jest wzrost znaczenia szkół wyższych w procesie realizacji zadań związa-
nych z praktyką gospodarczą. Związane jest to z jednej strony z funkcjami, jakie pełnią 
szkoły w procesie kształcenia kadr, z drugiej zaś strony z ogromnym potencjałem ba-
dawczym szkół wyższych. Szkoły wyższe łączą proces badań naukowych i kształcenia 
kadr o najwyższych kwalifikacjach. Pośredniczą więc w przekazywaniu wiedzy i nowych 
metod technologicznych do wszystkich gałęzi gospodarki. Jednocześnie poprzez połącze-
nie badań i nauki warunkują jej szerzenie następnym generacjom. Te specyficzne cechy 
szkół wyższych sprzyjają rozwojowi określonych form współpracy pomiędzy szkołami 
wyższymi a gospodarką. Poniżej przedstawione będą najważniejsze formy integracji 
nauki z gospodarką. W końcowej części artykułu skoncentrowano się na omówieniu 
przedsięwzięć podejmowanych w gospodarce polskiej w ostatnim okresie celem zwięk-
szania integracji szkół wyższych z gospodarką. 
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FORMY INTEGRACJI NAUKI Z GOSPODARKĄ 

Podmioty uczestniczące w procesie integracji nauki z gospodarką mogą odnieść 
wiele korzyści. Wspólne działania pozwalają bowiem na wypracowanie rozwiązań, które 
w przypadku działań podejmowanych samodzielnie przez podmioty byłyby niemożliwe. 
Integracja pozwala bowiem na rozłożenie ryzyka innowacji między podmioty w niej 
uczestniczące, zaś jej rezultatem może być wzmocnienie pozycji konkurencyjnej partne-
rów, uzyskanie dostępu do najnowszej wiedzy i informacji naukowej, rozwój zasobów 
partnerów, itp. (tab. 1). 

Integracja ta może przebierać różne formy: od współpracy w postaci organizacji 
różnych form kształcenia, doradztwa do organizacji wspólnych zespołów, programów 
badawczych i przedsiębiorstw. Integracja ta może mieć charakter luźny niesformalizowa-
ny lub bardziej sformalizowany. 

Przykładowo, doradztwo może być prowadzone na bazie nieformalnej, jak i na 
podstawie zawartych umów. Przykładem pierwszej formy doradztwa może być np. udzie-
lanie informacji na indywidualne pytania, na konferencjach naukowych, roboczych ze-
braniach i niejednokrotnie na telefon. Takie formy doradztwa należą do najczęściej prak-
tykowanych form doradztwa w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. 
Możliwe są dzięki utrzymaniu nieformalnych kontaktów pracowników szkół wyższych  
z byłymi doktorantami, współpracownikami, czy też studentami zatrudnionymi w różnych 
sektorach gospodarki. Podstawą drugiej formy doradztwa są długoletnie umowy  
o współpracy szkół wyższych z jednostkami gospodarczymi, których przedmiotem może 
być zarówno doradztwo w zakresie konkretnego pojedynczego problemu, jak też doradz-
two w zakresie niezdefiniowanego bliżej problemu określonego rodzaju. Szczególnym 
przykładem doradztwa jest opiniowanie, gdzie przedmiotem umowy jest pisemna,  
naukowa analiza, połączona z propozycjami rozwiązania określonego praktycznego pro-
blemu. Szczególnym rodzajem usług doradczych są usługi doradztwa w zakresie wiedzy i 
technologii, które świadczy obecnie większość uczelni zachodnich. Podkreśla się, że pew-
na ilość pracowników naukowych ze względu na ich kompetencje naukowe, karierę za-
wodową, zajmuje kluczowe pozycje w doradztwie sięgającą aż po doradztwo polityczne. 
Pełnią oni rolę "gate-keeper" przy rozdziale projektów badawczych, a także mają wpływ 
na kształtowania karier naukowych. Rozwój działalności doradczej uczelni doprowadził 
do organizacyjnego wyodrębnienia na uczelniach komórek, punktów czy też stanowisk 
doradztwa w zakresie wiedzy i technologii. Działalność ich wspierana jest przez różnego 
rodzaju programy regionalne lub centralne. Uczelniane ośrodki doradztwa technologicz-
nego współpracują z podobnymi ośrodkami działającymi przy izbach przemysłowo-
handlowych na zasadach pewnego podziału pracy. Punkty uczelniane udzielają konsulta-
cji na temat możliwości realizacji projektów badawczych i możliwości ich finansowania, 
zaś punkty doradztwa działające przy izbach przemysłowo-handlowych zajmują się do-
radztwem z zakresu organizacji i zarządzania projektami badawczymi. Działalność uczel-
nianych punktów doradczych jest niekiedy krytykowana. Wskazuje się, że pełnią one 
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funkcje kontaktowania potencjalnych odbiorców prac oferowanych przez uczelnie wyższe 
bez większej znajomości problemów zarządzania projektami badawczymi czy też całego 
cyklu innowacyjnego. 

Podobną rolę w procesie integracji nauki z gospodarką pełni praktyczne zorien-
towanie prac dyplomowych, czy doktorskich Tematy podejmowanych prac wiążą się 
zazwyczaj z konkretnymi przedsiębiorstwami. Mogą być one ustalane przez profesora 
mającego bliskie kontakty z przedsiębiorstwem i znającego jego potrzeby, albo też na 
podstawie propozycji tematycznych zgłaszanych przez studentów po konsultacjach  
z konkretnymi firmami. Istnieje też możliwość zgłaszania propozycji tematycznych przez 
przedsiębiorstwo do odpowiedniego wydziału czy katedry. W każdym przypadku przygo-
towanie prac przez dyplomanta/doktoranta wiąże się z rozwiązaniem konkretnego pro-
blemu postawionego przez przedsiębiorstwo. Stąd też, wskazuje się na duże znaczenie 
prac dyplomowych jako źródła użytecznej informacji. Niejednokrotnie ich konsekwencją 
jest transfer osób, prowadzący do zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych absolwentów 
w firmach współpracujących z uczelnią. O roli tej formy integracji nauki z gospodarką 
może świadczyć fakt wprowadzenia w Danii koncepcji „doktoratu przemysłowego”.  
Jej zadaniem jest wspieranie edukacji doktorantów pracujących nad rozwiązaniem kon-
kretnego problemu zleconego przez przemysł, jak też ustanowienie sieci współpracy 
między przedsiębiorstwami oraz zagranicznymi instytucjami badawczymi, jak też wzmoc-
nienie innowacyjności duńskiej gospodarki  

Tabela 1 
Motywy i formy współpracy przemysłu z uczelniami  

Motywy Formy współpracy 

Uzyskanie dostępu do najnowszej informacji naukowej 
pojawiającej się w danej dziedzinie wiedzy 
 
Oszczędności finansowe i zmniejszenie ryzyka poprzez  
Współpracę ośrodków B+R 
Wykorzystanie komercyjne rentownych wyników uczel-
nianych ośrodków B+R 
 
Uzyskanie dostępu do wiedzy poprzez rozwój zasobów 
ludzkich i ustawiczne dokształcanie się 

Wspólne zespoły i programy 
konsorcja dla utworzenia prekonkuren-
cyjnych laboratoriów B+R  

 wykorzystanie naukowców uniwersy-
teckich jako konsultantów 

 zakup patentów, praw autorskich 
 wspólne przedsiębiorstwa, spin-off, 

spin-out, 
 parki naukowe, technologiczne 
 zatrudnianie absolwentów 
 stypendia fundowane 
 dokształcanie zawodowe i inne formy 

zdobywania kwalifikacji 
 

Źródło: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OCED, Warszawa 2000, s. 157. 

Szybki postęp techniczny zmusza pracowników przedsiębiorstw do stałego pod-
noszenia kwalifikacji. Z tego względu uczelnie wyższe i inne organizacje zajmujące się 
szkoleniem oferują szeroki wachlarz ofert szkoleniowych w postaci specjalnych kierun-
ków studiów prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami, studiów zaocznych, 
wieczorowych, kursów specjalistycznych i kształceniowych. Poza udziałem w różnorod-
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nych formach szkolenia organizowanych przez macierzyste uczelnie nauczyciele akade-
miccy mogą brać udział w szkoleniu organizowanym przez prywatne organizacje czy izby 
przemysłowo-handlowe. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że udział pracowników 
naukowych w kształceniu sprowadza się do przedmiotów praktycznych. W zakresie  
innowacji szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw są szkolenia, seminaria i warsztaty 
w zakresie zarządzania innowacjami, prawa patentowego i wynalazczego, przedsiębior-
czości i zarządzania projektami. Jest to finansowo atrakcyjna forma podnoszenia kwalifi-
kacji pracowników przedsiębiorstw z jednej strony, z drugiej zaś strony korzyści uzyskują 
nauczyciele akademiccy dzięki kontaktom z praktyką, co wpływa na kształtowanie przez 
nich treści i formy wykładu. 

Transfer wiedzy i technologii pełni szczególną rolę w procesie współpracy szkół 
wyższych z praktyką gospodarczą. Przedmiotem transferu może być analiza ekonomicz-
na, rozwój nowej metody technologicznej, nowego wyrobu, przekazanie licencji, opra-
cowanie metody organizacyjnej, czy też opieka nad konkretnymi projektami badawczymi. 
Transfer technologiczny odgrywa szczególne znaczenie w małych i średnich przedsiębior-
stwach, nie posiadających odpowiedniego zaplecza badawczo-rozwojowego i wystarcza-
jących środków na prowadzenie badań naukowych. Efekty tej współpracy widoczne są 
najbardziej w samych przedsiębiorstwach, w których nastąpił rozwój i wdrożenie nowych 
wyrobów czy technologii. Poza efektami materialnym, jakimi są nowe technologie czy 
nowe wyroby, konsekwencją transferu technologicznego są zmiany samych przedsiębior-
stwach w zakresie planowania, podejmowania decyzji, finansowania innowacji. Wdroże-
nie innowacyjnych strategii wymaga nie tylko efektywnych decyzji w zakresie inwestycji, 
zarządzania strategicznego, ale również wysokich kwalifikacji personelu. Transfer wiedzy 
i technologii jest więc impulsem do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników. 
Uczestnicząc w transferze również uczelnie wyższe odnoszą pewne korzyści. Konsekwen-
cją transferu jest niejednokrotnie podniesienie potencjału badawczego uczelni, podwyż-
szenie jakości kształcenia, zwiększenie motywacji do pracy naukowej i polepszenie image 
uczelni. 

W ostatnim okresie podejmowanych w krajach UE podejmowanych jest wiele 
inicjatyw w zakresie zwiększenia mobilności naukowców, mających umożliwić dwustron-
ny przepływ kadry między gospodarką i nauką. Jedną z form mobilności jest powoływa-
nie na nauczycieli akademickich ludzi z praktyki gospodarczej. Jest to możliwe dzięki 
istnieniu takich stanowisk, jak stanowiska profesora honorowego, gościnnego i pracow-
ników zatrudnionych na podstawie umów-zlecenie. Możliwa jest też wymiana w drugim 
kierunku, z uczelni do praktyki gospodarczej. W tym celu, np. w Niemczech, uczelnie 
wyższe gwarantują swoim pracownikom tzw. semestry badawcze, o które można ubie-
gać się co 8 semestr pracy na uczelni. Również we Francji podjęto działania zorientowa-
ne na przepływ z przemysłu do sektora nauki, umożliwiające uznanie osiągnięć badaw-
czych realizowanych w ramach pracy badawczej w przedsiębiorstwach niejako w zastęp-
stwie stopnia doktora, co umożliwia rekrutację pracowników sektora prywatnego na 
średnich i wyższych stanowiskach badawczych. Inną formą jest czasowe urlopowanie na 
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okres stażu w jednostce gospodarczej. Ta forma transferu posiada szczególne znaczenie 
w wyższych szkołach technicznych, w których staż w przemyśle należy do podstawowych 
kryteriów mianowania na stanowiska profesorskie. Ostatnio również w innych dziedzi-
nach, np. ekonomicznych i przyrodniczych, staż pracy poza uczelnią odgrywa duże zna-
czenie. Do transferu osób zalicza się też zatrudnianie młodych pracowników nauki,  
absolwentów uczelni ekonomicznych lub technicznych w małych i średnich przedsiębior-
stwach, jako asystentów ds. innowacji, pracujących nad konkretnymi problemami. Mo-
bilność zwiększają też praktyki studentów w przedsiębiorstwach, będące stałą częścią 
programu większości kierunków studiów nie tylko o profilu technicznym, ale również 
humanistycznych. Praktyki takie odbywane są zazwyczaj w małych i średnich przedsię-
biorstwach, będące następnie głównym miejscem zatrudnienia absolwentów. 

Szczególne miejsce w procesie integracji nauki z gospodarką ma współpraca in-
stytucjonalna, której zasadniczym celem jest organizacyjne powiązanie badań nauko-
wych szkół wyższych z jednostkami z jednostkami gospodarczymi. Obejmuje ona takie 
formy jak: 

 wspieranie procesu tworzenia spin-off lub spin -out, 
 wspólne przedsiębiorstwa szkół wyższych i jednostek gospodarczych, 
 tworzenie centrów kompetencyjnych, 
 prowadzenie wspólnych badań. 

W ostatnim okresie w Europie w ośrodkach uniwersyteckich tworzy się parki 
technologiczne/naukowe. Chodzi tu o głównie o pośrednie stymulowanie zakładania 
przedsiębiorstw oraz organizacyjne połączenie określonej liczby przedsiębiorstw w jed-
nym kompleksie budynków w pobliżu szkoły wyższej albo instytutu uczelnianego.  
Nowe przedsiębiorstwa niejednokrotnie powstają na bazie instytutów naukowo-
badawczych czy jednostek szkół wyższych (spin-off lub spin-out). Ścisły związek parków 
technologicznych z uczelniami wyższymi umożliwia korzystanie z pomocy ekspertów  
z danej dziedziny, jak i szybki dostęp do informacji naukowej, jak też wsparcie rzeczowe 
przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw. Inicjatywy w zakresie wspierania procesu two-
rzenia „spin-offów” na bazie uniwersytetów, czy też z jednostek sektora nauki spotykane 
są obecnie w większości krajów UE. 

Podobnie rolę pełnią wspólne przedsiębiorstwa zakładane są przez naukowców 
lub szkoły wyższe i przedsiębiorstwa z innowacyjnych gałęzi gospodarki. Przy organizacji 
tego typu jednostek chodzi najczęściej o zdobycie kosztownego wyposażenia dla prowa-
dzenia badań. W przedsięwzięciach tych zainteresowane są zarówno szkoły wyższe, jak  
i przedsiębiorstwa. Uczelniom opłaca się przerzucić część odpowiedzialności za ryzykow-
ne przedsięwzięcie na partnera partycypującego w kosztach. Przedsiębiorstwa z kolei, 
zainteresowane są tym, by jak najdłużej partycypować w sposób opłacalny w transferze 
wiedzy naukowo-technicznej. Dążą one również do zachowania ciągłości kierownictwa 
danego przedsięwzięcia oraz do wywierania wpływu na realizacją i dobór pracowników. 
Przykładów realizacji wspólnych przedsiębiorstw jest wiele. Można tu wymienić funkcjo-
nujące od lat Centrum Badawcze Mikroelektroniki utworzone w Uniwersytecie Technicz-
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nym w Karlsruhe. Funkcjonowanie tego typu jednostek oceniane jest pozytywnie, za-
równo przez władze regionalne, jak i uczelnie. 

Centra doskonałości to kolejna forma integracji nauk z gospodarką. Są one ze-
społem naukowców o wybitnych osiągnięciach, współpracujących w zakresie wspólnego 
strategicznego tematu, mającego duże znaczenie strategicznego dla gospodarki danego 
kraju. Określane są jako laboratoria bez ścian, ponieważ pozwalają na wykorzystanie 
najlepszych zespołów badawczych oraz zaplecza badawczego różnych instytucji, sku-
teczną koordynację projektów oraz wdrożenie wyników badań, co w konsekwencji pro-
wadzi do wzrostu konkurencyjności regionów i gospodarki. Centra te funkcjonują pod 
wspólnym kierownictwem naukowym i administracyjnym, jednak zachowują dużą nieza-
leżność od jednostek je tworzących. 

Kooperacja szkół wyższych i jednostek gospodarczych możliwa jest też poprzez 
prowadzenie wspólnych badań. Udział wielu jednostek gospodarczych i naukowych  
w realizacji jednego projektu badawczego pozwala na lepsze wykorzystanie istniejących 
zasobów, transfer wiedzy i technologii oraz wyzwolenie nowych impulsów do kooperacji 
między jednostkami uczestniczącymi w projekcie. Badania takie wspierane są przez pań-
stwo, w szczególności w dziedzinach uznanych za priorytetowe. Do dziedzin takich zali-
cza się obecnie technologie informacyjne, badania w zakresie nowych materiałów, bio-
technologie, nanotechnologie. Wspólne badania preferowane są w Programach Ramo-
wych UE, jak też w programach poszczególnych krajów. W ostatnim okresie zauważa się 
również rosnące zainteresowanie wspólnymi badaniami z jednostkami gospodarczymi 
pracowników szkół wyższych, w szczególności w takich dziedzinach jak medycyna,  
czy nauki przyrodnicze. Podkreśla się wręcz, że środki finansowe przyznawane uczelniom 
pozwalają jedynie na zaspokojenie potrzeb dydaktycznych. 

FORMY INTEGRACJI NAUKI Z GOSPODARKĄ W GOSPODARCE POLSKIEJ  

Po przedstawieniu podstawowych form współpracy szkół wyższych z praktyką 
gospodarczą w krajach wysoko rozwiniętych należy zastanowić się, czy formy te mogą 
być rozwijane w Polsce. Należy zauważyć, iż niektóre formy współpracy, jak np. dosko-
nalenie zawodowe, parki technologiczne, centra doskonałości praktykowane są również 
w gospodarce polskiej. Można zauważyć natomiast znaczną lukę, jeśli chodzi o transfer 
osobowy, prowadzenie wspólnych badań.  

W ostatnim okresie przyjęto wiele programów zmierzających do poprawy istnie-
jącego stanu rzeczy. Polityka państwa w zakresie zwiększenia integracji nauki z gospo-
darką opiera się między innymi na strategicznych wytycznych dla spójności przyjętych 
przez Radę Unii Europejskiej 6 października 2006 roku. Strategiczne Wytyczne Wspólno-
ty(SWW) dla spójności stanowią dokument strategiczny wyznaczający kierunki realizacji 
polityki spójności UE w latach 2007-2013. Rozwinięciem SWW jest dokument o nazwie 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy  
i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności (dokument zaakceptowany przez Radę 
Ministrów w dniu 1 sierpnia, 2006 r.), którego przyjęcie otwiera drogę do oficjalnego 
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rozpoczęcia rozmów z Komisją na temat Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
oraz wynikających z nich programów operacyjnych.  

Realizacja Strategii Rozwoju Kraju przewiduje wdrożenie dwóch podstawowych 
Programów Operacyjnych, których realizacja powinna przyczynić się do zwiększenia 
mobilności naukowców: 

1. Program operacyjny „Kapitał Ludzki”. 
2. Program operacyjny „Innowacyjna gospodarka”. 

W ramach obydwu programów operacyjnych zaplanowano uruchomienie szere-
gu skoordynowanych i wzajemnie uzupełniających się instrumentów oraz działań mają-
cych na celu zwiększenie aktywności naukowców, szczególnie w zakresie wymiany do-
świadczeń i podwyższania kwalifikacji oraz bardziej efektywnego wykorzystania osiągnięć 
naukowych w gospodarce.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych 
równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Wśród priorytetów realizowanych na 
szczeblu centralnym, bezpośrednio związanych ze zwiększaniem aktywności naukowców, 
wymienić należy : 

 Zatrudnienie i integracja społeczna, 
 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, 
 Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy. 

Natomiast priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to przede wszystkim 
„Regionalne kadry gospodarki „ oraz „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. 

Szereg działań sprzyjających intensyfikacji nauki z gospodarką zaplanowano  
w Programie „Innowacyjna gospodarka”. Jego głównym zadaniem programu jest pod-
niesienie poziomu jakościowego potencjału kadrowego nauki w drodze jej odmładzania – 
włączania studentów do badań naukowych oraz wykorzystania zagranicznych dobrych 
praktyk poprzez wzmacnianie mobilności międzynarodowej. Uzupełnieniem tych działań 
będą działania mające na celu poprawę stanu wyposażenia jednostek naukowych  
w aparaturę naukowo-badawczą, w tym specjalistyczną i unikatową, oraz infrastrukturę 
informatyczną nauki1. W ramach programu wyodrębniono cztery priorytety, tj: 

 Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, którego celem jest zwięk-
szenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierun-
kach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.  

 Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R skupia się przede wszystkim na wzroście kon-
kurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury na-
ukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających  
w Polsce.  

                                                     
 

1 Strategia Rozwoju Kraju, s. 23. 
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 Priorytet 3 - Dyfuzja innowacji mający zapewnić przedsiębiorcom wysokiej jakości 
usług służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego oraz 
stwarzać korzystne warunki współpracy przyczyniające się do wzmocnienia pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw. Do podstawowych kierunków wsparcia w ramach 
tego priorytetu zaliczono: 

─ Inwestycje związane z pokryciem kosztów zainicjowania lub prowadzenia inwe-
stycji związanych z tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych o znacze-
niu ponadregionalnym, w tym klastrów; 

─ Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków nauko-
wo technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu tech-
nologii); 

─ Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu 
świadczących usługi w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorców; 

─ Wsparcie wykorzystania praw własności przemysłowej oraz praw autorskich  
i pokrewnych przez przedsiębiorców. 

 Priorytet 4 - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Za cel stawia sobie stymu-
lowanie zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania w gospodarce poprzez inwe-
stycje w B+R w przedsiębiorstwach. Działanie polega na dofinansowaniu:  

─ działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich działalności 
B+R, 

─ prac przygotowawczych do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych przez 
przedsiębiorców, 

─ prac przygotowawczych do wdrożenia oraz wdrożenia wyników projektów ce-
lowych, 

─ opracowania, aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego  
do wprowadzenia innowacji technicznych,  

─ opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka planuje się rów-
nież wdrożenie programów bezpośrednio wspierających aktywność zawodową polskich 
naukowców. Wymienić tu należy przede wszystkim program wspierania mobilności mię-
dzysektorowej . W programie tym planuje się m.in. możliwość uzyskania dofinansowania 
do 50 proc. kosztów zatrudnienia naukowca ponoszonych przez pracodawcę (nie więcej 
niż 4 tys. zł miesięcznie), a także do 35 proc. kosztów szkoleń (bez ograniczeń kwoto-
wych) osób zatrudnionych przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie 
będzie przyznawane projektom badawczym trwającym nie dłużej niż trzy lata. Prefero-
wani będą przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję o zatrudnieniu naukowca do realizacji 
projektu badawczego: 

 Realizowanego we współpracy z jednostką naukową; 
 Realizowanego we współpracy z innymi przedsiębiorcami (również z sektora małych  

i średnich przedsiębiorstw); 
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 Dotyczącego badań multi- lub transdyscyplinarnych; 
 Prowadzonego w zakresie priorytetowych z punktu widzenia dziedzin nauki (określo-

nych w Krajowym Programie Ramowym); 
 Dofinansowanego jako projekt celowy; 
 Realizowanego w ramach Programu Ramowego UE lub innego programu międzyna-

rodowego. 

Pozytywnie ocenić należy również przyjęte regulacje prawne sprzyjające inte-
gracji nauki z gospodarką takie, jak ustawę o szkolnictwie wyższym w zakresie regulacji 
związanych z zatrudnianiem kadry naukowej oraz systemem premiowania aktywności 
twórczej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemy-
słowej, ustawę o zasadach finansowania nauki oraz w aspektach powiązań nauki z prak-
tyką gospodarczą ustawę o PIT i CIT, ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji w 
odniesieniu do parków technologicznych oraz regulacje związane z funkcjonowaniem 
JBR. Ważne znaczenie posiada również uchwalenie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, która określa niektóre formy 
wspierania działalności innowacyjnej, w szczególności zasady i tryb udzielania kredytu 
technologicznego i umarzania części tego kredytu, oraz zasady nadawania statusu cen-
trum badawczo-rozwojowego. Ustawa doprecyzowuje szereg pojęć z zakresu innowacji i 
technologii, wprowadza również zasady funkcjonowania kredytu technologicznego oraz 
reguluje zasady tworzenia centrów badawczo – rozwojowych przez przedsiębiorców,  
w tym tworzenie odpisów na fundusz innowacyjności, co ma sprzyjać upowszechnieniu 
nowych technologii poprzez przenoszenie badań z instytucji stricte naukowych do pod-
miotów bliżej związanych z gospodarką. 

Istotne znaczenie mają też zmiany w ustawie o Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, która będzie jednym z ważniejszych dystrybutorów środków wsparcia. 
Przede wszystkim poszerzono zadania PARP między innymi o działanie na rzecz realizacji 
założeń polityki innowacyjnej państwa, wspieranie i promocję przedsięwzięć, w tym 
programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności, wspieranie 
działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowa-
cyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: jednostki badawczo-rozwojowe, centra 
badawczo- rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki 
technologiczne, przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających 
działalność innowacyjną, wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej 
w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie in-
nowacyjności, współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjno-
ści. 

Podsumowując, należy podkreślić, iż biorąc pod uwagę omówione dotychczas 
najważniejsze programy i regulacje prawne, zawierają instrumenty mające sprzyjać 
zwiększeniu integracji nauki z produkcją i jednocześnie wspierać innowacyjność i konku-
rencyjność polskiej gospodarki. Czy jednak to nastąpi zależy od wielu czynników o cha-
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rakterze systemowym. Ze względu na ich zakres i charakter oddziaływania na proces 
integracji nauki z gospodarką, instrumenty te należy oceniać pozytywnie.  

INTEGRATION OF THE SCIENCE WITH THE ECONOMY 

Poor integration of the science with the economy is one of many disadvanta-
geous features of the Polish economy. Despite of noticing the importance of this prob-
lem in consecutive programs for stimulating innovativeness in Polish economy, there is 
no achievement in reaching of fundamental change in this subject. The article presents 
some patterns of integration of the science with the economy on the example of higher 
education institutions, which are an essential element of the science area. In addition, 
actions that have been already taken and are planned to be taken in the new Polish 
national programmes aimed at increasing this integration are discussed. 

Translated by Katarzyna Rychlik 
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