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Streszczenie 
Przedmiot badania 

Przedmiotem badania jest ewaluacja projektu „Grant Plus” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 

Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). Głównym celem projektu 

było zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych w ramach 

kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 

doktorantów. Udzielane one były do 2015 r. i miały przyczynić się do transferu i rozwoju 

technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego 

Śląska.  

 

Cel badania 

Strategicznym celem badania jest określenie wpływu projektu na proces komercjalizacji badań 

lub na możliwość zastosowania w gospodarce ich wyników. 

Badanie miało również na celu opracowanie rekomendacji dotyczących planowania przyszłych 

przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych wspierających taką współpracę. 

 

Zastosowana metodologia badawcza 

Na potrzeby badania wykorzystano metody jakościowe oraz ilościowe, w tym: 

1) Analizę danych zastanych (desk research); 

2) Analizę badania ex-ante i ex-post (PAPI) 

3) Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI); 

4) Indywidualne wywiady pogłębione (IDI); 

5) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI);  

6) Studia przypadków (CASE STUDIES). 
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Badanie miało charakter strategiczny, związany z kształtowaniem przyszłych mechanizmów 

wsparcia przedsiębiorstw dolnośląskich w zakresie transferu wiedzy pomiędzy nauką 

a biznesem. 

Badaniem objęte zostały dwie grupy: 

 doktoranci z I, II i III naboru w ramach projektu „Grant Plus”; 

 przedsiębiorcy, z którymi doktoranci I, II i III edycji nawiązali współpracę. 

 

Wyniki badania 

 Strategicznym założeniem programu Grant Plus był transfer wiedzy na linii doktorant-

przedsiębiorstwo. Według badanej próby – przedsiębiorców oraz doktorantów 

uczestniczących w programie – transfer wiedzy był obustronnie efektywny. Wszyscy 

przebadani przedsiębiorcy zdeklarowali podwyższenie kompetencji z zakresu 

analizowanej problematyki dzięki współpracy z doktorantem. Również doktoranci 

odnieśli korzyść w wyniku rozpoczętej współpracy z przedsiębiorcami – przyrost 

wiedzy zdeklarowała zdecydowana większości przebadanych doktorantów. 

 Doktoranci najbardziej znaczące problemy związane ze współpracą 

z przedsiębiorstwami zdiagnozowali wewnątrz przedsiębiorstwa. Zaliczano do nich 

małą ilość czasu pracowników, co może uniemożliwić współpracę doktoranta 

z przedsiębiorstwem oraz, przede wszystkim, sceptyczność przedsiębiorców 

spowodowaną hermetycznością środowiska biznesowego, które nie zawsze odczuwa 

konieczność współpracy ze środowiskiem akademickim. Wśród przedstawicieli 

przedsiębiorców, respondenci deklarowali przede wszystkim zbyt małą ilość czasu, 

który może być przeznaczony na podjęcie współpracy z uczelniami oraz brak 

elastyczności rozwiązań prawnych, co stanowi problem przy wprowadzaniu na rynek 

innowacji. 

 Największymi barierami według doktorantów oraz przedsiębiorców są rozbieżne cele 

uczelni i przedsiębiorstw, które w drodze do pozyskania innowacji powinny prowadzić 

tożsamą ścieżkę rozwoju.  

 Najczęstszym modelem współpracy było przyjęcie roli mentora/przewodnika/doradcy 

przedsiębiorcy dla doktoranta. Wspólna wymiana doświadczeń miała na celu 

zwiększenie skuteczności procesu transferu wiedzy, którego powodzenie uzależnione 

było od modelu współpracy. Transfer wiedzy nie był tak efektywny, jeżeli 

przedsiębiorcy wyłącznie udostępniali dane oraz bazę techniczną przedsiębiorstwa.  
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1. Wprowadzenie 

1.1. Kontekst raportu 

Niniejszy raport dotyczy badania ewaluacyjnego projektu „Grant Plus” współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 

Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji). Głównym celem projektu 

było zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac badawczych w  ramach 

kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez stypendia dla 240 

doktorantów udzielane do 2015 r., które przyczynią się do transferu i rozwoju technologii, 

a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego Śląska.  

W ramach projektu wspierani byli doktoranci – z dolnośląskich uczelni wyższych, a także 

instytutów naukowych – kształcący się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych 

i technologicznych oraz realizujący prace doktorskie z zakresu dyscyplin naukowych uznanych 

za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa dolnośląskiego. 

Głównym zadaniem, będącym przedmiotem zamówienia i należącym do obowiązków 

Wykonawcy, było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu „Grant Plus” 

obejmującego: 

 przygotowanie szczegółowej koncepcji badania i założeń metodologicznych na bazie 

koncepcji zawartej w ofercie przetargowej; 

 przygotowanie narzędzi badawczych; 

 dobór próby badawczej; 

 przeprowadzenie badania; 

 opracowanie wyników badania w postaci raportu; 

 wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy wyników badania oraz rekomendacji 

dotyczących planowania przyszłych przedsięwzięć wspierających ze środków 

publicznych taką współpracę. 

 

1.2. Cele badania 

Celem głównym badania jest określenie wpływu projektu na proces komercjalizacji badań lub 

możliwości zastosowania w gospodarce ich wyników. 

Celami szczegółowymi są: 

1. Ocena skuteczności transferu wiedzy, w tym zdiagnozowanie najistotniejszych barier 

i problemów związanych z przeprowadzeniem tego procesu. 

2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego na grupie doktorantów na podstawie złożonych 

przez doktorantów ankiet ewaluacyjnych ex-ante i ex-post przygotowanych przez zespół 

oraz na podstawie dokumentacji projektowej. 

3. Zidentyfikowanie modelu współpracy pomiędzy doktorantem a przedsiębiorcą. 
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Badanie miało również na celu opracowanie rekomendacji dotyczących planowania przyszłych 

przedsięwzięć wspierających ze środków publicznych taką współpracę. 

Niniejsze badanie miało charakter strategiczny, związany z kształtowaniem przyszłych 

mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw dolnośląskich w zakresie transferu wiedzy pomiędzy 

nauką a biznesem. 

Badaniem objęte zostały dwie grupy: 

 doktoranci z I, II i III naboru w ramach projektu „Grant Plus”; 

 przedsiębiorcy, z którymi doktoranci I, II i III edycji nawiązali współpracę. 

Poniższa tabela zawiera pytania badawcze, na które odpowiedzi zostaną dostarczone w toku 

realizacji badania. 

PYTANIA BADAWCZE 

1. W jakim stopniu planowane rezultaty projektu zostały osiągnięte? 

2. Czy nastąpił wzrost świadomości na temat korzyści płynących z komercjalizacji 

wiedzy w grupie przedsiębiorców i doktorantów? 

3. Czy nawiązanie współpracy w ramach projektu miało/ma wpływ na proces 

komercjalizacji badań lub możliwość zastosowania ich wyników w gospodarce? 

4. Czy widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników 

prac B+R?  

5. Czy nastąpiło podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy? 

6. Czy (i na ile) współpraca miała wpływ na modyfikację pracy badawczej pod 

konkretną potrzebę rynkową firmy?  

7. Czy poziom innowacyjności badań naukowych realizowanych przez doktorantów 

został podniesiony poprzez wsparcie finansowe tych badań? 

8. Czy nastąpiło nabycie nowych doświadczeń związanych ze współpracą 

z przedsiębiorcami u minimum 80% uczestników projektu? 

9. Jakie było nastawienie przedsiębiorców oraz doktorantów do koncepcji współpracy 

przed uczestnictwem w projekcie?  

10. Jak przebiegała współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a doktorantami?  

11. Jaka jest ocena zakresu listu intencyjnego?  

12. Jaka jest ocena okresu trwania oraz zakresu współpracy?  

13. Jakie są efekty współpracy?  

14. Jakie są efekty ekonomiczne realizacji grantu dla przedsiębiorstwa? 

15. Czy współpraca okazała się na tyle korzystna dla obu stron, że będzie 

kontynuowana? Czy przedsiębiorca planuje podjąć współpracę z doktorantem 

w zakresie innych problemów rozwojowych firmy? 

16. Jakie, zdaniem przedsiębiorcy, są najpoważniejsze bariery kontynuowania 

współpracy? 
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PYTANIA BADAWCZE 

17. Jakie jest nastawienie uczelni i instytutów naukowych do tego typu współpracy 

w opinii przedsiębiorców i doktorantów? 

18. Czy przedsiębiorcy oraz doktoranci oczekują działań mających na celu wspieranie 

tego typu  współpracy?  

19. W jaki sposób wykorzystane zostały przez doktorantów środki stypendialne?  

 

2. Analiza danych zastanych 
Desk research to analiza danych zastanych pochodzących ze źródeł wtórnych. Są to informacje 

już istniejące, których wnikliwa weryfikacja jest podstawą do realizacji dalszych etapów 

działań, przede wszystkim nakierowując na pewne konkretne problemy, które będzie można 

pogłębić i wyjaśnić w wyniku ewaluacji. W jej wyniku następuje scalanie, przetwarzanie 

i badanie danych rozproszonych wśród różnych źródeł. Analiza desk research pozwoliła na 

uzyskanie wysoce obiektywnych danych oraz zapewniła zdobycie informacji, które można 

otrzymać drogą analizy opracowań i ekspertyz.  

W przypadku niniejszej ewaluacji analiza danych zastanych będzie pełnić dwie funkcje:  

 Wspomagającą eksplorację analizowanych zagadnień, pozwalając ewaluatorom we 

wstępnym etapie tworzenia raportu na szczegółowe zapoznanie się z tematyką oraz na 

przygotowanie narzędzi badawczych, 

 Źródła informacji służących udzieleniu odpowiedzi na część pytań badawczych. 

Analizie danych zastanych zostały poddane następujące źródła wtórne: 

 Dane dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 Dane dotyczące projektu „Grant Plus”. 

 Artykuły naukowe/eksperckie dotyczące współpracy nauki z biznesem. 

 Artykuły naukowe/eksperckie dotyczące barier nawiązywania współpracy nauki 

z biznesem oraz sposobu ich niwelowania. 

 Ankiety pochodzące z badania ex-ante oraz ex-post skierowanego do doktorantów. 

Analiza desk research wolna jest od większości obciążeń charakterystycznych dla badań 

reaktywnych, takich jak efekt ankieterski. Pozwala tym samym na uzyskanie wysoce 

obiektywnych informacji. Ponadto stanowi doskonały wstęp do dalszych badań. Wyniki 

uzyskane w trakcie analizy desk research będą mogły posłużyć bowiem do realizacji dalszych 

etapów badania przede wszystkim nakierowując zespół badawczy na pewne konkretne 

problemy, które będzie można pogłębić i wyjaśnić w wyniku realizacji badań reaktywnych. 
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2.1. Współpraca nauki z biznesem 

Pozycja Polski w Unii Europejskiej powiązana jest między innymi z jej awansem gospodarczym, 

który wspierać może współpraca ośrodków akademickich ze sferą biznesu poprzez wsparcie 

innowacyjnej działalności badawczo-rozwojowej.  

Mimo, że nakłady na badania w Polsce sukcesywnie rosną, to wciąż odbiegają od unijnej 

średniej: w 2013 roku nakłady na badania w naszym kraju wynosiły 0,9% PKB, natomiast w Unii 

Europejskiej wskaźnik ten wyniósł średnio ok. 2%. Liderami rankingu są Niemcy oraz kraje 

Skandynawskie, których wydatki na badania przekraczają 3% PKB. Zgodnie z założeniami 

rządu, wydatki na badania w Polsce osiągną pułap 1,7% PKB dopiero w 2020 r.  

Swoistą barierę stanowi niekorzystna dla innowacyjności polityka gospodarcza polskiego 

rządu, która nie stwarza popytu na zaawansowane technologicznie wyroby wyprodukowane 

w Polsce. W związku z tym, elementy infrastruktury komunikacyjnej (np. pociągi Pendolino), 

kluczowe elementy uzbrojenia, instalacje energetyczne, aparatura medyczna i inne 

zaawansowane technologicznie wyroby finansowane ze środków publicznych, są kupowane 

w firmach nie stwarzających istotnego popytu na usługi R&D, oferowane przez polskie 

jednostki badawcze. Zmiana tego stanu rzeczy wymagałaby decyzji o realizacji zakupów 

w polskich przedsiębiorstwach, które nie posiadając pełnego zaplecza technologicznego, 

byłyby zmuszone do prowadzenia badań rozwojowych i wdrożeniowych, a także korzystania 

z kompetencji jednostek badawczych. Można szacować, że udział prac badawczo-

rozwojowych w kosztach wytworzenia zaawansowanych technologicznie wyrobów wynosi 

około 5 - 10% co wskazuje, że polski sektor badawczy jest pozbawiany co najmniej 50 mln 

złotych na każdy miliard zakupów czynionych u dostawców nieprowadzących prac 

badawczych w Polsce. W tym kontekście, analizowany projekt Grant Plus jest inicjatywą 

bardzo pozytywną, gdyż prowadzi do rzeczywistego kontaktu osób realizujących badania 

w środowisku akademickim z przemysłem. Doktoranci, którzy w trakcie prowadzonych badań 

oraz przygotowywania pracy badawczej mieli bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami, będą 

przygotowani do rozpoczęcia pracy w przemyśle po obronie pracy. Jeżeli równocześnie pojawi 

się potrzeba prowadzenia prac R&D w firmach, to korzyści z projektu będą długoterminowe. 

Zdaniem Pracodawców RP, otoczenie systemowe i prawne w Polsce nie sprzyja finansowaniu 

działalności badawczej przez biznes. W Szwecji czy Japonii ponad 70% środków 

przeznaczonych na badania i rozwój pochodzi z sektora przedsiębiorstw, Czechy mogą 

pochwalić się wynikiem przekraczającym 60%, natomiast w Polsce jest to wynik o ponad 

połowę niższy niż u południowych sąsiadów.  

Z budżetu na lata 2014-2020 Polska otrzyma blisko 83 mld euro, które mogą stać się bodźcem 

do wzrostu i wsparcia innowacyjnych projektów badawczych oraz współpracy nauki 

z biznesem. Jednym z czynników determinujących konieczność nawiązywania kooperacji 

biznesu z nauką (i odwrotnie) będzie zasada, zgodnie z którą żaden pomysł naukowy, który ma 
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potencjalne zastosowanie w biznesie, nie będzie mógł być realizowany bez współudziału 

biznesu1.    

Wykreowanie warunków pod stworzenie fundamentów współpracy nauki z biznesem jest 

niezwykle istotne, ponieważ wpływa na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju oraz na 

rynek pracy, który jest bezpośrednio powiązany z rozwojem gospodarczym. Potencjał 

udostępniania infrastruktury uczelni środowiskom biznesowym w dalszym ciągu jest 

nieefektywnie wykorzystywany. W celu uczynienia ze szkół wyższych katalizatora wzrostu 

gospodarczego, należy wypracować spójne i opłacalne dla wszystkich kooperantów zasady 

współpracy środowiska biznesu z nauką.  

Innowacyjność współczesnej gospodarki w znaczącym stopniu oparta jest na wiedzy – 

zarówno gromadzonej przez przedsiębiorstwa, jak i pozyskiwanej ze źródeł zewnętrznych. 

Wiedza oraz zdolność do rozwijania i wdrażania nowych technologii stopniowo wpisują się 

w integralne elementy strategii zarówno przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Jednym 

z elementów realizacji postulatu rozwijania zdolności kadr i podnoszenia poziomu wiedzy jest 

współpraca biznesu z nauką. Wśród głównych korzyści wynikających ze współpracy biznesu 

z nauką wyszczególnić można:  

 nawiązanie nowych kontaktów, 

 pozyskanie nowych inwestorów i partnerów biznesowych, 

 dotarcie do nowych klientów i odbiorców technologii, 

 zdobywanie nowych rynków. 

Według raportu Innovation Union Scoreboard 2014, Polska w rankingu  innowacyjnych państw 

europejskich znajduje się w grupie państw o „umiarkowanej innowacyjności”, wyprzedzając 

w rankingu jedynie Rumunię, Łotwę i Bułgarię. Dynamika rocznego wzrostu innowacyjności 

w Polsce w latach 2008-2012 była najniższa w Europie2.  

Przedstawiony powyżej ranking jest często krytykowany za specyficzny dobór zmiennych, 

który promuje gospodarki o wysoko rozwiniętym rynku naukowym, wysokiej kulturze 

innowacyjności, który jednocześnie w sposób pesymistyczny obrazuje „gospodarki 

doganiające”. Jednak porównanie Polski z krajami tożsamymi pod względem sytuacji 

i możliwości rozwoju, jak np. kraje z grupy wyszehradzkiej daje mało optymistyczny wizerunek 

polskiej innowacyjności.  

Niski poziom zaawansowania procesów Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) 

odzwierciedlony jest przez wiele zjawisk: o słabej absorpcji wyników B+R przez polską 

gospodarkę świadczy nie tyle niski wskaźnik wydatków na badania w stosunku do PKB, co niska 

skala wydatków na B+R ponoszonych przez sektor prywatny i związanych zazwyczaj 

bezpośrednio z komercjalizacją lub wykorzystaniem w praktyce wynalazków naukowych. 

                                                      

1 http://www.wprost.pl/ar/476239/Rozwoj-gospodarki-mozliwy-tylko-przy-wspolpracy-nauki-i-biznesu/ 
2 http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.858 



 

 
 

St
ro

n
a1

3
 

Badania finansowane przez państwo, z małymi wyjątkami, mają bardzo często pośredni wpływ 

na innowacyjność gospodarki.  

Wydatki prywatnego sektora gospodarki na badania i rozwój w stosunku do PKB wynoszą 

0,23% i kształtują się na poziomie wielokrotnie niższym, niż w krajach rozwiniętych: 

 7 razy niższym niż średnia w OECD, 

 6 razy niższym niż średnia w UE, 

 2 razy niższym niż średnia w krajach V-4, 

 3,5 razy niższym niż w krajach wyszehradzkich bez uwzględnienia Polski. 

Poziom BERD, czyli wydatków polskich przedsiębiorstw na B+R, jest jednym z najniższych 

raportowanych w OECD (wskaźnik waha się od 0,17% w Meksyku do 3,50% w Izraelu). 

Konsekwencją nikłego zainteresowania polskiej gospodarki działalnością badawczo-

rozwojową jest niski poziom zaawansowania procesów Gospodarki Opartej na Wiedzy 

w rozwoju gospodarczym kraju. Aktualnie polska gospodarka jest ukierunkowana na zakup 

gotowych rozwiązań technologicznych, w zdecydowanej większości zagranicznych. 

Z jednej strony zjawisko pozyskiwania technologii i wiedzy z zagranicy jest zrozumiałe ze 

względu na lukę technologiczną w stosunku do krajów z najwyższym wskaźnikiem postępu 

naukowo-technicznego. Pozwala ono także na łatwiejsze i tańsze pozyskanie niezbędnej 

technologii przy relatywnie niskiej cenie pracy, co wpływa na zwiększenie opłacalności 

inwestycji kapitałowych. Jednak z drugiej strony zwiększa się ryzyko pozostania w „pułapce 

średniego poziomu dochodu”, polegającej na braku możliwości przestawienia rozwoju 

gospodarki opartej na inwestycjach kapitałowych na rozwój oparty na wiedzy w momencie, 

gdy przewaga konkurencyjna w postaci niskiej ceny pracy zacznie zanikać. W warunkach 

wysokich kosztów pracy, rozwój gospodarczy możliwy jest w przypadku intensywnego 

wykorzystania innowacji i mechanizmów Gospodarki Opartej na Wiedzy. Polska aktualnie 

konkuruje z innymi krajami głównie kosztami pracy, które są kilkukrotnie niższe w przemyśle 

w porównaniu z krajami wiodącymi pod względem stopnia innowacyjności3.  

Jednym z kluczowych warunków podnoszenia innowacyjności jest tworzenie sieci i możliwości 

współpracy środowiska akademickiego z przedstawicielami przedsiębiorstw, co umożliwi 

transfer technologii i wiedzy. Niezbędnym elementem działań stymulujących podejmowanie 

przedsiębiorczych i innowacyjnych przedsięwzięć są aspekty instytucjonalne, do których 

zalicza się również uczelnie z rolą kształcenia, badania i promowania rozwoju gospodarczego. 

Specyfika współpracy nauki z biznesem bezpośrednio związana jest z obszarem 

technologicznym i typem przedsiębiorstwa oraz instytucji4.  

                                                      

3 Orłowski M. W., Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania., PWC, 
Warszawa 2013 

4 D. Czyżewska, Instrumenty Wspierania Powiązań Między Nauką a Biznesem na przykładzie Francuskiej 
Konwencji CIFRE, Studia Regionalne i Lokalne, 2009 
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Komercjalizacja jest zarówno czynnością prawną, która służy przekazaniu technologii, jak 

i działaniem marketingowym, które wykorzystuje badania jakościowe oraz np. badaniom 

obserwacyjne. W węższym postrzeganiu, komercjalizację można określić jako: świadome, 

ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do produkcji, w celu jej urynkowienia 

w postaci produktu tworzonego na bazie technologii. W szerszym rozumieniu proces 

komercjalizacji obejmuje kompleks działań, których celem jest przekształcenie wiedzy 

i technologii w zysk. 

Komercjalizację technologii można nazwać procesem implementowania na rynek nowych 

technologii, rozumianych jako „system wiedzy, technik, kwalifikacji, wiedzy eksperckiej 

i organizacji, wykorzystywanej w celu produkowania, sprzedaży i wykorzystania towarów 

i usług zaspokajający popyt ekonomiczny i społeczny”.  

W czasach nieustannego rozwoju, gospodarka (rozumiana jako popyt) wymusza na 

przedsiębiorstwach permanentne poszukiwanie usprawnień produkcji, zarządzania, badań, 

dystrybucji, promocji, itd. Wśród źródeł innowacji wyszczególnić można przede wszystkim: 

 transfer technologii, 

 działalność badawczo-rozwojową, 

 prowadzenie badań marketingowych rynku krajowego i zagranicznego, 

 wykorzystywanie metod generowania pomysłów, 

 doradztwo firm konsultingowych. 

Wdrażanie innowacji oraz transfer i komercjalizacja technologii uzależnione są od wielu 

zróżnicowanych czynników, które mogą być związane zarówno z aspektami organizacyjnymi, 

ekonomicznymi, prawnymi, psychologicznymi, socjologicznymi, jak i informacyjnymi. Bardzo 

często te czynniki dzielone są na wewnętrzne i zewnętrzne. Do uwarunkowań zewnętrznych, 

wynikających z otoczenia organizacji można zaliczyć5: 

 rozwój technologiczny w skali globalnej, 

 możliwości adaptacji nowoczesnych technologii w kraju, 

 poziom rozwoju gospodarczego kraju, 

 stopień otwartości gospodarki na możliwości inwestycyjne, 

 obowiązujący system społeczno-gospodarczy, 

 obowiązujący system prawny, 

 politykę gospodarczą, w tym w szczególności politykę proinnowacyjną, 

 sytuację na rynku produktów przemysłowych, konsumpcyjnych i usług. 

Natomiast wśród czynników wewnętrznych wyszczególnić można6: 

 czynniki związane z indywidualnymi cechami osobowościowymi przedsiębiorcy, 

 czynniki związane z doświadczeniem przedsiębiorcy, 

                                                      

5 Budowa współpracy z nauką, Warszawa 2010, z: www.iped.pl 
6 Ibidem 
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 czynniki związane z personelem firmy, 

 czynniki związane z bezpośrednim otoczeniem rynkowym,  

 lokalizację firmy. 

 

Uczelnie oraz inne instytucje zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową są potencjalnie 

naturalnymi kooperantami środowiska biznesowego. Zasoby posiadane przez sektor naukowy 

i sektor przedsiębiorstw wzajemnie się uzupełniają, tworząc wspólnie fundamenty do 

kompleksowej realizacji swoich celów.  

Podejmowanie działań mających na celu nawiązanie efektywnej współpracy pomiędzy nauką 

a biznesem jest koniecznością, szczególnie przy dążeniu uczelni do dostosowania profilu 

kształcenia do realnych potrzeb rynku. W innym wypadku, szkoły wyższe kształcą 

absolwentów zasilających później szeregi bezrobotnych lub pracujących niezgodnie 

z wykształceniem. Zwiększenie integracji uczelni z sektorem przedsiębiorstw to proces, który 

wymaga zaangażowania zasobów oraz poświęcenia czasu każdej ze stron. Możliwość 

zaangażowania w proces edukacji wyższej przedstawicieli przedsiębiorstw, czyli przyszłych 

pracodawców, z pewnością umożliwi uczelniom efektywniejsze kształcenie oraz osiąganie 

bardziej znaczących sukcesów w wymiarze gospodarczym, a przedsiębiorcom wpływ 

na poziom wykształcenia przyszłych pracowników7.  

Pobudki kreowania platformy współpracy nauki i biznesu są teoretycznie zróżnicowane dla 

każdej ze stron, przez co stosują one odmienne modele biznesowe. Jednak ośrodki naukowe 

nie mogą współpracować z przedsiębiorstwami wyłącznie z powodów rozwijania idei i teorii 

naukowych, a powinny, podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne, generować zysk aby 

utrzymać się na rynku usług edukacyjnych i badawczych.  

Modelem biznesowym określana jest metoda, którą przedsiębiorca będzie stosował w celu 

generowania dochodów z uwzględnieniem zróżnicowanych wariantów determinowanych 

przez wysokość przychodów. W przypadku wypracowywania modelu biznesowego, istotnym 

czynnikiem jest świadomość władz uczelni o konieczności zdobywania środków finansowych 

na prowadzenie badań, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego ich poziomu. 

Wśród najczęściej stosowanych modeli biznesowych w projektach badawczych można 

wyszczególnić przede wszystkim: 

 Model usługi na zlecenie, w którym badania obejmują wyłącznie zakres ściśle 

określony przez umowę. Istotą modelu usługi na zlecenie jest wykonywanie przez 

uczelnie prac naukowo-badawczych nakierowanych na wykreowanie rozwiązań 

możliwych do zaadaptowania w praktyce. 

 Model dotacji badawczych z wykorzystaniem wyników przez podmioty gospodarcze, 

w ramach którego prowadzone są badania przydatne przedsiębiorcom, ale 

                                                      

7 http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86197.asp?soid=0786034B35F44A61AD06A39DA963E7F1 
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współfinansowane lub całkowicie finansowane przez instytucje publiczne, najczęściej 

z Unii Europejskiej. Taki model biznesowy różni się od modelu usługi na zlecenie 

koniecznością wprowadzenia zmian wynikających z projektu przez przedsiębiorstwo.  

 Model prowadzenia przedsięwzięcia w kooperacji nauka-biznes, występuje zazwyczaj 

w przypadku, gdy przedsiębiorstwu brakuje zasobów lub nie są skłonne do 

podejmowania zwiększonego ryzyka niepowodzenia. Uczelnia bardzo często jednak 

nie przejmie ryzyka związanego z niepowodzeniem projektu B+R, co powoduje 

powstanie bariery podejmowania takiej współpracy przez firmy wynikającej 

z finansowania ryzyka w całości. 

 Model tworzenia spółek zarządzanych przez przedsiębiorców i naukowców, który 

w szczególności sprawdza się podczas zwiększonego natężenia kontaktów na linii 

uczelnia-przedsiębiorstwo. Założeniem tego modelu współpracy jest wprowadzenie do 

odrębnego podmiotu części zasobów ludzkich, finansowych i infrastrukturalnych 

uczelni oraz przedsiębiorstwa prywatnego. Celem powoływania nowego podmiotu jest 

zwiększenie elastyczności działania na rynku w stosunku do spółek, w które 

zaangażowany jest podmiot publiczny.  

 Model tworzenia spółek badawczo-rozwojowych, które zajmują się przede wszystkim 

prowadzeniem badań na rzecz przedsiębiorstwa zakładającego spółkę. Taka forma 

prawna modelu sprawia, że jednostki dydaktyczne nie traktują podmiotu jako 

jednostki konkurencyjnej i chętniej podejmują współpracę, jednak może to 

spowodować zmniejszenie roli uczelni jako ośrodka B+R. W przypadku uczelni, 

istotnym założeniem będzie ochrona stworzonych w jej murach własności 

intelektualnych.  

 Model spin-off z uczelni, który polega na utworzeniu spółki powstałej w wyniku 

zbudowania podmiotu na bazie zasobów wyodrębnionych z uczelni. Aby spółka 

spin-off mogła powstać, powinny zostać spełnione następujące czynniki: konieczna jest 

aktywność uczelni do prowadzenia przedsiębiorczych działań i chęci komercjalizacji 

osiągnięć naukowców, jak również musi zostać wyodrębniony zespół pracowników 

uniwersytetu, który zacznie prowadzić działalność gospodarczą8.  

2.2. Bariery współpracy nauki z biznesem 

Literatura dotycząca innowacji transferu wiedzy (technologii) wskazuje na szereg barier 

uniemożliwiających nawiązanie skutecznej współpracy. Bariery te związane są zarówno 

z otoczeniem przedsiębiorstw, jak również ich strukturami wewnętrznymi. Niestety, 

niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie wagi poszczególnych barier, tym bardziej, 

że istotność i wpływ każdej z nich na przedsiębiorstwo zależy od wielu różnych czynników, jak 

np. wielkość podmiotu, branża, grupa docelowa, czy też profil działalności. 

                                                      

8 T. Lipczyński, Strategie współpracy sfery nauki i biznesu [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae 
Stetinensis, Oeconomica 301 (71), 57–68, Szczecin 2013 
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Do głównych i najczęściej wskazywanych barier podjęcia efektywnej współpracy nauki 

i biznesu należą bariery: 

1. Finansowe: 

 wysokie koszty prac B+R i technologii, 

 brak własnych środków finansowych, które można przeznaczyć na 

finansowanie innowacji, 

 trudności w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania, 

 ograniczony dostęp do kapitału ryzyka (brak rozwiniętego rynku venture 

capital, seed capital, business angels). 

2. Ograniczony potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa: 

 reakcja pracowników organizacji na zmiany, 

 brak wykwalifikowanego personelu, 

 niedostateczne kwalifikacje kadry menedżerskiej, 

 brak planowania strategicznego, 

 własne przekonanie o wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i braku 

potrzeby wprowadzania innowacji, 

 ograniczone korzystanie z możliwości szkolenia pracowników, 

 brak kultury innowacyjności, procedur zgłaszania pomysłów, usprawnień 

i propozycji zmian w firmach, 

 brak działów B+R wewnątrz firm, 

 brak zidentyfikowanych przez przedsiębiorców potrzeb dotyczących 

podejmowania współpracy z uczelniami i – szerzej – środowiskiem naukowym. 

3. Ryzyko inwestowania w nowe technologie. 

4. Ograniczony popyt na produkty innowacyjne: 

 brak stymulacji do wykorzystywania rozwiązań innowacyjnych przez prawo 

zamówień, 

 bariery wejścia na rynki zagraniczne, 

 ograniczona siła nabywcza konsumentów.  

5. Informacyjne: 

 brak powiązań i świadomości na temat roli innowacyjności w kształtowaniu 

przewagi konkurencyjnej, 

 brak świadomości korzyści i możliwości wynikających ze współpracy nauki 

z biznesem, 

 brak wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej, 

 niedoinformowanie na temat dostępnego wsparcia publicznego oraz źródeł 

finansowania, 

 brak informacji na temat potencjalnych partnerów, czyli jednostek naukowo-

badawczych i ich oferty, 

 brak wiedzy na temat technologii.  
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6. Ograniczony potencjał sfery B+R: 

 koncentracja środowiska naukowego na innych priorytetach (np. publikacje 

naukowe) niż współpraca ze sferą biznesu, 

 pasywne nastawienie ośrodków akademickich do przedsiębiorców, 

 brak projektów gotowych do komercjalizacji, 

 niewystarczająca jakość badań i kompetencji jednostek naukowych, 

 dominujące liniowe postrzeganie innowacji – badania, rozwój technologii, 

kontakt z przemysłem, transfer technologii, 

 niewystarczające nakłady na B+R oraz ich nieodpowiednia alokacja – środki 

na badania podstawowe przewyższają nad te, które są przeznaczone 

na badania stosowane i rozwojowe.  

7. Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura pośrednicząca: 

 niski stopień rozwoju infrastruktury, 

 znikoma znajomość oferty uczelni wśród przedsiębiorstw, 

 niewystarczająca promocja instytucji badawczych, 

 niedostosowanie oferty uczelni do zapotrzebowania rynkowego, 

 niewystarczające wykwalifikowanie pracowników/przedstawicieli instytucji 

badawczych w kwestiach specjalistycznych, 

 zbyt niskie kompetencje menedżerskie w instytucjach pośredniczących. 

8. Prawno-administracyjne: 

 brak odpowiednich uregulowań prawnych stymulujących współpracę nauki 

z biznesem, 

 złożoność przepisów prawa oraz procedur prawnych transferu i komercjalizacji 

wiedzy oraz procedur administracyjnych, 

 ograniczona ochrona prawna własności intelektualnej. 

9. Wparcie publiczne: 

 niewłaściwa i niewystarczająca alokacja wsparcia publicznego, 

 procedury biurokratyczne, które skutecznie ograniczają stopień uzyskania 

i wykorzystania wsparcia publicznego, 

 niewłaściwa polityka gospodarcza państwa, 

 niewystarczająca pomoc finansowa, 

 brak bodźców stymulujących ponoszenie nakładów na badania i rozwój przez 

przedsiębiorstwa9. 

Rynek badań naukowych w Polsce schematycznie można podzielić na kilka ważnych obszarów 

i, tym samym, podmiotów: 

                                                      

9 T. Lipczyński, Strategie współpracy sfery nauki i biznesu [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae 
Stetinensis, Oeconomica 301 (71), 57–68, Szczecin 2013 
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1. Stronę podażową (wytwarzanie podaży wiedzy, czyli nowej technologii), którą 

w głównej mierze tworzą wynalazca oraz uczelnia/instytut badawczy. 

2. Stronę popytową (popyt na innowacje), której członkami są przedsiębiorca oraz 

inwestor. 

3. Mechanizm transmisji (budowanie relacji popytu z podażą, kojarzenie ich ze sobą, czyli 

komercjalizacja wiedzy), za które odpowiedzialność ponosi broker nauki. 

4. Polityka regulacji rynku (regulacje prawne, polityka naukowa, wspieranie 

innowacyjności, narzędzia interwencji państwa), w której głównymi aktorami są: 

instytucje rządowe/samorządowe, instytucje wsparcia przedsiębiorczości oraz 

instytucje finansowania nauki.  

 

Rysunek 1. Polityka regulacji rynku 

 

Stronę podażową w głównej mierze tworzą przedstawiciele rynku badań naukowych, czyli 

instytucje sfery naukowej: wynalazcy oraz uniwersytety/instytuty badawcze. W ich przypadku 

główną motywacją do badań są ambicje naukowe, jednak prorynkowe nastawienie badaczy 
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i instytucji badawczych powoduje włączenie do celów działania maksymalizację dochodu 

z komercjalizacji wyników badań.  

Strona popytowa to instytucje sfery biznesu – przedsiębiorstwa, które zainteresowane są 

finansowaniem działalności badawczej i idącą za tym inwestycją, z której zyskiem jest 

możliwość wdrażania innowacji jako sposobu na zwiększenie konkurencyjności i zysków.  

Funkcjonowanie mechanizmu transmisji to m.in. instytucje zapewniające sprawny obieg 

informacji, kojarzące przedsiębiorstwa przedstawicieli biznesu z jednostkami badawczymi, 

pomagające znaleźć inwestorów gotowych finansować badania (brokerzy nauki).  

Polityka regulacji rynku realizowana jest głównie przez odpowiednie instytucje państwowe: 

rząd i samorządy, instytucje wspierania innowacyjności czy instytucje finansowania nauki, 

których celem jest realizowanie polityki naukowej i rozwojowej państwa. 

Zaistniałą sytuację, w której współpraca nauki z biznesem w Polsce istnieje wyłącznie 

w ograniczonej formie, można powiązać z występowaniem istotnych barier, które wpływają 

na niechęć nawiązywania współpracy i sprawne działania wszystkich obszarów: strony 

popytowej, podażowej, mechanizmów transmisji, które w konsekwencji obniżają efektywność 

polityki regulacji rynku. 

Największe zidentyfikowane bariery współpracy nauki z biznesem ze strony popytowej to: 

1. Brak zainteresowania innowacjami wśród przedsiębiorców.  

2. Niski rozwój kultury innowacyjności oraz niewielkie doświadczenie w zakresie 

współpracy z nauką. 

3. Centrale firm, w których podejmowane są kluczowe decyzje zazwyczaj umiejscowione 

są za granicą. 

4. Słaby rozwój rynków finansowych w sferze finansowania innowacji. 

5. Niska atrakcyjność strony podażowej oraz słabość mechanizmu transmisji. 

6. Nieodpowiednio sformułowana polityka regulacji rynku. 

Bariery wynikające ze strony podażowej to: 

1. Niewielkie zainteresowanie badaczy komercjalizacją własnych wyników badań. 

2. Brak wypracowanych schematów i umiejętności współpracy z biznesem. 

3. Niejasne sposoby finansowania oraz rozliczania kosztów i dochodów z komercjalizacji 

badań w instytucjach badawczych. 

4. Mechanizmy utrudniające komercjalizację wynikające z aspektów wewnętrznych 

instytucji. 

5. Brak ekonomicznej konieczności  poszukiwania długookresowych dochodów 

z komercjalizacji przez instytucje naukowe spowodowane dostępnością „miękkiego” 

finansowania. 

6. Spadek jakości kapitału ludzkiego w instytucjach badawczych. 

Bariery dotyczące mechanizmu transmisji zostały zidentyfikowane następująco: 
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1. Brak rynkowego zapotrzebowania na usługi brokerskie. 

2. Niedostosowanie formy przepływu informacji między stroną podażową i popytową. 

3. Brak wsparcia ze strony polityki regulacji rynku10. 

Zidentyfikowane bariery współpracy nauki z biznesem, które występują zarówno wewnątrz 

polskich przedsiębiorstw, jak i w ich otoczeniu, zwracają uwagę na konieczność 

odpowiedniego ukierunkowania gospodarczej polityki państwa, a zwłaszcza przemysłowej 

i proinnowacyjnej. 

2.3. Niwelowanie barier współpracy nauki z biznesem 

Przedsiębiorstwo Jednostki naukowo-

badawcze 

Państwo 

Aktywne poszukiwania 

środków na B+R ze źródeł 

publicznych i prywatnych. 

Praktyczny wymiar 

kształcenia akademickiego 

poprzez dostęp studentów 

do laboratoriów 

przemysłowych oraz 

specjalistycznego sprzętu.  

Podejmowanie działań 

mających na celu 

przyciągnięcie 

bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do sektora 

B+R (np. ulgi czy zachęty 

finansowe zagranicznych 

inwestorów). 

Kreowanie własnych 

systemów informacji 

naukowo-technicznych. 

Dążenie do budowania 

relacji sfery B+R z 

przedsiębiorstwami. 

Pomoc przy tworzeniu 

platform/programów 

współpracy np. w ramach 

regionalnych strategii 

innowacji. 

Aktywne uczestnictwo w 

targach krajowych i 

zagranicznych. 

Usprawnienie zarządzania 

jednostkami naukowo-

badawczymi. 

Ustanawianie korzystnych 

dla innowacji regulacji 

prawnych. 

Zwiększenie zatrudnienia 

wysoko wykwalifikowanych 

pracowników oraz 

zapewnienie szerokiego 

zakresu szkoleń. 

Usprawnienie finansowania 

badań. 

Eliminowanie biurokracji 

i aspektów prawnych 

utrudniających formalizację 

współpracy pomiędzy 

instytucjami badawczymi 

a przedsiębiorstwami. 

Wypracowanie własnej 

kultury organizacyjnej. 

Zwiększenie urynkowienia 

wyników B+R, które 

powinny rozwiązywać 

Wspieranie transferu wiedzy 

do przedsiębiorstw (np. 

poprzez wzięcie na siebie 

                                                      

10 W. M. Orłowski, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, PWC, 
Warszawa 2013 
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realne problemy 

przedsiębiorców. 

części kosztów transferu 

technologii takich jak: opłaty 

licencyjne, 

oprogramowanie, itp.) 

Wypracowanie strategii 

rozwoju technicznego. 

Zwiększenie asortymentu, 

wzbogacenie oferty/ podaży 

rozwiązań naukowych i 

naukowo-technicznych. 

Stanie na straży własności 

intelektualnej. 

Nawiązanie kontaktu z 

jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

Bardziej aktywne i otwarte 

nastawienie placówek 

badawczych do współpracy 

z biznesem.  

Kreowanie działań na rzecz 

upowszechniania i 

popularyzacji aspektów 

ochrony własności 

intelektualnej oraz ich 

wykorzystanie dla 

komercjalizacji wyników 

badań. 

Budowanie relacji z 

Instytucjami Otoczenia 

Biznesu – współpraca 

w zakresie badań i rozwoju 

 Wsparcie finansowe 

przedsiębiorstw i instytucji 

B+R. 

Zwiększenie nakładów na 

zakup licencji, wyników prac 

oraz usług doradczych. 

 Wykreowanie systemu 

wsparcia działalności firm 

w zakresie innowacji 

i transferu technologii. 

Nawiązanie współpracy 

z innymi przedsiębiorstwami 

(nawet konkurencyjnymi) 

w aspektach naukowo-

technicznych. 

 Podejmowanie działań 

wpływających na:  

 mobilność kapitału 

ludzkiego między 

nauką a przemysłem, 

 podejmowanie 

wspólnych projektów 

badawczych, 

 komunikację 

pomiędzy B+R 

a biznesem, 

 intensyfikacje obrotu 

wynalazczego, 

w szczególności 
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licencjami i know-

how. 

Nawiązywanie i budowanie 

trwałych relacji z 

placówkami naukowymi. 

  

 

W inicjatywach podejmowanych na rzecz nawiązania współpracy nauki z biznesem warto 

rozpatrzyć doświadczenia zagraniczne, zwłaszcza krajów wysokorozwiniętych. Państwo musi 

traktować wszystkie jednostki rynku badawczo-rozwojowego jak sojuszników, których należy 

wspierać, jak również inicjować przedsięwzięcia w systemie edukacji narodowej: zarówno 

poprzez kształcenie kadr o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach, lecz również przez 

kształtowanie zachowań innowacyjnych wśród młodzieży i młodych naukowców.  

Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe poprzez odpowiednie programy operacyjne, 

np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL; lata 2007-2013), co pozwala na kształtowanie 

zachowań i nawyków w budowania relacji nauki z biznesem. 

 

2.4. PO KL 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) to jeden z programów operacyjnych wdrażanych 

w latach 2007-2013, którego finansowanie w większości pochodzi z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. EFS, wspierając politykę społeczną, finansuje działania państw członkowskich 

Unii Europejskiej na dwóch płaszczyznach:  

 przeciwdziałania bezrobociu, 

 rozwój zasobów ludzkich. 

Strategicznym celem Programu było umożliwienie najbardziej efektywnego wykorzystania 

zasobów ludzkich poprzez takie działania jak: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie 

poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz 

wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa. W swoim założeniu, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki służył przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, 

wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej 

z innymi krajami członkowskimi UE.  

PO KL składał się z 10 Priorytetów, które realizowane były równolegle na poziomie centralnym 

i regionalnym. W ramach komponentu centralnego (priorytety I-V) wsparcie realizowane było 

głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast 

w ramach komponentu regionalnego (priorytety VI-IX) przeznaczone zostały na wsparcie 

poszczególnych grup społecznych. Priorytet X Pomoc techniczna pozwolił na wdrażanie 
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i monitorowanie postępów realizacji Programu oraz promocję Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Polsce11. 

Głównym założeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki była realizacja działań, które 

wpływały na wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 

zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawę jakości i dostępności usług 

szkoleniowo doradczych. PO Kapitał Ludzki był reakcją na wyzwania stawiane państwom 

członkowskim UE przez Strategię Lizbońską: 

 „uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji 

i podejmowania pracy”,  

 „rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu gospodarczego”, 

 „tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy”. 

Wsparte zostały następujące dziedziny: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój 

potencjału pracowników i przedsiębiorstw, jak również rozwój zasobów ludzkich na terenach 

wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz 

promocja zdrowia pracowników. 

Zadania związane z komponentem regionalnym leżą w kwestii samorządu terytorialnego – 

jako Instytucji Pośredniczącej na Dolnym Śląsku będą one realizowane przez Departament 

Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Działanie 8.2 

Priorytetu VIII oraz wszystkie Działania Priorytetu IX z wyjątkiem Działania 9.6) oraz 

Wojewódzki Dolnośląski Urząd Pracy (wszystkie Działania w ramach Priorytetów VI i VII oraz 

Działanie 8.1 Priorytetu VIII Działanie 9.6 Priorytetu IX)12.  

Analizowany projekt znalazł się w Działaniach w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.2, 

Podziałanie 8.2.2. 

1. Typ realizowanych operacji 

(projektów) 

Stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące 

(np. szkolenia z zakresu komercjalizacji 

wiedzy) dla doktorantów kształcących się na 

kierunkach matematyczno-przyrodniczych 

i technologicznych (SMT) oraz zgodnych 

z RSI111 danego województwa, a także 

pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na 

uczelni lub w jednostce naukowej. 

2.  Zakres stosowania cross-financingu Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

                                                      

11 http://www.kapitalludzki.gov.pl/o-programie/ 
12http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundzuszeeuro/programy-operacyjne-2007-2013/program-operacyjny-
kapital-ludzki-po-kl/ 
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3.  Kategoria interwencji funduszy 

strukturalnych (priority theme 

dimension) 

74 (numer kategorii interwencji funduszy 

strukturalnych). 

4.  Typ beneficjentów Jednostka organizacyjna samorządu 

województwa. 

5. Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) 

Uczelnie oraz ich pracownicy naukowi 

i naukowo-dydaktyczni, pracownicy naukowi, 

doktoranci. 

6.  Propozycje kryteriów wyboru 

finansowanych operacji 

Kryteria: 

 ogólne 

 szczegółowe 

Dokładne wskazanie kryteriów wyboru 

finansowanych operacji nastąpiło w Planie 

działania, przygotowywanym przez IP dla 

każdego Priorytetu. 

Opis systemu wyboru projektów: 

7.  Instytucja odpowiedzialna za 

wybór projektów 

Instytucja wskazana przez samorząd 

województwa. 

 

Tryb dokonywania wyboru 

Projektów 

Projekty systemowe. 

Procedura oceny merytorycznej 

wniosku o dofinansowanie 

Informacje na temat procedury zawarte były 

w rozdziale I (pkt 5.) Opis systemu wyboru 

projektów w ramach PO Kapitał Ludzki. 

Instytucja odpowiedzialna za 

wydanie ostatecznej decyzji 

w sprawie dofinansowania 

projektu i podpisanie 

umowy/decyzji o przyznaniu 

wsparcia dla projektu 

Instytucja wskazana przez samorząd 

województwa. 

 

Procedura odwoławcza Nie dotyczy. 

 

Indykatywny podział alokacji finansowej w ramach Priorytetu VIII: 

Działanie Alokacja (euro) 

Ogółem EFS Środki krajowe 

Działanie            258 205 942 219 475 051 38 730 891 
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8.2 TRANSFER 

WIEDZY 

W tym:  

Podziałanie 8.2.2 

Regionalne Strategie 

Innowacji 

104 335 571 88 685 235 15 650 336 

OGÓŁEM PRIORYTET 

VIII 
1 637 556 157 1 391 922 733 245 633 424 

 

2.5. „Grant Plus” 

Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w latach 2012-

2015 realizował projekt systemowy pt. „GRANT PLUS” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałania 8.2.2 

Regionalne Strategie Innowacji). 

B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM 

Nr umowy z KSI i 

tytuł projektu 

 

POKL.08.02.02-02-001/12 

Grant Plus 

 

Beneficjent 

systemowy 

Województwo Dolnośląskie, Wydział Gospodarki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

Okres realizacji 

projektu 

02.2012 – 10.2015 

Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie  

W latach 2012-2013 

(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

W roku 2014 

(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

W roku 2015 

(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

Ogółem w projekcie 

(w tym krajowy 

wkład publiczny) 

6 274 597 PLN 

(941 191 PLN) 

5 079 350 PLN 

(761 903 PLN) 

3 502 012 PLN 

(525 300 PLN) 

14 855 959 PLN 

(2 228 394 PLN) 

Celem głównym projektu było zoptymalizowanie warunków w zakresie prowadzenia prac 

badawczych, w ramach kierunków strategicznych dla województwa dolnośląskiego poprzez 

stypendia dla 240 doktorantów do 2015 r., które przyczyniły się do transferu i rozwoju 

technologii, a także podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Dolnego 

Śląska. 

W ramach projektu wspierani byli  doktoranci kształcący się na kierunkach matematyczno – 



 

 
 

St
ro

n
a2

7
 

przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz, zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji, dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2011 - 2020. 

Doktorantom, których badania mogą najlepiej przyczynić się do rozwoju województwa 

dolnośląskiego, zostało przyznane stypendium na okres do 12 miesięcy, podczas trzech 

edycji  projektu: 

- I nabór w okresie 4 czerwca 2012 r. – 29 czerwca 2012 r.; 

- II nabór w okresie 2 kwietnia 2013 r. – 29 maja 2013 r.; 

- III nabór w okresie 2 kwietnia 2014 r. – 30 maja 2014 r. 

Maksymalna wysokość stypendium dla jednego uczestnika to 50 000,00 zł. Kwota ta 

wypłacana była w kwartalnych transzach przelewem na wskazany przez Doktoranta rachunek. 

Płatność dokonywana była do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału.  

Stypendium stanowi w całości przychód doktoranta i nie podlega rozliczeniu.  

Warunkiem koniecznym do otrzymania stypendium było podpisanie co najmniej 

1 porozumienia w formie listu intencyjnego z przedsiębiorcą posiadającym siedzibę główną, 

filię lub oddział na terenie Dolnego Śląska.”  

 

2.6. Analiza ankiet badania ex-ante kandydatów 

W badaniu wzięło udział 247 doktorantów, którzy złożyli dokumenty aplikacyjne do programu 

„Grant Plus”. W badaniu PAPI każdą edycję reprezentowało ok. 30% uczestników badania 

(I edycja – 32%, II edycja – 35%, III edycja – 33%). 

Ponad połowa respondentów (59%) reprezentowała Politechnikę Wrocławską, 24% 

to doktoranci Uniwersytetu Przyrodniczego, co dziesiąty uczestnik badania – to student 

Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś ok. 5% Akademii Medycznej, ok. 2% Instytutu Immunologii 

i Terapii Doświadczalnej PAN, natomiast nieco poniżej 0,5% reprezentowało Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. 

Największa liczba respondentów podczas badania była na IV roku studiów doktoranckich 

(39,43%), z kolei 27,64% była na III roku, natomiast na V roku było ok. 20% uczestników 

badania. Ok. 13% doktorantów złożyło wniosek na II roku, a ok. 0,5% na I roku. Ponad połowę 

uczestników badania stanowiły kobiety (54%), natomiast 46% respondentów stanowili 

mężczyźni. 
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Wykres 1. Uczelnia macierzysta doktorantów: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów 

programu „Grant Plus”, N = 247 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie źródła, z którego pozyskali informację o projekcie 

„Grant Plus”. Ponad połowa badanych jako źródło wskazała znajomych, stronę internetową 

projektu oraz informację na uczelni/w instytucie (kolejno: 59%, 54%, 52%). Blisko co piąty 

respondent (18%) wskazał na ulotki/plakaty, natomiast pozostałe źródła nie przekroczyły 

progu 5%: radio – 4,49%, telewizja – 3,27%, prasa – 2,04%. 

Na pytanie Czy miał/a Pan/i trudność z dotarciem do informacji dotyczących projektu "Grant 

Plus"? prawie wszyscy respondenci (99%) wskazali na odpowiedź przeczącą. Zaledwie 1% 

doktorantów stwierdziło, że miało jakiekolwiek trudności z dotarciem do informacji 

o projekcie. Natomiast według zdecydowanej większości (95%) przebadanych doktorantów, 

informacje zawarte na stronie internetowej odnośnie do projektu „Grant Plus” były pełne 

i jasno precyzowały prawa i obowiązki uczestnika projektu. Nieco poniżej 5% respondentów 

miało trudności z odczytaniem i interpretacją informacji zawartych na stronie. 

59,54%

10,98%

21,39%

5,78%

0,58%

1,73%
Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy

Akademia Medyczna
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Wykres 2. Z jakiego źródła uzyskał/a Pan/Pani informację na temat projektu "Grant 
Plus"? 

 

 

Wykres 3. Czy miał/a Pan/Pani 
trudność z dotarciem do informacji 
dotyczących projektu "Grant Plus"? 

 

Wykres 4. Czy informacje zawarte na 
stronie internetowej odnośnie 
projektu "Grant Plus" były pełne, jasno 
precyzowały prawa i obowiązki 
uczestnika projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

 

Uczestnicy badania zostali poproszeni również o wskazanie, czy z informacji dotyczących 

naboru wniosków jasno wynikało: jakie dokumenty należy złożyć oraz kiedy oraz gdzie należy 

złożyć wniosek. Zdaniem prawie wszystkich respondentów wszystkie wymienione informacje 

były jasne i precyzyjne: jakie dokumenty należy złożyć (94%), kiedy należy złożyć wniosek 

(100%), gdzie należy złożyć wniosek (99%). 

 

2,04%

3,27%

4,49%

17,96%

52,24%

53,88%

58,78%
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Wykres 5. Czy z informacji dotyczących naboru wniosków jasno dla Pani/Pana wynikało: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

Doktoranci uczestniczący w badaniu zostali poproszeni również o wskazanie swojej motywacji 

aplikowania do projektu „Grant Plus”. Ok. 90% respondentów wskazało na możliwość 

uzyskania dofinansowania na badania, a 73% na możliwość nawiązania współpracy 

z przemysłem. 64% badanych zaznaczyło dodatkowe źródło dochodu, 44% na prestiż bycia 

stypendystą, natomiast 43% na możliwość szybszego wdrożenia wyników badań w gospodarce 

Dolnego Śląska. 

Cele projektu „Grant Plus” znane są prawie wszystkim (99%) doktorantom, którzy do niego 

aplikowali. 

Wykres 6.Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w projekcie "Grant Plus"? 

 

Wykres 7. Czy znane są Panu/Pani cele 
projektu "Grant Plus"? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

99,19%

99,59%
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Największa liczba doktorantów (39%) szacuje stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej 

w przedziale 21%-40%, 36% respondentów w przedziale 1%-20%, 14% w przedziale 41%-60%, 

9% w przedziale 61%-80%, a zaledwie 2% w przedziale 81%-100%. 

Wykres 8. Na ile procent ocenia Pan/Pani aktualny stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

 

Według zdecydowanej większości (83%) respondentów uczestnictwo w projekcie pozwoli 

na nawiązanie dodatkowych kontaktów z innymi firmami niż te, które wskazano przystępując 

do projektu. Natomiast 17% badanych twierdzi, że uczestnictwo w projekcie nie wpłynie na 

nawiązanie dodatkowych kontaktów. Blisko 93% doktorantów wskazało, że uzyskane 

stypendium jest najlepszym sposobem efektywnego wsparcia pracy doktorskiej. Odmienne 

zdanie na ten temat ma ok. 7% uczestników badania. 

Prawie wszyscy uczestnicy badania (99%) stwierdzili, że otrzymane stypendium przyczyni się 

do stworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia prac badawczych. Zaledwie ok. 1% 

respondentów twierdzi, że stypendium nie wpłynie na stworzenie sprzyjających warunków do 

prowadzenia prac badawczych. 97% doktorantów aplikujących do projektu „Grant Plus” 

uważa, że otrzymane środki będą miały znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy 

doktorskiej. Odmienne zdanie na ten temat ma zaledwie 3% uczestników badania. 

36% 39% 14% 9%
2%
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Wykres 9. Badanie PAPI ex-ante doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

 

Respondenci zostali poproszeni również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Pana/Pani 

zdaniem istnieją bariery w nawiązywaniu współpracy między sektorem nauki a gospodarką? 

Ponad trzy czwarte uczestników badania (77%) stwierdziło, że takie bariery istnieją, natomiast 

blisko co czwarty przebadany doktorant nie widzi barier w nawiązywaniu współpracy między 

sektorami nauki i biznesu. 

23% uczestników badania uważa, że obecny stan współpracy między nauką a gospodarką jest 

wystarczający, natomiast 77% badanych uważa, że aktualny stan współpracy jest 

niezadawalający i należałoby wdrożyć prace nad jej rozwojem. 

83,13%

92,71%

98,79%

96,76%

16,87%

7,29%

1,21%

3,24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy uważa Pan/Pani, że uczestnictwo w
projekcie pozwoli na nawiązanie

dodatkowych kontaktów z innymi
firmami niż te, które wskazano…

Czy uzyskane stypendium jest według
Pana/Pani najlepszym sposobem

efektywnego wsparcia pracy doktorskiej?

Czy uważa Pan/Pani, że otrzymane
stypendium przyczyni się do stworzenia

sprzyjających warunków do prowadzenia
prac badawczych?

Czy uważa Pan/Pani, że otrzymane środki
będą miały wpływ na podniesienie

jakości pracy doktorskiej?

tak nie



 

 
 

St
ro

n
a3

3
 

Wykres 10. Badanie PAPI ex-ante doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

 

Zdaniem blisko 100% przebadanych doktorantów projekt „Grant Plus” jest odpowiedzią na 

niewystarczającą współpracę na linii nauka-biznes oraz może przyczynić się do rozwoju 

innowacyjnych pomysłów w przyszłości (60% - tak, 39% - raczej tak). Zaledwie ok. 1% 

respondentów nie widzi w projekcie potencjału do rozwoju innowacyjnych pomysłów. 

Blisko 95% doktorantów twierdzi, że dzięki uczestnictwu w projekcie rozwinie swoje 

umiejętności korzystania z Funduszy Europejskich (61% - tak, 34% - raczej tak). 5% uczestników 

badania uważa, że uczestnictwo w projekcie w żaden sposób nie wpłynie na wzrost 

umiejętności korzystania Funduszy Europejskich. Wszyscy respondenci są zdania, że 

uczestnictwo w projekcie zwiększy motywacje do podjęcia działań i realizacji założonych celów 

(89% - tak, 11% - raczej tak). Zaledwie poniżej 0,5% badanych ma odmienne zdanie na ten 

temat. Blisko 98% przebadanych doktorantów twierdzi, że w wyniku uczestnictwa w projekcie 

zwiększą się ich osobiste i zawodowe aspiracje (80% - tak, 18% - raczej tak). Zaledwie 2% 

uczestników badania nie widzi w projekcie szansy na zwiększenie osobistych i zawodowych 

aspiracji.  
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Wykres 11. Badanie PAPI ex-ante doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-ante z doktorantami – kandydatami na stypendystów programu 

„Grant Plus”, N = 247 

 

2.7. Analiza ankiet badania ex-post stypendystów 

W badaniu wzięło udział 143 doktorantów, którzy zakwalifikowali się do programu „Grant 

Plus”. W badaniu PAPI I edycję reprezentowało 45% doktorantów, II edycję – 51% 

doktorantów, natomiast III edycję projektu „Grant Plus” reprezentowało 4% respondentów. 

Ponad połowa respondentów (59%) reprezentowała Politechnikę Wrocławską, 21% 

Uniwersytet Przyrodniczy, 10% Uniwersytet Wrocławski, ok. 6% Akademię Medyczną, ok. 2% 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, natomiast nieco powyżej 0,5% Instytut 

Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Największa liczba respondentów podczas 

badania była na IV roku doktoratu (51%), 27% na V roku. Natomiast na III roku było ok. 17% 

uczestników badania. Ok. 4% doktorantów złożyło wniosek na II roku, a ok. 1% na I roku. Ponad 

połowę uczestników badania stanowiły kobiety (54%), natomiast 46% respondentów stanowili 

mężczyźni.  

60,41%

60,73%

88,93%

79,67%

38,78%

34,41%

10,66%

17,89%

0,82%

4,86%

0,41%

2,44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy uważa Pan/Pani, że projekt może
przyczynić się do rozwoju innowacyjnych

pomysłów w przyszłości?

Czy uważa Pan/Pani, że dzięki uczestnictwu
w projekcie rozwinie Pan/Pani swoje
umiejętności korzystania z Funduszy

Europejskich?

Czy uważa Pan/Pani, że uczestnictwo w
projekcie zwiększy motywacje do podjęcia

działań i realizacji założonych celów?

Czy uważa Pan/Pani, że w wyniku
uczestnictwa w projekcie zwiększą się

osobiste i zawodowe aspiracje?

tak raczej tak nie zdecydowanie nie



 

 
 

St
ro

n
a3

5
 

Wykres 12. Uczelnia macierzysta doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, N = 

173 

Według zdecydowanej większości (98%) przebadanych doktorantów informacje zawarte 

na stronie internetowej odnośnie do projektu „Grant Plus” były pełne i jasno precyzowały 

prawa i obowiązki uczestnika projektu. Nieco poniżej 3% respondentów miało trudności 

z odczytaniem i interpretacją informacji zawartych na stronie. Zdaniem większości (97%) 

przebadanych doktorantów, pracownicy biura zarządzającego projektem byli pomocni 

w rozwiązywaniu problemów związanych z uczestnictwem w projekcie. Nieco poniżej 3% 

respondentów ma odmienne zdanie na ten temat. 

Wykres 13.Badanie PAPI ex-post doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, N = 

173 

Zdaniem większości uczestników badania (80%) okres udziału w projekcie był wystarczający 

do zrealizowania założonych we wniosku stypendialnym celów. Co piąty zakwalifikowany do 
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projektu doktorant twierdzi, że czas ten był zbyt krótki, aby zrealizować założone cele. 

Również dofinasowanie projektu według większości uczestników (95%) badania było 

wystarczające. Zaledwie 5% badanych stwierdziło, że kwota dofinasowania była zbyt niska, by 

zrealizować założone cele. 

Wykres 14. .Badanie PAPI ex-post doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

Zdaniem blisko 97% doktorantów uzyskane stypendium jest najlepszym sposobem 

efektywnego wsparcia pracy doktorskiej. Odmienne zdanie na ten temat ma ok. 3% 

uczestników badania. Prawie wszyscy uczestnicy badania (99%) stwierdzili, że otrzymane 

stypendium przyczyniło się do stworzenia sprzyjających warunków do prowadzenia prac 

badawczych. Zaledwie ok. 1% respondentów twierdzi, że stypendium nie wpłynęło na 

stworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia prac badawczych. 

97% doktorantów aplikujących do projektu „Grant Plus” uważa, że otrzymane środki miały 

znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy doktorskiej. Odmienne zdanie na ten temat ma 

zaledwie 3% uczestników badania. Zdaniem 85% respondentów, wysoki stopień 

zaawansowania pracy doktorskiej bezpośrednio wiąże się z otrzymanym stypendium. 15% 

uczestników badania twierdzi, że osiągnęłoby tożsamy poziom zaawansowania bez wsparcia 

ze strony projektu „Grant Plus”. 
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Wykres 15. .Badanie PAPI ex-post doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

Największa liczba doktorantów (58%) szacuje stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej 

w przedziale 81%-100%, 30% respondentów w przedziale 61%-80%, 8% w przedziale 41%-

60%, 4% w przedziale 61%-80%, natomiast przedziału 0%-20% nie wskazał żaden doktorant. 

 

Wykres 16. Na ile procent ocenia Pan/Pani aktualny stopień zaawansowania swojej pracy doktorskiej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie czy otrzymane stypendium wpłynęło 

na zainteresowanie podjęciem współpracy ze strony przedsiębiorców w celu wykorzystania 

96,51%

98,84%

97,11%

14,72%

3,49%

1,16%

2,89%

85,28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy uzyskane stypendium było według
Pana/Pani najlepszym sposobem efektywnego

wsparcia pracy doktorskiej?

Czy uważa Pan/Pani, że otrzymane
stypendium przyczyniło się do stworzenia

sprzyjających warunków do prowadzenia prac
badawczych?

Czy uważa Pan/Pani, że otrzymane środki
miały wpływ na podniesienie jakości pracy

doktorskiej?

Czy Pana/Pani zdaniem bez otrzymywania
stypendium osiągnąłby/ęłaby Pani/Pan

obecny stan zaawansowania swojej pracy
doktorskiej?

tak nie

4% 8% 30% 58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100%
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prowadzonych badań. Ok. 58% uczestników badania stwierdziło, że stypendium nie 

zaowocowało zwiększeniem zainteresowania ze strony biznesu, natomiast 42% badanych 

zauważyło zwiększony poziom zainteresowania ich działalnością ze strony gospodarki. 

 

Wykres 17. Czy w związku z otrzymywanym stypendium zauważył/a Pan/Pani zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców 
podjęciem z Panem/Panią (lub z jednostką naukową, w której realizowany jest Pana/Pani doktorat) współpracy w celu 
wykorzystania prowadzonych badań? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie, czy w okresie uczestnictwa w projekcie 

podjęto działania dotyczące ochrony własności intelektualnej. 36% przebadanych 

doktorantów w okresie uczestnictwa w projekcie dokonało zgłoszenia patentowego, 5% 

uzyskało zgodę na opatentowanie wynalazku, natomiast po 2% respondentów wskazało 

na zgłoszenie wzoru przemysłowego oraz uzyskanie ochrony w formie prawa ochronnego 

na wzór przemysłowy. Blisko 60% uczestników badania wskazało odpowiedź: inne. 

71% respondentów twierdzi, że wyniki ich badań rokują w najbliższej przyszłości na możliwość 

wdrożenia w gospodarce, 29% twierdzi natomiast, że wyniki ich badań nie zostaną wdrożone 

w gospodarce w najbliższym czasie. 

41,52% 58,48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tak nie
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Wykres 18. Czy w okresie uczestnictwa w projekcie podjęto działania dotyczące ochrony 
własności intelektualnej? 

 

Wykres 19. Czy w najbliższej 
przyszłości rokuje się wdrożenie 
wyników Pana/Pani badań do 
gospodarki? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami 

–stypendystami programu „Grant Plus”, N = 173 

 

 

Blisko 90% respondentów zamierza kontynuować współpracę z firmą, z którą w ramach 

projektu „Grant Plus” nawiązali współpracę. Zaledwie 12% respondentów nie zamierza 

kontynuować tej współpracy. Natomiast ponad 80% uczestniczących w badaniu doktorantów 

jest zdania, że uczestnictwo w projekcie pozwoli na nawiązanie dodatkowych kontaktów 

z firmami, niż te, z którymi współpracowali w ramach projektu „Grant Plus”. Ponad trzy 

czwarte respondentów uważa, ze uczestnictwo w projekcie znacząco podniosło ich wartość 

na rynku.  

59,09%

36,36%

4,55%

2,27%

2,27%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

inne

dokonano zgłoszenia patentowego

uzyskano zgodę na opatentowanie
wynalazku

dokonano zgłoszenia wzoru
przemysłowego

uzyskano ochronę w formie prawa
ochronnego na

wzór przemysłowy

71,4
3%

28,5
7%

tak nie
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Wykres 20. Badanie PAPI ex-post doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

 

Według blisko 100% uczestników badania, dzięki projektowi „Grant Plus” doktoranci uzyskali 

zaplecze finansowe do realizacji badań, zaś ponad 60% uczestników badania twierdzi, że dzięki 

wsparciu prac z dziedzin strategicznych dla regionu wzrósł poziom innowacyjności Dolnego 

Śląska oraz, że województwo dolnośląskie zyskało wykwalifikowaną kadrę specjalistów 

(kolejno 70% i 60%). 

Zdaniem prawie wszystkich przebadanych doktorantów, projekt „Grant Plus” przyczynia się 

jawnie do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zaledwie ok. 0,5% respondentów uważa, 

że projekt nie wpływa na poprawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.  19% uczestników 

badania uważa, że obecny stan współpracy między nauką a gospodarką jest wystarczający, 

natomiast 81% badanych uważa, że aktualny stan współpracy jest niezadawalający i należy 

pracować nad jego rozwojem. 

87,86%

82,35%

82,63%

12,14%

17,65%

17,37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy po zakończeniu udziału w projekcie
zamierza Pan/Pani współpracować z

firmą, z którą w ramach projektu "Grant
Plus" nawiązał/a Pan/i kontakt?

Czy uważa Pani/Pani, że uczestnictwo w
projekcie pozwoli na nawiązanie

dodatkowych
kontaktów z innymi firmami niż te, które

wskazano przystępując do projektu?

Czy uważa Pan/Pani, że nawiązana
współpraca w ramach projektu podniosła

Pana/Pani pozycję na
rynku pracy?

tak nie
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Wykres 21. Proszę zaznaczyć, które z korzyści, Pana/Pani zdaniem, 
zostały osiągnięte dzięki realizacji projektu "Grant Plus"? 

 

Wykres 22. Czy Pana/Pani zdaniem projekt "Grant 
Plus" przyczynia się do rozwoju gospodarki opartej 
na wiedzy? 

 

Wykres 23. Czy uważa Pan/Pani, że obecna 
współpraca między nauką a gospodarką jest 
wystarczająca? Jeżeli nie, to dlaczego? Co 
Pana/Pani zdaniem można byłoby zmienić w tym 
zakresie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami – stypendystami programu 

„Grant Plus”, N = 173 

 

Zdaniem blisko 96% uczestników badania, uczestnictwo w projekcie wpłynie na wzrost 

świadomość na temat możliwości wdrożenia badań naukowych do gospodarki (tak o 40%, 

raczej tak – 56%).  Prawie wszyscy respondenci uważają, że uczestnictwo w projekcie zwiększy 

motywacje do podjęcia działań i realizacji założonych celów (78% - tak, 20% - raczej tak). 

Zaledwie poniżej 2% badanych ma odmienne zdanie na ten temat. Ok. 98% przebadanych 

doktorantów twierdzi, że w wyniku uczestnictwa w projekcie zwiększą się ich osobiste 

i zawodowe aspiracje (79% - tak, 18% - raczej tak). Zaledwie 3% uczestników badania nie widzi 

w projekcie szansy na zwiększenie swoich osobistych i zawodowych aspiracji.  

4,62%

60,69%

69,94%

97,11%

inne

województwo dolnośląskie
zyskało

wykwalifikowaną kadrę
specjalistów

dzięki wsparciu prac z dziedzin
strategicznych

dla regionu wzrósł poziom
innowacyjności…

doktoranci uzyskali zaplecze
finansowe do

realizacji badań

99,42%

0,58%

tak nie
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81,50
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tak nie
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Wykres 24. Badanie PAPI ex-post doktorantów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania PAPI ex-post z doktorantami –stypendystami programu „Grant Plus”, 

N = 173 

 

2.8. Studia przypadków (CASE STUDIES) 

Analizie poddane zostały takie przypadki jak: 

  „Praktyczne wykorzystanie zależności między twardością Brinella a wytrzymałością 

stali konstrukcyjnych”, 

 „Wpływ stopnia obciążenia dynamicznego rolników wybranymi pracami rolniczymi 

na poziom bezpieczeństwa pracy” 

 „Rezystancyjny czujnik chloru”. 

 

Uczestnik Uczestnik III edycji projektu 

Projekt „Praktyczne wykorzystanie zależności 

między twardością Brinella a wytrzymałością 

stali konstrukcyjnych” 

Współpraca z przedsiębiorcą  Współpraca merytoryczna 

 Projekty badawcze i ekspertyzy 

 Udostępnienie materiałów 

Korzyści  Dodatkowe źródła finansowania 

38,95%

78,03%

78,49%

56,98%

20,23%

18,02%

4,07%

1,73%

3,49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Czy uważa Pan/Pani, że dzięki
uczestnictwu w projekcie zwiększyła się

Pana/Pani świadomość na temat
możliwości wdrożenia badań naukowych

do gospodarki?

Czy uważa Pan/Pani, że uczestnictwo w
projekcie zwiększyło motywację do
podejmowania działań i realizacji

założonych celów?

Czy uważa Pan/Pani, że w wyniku
uczestnictwa w projekcie zwiększyły się

osobiste i zawodowe aspiracje?

tak raczej tak nie
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 Networking (kontakty) 

 Umiejętności miękkie 

(Planowana) kontynuacja współpracy Tak 

Wpływ projektu „Grant Plus” na proces 

komercjalizacji badań lub możliwość 

zastosowania w gospodarce ich wyników 

„W tym czasie spotkałem się z kilkoma firmami, 

czy przedsiębiorcami, którzy bezpośrednio 

wykorzystali [moje] wyniki badań, więc na rynek 

lokalny udało się [je] wdrożyć.”  

„Myślę, że (...) komercjalizacja już ma wpływ [na 

prowadzone badania], ponieważ jest stosowana 

w gospodarce. Na etapie w którym prowadzimy 

badania, dostajemy konkretne wyniki, które 

można stosować w gospodarce.” 

 

Uczestnik Uczestnik III edycji projektu 

Projekt „Wpływ stopnia obciążenia dynamicznego 

rolników  wybranymi pracami rolniczymi na 

poziom bezpieczeństwa pracy” 

Współpraca z przedsiębiorcą  Pomoc przy tworzeniu bazy 

gospodarstw 

 Ukierunkowanie badań 

 Filmy instruktarzowe 

 Kreowanie pomysłów 

Korzyści  Podniesienie poziomu wiedzy, 

umiejętności  

 Ukierunkowanie na konkretne 

problemy badawcze 

 Uzyskanie dodatkowych możliwości 

rozwojowych 

(Planowana) kontynuacja współpracy Tak 

Wpływ projektu „Grant Plus” na proces 

komercjalizacji badań lub możliwość 

zastosowania w gospodarce ich wyników 

„Wsparcie, jakie otrzymałem, pozwoliło mi na 

opracowanie badań na szeroką skalę. 

Dodatkowo, zaprojektowałem własny program 

do pomiaru (…). Na podstawie otrzymanych 

[wyników] badań, przekazałem grupom 

wysokiego ryzyka własne spostrzeżenia. 

Zaproponowałem im, co można byłoby zrobić, 

aby (…) narażenie [na niebezpieczeństwa 

w pracy rolnika] minimalizować. Współpraca 
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z firmami pozwoliła mi upowszechnić otrzymane 

w trakcie badań wyniki.” 

„Wyniki moich badań już zostały przekazane [nie 

tylko] rolnikom, ale również producentom 

sprzętu rolniczego. Staram się dotrzeć do 

producentów, aby otrzymane przeze mnie 

wyniki wdrażali do swojej produkcji i abyśmy 

mogli minimalizować obciążenie człowieka.” 

 

Uczestnik Uczestniczka III edycji projektu 

Projekt „Rezystancyjny czujnik chloru” 

Współpraca z przedsiębiorcą  Optymalizacja konstrukcji 

 Badania w środowisku realnym 

 Szansa na wdrożenie 

Korzyści  Wymiana wiedzy 

 Konferencje, publikacje 

 Networking (kontakty) 

(Planowana) kontynuacja współpracy Tak 

Wpływ projektu „Grant Plus” na proces 

komercjalizacji badań lub możliwość 

zastosowania w gospodarce ich wyników 

„Ten projekt miał na celu nawiązanie współpracy 

z przedsiębiorcą, więc od tego się zaczęło. (…) 

Przedsiębiorca przedstawia nam problem, a my 

w ramach projektu mogliśmy finansować (…) 

badania [odpowiadające na zgłoszone potrzeby]. 

Wyniki, które otrzymaliśmy, były na tyle 

obiecujące, że w tym momencie 

przygotowujemy wspólnie zgłoszenie 

patentowe. Myślę, że na dalszym etapie może 

być to wdrożone.” 

„Trzeba było dostosować się do potrzeb 

przedsiębiorcy (…) [i wyników, jakie chce uzyskać 

w określonym czasie]. Dzięki temu naciskowi, 

zmieniliśmy podejście do badań. Przedsiębiorca 

narzucił nam konkretny problem, który jest do 

rozwiązania, także on był tutaj „motorem” 

badań.” 

 

Analizie przypadków Case Studies zostały poddane trzy projekty, których rezultaty 

przedstawione zostały na naukowej konferencji w ramach projektu „Grant Plus”. 
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W konferencji wzięło udział ponad sto osób, w tym uczestnicy projektu "Grant Plus", 

przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z doktorantami, przedstawiciele 

dolnośląskich uczelni, przedstawiciele jednostek wsparcia innowacji i rozwoju gospodarki na 

Dolnym Śląsku oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Prezentacje przedstawione przez doktorantów zostały wsparte ich indywidualnymi 

wypowiedziami w ramach prowadzonych badań IDI. 

Trzy analizowane projekty ukazują modelowe podejście współpracy na linii doktorant- 

przedsiębiorca, które polegało na m.in. współpracy merytorycznej, konsultacjach, testach 

w realnym (biznesowym, produkcyjnym) środowisku, czy udostępnianiu materiałów. Wśród 

korzyści w analizowanych przypadkach można było zauważyć tendencje dotyczące: wymiany 

wiedzy, networkingu (nawiązywania kontaktów) oraz wartości dodanych w postaci udziału 

w konferencjach czy wydania publikacji. 

Wpływ projektu na proces komercjalizacji badań lub możliwość zastosowania w gospodarce 

ich wyników zauważalny jest we wszystkich trzech analizowanych przypadkach: 

 W pierwszym przypadku, dzięki uczestnictwu w projekcie „Grant Plus”, doktorant 

otrzymał możliwość implementacji wyników własnych badań w gospodarce na skalę 

lokalną, z uwzględnieniem możliwości zastosowania ich na szerszą skalę. Na aktualnym 

etapie badań, doktorant jest świadomy jakie możliwości niosą za sobą badania, w tym 

przede wszystkim możliwość ich implementacji do życia gospodarczego. 

 Drugi przypadek obrazuje, jakie drzwi otwiera przed uczestnikami projekt „Grant Plus”. 

Doktorant wskazał, że dzięki uczestnictwu w projekcie miał możliwość wykonania 

badań na szeroką skalę, natomiast wyniki jego badań są konsekwentnie przenoszone 

do środowiska biznesowego poprzez próbę odpłatnego przekazania ich producentom. 

 Trzecia analiza przypadku dostarczyła informacji o najważniejszej korzyści z projektu 

„Grant Plus” dla doktoranta, czyli nawiązaniu współpracy z przedstawicielami biznesu, 

która w konsekwencji zaowocowała wspólnym przygotowaniem się do zgłoszenia 

patentowego z realną nadzieją na wdrożenie w gospodarce.  
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3. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji 

wykorzystywanych w badaniu 

3.1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami doktorantów 

i przedstawicielami przedsiębiorców 

Indywidualne wywiady pogłębione – to jedna z podstawowych technik badań jakościowych, 

która polega na rozmowie „twarzą w twarz” badacza z respondentem. Celem wywiadu 

pogłębionego, przeprowadzonego indywidualnie z uczestnikiem badania, jest uzyskanie 

szczegółowych opinii i informacji od konkretnych osób, które odpowiadają precyzyjnie 

określonym kryteriom doboru próby. IDI wykorzystuje się również w celu szczegółowego 

poznania zjawiska i otrzymania informacji, które trudno uzyskać inną metodą badawczą, 

np. badaniem ankietowym.  

Podczas IDI, zadaniem osoby prowadzącej wywiad jest kierowanie rozmową tak, aby stworzyć 

atmosferę poufności i zrozumienia, co zachęca do wyrażania własnych opinii i motywów 

postępowania. Pozwala to na łatwiejsze dotarcie do respondentów, którzy mogą nie czuć 

komfortu dzielenia się przemyśleniami na forum grupy. 

Zaletą wywiadu indywidualnego jest brak wpływu grupy na respondenta, co może nastąpić 

w przypadku wywiadów grupowych, takich jak: konformizm, dominacja niektórych osób itp., 

co w  szczególności zauważalne jest podczas zgłębiania tematyki kontrowersyjnej, intymnej 

oraz podczas wywiadów grupowych z ekspertami, którzy nie zawsze chcą dzielić się własnymi 

przemyśleniami na forum grupy. Dodatkowo, niwelowana zostaje bariera dotycząca zebrania 

wielu osób w jednymi miejscu i w tym samym czasie.  

Wywiad może być prowadzony w studiu badawczym lub środowisku respondenta, a jego 

przebieg może być rejestrowany w formie dźwiękowej lub filmowej. 

Badane grupy: doktoranci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. 

Dobór próby: losowy z bazy. 

Liczba wywiadów: 80 wśród przedsiębiorców i 80 wśród doktorantów. 

Czas trwania badania: 30 – 60 min. 

Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: standaryzacja poruszanych zagadnień, 

a w szczególności celu rozmowy pozwala na uzyskanie informacji istotnych z punktu widzenia 

celów badania. Charakter rozmowy i duża swoboda w komunikacji ułatwiają zaś pogłębianie 

poruszanych zagadnień i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. Indywidualne wywiady 

pogłębione mają na celu przede wszystkim odpowiedzenie na pytanie, dlaczego dane zjawisko 

występuje, a nie samo proste stwierdzenie jego występowania. Mała liczebność populacji oraz 

konieczność uzyskania wiedzy o konkretnych zjawiskach i mechanizmach sprawiają, 

że wywiady pogłębione będą idealną techniką służącą realizacji założonych celów. 
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3.2. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami doktorantów, 

przedstawicielami przedsiębiorców oraz grupą mieszaną (doktoranci-

przedsiębiorcy) 

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) są stosowane w celu uzyskania opinii oraz zrozumienia 

zachowań, postaw i preferencji dotyczących danej kwestii, produktu, opakowania itp. FGI 

przypomina luźną dyskusję na precyzyjnie określony temat, z jedną różnicą – zogniskowany 

wywiad grupowy prowadzi moderator, posiłkując się scenariuszem wywiadu, którego 

głównym zadaniem jest ukierunkowanie przebiegu rozmowy na właściwe tory, zachęcanie 

wszystkich uczestników do aktywnej dyskusji oraz stymulowanie ich kreatywności.  

Ilość oraz forma pozyskiwanych informacji zależy od zróżnicowania grupy oraz aktywności jej 

członków. Poszczególne osoby mogą mieć wpływ na innych poprzez własną postawę, 

wypowiedzi oraz reakcję na wypowiedzi pozostałych uczestników badania. Zogniskowany 

wywiad grupowy umożliwia spojrzenie na przedmiot badania od wielu stron i z różnej 

perspektywy. 

Zaletą wywiadów zogniskowanych jest wykorzystanie potencjału procesów grupowych oraz 

wzajemne odziaływanie na siebie uczestników oraz wzajemne stymulowanie procesów 

myślowych. Dodatkowo, respondenci podczas dyskusji wzajemnie weryfikują swoje poglądy, 

dochodząc do wspólnych wniosków, co w konsekwencji zwiększa efektywność prowadzonych 

badań i trafność uzyskiwanych informacji. 

FGI prowadzony jest przez moderatora, którego zadaniem jest zadawanie pytań otwartych, 

skupiających uwagę respondentów na przedmiocie badania oraz pilnowanie przebiegu całego 

badania pod kątem zgodności z przyjętym wcześniej scenariuszem. 

Populacja badana: doktoranci oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. 

Dobór próby: celowy. 

Czas trwania badania: 60 – 90 min. 

Liczba wywiadów grupowych:  

 FGI z doktorantami (min. 5 osób),  

 FGI z przedstawicielami przedsiębiorstw (min. 5 osób),  

 FGI z grupą mieszaną: doktoranci oraz przedsiębiorcy (min. 5 osób). 

Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: zaletą FGI jest łączenie elementów zwykłego 

wywiadu z metodami warsztatowymi o charakterze konsultacyjnym. Pozwala to na uzyskanie 

bardzo dużej ilości informacji w krótkim czasie poprzez wykorzystanie dynamiki grupy. 

Konstruktywna dyskusja i samoaktywizacja rozmówców pozwalają poznać wiele punktów 

widzenia na dany problem oraz uzyskać syntetyczne wnioski. Funkcją badania FGI, podobnie 

jak wywiadu pogłębionego, jest uzyskanie pogłębionych informacji od osób, których wiedza 

i opinie są cenne z punktu widzenia celów badania. 
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3.3. Wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami doktorantów 

CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) to badanie telefoniczne wspomagane 

komputerowo, które pozwala na automatyzację całego procesu badania, co w konsekwencji 

przyspiesza jego przebieg oraz obniża koszty z nim związane.  

Badania CATI wykorzystuje się do wszelkiego rodzaju badań konsumenckich, badania opinii, 

badań dotyczących satysfakcji i lojalności klientów, jak również stanowi sposób 

monitorowania przebiegu kampanii promocyjnych oraz ewaluacji projektów. 

Podczas badania telefonicznego, operator pracuje zgodnie z wcześniej przygotowanym 

scenariuszem. Odpowiedzi na pytania są odnotowywane bezpośrednio w systemie i trafiają 

do bazy, gdzie mogą zostać poddane obróbce,  dodatkowo przebieg rozmów może być 

nagrywany, co stanowi gwarancję wiarygodności jego przeprowadzenia.  

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo to doskonała technika służąca do realizacji 

badań ankietowych. Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać 

od nich niezbędne informacje. Jej główną przewagą nad osobistym wywiadem 

kwestionariuszowym jest znacznie ułatwiony kontakt z respondentem, który może być 

nieobecny w swoim mieszkaniu w danym terminie.  

Populacja badana: doktoranci. 

Dobór próby: losowy. 

Liczebność próby: 100 respondentów. 

Czas trwania badania: 10 - 30 min. 

Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: wywiad telefoniczny można przeprowadzić 

z respondentem bez względu na porę i miejsce jego pobytu. Technika ta nie absorbuje również 

szczególnie czasu ani respondenta ani ankietera. Prowadzenie wywiadów za pomocą telefonu 

znacznie niweluje również efekt ankieterski, który może negatywnie wpływać 

na wiarygodność uzyskiwanych informacji. 

 

 

Poniżej przedstawiono metryczkę respondentów, którzy wzięli udział w badaniu. 
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Wykres 25. Metryczka (kolejno: płeć, wiek oraz uczelnia respondentów CATI) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

3.4. Studia przypadków (CASE STUDIES) 

Case study, czyli studium przypadku zwane jest również metodą rozszerzonych przypadków, 

metodą indywidualnych przypadków lub analizą przypadku. Case study to metoda badawcza, 

która opiera się na skoncentrowaniu uwagi na jednym lub kilku przykładach danego zjawiska, 

które zostaje gruntownie i całościowo przebadane w odniesieniu do kontekstu jego 

występowania.  

Celem studia przypadku jest opis, charakterystyka cech, dobrych i złych zachowań, szans 

i zagrożeń lub wyjaśnienie, czy też zgłębienie się w temat danego zjawiska. Badacz w oparciu 

o badanie case study może podjąć decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu danej teorii lub ją 

udoskonalać, wykrywać luki itp., a także wskazać niezbędne modyfikacje. Studium przypadku 

ma charakter jakościowy i indukcyjny, natomiast wybór konkretnych technik (np. wywiad, 

obserwacje, testy, analiza dokumentów) zależy od przedmiotu badania13. 

Dobór próby: celowy – szczegółowej analizie zostaną poddane projekty uznane za wzorcowe 

oraz projekty, które okazały się zupełnie nieudane.  

Uzasadnienie zastosowania techniki badawczej: Z jednej strony analiza studiów przypadków 

projektów wzorcowych pozwoli na zidentyfikowanie czynników, które wpłynęły na to, 

iż analizowane projekty cechowały się bardzo dużą skutecznością. Zidentyfikowane czynniki, 

tak zwane dobre praktyki, będą mogły być stosowane w projektach realizowanych 

w przyszłości, co pozwoli na zwiększenie ich efektywności. Z drugiej strony analiza studiów 

przypadków, które okazały się nie do końca efektywne, spowoduje wypracowanie wniosków 

                                                      

13 http://www.mojasocjologia.pl/studium-przypadku-ang-case-study/ 
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oraz rekomendacji, które pozwolą zarówno na ocenę i diagnozę nieskutecznych działań 

realizowanych podczas projektu, jak również na wyeliminowanie błędnych schematów 

i zachowań podczas kolejnych i podobnych projektów. 
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4. Opis wyników badania  

4.1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami doktorantów 

4.1.1. Jak ocenia Pan/i samodzielną komercjalizację badań? 

 

Uczestniczący w indywidualnych wywiadach pogłębionych doktoranci zostali poproszeni 

o ocenienie możliwości samodzielnej komercjalizacji badań. Zdaniem 49% respondentów 

jest ona trudna do realizacji, pracochłonna i czasochłonna, a nawet wręcz niemożliwa. 38% 

uczestników badania ocenia samodzielną komercjalizację pozytywnie, jako cenne 

doświadczenie i pracę, którą trzeba wykonać w drodze na naukowy i zawodowy szczyt.  

 

Pozytywnie: 

„Uważam, że [samodzielna komercjalizacja] jest 

pozytywna, ponieważ wiemy,  czego 

potrzebujemy i z kim jesteśmy w stanie nawiązać 

współpracę.” 

„(…) dwanaście miesięcy to za mało czasu, ale 

współpraca którą nawiązałam z firmami – mam 

nadzieję, że – w przyszłości (...) zaprocentuje.”  

Negatywnie: 

„(…) zaoferowałem różne metody dla danych 

udostępnianych przez tą firmę i miało to zostać  

zaaplikowane pod warunkiem, że zarząd firmy to 

przyjmie. Nie było jednak pozytywnego 

odzewu.” 

„Myślę, że jest to zbyt duży problem, 

by samodzielnie zająć się komercjalizacją swoich 

badań, ponieważ na doktoracie jesteśmy 

wyćwiczeni w pracy naukowej [a nie działalności 

biznesowej]. Zajmujemy się eksperymentami, 

analizą wyników i nie jest nam w głowie,  żeby 

myśleć o komercjalizacji, tym bardziej, że jest to 

związane z ekonomią i marketingiem. Jako osoba 

z wykształceniem technicznym, nie znam się na 

tym.” 

„To jest niemożliwe. To co stworzy doktorant 

jest własnością uczelni. Procedury, które są na 

uczelniach są bardzo trudne do przejścia.” 

Pozytywn
ie

38%

Negatyw
nie

49%

Obojętni
e

13%
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Obojętnie 

„W ramach projektu, który realizowałem, trudno 

mówić o komercjalizacji. Moje badania miały 

charakter (…) pierwotny. Trudno byłoby z takimi 

wynikami komercjalizować badania, po drugie 

trudne jest również znalezienie odpowiedniego 

partnera na Dolnym Śląsku, który mógłby te 

badania sfinansować.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

4.1.2. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające z komercjalizacji wiedzy? 

Aż 93% respondentów dostrzega korzyści wynikające z komercjalizacji, zaledwie 4% 

doktorantów takich korzyści nie zauważa. 

 

„Firma dostała gotową odpowiedź, co się 

wydarzyło w badanym przeze mnie elemencie 

i mogła to potem zinterpretować. Odnieśliśmy też 

skutek techniczny a [firma] ustosunkowała się do 

moich badań. Dla mnie też to było pomocne. 

Te wyniki zostaną użyte do doktoratu.” 

„My, naukowcy, dostajemy środki na badania. 

Te pieniądze mogą przyśpieszyć prace badawcze. 

Więc jak najbardziej dostrzegam te korzyści.” 

„Dostrzegam mnóstwo korzyści. Jest to rozwój 

dla naukowców, ponieważ mają bodźce do 

dalszej pracy naukowej. Jest to wartość dodana 

dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ działania 

i procedury doktorantów usprawniają firmę.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

Wśród korzyści wynikających z komercjalizacji wiedzy, doktoranci uczestniczący w badaniu IDI 

wymieniali takie aspekty jak: poczucie dowartościowania związane z własną wiedzą, poczucie 

użyteczności badań i doktoratu, ulepszanie technologii przedsiębiorstw prywatnych, 

skierowanie badań na właściwy tor, wzrost wartości pracy doktoranckiej oraz stymulacja 

gospodarki. 

„Jest poczucie, że nasze badania są wartościowe, a nie takie tylko do szuflady. Jest motywacja 

do pracy, nie są to badania tylko dla nas, mają wpływ na otoczenie.” 

„Cokolwiek robimy na (..) uczelniach, to nie powinno to być „sztuka dla sztuki”, tylko powinno 

być (…) w formie użytecznej. Korzyści są – nawet z mojego projektu, [na] który [fundusze] 
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uzyskałem  z „Grant Plus”.  [Jeżeli] dobrze pamiętam, składałam  i pełniłam rolę w [projekcie 

związanym z] patogenezą roślin.  Tutaj szczególne korzyści byłyby dla sektora rolnictwa.” 

„Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to oni odczuwają korzyści, [ponieważ] my coś dla nich 

ulepszamy. Mogą się [skuteczniej] reklamować, bo [mają] bardziej innowacyjne produkty. 

A jeżeli chodzi o nas [doktorantów], to my też mamy z tego jakieś korzyści, np. projekty czy 

[korzyści materialne], ale niezbyt duże.” 

„Myślę, że jest dużo korzyści wynikających z komercjalizacji wiedzy, przede wszystkim ruszenie 

przemysłu i nauki, co jest w naszym kraju bardzo potrzebne. Przedsiębiorcy podczas badań 

potrafią nas skierować na właściwy tor i wskazać to, co od nas by tak naprawdę chcieli.” 

„Myślę, że tak, ponieważ specyfika tego zawodu polega (…) nie na planowaniu w pracowniach 

planistycznych, przy urzędach miast, czy urzędach wojewódzkich, [lecz] w małych prywatnych 

firmach. Nie ma zbyt dużo czasu na wykonywanie dodatkowych, analiz i zgłębianie wiedzy, 

więc jeśli takie analizy są wykonywane, gdzieś na zewnątrz, to na pewno jest na plus dla 

przedsiębiorców.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

4.1.3. Czy nawiązanie współpracy w ramach projektu, w Pana/i przypadku, miało lub 

ma wpływ na proces komercjalizacji badań lub możliwość zastosowania ich 

wyników w gospodarce?  

73% respondentów jest zdania, że nawiązanie współpracy w ramach „Grant Plus” miało lub 

ma bezpośredni wpływ na proces komercjalizacji badań lub na możliwość zastosowania 

wyników w gospodarce. Zaledwie 11% respondentów uważa, że udział w projekcie nie ma 

wpływu na proces komercjalizacji. Ok. 16% badanych nie potrafiło precyzyjnie odpowiedzieć 

na to pytanie. 
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„Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to oni 

odczuwają korzyści, [ponieważ] my coś dla nich 

ulepszamy. Mogą się [skuteczniej] reklamować, 

bo [mają] bardziej innowacyjne produkty. A jeżeli 

chodzi o nas [doktorantów], to my też mamy 

z tego jakieś korzyści, np. projekty czy [korzyści 

materialne], ale niezbyt duże.”  

„Oczywiście, to są zarówno korzyści dla mnie, 

jako dla doktoranta, w stylu: prestiż (…), ale też 

nawiązane kontakty z przedsiębiorcami i innymi 

jednostkami naukowymi.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.4. Czy wg Pana/i widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces 

komercjalizacji wyników B+R? W jaki sposób się przejawia? Jaka jest ocena tego 

wpływu? 

Ponad połowa (56%) badanych zauważa wpływ przedsiębiorców na proces komercjalizacji, 

natomiast 21% respondentów uważa, że przedsiębiorcy nie mają na komercjalizację 

wpływu. 

 

„Bez przedsiębiorców nie ma komercjalizacji. 

U nas [panuje] przekonanie, że nauka funkcjonuje 

sobie, a [przemysł] sobie. Da się to zrobić, jednak 

nie jest to łatwe. Według mnie sytuacja zmienia 

się na lepsze.” 

„Przedsiębiorcy maja całkiem inne spojrzenie, niż 

naukowcy na: badania, wyniki, jakie chcą uzyskać 

i na sam tryb pracy. Trzeba było dostosować się 

do potrzeb przedsiębiorcy (…) oraz wziąć pod 

uwagę, jakie wyniki chcą uzyskać i w jakim czasie. 

Dzięki temu naciskowi zmieniliśmy podejście do 

badań. Przedsiębiorca narzucił nam konkretny 

problem, który jest do rozwiązania, także on był 

tutaj motorem badań.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 
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Również zdania, dotyczące wpływu przedsiębiorców na proces komercjalizacji, wśród 

doktorantów są podzielone. Główny problem wciąż stanowią finanse oraz niemożliwość 

przedstawienia przez doktorantów krótkoterminowych korzyści dla przedsiębiorstwa 

płynących z badań. 

 „Przedsiębiorstwa, z którymi pracowałam, nie widziały bezpośrednio korzyści z badań, 

[ponieważ] moje badania nie przyczyniały się bezpośrednio do wzrostu korzyści finansowych 

(…). Moje badania dawałyby korzyści długoterminowe, za rok czy dwa [lata].” 

„Słyszy się o firmach [komercjalizujących wyniki badań], ale są to często firmy zakładane przez 

naukowców. Tutaj chodzi o sprawy finansowe. Normalnie, jeżeli osoba zrobiłaby to na uczelni,  

chyba 30% musi oddać zysku, a w tym momencie zakłada (…) własna firmę i robi to jako osoba 

prywatna.” 

 „(…)merytorycznie to nie. Z laboratorium też trochę wiedzy czerpaliśmy, [ponieważ jego 

pracownicy] są bardziej doświadczeni, ale głównie to była nasza praca i nasz pomysł. Ale 

[żadnych] zmian w badania nie wprowadzali.” 

„Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają plusy, jakie płyną z pracy z naukowcami. Dość dużym 

problemem jest znalezienie specjalistów na rynku pracy, [a] jeżeli znajda osobę, która pracuje 

na uczelni i jest związana jednoczenie z ich tematem, to taki program daje obopólne korzyści 

współpracy.” 

 (Źródło: IDI z doktorantami) 

 

4.1.5. Czy zna Pan/i zakresy badań (składanych w ramach naboru wniosków 

stypendialnych), których wyniki zostały skomercjalizowane/ bądź też proces 

komercjalizacji jest zaawansowany? Co na to wpłynęło? 

Blisko połowa uczestników badania (49%) zna zakres badań innych projektów, których 

wyniki zostały skomercjalizowane lub są w trakcie komercjalizacji. 48% respondentów nie 

słyszało o takich wynikach. 
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„Oprócz własnych badań znam dwie osoby, 

których badaniami zainteresował się przemysł. 

Z poprzedniej edycji [koleżanka], która zajmowała 

się biocenozami, [nadal] współpracuje z jedną 

z firm i teraz [wspólnie] pracują nad patentem.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.6. Czy Pana/i zdaniem wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się 

do rozwoju gospodarczego województwa w ramach projektu „Grant Plus”, 

wpłynęło na podniesienie poziomu ich innowacyjności? 

Blisko 9 na 10 uczestników badania IDI jest zdania, ze wsparcie finansowe badań naukowych 

przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu oraz, że projekt „Grant Plus” wpływa na 

poziom innowacyjności badań naukowych. Zaledwie 3% badanych było odmiennego zdania, 

natomiast pozostali nie potrafili się ustosunkować do zadanego pytania. 

 

„Po pierwsze, zastrzyk gotówki daje 

[doktorantom możliwość] na skupieniu się 

na pracach naukowych.  Po drugie, musieliśmy 

rozpocząć współpracę z przedsiębiorcami, żeby 

nawiązać kontakty. Są to na pewno duże 

korzyści.” 

„Zdecydowanie tak. Jestem pewny, że fundusze 

podniosły innowacyjność Dolnego Śląska, bo 

umożliwiły współpracę z firmami (naukowcom, 

doktorantom). Można więc było zacząć badania, 

na które wcześniej nie można było sobie pozwolić 

ze względów finansowych.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 
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4.1.7. W jaki sposób wykorzystane zostały przez Pana/i środki stypendialne otrzymane 

w ramach projektu? 

Wszyscy uczestnicy badania wskazali, że kwota środków stypendialnych była wystarczająca. 

Wysokość stypendium pozwoliła na realizację szerokiego spektrum badań w zróżnicowanych 

dziedzinach, wszyscy uczestnicy projektu mogli kupić za pieniądze specjalistyczny sprzęt lub 

półfabrykaty do tworzenia produktów niezbędnych gospodarce. Dzięki temu, że doktoranci 

rozliczani byli z rezultatów, a nie z wydatkowania środków, badani nie byli obciążani zbędną 

biurokracją, co powinno zwiększyć ich efektywność.  

„Myślę, że wysokość [środków finansowych] jest naprawdę zadawalająca. Jest swoboda 

działań, nie trzeba szukać dorywczej pracy. Część środków wydawałam na codziennie życie, 

dojazdy, drukowanie.” 

„Praktycznie ¾ doktoratu pozwoliły mi zrealizować m.in.: badania genetyczne, które są bardzo 

drogie. Na pewno sam nie byłbym w stanie tego zrobić w zakresie katedry. Zresztą, o poziomie 

mojego doktoratu świadczą wyróżnienia przez recenzentów. Nie ukrywam, że jest to częściowo 

zasługa tego projektu, dzięki któremu mogłem zrealizować swoje pomysły.” 

 „Wysokość [świadczenia] oceniam bardzo dobrze, bo to olbrzymia dla nas pomoc. (…) kilka 

tysięcy przeznaczyłam na wyjazd do Barcelony na konferencję (…), około 7-8 tysięcy [złotych] 

poznaczyłam na badania i dzięki temu mogłam [wykonać] więcej przypadków i dorobić jedno 

badanie. Jeszcze na różnego typu dojazdy, (…).” 

„Jeżeli chodzi o wysokość środków, są dość duże w porównaniu do innych stypendiów. 

Przełożyło się to na możliwość uczestnictwa w trzech różnych konferencjach: dwóch krajowych 

i jednej zagranicznej. Przyłożyło się to [także na] opracowanie dwóch publikacji. Jednej 

w polskim czasopiśmie, a drugiej w zagranicznym – i opłacenie ich.” 

„Myślę, że w moim przypadku otrzymane środki były wystarczające. Specyfika moich badań 

raczej  polega na zakupie baz danych, które nie były aż tak drogie, tudzież [wyjazdach] na 

konferencje, zakupie materiałów itd. Biorąc pod uwagę, że było to tylko stypendium i głównym 

celem nie było zakupienie aparatury [środki były wystarczające]. Mojego doktoratu nie 

finansuje Wydział Architektury.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 
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4.1.8. Czy według Pana/i podpisanie listu intencyjnego miało wpływ na rozwój 

współpracy? 

Zdaniem 68% uczestników badania list intencyjny miał wpływ na rozwój współpracy, 

natomiast 17% uczestników badania stwierdziło, że współpraca wyglądałaby identycznie 

bez jego zastosowania. Pozostali uczestnicy nie odpowiedzieli jednoznacznie na zadane 

pytanie. 

 

„Myślę, że [podpisanie listu intencyjnego] miało 

wpływ na rozwój współpracy 

z przedsiębiorstwem. Dzięki temu projektowi 

mogłem podpisać kilka listów intencyjnych 

i nawiązać kontakt z [różnymi] osobami. Jeżeli 

powiem im, że mam stypendium i chciałbym  się 

u nich realizować i oni też mogą z tego korzystać. 

Dzięki temu otwierają mi się drzwi.  Jeżeli dobrze 

pamiętam, trzy lata minęły odkąd mam kontakt 

z dwoma przedsiębiorstwami i myślimy 

o wspólnych badaniach. Dodatkowo zauważyłem, 

że takie osoby otwierają się na środowisko 

naukowe.” 

„[Podpisanie listu intencyjnego miało wpływ na 

rozwój współpracy], ponieważ firma z którą 

podpisałem list [intencyjny] udostępniła mi 

bardzo dobrej klasy swój sprzęt do badań [oraz] 

kilka specjalistycznych urządzeń do  których nie 

miałem dostępu na uczelni.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.9. Jak ocenia Pan/i zakres listu intencyjnego? Czy powinien zostać zmodyfikowany? 

Zakres listu intencyjnego, zdaniem większości respondentów, był adekwatny i dobrze 

sformułowany – zawierał klarowną treść, zarówno dla doktoranta, jak i przedsiębiorcy. 

 „(…) [Zakres listu intencyjnego] był dobrze sformułowany. Za dużo pisania też by nie pomogło 

– był dobry, zwięzły.” 

„Jeżeli chodzi o zakres listu intencyjnego, to dwa pierwsze punkty są dość ogólne, a trzeci punkt 

pozostawia nam na duże „pole manewru”, bo pozwala na opracowanie własnego zakresu 

współpracy. Także nie widzę potrzeby zmian.” 

„Myślę, że był bardzo dobry, ponieważ zawierał prostą formę, zarówno dla mnie jak i 

wnioskodawcy.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 
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4.1.10. Czy okres trwania współpracy w ramach projektu był odpowiedni? 

Według większości uczestników pogłębionego wywiadu indywidualnego (59%), czas trwania 

(12 lub 9 miesięcy) projektu jest odpowiedni i wystarczy do zrealizowania założonych celów, 

natomiast zdaniem 37% badanych czas był zbyt krótki lub, w odosobnionych przypadkach, 

zbyt długi. 

 

„Pewnie gdybym miał 25 tysięcy więcej, 

to doktorat zrobiłbym jeszcze lepszy 

i zastosowałbym nowocześniejsze badania 

genetyczne i enzymatyczne.  Jeżeli ktoś 

wykorzystuje te pieniądze w sposób rozsądny, 

to (…) wystarczą na badania.  (…) Uważam, że 

możliwość rozliczenia byłaby odpowiednia po 

półtorej roku.  Często trzeba czekać na wyniki 

badań trzy, cztery miesiące.” 

„Miałam grant na 9 miesięcy (…). Sądzę, że 

potrzeba więcej czasu na badania i było trochę 

stresu by się zmieścić. (…) Chciałam jechać na 

jedną konferencję, ale była (..) już po terminie 

i jechałam na taką, która mnie mniej 

interesowała, aby zmieścić się w terminie. 

9 miesięcy na badania i publikacje do lepszego 

czasopisma to [zbyt mało czasu],  czekałam pół 

roku na odpowiedź od nich.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.11. Jak przebiegała, w Pana/i przypadku, współpraca z przedsiębiorcą? 

Współpraca z przedsiębiorcą w większości przypadków przebiegała bez zarzutów. Doktoranci 

chwalili sobie przede wszystkim wsparcie ze strony przedsiębiorców, doradztwo, możliwość 

korzystania ze sprzętu przedsiębiorstwa, a także wymianę doświadczeń i spostrzeżeń. 

Na współpracy korzystali zarówno doktoranci, jak i przedsiębiorcy. 

 „Miałem super wsparcie pod względem [tego], jak stosować biopreparaty, jak [je] uzyskać itd. 

Drugą, bardzo [dobrze] współpracującą, stroną była osoba mająca gospodarstwo 

wielkoobszarowe. Było to głównie doradztwo. (…) [Ze swojej strony] dostarczałem informacje 

na jakim etapie jestem, jaki uzyskałem wynik. Były darmowe mini szkolenia dla pracowników 

tych firm, [z którymi mogłem współpracować].” 

„Jestem zadowolony, ponieważ udostępnili mi swój sprzęt i pomagali mi merytorycznie przy 

mojej pracy. Podsuwali pomysły.” 
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„ [Jak układała nam się współpraca zależało od firmy]. Pierwsza [z nich] była od kuchenek, 

druga od okularów, soczewek, trzecia od zasilaczy, a czwarta od powłok ścieralnych i to były 

bardzo różne projekty. Przede wszystkim każda firma otrzymała sprawozdanie z wyników, 

jakie otrzymaliśmy. Myślę, że (…) byli zadowoleni.” 

„Przede wszystkim była to wymiana naszych doświadczeń i wyników badań. Pokazanie mi, 

w jaki sposób oni pracują, jakie mają laboratoria. Cenię sobie ich wsparcie ze strony 

merytorycznej.” 

„Było to głównie wsparcie merytoryczne, więc współpraca polegała (…) na konsultacji, 

doradztwie i ewentualnie korygowaniu wyników badań, ale to jest specyfika tej dziedziny.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

4.1.12. Jaka jest ocena zakresu współpracy? Czy powinna ulec modyfikacji? 

Według zdecydowanej większości przebadanych doktorantów (86%) zakres współpracy był 

dla nich zadowalający, neutralnie zakres współpracy oceniło ok. 6% respondentów, 

natomiast niezadowalająca współpraca dotyczyła mniej niż 10% uczestników badania. 

 

„Przede wszystkim, nasze badania rzeczywiście 

powinny się do czegoś przydać, wtedy jest szansa 

na zacieśnienie współpracy i późniejszą jej 

kontynuację.” 

„Generalnie nie miałem żadnych kłopotów. Jedną 

z firm, [to] była duża firma zajmująca się środkami 

ochrony roślin. Super doradztwo. Mój projekt 

polegał na tym, by zbadać grzyba i (...) możliwość 

wykorzystania go w biologicznej ochronie roślin. 

Miałem super wsparcie, pod względem [tego], jak 

stosować biopreparaty, jak [je] uzyskać itd. 

Drugą, bardzo [dobrze] współpracującą, stroną 

była osoba mająca gospodarstwo 

wielkoobszarowe. Było to głównie doradztwo.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

Zakres współpracy większość doktorantów oceniło jako należyty. Niektórzy w odpowiedziach 

kładli nacisk na wykorzystanie ich badań w gospodarce oraz pozyskiwanie „klientów”, którzy 

zgłaszają popyt na ich usługi czy produkty. 

„Generalnie wszystko jest ok. Tylko tak jak wcześniej wspomniałem, powinna być większa 

odpowiedzialność  przedsiębiorców.”  
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„Teraz my zaczynamy badanie, do którego lekarze sami się do nas zgłaszają ze swoimi 

problemami, z objawami chorób i pytają się nas co my możemy z tym zrobić. To jest chyba (..) 

najlepszy model, kiedy (…) jest jakiś problem i my musimy się nad tym zastanowić, czy można 

coś wymyślić i jak to zrobić. Dobrze jest, kiedy badanie naukowe wywodzi się z jakiegoś 

faktycznie istniejącego problemu. (…) Możliwe, że w bardziej chemicznych czy fizycznych 

dziedzinach większa inicjatywa jest ze strony przedsiębiorców. W mojej dziedzinie jest nieco 

inaczej.” 

 „Myślę, że na ten rok nie, ponieważ zakres współpracy został przez nas wypracowany i chyba 

uznany za jeden z najlepszych i odpowiednich. Bardzo pozytywna była forma, w której 

współpraca nie była narzucona przez Urząd Marszałkowski. Sami mogliśmy sobie wybrać 

przedsiębiorstwo. Zakres i częstotliwość były odpowiednie.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

 

4.1.13. Czy współpraca pomiędzy Panem/ią, a przedsiębiorcą będzie lub jest 

kontynuowana? 

Zdecydowana większość respondentów (84%) jest zdania, że współpraca nawiązana 

z przedsiębiorstwami w ramach projektu „Grant Plus” będzie lub jest kontynuowana. Brak 

kontynuacji współpracy zdeklarowało zaledwie 11%, natomiast pozostali uczestnicy 

badania nie potrafili się ustosunkować do pytania dotyczącego kontynuacji współpracy. 

 

„Z dwoma przedsiębiorcami [współpraca] jest 

stała. Trzeci przedsiębiorca zbankrutował, 

a czwarty odzywa się gdy ma nowe produkty.” 

„Zarówno z przedsiębiorcami, jak i z samym 

Urzędem, nasza współpraca będzie 

kontynuowana.” 

„[Współpraca] jest kontynuowana. Nie w takim 

zakresie jak [podczas trwania projektu], ale wciąż 

mam dostęp do ich sprzętu.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 
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4.1.14. Czy oczekuje Pan/i działań mających na celu wsparcie tego typu współpracy ze 

strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego? 

67% uczestników badania stwierdziło, że oczekuje wsparcia tego typu współpracy ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pomocy takiej nie potrzebuje 17% 

badanych, natomiast pozostali respondenci nie byli w stanie doprecyzować odpowiedzi. 

 

„Jestem w całkiem innej sytuacji życiowej, więc 

myślę o osobach, które są świeżo po doktoracie 

i mieli ten grant, który im pomógł.  Grant bardzo 

nam pomógł jako stypendystom. Powinien 

[zostać stworzony] dla młodych pracowników 

naukowych jakiś projekt, który ułatwiłby 

badania.” 

„Myślę, że dobrym pomysłem byłoby 

wprowadzenie grantu dla przedsiębiorcy. 

Naukowcy i przedsiębiorcy mieliby korzyść 

materialną, która pokryłby wydatki poniesione 

podczas współpracy.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego doktoranci oczekują 

różnorodnego wsparcia. Zdaniem uczestników badania, „Grant Plus” jest pierwszym krokiem 

w kierunku komercjalizacji wiedzy doktorantów oraz wysokiego stopnia innowacyjności 

regionu dzięki działalności B+R. Wśród oczekiwanego wsparcia doktoranci wyszczególnili 

przede wszystkim: szkolenia, wyjazdy, wsparcie finansowe ale także pomoc w kontakcie 

z przemysłem oraz znalezienie partnerów nie tylko w regionie ale całej Polsce i za granicą. 

„Bardzo mile byłoby mieć wsparcie, bo Polska nauka cierpi na brak funduszy. [Ważny jest] 

każdy rodzaj pomocy np. szkolenia, wyjazdy, wsparcie finansowe ale także pomoc w kontakcie 

z przemysłem z firmami. Dobrze byłoby, gdyby [otrzymać pomoc w] znalezieniu partnerów nie 

tylko w regionie, ale całej Polsce, a nawet zagranicą (…).” 

„W zeszłych latach były pieniądze na wsparcie prowadzenia przez nas usług, które mają 

podnieść innowacyjność dla firm, ale nie wiem czy to było [prowadzone] przez UMWD. Jeśli nie 

(…), to powinni coś takiego wprowadzić.” 

„Moja obecna współpraca jest związana z Grantem Plus, dlatego czuję, że ona już została 

[dostatecznie] wsparta. Teraz już do obecnych moich badań to wparcie nie jest potrzebne, bo 

będę miała wparcie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej [i] laboratorium z którym współpracuję. Nie 

ma co wymagać, by jeszcze UMWD udzielało wsparcia. To już się toczy samo, wsparcie takie 

jest najważniejsze przy nawiązywaniu współpracy.” 
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 „Myślę, że jak najbardziej, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, został zrobiony pierwszy 

krok, więc [warto by] ten potencjał nie został zaprzepaszczony. Kolejne działania powinny być 

kontynuowane, zarówno w [postaci] stypendiów dla doktorantów, jak i [dla] osób po 

doktoracie, na prowadzenie kolejnych projektów badawczych.” 

„Projekty, które ogłasza Urząd, na pewno są dobre, ale dużo zależy [też] od przedsiębiorcy, 

[i tego,] czy jest zainteresowany współpracą.  Urząd powinien organizować spotkania 

przedsiębiorców wraz z doktorantami.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

4.1.15. Czy w Pana/i przypadku współpraca miała wpływ na modyfikację pracy 

badawczej pod konkretną potrzebę rynkową firmy? 

W przypadku 57% uczestników badania, współpraca nie miała wpływu na modyfikację pracy 

badawczej podyktowaną konkretną potrzebą rynkową, natomiast ponad jedna trzecia 

doktorantów zmodyfikowała swoje prace badawcze pod względem potrzeb 

wyodrębnionych w ramach współpracy. 

 

„Problem naukowy, który chciałam rozwiązać, 

rozwiązałam na poziomie badań naukowych. 

Natomiast później dostosowałam podejście, żeby 

przełożyć to na metodykę, która mogłaby być 

wdrożona i służyć konkretnemu problemowi.” 

„Nie na modyfikację, ale na jej przyspieszenie 

i rozwinięcie.” 

„Nie, mój przedsiębiorca jest instytutem 

badawczym i nie [wymagał ode] mnie zmian 

ponieważ nie jest to firma [produkcyjna] (…).” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.16. Jakie było Pana/i nastawienie do koncepcji współpracy przed uczestnictwem 

w projekcie? Czy zmieniło się po jego realizacji? 

Większość respondentów sceptycznie zapatrywało się na współpracę z przedsiębiorstwami, 

natomiast rezultaty współpracy oraz jej forma zmieniła diametralnie postrzeganie współpracy 

na linii biznes-nauka. 
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„Spodziewałam się (…) czegoś więcej. Myślałam, że przedsiębiorstwa będą bardziej 

zaangażowane, [ponieważ] w momencie podpisywania były [bardzo] chętne, ale za dużego 

rozczarowania [też] nie było.” 

„Generalnie przed uczestnictwem byłem przestraszony, nie wiedziałem, czy podołam, nie 

wiedziałem, o co chodzi z tymi przedsiębiorcami. Pierwsza myśl,  to kto ze mną podpisze 

umowę. Później, jak podpisało się wniosek i umowę, człowiek ochłonął [i] bardzo dobrze to 

funkcjonowało (…). Samo traktowanie osób i kontakt były na odpowiednim poziomie. Osoby, 

które prowadziły ten projekt w biurze, były bardzo pozytywnie do nas nastawione.” 

„Moje nastawienie teoretyczne było bardzo dobre, ale w praktyce okazało się, że nie jest to 

takie proste. Wiadomo, są ludzie z którymi się dobrze współpracuje, np. z laboratorium mi się 

bardzo dobrze pracuje, ale nie sądzę, że „Grant Plus” na to wpłynął. A w związku z lecznicami 

myślę, że podpisanie (…) listu intencyjnego wpłynęło na ich nastawienie i świadomość, 

że muszą z nami współpracować.” 

„Na początku byłam dość sceptycznie nastawiona, czy przedsiębiorca rzeczywiście oprócz 

podpisania listu intencyjnego, będzie zainteresowany intensywnym przebiegiem współpracy 

i późniejszym zastosowaniem wyników badań.” 

„Myślę, że zmieniło się jak najbardziej na plus. Na początku była pewna obawa ze względu na 

rozbieżność pomiędzy praktykami [a] teoretykami , niezaakceptowanie lub negowanie badań 

[realizowanych w ramach działań naukowych], a nie praktycznych projektów. Myślę, że była 

to też kwestia wyboru przedsiębiorcy, który ma taką wyrozumiałość, czy potrzebę zdobywania 

nowej wiedzy i poszerzania, również o takie tematy.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

4.1.17. Jakie nabył/a Pan/i doświadczenia wynikające ze współpracy 

z przedsiębiorcami? 

Doktoranci najczęściej wskazywali na konieczność spojrzenia na badania naukowe okiem 

praktyków – przedsiębiorców, którzy mogą być zainteresowani zakupem know-how, w celu 

usprawnienia procesu produkcyjnego, usług doradczych, poprawienia jakości, itd.  

„Przede wszystkim spojrzenie na wyniki badań ze strony przedsiębiorcy. Zobaczenie innego 

świata [niż ten, który] widzimy na uczelni.” 

„Najważniejszym głównym wnioskiem na przyszłość jest sama realizacja i dobór przyszłych 

tematów projektów.” 

„Były to bardzo pozytywne doświadczenia. Otwarcie na nowe technologie, wzajemne dzielenie 

[się wiedzą], wspieranie się, udział w konferencjach i sympozjach. To były jak najbardziej 

pozytywne doświadczenia.” 
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„[Zdobyłam] Doświadczenie w rozmowie z klientem oraz działaniach marketingowych.  

Zobaczyłam jak [wdrożyć] swój produkt (…) i go sprzedać. [Brałam też udział w] tworzeniu 

strony internetowej.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

4.1.18. Jakie dostrzega Pan/i efekty wynikające ze współpracy (zarówno w przypadku 

przedsiębiorców, jak i doktorantów)? 

Najczęściej wymienianym efektem przez doktorantów jest rozpoznanie rynku, uzyskanie 

stopnia doktora, efektywna realizacja badań, zdobycie doświadczenia i kontrahentów czy 

możliwość kontynuowania badań bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej. 

Wszystkie wymienione efekty wpływają bezpośrednio na jakość badań oraz ich użyteczność 

w gospodarce. 

„Ogromne [korzyści] dla doktorantów, [to] przede wszystkim rozpoznanie rynku. To nie było 

tworzenie do szuflady. Jeżeli ktoś wychodzi poza ramy uczelni, to (...) nawiązuje kontakty, wie 

co go czeka, z czym się może spotkać [i] jest gotowy do późniejszej współpracy.” 

„Realizacja badań, godne życie i uzyskanie stopnia doktora.  Przedsiębiorcy powinni zmienić 

tok myślenia. Generalnie obracam się w branży rolniczej. Jeżeli ludzie usłyszą o doktorze 

i badaniach, wiem jak na to patrzą. Nie oszukujmy się, bo ja też  pochodzę ze wsi. Zmiana (…) 

nastawienia takich osób jest bardzo ważna.” 

„Doktorant [miał korzyści nie tylko] finansowe, ale też nowe doświadczenia i [rozpoznanie 

nowych obszarów badawczych]. Przedsiębiorca miał takie korzyści, że właściwości [jego] 

produktów zostały określone i może z tego korzystać.”  

„Uważam, że doktoranci powinni być bardzo silnie motywowani do tego aby współpracować 

z przedsiębiorcami [i] z firmami, by rozwiązywać realne problemy. Może dla drugiej strony to 

też jest (…) problem, bo obie strony traktują się z dystansem, ale taka współpraca jest istotna. 

Przedsiębiorcy mają realną korzyść z nauki, a często myślą, że na uczelni to się robi tylko rzeczy 

do szuflady. Dzięki takim projektom zmienia się sposób myślenia przedsiębiorców i ich 

nastawienie do doktorantów.” 

„Jeśli chodzi o moje badania, [firma] ukierunkowała mnie w odpowiedni sposób. Przez to 

zmieniłam zakres swoich badań, [a] moja praca stała się bardziej innowacyjna. Jeśli chodzi 

o przedsiębiorcę,[to] skoro zainteresował się moimi badaniami, myślę, że efekty współpracy 

były pozytywne.” 

„Środki umożliwiły mi kontynuowanie badań naukowych, więc myślę, że jest to największa 

korzyść dla doktoranta. Dla pracodawcy myślę, że [to] ten pierwszy krok, ponieważ [rzadko 

zawiązuje się współpraca między przemysłem a nauką]. Pokazanie im, że takie możliwości są 

[jest niezwykle ważne] – oprócz tej podstawowej wymiany wiedzy. Myślę, że to nie jest wiedza, 
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która musi zostać wykorzystana w aktualnym lub następnym opracowaniu planistycznym, 

tylko są to działania bardzo długofalowe.” 

„(…) otrzymałem dostęp do urządzeń, którymi dysponuje przedsiębiorca. Zyskałem dostęp do 

nowych metod pomiarowych. Przedsiębiorca ma szansę zyskać nową metodę analizy swoich 

danych.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

Doktoranci zostali zmotywowani do pracy badawczej, poprzez stypendia i podpisane listu 

intencyjnego, ponieważ czynniki te mobilizowały ich do współpracy. Natomiast przedsiębiorcy 

mogli dowiedzieć się o nowych rozwiązaniach i nabyć bardziej zawansowane narzędzia do 

zarzadzania.  

 

 

 

4.1.19. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? 

Prawie wszyscy doktoranci uczestniczący w wywiadzie pogłębionym (93%) dostrzegają 

korzyści wynikające ze współpracy i wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. 

Żaden z uczestników badania nie stwierdził, że takie korzyści nie występują. 

 

„Największą  korzyścią jest zmiana nastawienia 

myślenia,  ponieważ umożliwia to realizację 

kolejnych projektów z tymi osobami. 

I ewentualną ich komercjalizację, jeżeli wszystko 

się uda.”  

„My oferujemy narzędzia diagnostyczne, 

mówimy jak je stosować. Dodatkowo, na prośbę 

lekarzy, staramy się szukać nowych [rozwiązań]. 

(…) dla nas wymierną korzyścią ma być 

diagnostyka chorób i to jest cel (…) mniej 

[komercyjny]: badania nie tylko na poziomie 

molekularnym, ale (…) też [wdrożenie 

diagnostyczne].” 

 „Współpraca przedsiębiorcy z doktorantem 

podnosi jego rangę [jako naukowca].” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

93%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tak Nie



 

 
 

St
ro

n
a6

8
 

 

4.1.20. Czy dostrzega Pan/i wady wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? 

Ponad 50% uczestników badania nie dostrzega wad wynikających ze współpracy oraz 

wdrażania nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie, a 41% respondentów dostrzega zakres 

możliwych działań, nad którymi warto pracować. 

 

„(…) to nie przynosi od razu zysku. To jest 

rozciągnięte w czasie. Rok czasu to jest kropla 

w morzu potrzeb w takim projekcie.” 

 „Myślę, ze jest bardzo dużo wad, przede 

wszystkim sceptycyzm przedsiębiorców do 

rozmów i spotkań z naukowcami i doktorantami. 

Może to być spowodowane [postawą samych] 

naukowców, których świat jest dość hermetyczny 

(…) i przedstawienie naszych wyników badań na 

forum nie jest w żaden sposób dla 

przedsiębiorców atrakcyjne. Mamy swój [sposób] 

tworzenia prezentacji [wyników badań], 

a przedsiębiorca nastawia się na wynik końcowy, 

który ma się przekładać na [zysk].” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

4.1.21. Jakie jest, Pana/i zdaniem, nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten 

typ współpracy? 

Zdania dotyczące nastawienia uczelni i instytutów do tego typu współpracy są podzielone. 

Ponad połowa badanych uważa, że podejście środowiska akademickiego jest negatywne – 

biurokracja uczelniana, brak możliwości podejmowania współpracy z niektórymi instytucjami, 

czy konieczność „odpracowania” otrzymanego grantu na uczelni. Wśród pozytywnych opinii 

nie brakuje głosów mówiących o przychylnych przedstawicielach władz uczelni i chętnie 

pomagających wykładowcach i promotorach. 

 „Z przykrością stwierdzam, że [nastawienie] nie jest najlepsze. Nie wiem z czego to wynika, 

niektóre osoby bardzo się wspierają, ale część władz ma nastawienie w stylu: dostałeś grant, 

musisz teraz go spłacić w ramach pracy na rzecz uczelni. Często uzyskanie wszystkich podpisów 
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od dyrektorów i kierowników jest bardzo trudne. Czeka się po kilka dni na podpis. Jest, po 

otrzymaniu grantu nastawienie, że teraz trzeba coś wymiernego zrobić dla uczelni (…).”  

„Bariery są na samym początku. Przed złożeniem wniosku dajemy listę firm, z którymi chcemy 

podpisać umowę. W tym momencie pracownik biura powinien zadzwonić do tej firmy 

z informacją, ze dana osoba z projektu „Grant Plus” się pojawi.  Nie musielibyśmy się od 

początku tłumaczyć idąc tam. Barierą jest pierwsze spotkanie z przedsiębiorcą.” 

„Uczelnie nastawione są [pozytywnie] do współpracy z przemysłem. Czasem nie ma jednak 

możliwości nawiązywania współpracy z firmami. Przydałby się jakiś ośrodek w Urzędzie, który 

pomagałby nawiązywać taką współpracę.” 

„Myślę, że [nastawienie uczelni jest] dobre. (…) mogę mówić tutaj o takim bardziej mikro-

środowisku tutaj u nas, w katedrze, i jest to bardzo pozytywnie odbierane i ważne. Wszyscy 

twierdzą, że należy uczestniczyć w takich projektach.” 

„Bardzo wielu pracowników na uczelni jest również praktykami, więc to wszystko gdzieś się 

przenika. (…) Myślę, że stosunek [uczelni jest] raczej obojętny. Z perspektywy uczelni, czy 

chociażby  promotora, (…) otrzymanie przeze mnie takiego grantu nie jest w żaden sposób  

punktowane. Jeżeli zdobyłabym grant z Narodowego Centrum Nauki, to zarówno mój 

promotor, jak i uczelnia mogliby tym się pochwalić w kolejnych aplikacjach, że tyle grantów 

zostało zrealizowanych. Posiadanie [takiego] grantu wpływa bezpośrednio [jedynie] na moją 

korzyść.” 

„[Na uczelni jest] bardzo słabe nastawienie [do realizacji tego typu projektów]. Nie miałem 

[możliwości] wraz z przedsiębiorcą [uczestniczyć w pracach] na polu. Musiałem w wolnym 

czasie za własne pieniądze jeździć do zakładu.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 

 

 

4.1.22. Czy w Pana/i przypadku, dzięki uczestnictwu w projekcie, nastąpiło podniesienie 

wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? 

Prawie wszyscy uczestnicy badania (91%) zdeklarowali, że dzięki uczestnictwu w projekcie 

wzrósł poziom ich umiejętności w zakresie transferu wiedzy, a zaledwie 7% respondentów 

stwierdziło, że w wyniku udziału w projekcie zjawisko podniesienia kompetencji nie 

nastąpiło.  
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„Na pewno. Jestem autorem dziesięciu 

artykułów.” 

„Myślę, że tak ponieważ uczestniczyłem w takich 

3 szkoleniach z programu „Grant Plus”. Osoba 

prowadząca te szkolenia była [dobrze] 

przygotowana merytorycznie.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z doktorantami 

 

Zdecydowana większość respondentów przyznała, że udział w projekcie „Grant Plus” wpłynął 

na podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie wymiany wiedzy.  

 „Na pewno  nastąpiło podniesienie poziomu wiedzy specjalistycznej dzięki darmowym 

szkoleniom.  (…)Dostrzegłem szansę dla mojego pomysłu. Projekt dawał nam do myślenia 

w [zakresie] naszych badań. Osoby obsługujące grant powinny pomyśleć o szkoleniach 

z  zakresu komercjalizacji: od pomysłu do patentu i komercjalizacji.” 

„Podniesienie wiedzy i umiejętności (…) – trzeba się było nauczyć wielu nowych rzeczy. Jeśli 

chodzi o transfer wiedzy, to [następował on] przez sprawozdania i rozmowy.” 

„W ramach tego projektu pojechałam na dwie konferencje. (…) Podczas mojego wyjazdu 

na stypendium do Wiednia, także prezentowałam swoje wyniki.” 

 „Wiedza praktyczna i spojrzenia praktyków, czego (..) oczekują i jak (..) by sobie wyobrażali 

taką współpracę i jaki zakres tematów ich najbardziej interesuje. Cenną umiejętnością jest 

rozmawianie z przedsiębiorcami, którzy nie zawsze są pozytywnie nastawieni do 

prowadzonych badań naukowych (…). Myślę, że takie projekty jak „Grant Plus” nie zawsze 

przyniosą efekt w perspektywie roku, czy dwóch.” 

(Źródło: IDI z doktorantami) 
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4.2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami przedsiębiorstw 

4.2.1. Czy ma Pan/i wiedzę na temat komercjalizacji wyników B+R? 

Przedsiębiorcy uczestniczący w indywidualnych wywiadach pogłębionych zostali poproszeni 

o udzielenie odpowiedzi na temat posiadania wiedzy z obszaru komercjalizacji wyników 

B+R. Wiedzę na temat komercjalizacji zdeklarowała połowa uczestniczących w badaniu 

przedsiębiorców, natomiast brak takiej wiedzy – 38%. 

 

„Na daną chwilę nie posiadam takiej wiedzy. 

Z tego co się orientuję, będzie próba 

skomercjalizowania.” 

„Z punktu widzenia ustawowego jest 

to niemożliwe. Jesteśmy w obszarze planowania 

przestrzennego, a to jest działalność dedykowana 

publicznym podmiotom. Wyniki tych badań są 

z reguły darmowe i publicznie dostępne. Można 

myśleć o komercjalizacji z punktu widzenia 

tworzenia dokumentów. Do niedawna ponad 

90% zamówień publicznych była [realizowana 

według kryterium najniższej ceny].” 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

 

4.2.2. Czy wg Pana widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces 

komercjalizacji wyników B+R? 

Ponad połowa (56%) uczestników badania zauważa wpływ przedsiębiorców na proces 

komercjalizacji wyników B+R, natomiast żaden z badanych przedsiębiorców nie stwierdził 

jednoznacznie, że takiego wpływu nie zauważa. 
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„[Wpływ ten] jest widoczny, ale nie dotyczy 

bezpośrednio mojej dziedziny. W mojej branży 

może [mieć on znaczenie] od strony czysto 

teoretycznej. Jeśli chodzi o wymierne wyniki 

finansowe, to my jako specjaliści zawsze mamy 

z tym problem. Mamy problem, aby ukazać 

wymierny skutek finansowy związany 

z komercjalizacją.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

4.2.3. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające z komercjalizacji wiedzy? Jeśli tak, jakie?  

Blisko 88% respondentów dostrzega korzyści wynikające z komercjalizacji wiedzy, natomiast 

6% takich korzyści nie zauważa. 

 

„Dostrzegam, ponieważ badania, które robiliśmy 

dotyczyły nowych technologii i konserwacji 

zabytków. Są to materiały, które często pojawiają 

się na rynku i oferują je producenci, czyli osoby 

zainteresowane promocją. Badania są 

uzupełnieniem wiedzy.” 

„Tak, na pewno jeśli w przedsiębiorstwie 

wymagane są nowe technologie, których 

pozyskanie kosztuje więcej, a wiąże się to 

z badaniami naukowymi, statystycznymi. 

Wówczas, jeśli takimi badaniami zajmuje się 

placówka naukowa, [to] korzysta z tego również 

przedsiębiorca. Oszczędza się w ten sposób 

zarówno czas, jak i własne środki finansowe. 

Otrzymujemy w ten sposób lepszy rezultat 

ponieważ proces jest wspierany przez jednostki 

badawcze.” 

„Środki finansowe są celem, do którego się dąży 

przez wprowadzenie rozwiązań, które 

wyprzedzają standard współczesny. To jest 

satysfakcjonujące.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 
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4.2.4. Czy dostrzega Pan/i efekty ekonomiczne wynikające z realizacji grantu dla 

przedsiębiorstwa? 

W przypadku korzyści ekonomicznych, dostrzega je ponad połowa przedsiębiorców (63%), 

natomiast 31% badanych udzielających odpowiedzi przeczącej, najczęściej argumentowała 

ją czasochłonnością komercjalizacji i uzyskania patentów. 

 

„(…) W tej chwili rozwiązania, które stosujemy 

opierają się na starszej technologii, która jest 

w branży wykorzystywana na co dzień. Natomiast 

te badania, które prowadził nasz doktorant, 

dotyczą nowej technologii pozyskiwania 

współrzędnych,  na które nasi klienci jeszcze nie 

zwracają uwagi. Więc to, co zyskaliśmy na 

współpracy z doktorantem, czeka na swój czas 

[komercjalizacji].” 

„Może (…) nie bezpośrednie. Mowa tu 

elementach, które możemy wykorzystywać 

w swojej działalności. Wiedza na temat nowych 

technologii może przynieść mi korzyści.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

„System krajowego prawa jest dramatycznie niezainteresowany, by te wyniki były lepsze. Chce, 

by były najgorsze i jak najtańsze. I tylko przyzwoitość wykonawców sprawia,  że mogą starać 

się robić coś lepiej.” 

„Dla nas plusem jest  fakt współpracy z uczelnią, gdyż jest to nowy zewnętrzny uczestnik, 

z który możemy się kontaktować i prowadzić  wspólne biznesy. Przekazywałam różne uwagi, 

prowadziliśmy analizy i przekazywaliśmy dalej. Pan doktor, z którym współpracowaliśmy 

dostosowywał modele, zmieniał wszystko w stosunku do naszych uwag, później odsyłał 

z zapytaniem, czy można przeprowadzić  dalszą modyfikacje. Współpraca była jak najbardziej 

pozytywna.” 

„Nie, w tym obszarze nie, bo to jest typowo kosztogenne dla przedsiębiorstwa. Nie ma (…) 

zwrotu finansowego i ekonomicznego, korzyść jest jakościowa.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

63%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

tak nie



 

 
 

St
ro

n
a7

4
 

4.2.5. Czy Pana/i zdaniem wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się 

do rozwoju gospodarczego województwa z programu „Grant Plus”, było 

wystarczające? 

Zaledwie 25% respondentów jest zdania, że wsparcie finansowe z programu „Grant Plus” 

było wystarczające, natomiast przeczącej odpowiedzi udzieliło 13% respondentów. Jednak 

najczęściej udzielaną odpowiedzią było wskazanie na brak wiedzy na temat wysokości 

wsparcia.  

 

„Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. 

Wydaje mi się, że ten program dla 

doktorantów był bardzo atrakcyjny jeśli chodzi 

o finansowanie. Mogli poszerzyć badania, 

które prowadzą.” 

„Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

4.2.6. Czy według Pana/i podpisanie listu intencyjnego miało wpływ na rozwój 

współpracy? 

Prawie 90% uczestniczących w wywiadzie pogłębionym przedsiębiorców uważa, że 

podpisanie listu intencyjnego było potrzebne i miało wpływ na rozwój współpracy. 

Co ciekawe, żaden z przedsiębiorców nie przyznał jednoznacznie, że list intencyjny nie miał 

wpływu na obraz współpracy. 
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„Tak, jeśli wyznaczymy sobie wspólne cele, to 

obie strony myślą w taki sposób, żeby jakieś 

wartości dodane zostawić.” 

„Miało, bo gdybym tego listu nie podpisał, to te 

badania też by się odbyły, natomiast nie 

wiedziałbym nic o efektach końcowych: 

co zostało przebadane i dlaczego zostało 

przebadane. List intencyjny pozwolił śledzić mi 

proces badawczy.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

4.2.7. Jak ocenia Pan/i zakres listu intencyjnego? 

Według uczestników badania zakres listu intencyjnego był odpowiedni. List był dobrym 

bodźcem do odbycia rozmów z doktorantami. 

„Nie mam specjalnych uwag. Inne uwarunkowania, o których mówiłam wcześniej, utrudniają 

proces komercjalizacji. Ten list był dobrym pretekstem do odbycia (…) rozmów, na których 

intelektualnie na pewno obie strony skorzystały.” 

„To powinno zostać bardziej szczegółowo określone ze strony tematyczno-technicznej. Nie 

jestem w stanie powiedzieć, co dokładnie powinno zostać zmienione.” 

„Dla mnie był wystarczający, ponieważ dotyczyło to rzeczy, z którymi wcześniej mieliśmy 

kontakt.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

4.2.8. Czy okres trwania współpracy w ramach projektu był odpowiedni? 

Blisko 70% przedsiębiorców jest zdania, że okres trwania współpracy w ramach projektu był 

odpowiedni, natomiast 13% badanych jest odmiennego zdania. Pozostali przedsiębiorcy nie 

pamiętali czasu trwania współpracy lub określali możliwości w dłuższych ramach czasowych, 

poszerzonym horyzoncie współpracy. 
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„Ta współpraca nadal trwa. To nie jest 

zamknięty okres. Współpracujemy cały czas 

w bardzo dobrych relacjach.” 

„Z tego co pamiętam, było to około roku. 

Wydaje mi się, że taka współpraca powinna 

trwać przynajmniej tyle co trwa doktorat, żeby 

zdobył grant na cały okres nauki.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

 

4.2.9. Jak przebiegała, w Pana/i przypadku, współpraca z doktorantem? 

Podobnie, jak w przypadku opinii doktorantów – przebieg współpracy przedsiębiorców 

z doktorantami postrzegany jest jako wzorcowy. 

„Ona [współpraca] przebiegała tak, że się spotykaliśmy co dwa miesiące i przeprowadzaliśmy 

rozmowy. Pani [doktorantka] przedstawiała wyniki badań, przemyślenia, spostrzeżenia, [a] ja 

to komentowałem i opierałem się na wiedzy jaką posiadam. Z mojego punktu widzenia pewne 

procesy, które nie zawsze mam czas śledzić ze względu na ich wąską specyfikę, były mi 

przedstawiane od takiej warsztatowej strony i to było bardzo ciekawe.” 

„Przebieg współpracy był bardzo gładki, ponieważ oboje wiedzieliśmy o czym rozmawiamy. 

Pan doktor posiada szeroką wiedzę, [a] my nie mieliśmy problemów z doborem technologii  

i optymalizacją produktu. Dogadywaliśmy się bardzo szybko i bez żadnego problemu.”  

„Jest dobrze, jeżeli spotyka się odpowiednie osoby, a Pan doktor do takich należy.” 

„Na początku miało to charakter stażu, później zatrudniliśmy Panią [doktoranktę] na umowę 

o pracę, teraz [doktorantka] już [z nami] nie pracuje, raptem od dwóch czy trzech miesięcy. 

Awansowała bardzo wysoko i bardzo żałujemy, że już z nami nie pracuje.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 
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4.2.10. Jaka jest ocena zakresu współpracy? Czy powinna ulec modyfikacji? 

„Zakres był uwarunkowany pewnymi regułami, że będzie to rok, nie cały okres doktoratu, (…) 

zatem moje zaangażowanie było mniejsze,[niż] gdybym był przywiązany do tego zagadnienia 

[przez cały czas trwania studiów]. Z mojego punktu widzenia, to pewna wiedza, którą 

wyciągałem z naszych rozmów, była możliwa do zastosowania w sposób pośredni w pracy, 

którą się zajmuję, a zajmuję się całokształtem planowania. Zakres, którym zajmuje się 

[doktorantka] jest tylko małym elementem tego, czym się zajmujemy [w przedsiębiorstwie]. 

Ale mogłem dzięki temu poznać tą dziedzinę dokładniej.” 

„Była to idealna współpraca.” 

„Wydaje mi się, że granty powinny być robione przy ścisłej współpracy z konkretna firmą, która 

efekt badań będzie chciała wdrożyć albo która widzi potencjał we wdrożeniu. Powinno być to 

[działania] skupione na jednej lub dwóch firmach, które mają potencjał sprzętowy, wtedy 

przynosiłby to największe efekty.” 

„(…) trudno powiedzieć (…) czy założenia pracy doktorskiej powinny wpływać na naszą 

współpracę. Powinna być [ona] bardziej elastyczna. Dobrze by było, gdybyśmy mogli co jakiś 

czas spotkać się z jednostką, która prowadzi przewód doktorski [naszej doktorantki]. Niestety, 

w Polsce wciąż nauka i przemysł się mijają [i] są od siebie oderwane. Problemów większych nie 

było. Mieliśmy zbieżność celów i postaw. Nie było większych problemów z komunikacją [i] ze 

współpracą (..) z obu stron.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

 

4.2.11. Czy współpraca pomiędzy Panem/ią, a doktorantem będzie lub jest 

kontynuowana? 

75% przedsiębiorców podczas badania IDI przyznało, że współpraca z doktorantami będzie 

lub jest kontynuowana. Na brak takiej możliwości wskazało 6% uczestników badania, 

natomiast pozostali nie potrafili precyzyjnie ustosunkować się do pytania. 
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„Jeśli pojawiają się problemy, które muszę 

rozwiązać i wchodzą w zakres badań to tak. 

Wyniki badań można [wykorzystać] przy ocenie 

stanu dróg, a często sprawdzam ich jakość. 

Widzę potencjał w tych badaniach. Jeśli 

doktorant potrzebuje [spotkania] lub ma jakiś 

problem, albo wychodzi z [inicjatywą], że mogę 

czegoś użyć to wtedy kontaktujemy się.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

4.2.12. Czy oczekuje Pan/i działań mających na celu wsparcie tego typu współpracy ze 

strony UMWD? 

75% badanych oczekuje dalszego wspierania inicjatyw mających na celu nawiązanie 

współpracy na linii biznes-doktoranci, natomiast 13% respondentów uważa, że pomoc ze 

strony Urzędu Marszałkowskiego jest zbędna. 

 

„Nie mam pomysłu na tę chwilę. [Przydałoby się] 

większe działanie [na rzecz] świadomości firm 

i robienie szkoleń, by się bardziej angażowały. 

Większy potencjał widzę w firmach 

wykonawczych, gdzie wdrożenie technologii 

może przynieść konkretne profity.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

Zdaniem przedsiębiorców UMWD powinien być w dalszym ciągu koordynatorem działań 

mających na celu komercjalizację wiedzy, ale przede wszystkim działania powinny przybrać 

formę platformy łączącej doktorantów z konkretnymi przedsiębiorcami zgodnie 

z zapotrzebowaniem biznesu.  
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„Sam pomysł, by doktoraty były w jakiś sposób weryfikowane przez praktykę, jest jak 

najbardziej racjonalny i tego typu formuła, jaka była realizowana, jest jednym z możliwych 

efektów. Bardziej szeroko widziałbym, by to powiązanie z praktyką trwało przez cały czas (…) 

doktoratu. W takiej branży, jak moja należałoby podjąć bardzo specyficzne działania, a  Urząd 

Marszałkowski ma do tego możliwości, bo sam się też zajmuje planowaniem przestrzennym. 

Dobrze, by Urząd Marszałkowski niektóre swoje prace planistyczne kierował do takich firm, jak 

moja. Takie działania nie tylko by prowadziły do ciekawszego doktoratu, ale też przynosiłyby 

korzyści dla Urzędu Marszałkowskiego. Dobrze by było odciążyć Wojewódzkie Biuro 

Planowania i można by to przenieść na doktorantów.” 

„Nie wiem, w jakim stopniu teraz Urząd pomaga, ponieważ  nie wchodziłem w to tak głęboko, 

by poznać [jego] rolę w tym przedsięwzięciu. Z mojej strony, widziałem tylko zaangażowanie 

doktoranta i jego [promotora]. Nie umiem odpowiedzieć  na to pytanie. Ulgi w podatkach albo 

dofinansowania dla  pracowników byłby dla mnie odpowiednie.” 

„Tak, jako koordynatora tych przedsięwzięć. Może Urząd Marszałkowski nadałby 

sformalizowany charakter, który by łączył instytucje. Nadanie nowej wartości, jakości. By ta 

wymiana mogła być pełniejsza.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

4.2.13. Jakie było Pana/i nastawienie do koncepcji współpracy przed uczestnictwem 

w projekcie? Czy zmieniło się po jego realizacji? 

„Takie same poglądy miałem na początku, jak i na końcu [projektu]. Nic mnie nie zaskoczyło. 

Współpraca była dobra.” 

„Zawsze mam pozytywne nastawienie do współpracy. Staramy się realizować wnioski z Unii 

Europejskiej , z Urzędem Pracy staraliśmy się stworzyć [założenia] odnośnie [do] zatrudnienia 

pracowników. Jedynym minusem tego wszystkiego jest biurokracja.” 

„Na początku było sceptyczne, ale zmieniło się w trakcie realizacji. Doświadczenia z innego 

rodzaju programami, w których uczestniczyliśmy, to była pierwsza bariera. Ale co wpłynęło na 

zmianę to postawa, nastawienie i wspólne dążenie do celów wraz z [doktorantką]. Skutki i 

efekty tej współpracy, które były w sposób jakościowy dla nas mierzalne, poprawa kontaktów 

z Urzędami. Mieliśmy tutaj dużo szczęścia z Panią doktorantką.” 

„Ja jestem ostrożnym człowiekiem, ponieważ to było nasze pierwsze podejście do takiego 

projektu, wolałem nie mieć jakiś zbyt wygórowanych oczekiwań. Byłem ostrożny, ale nie 

odmówiłbym uczelni, ponieważ współpracujemy i często wspieramy się wzajemnie. Jednak 

później moja ocena zmieniła się w kierunku pozytywnym. Widzę, że taka współpraca ma dobry 

wpływ na doktorantów. Doktoranci kontaktują się również z zewnętrznymi kontrahentami.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 
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4.2.14. Jakie dostrzega Pan/i efekty wynikające ze współpracy? 

Wśród efektów współpracy przedsiębiorcy najczęściej wskazują możliwość prowadzenia 

badań, które poprawią ich pozycję na rynku. Natomiast dla doktoranta wskazują na możliwość 

zdobycia doświadczenia i nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorstw. 

„Wiedziałem, że efekty muszą być ograniczone przez tą formułę. Mamy do czynienia 

z tematem, który mówi o przeglądzie pewnych rozwiązań w zakresie budowanie kompleksów 

biurowych w uproszczeniu. Nie mamy w Polsce grupy przedsiębiorstw, które się w tym 

specjalizują. Sytuacja [jest dość] oczywista. Nie ma organu publicznego, który się specjalizuje 

w projektowaniu takich zespołów. Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie coś fundamentalnego to 

w obszarze, gdzie Urząd Marszałkowski ma swoje fundamentalne działania. Można by mówić, 

że mamy osiem problemów i robimy konkurs, kto wygra ten robi doktorat na ten temat. Można 

też robić konkursy dla firm, które będą to nadzorować. Otrzymujemy dzięki temu człowieka 

który będzie wykształcony i mamy rozwiązany problem. Planowanie przestrzenne może 

powodować wielkie oszczędności bądź wielkie straty.” 

„Dla doktoranta to zwiększenie możliwości otrzymania dodatkowej wiedzy, niż 

w laboratorium, bo to są całkiem inne rzeczy, jak w rzeczywistości wychodzi. Wymian wiedzy 

przyniosła pozytywne wartości dla obu stron. Na pewno zacieśnienie i poznanie nowych 

możliwości i współpracy. Dla nas możliwość przeprowadzani badań.” 

„Mnie osobiście czegoś to nauczyło, ponieważ ja tej nowoczesnej technologii wcześniej nie 

znałem. To dużo dało w sensie wiedzy i orientacji, do czego możemy to wykorzystać, nie już ale 

w perspektywie 3, 4 lat.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

 

4.2.15. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? 

Wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w wywiadach pogłębionych przyznali, że dostrzegli 

korzyści wynikające ze współpracy z doktorantami. 
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„Głównie zarządzenie informacją przestrzenną. 

Poszukuje informacji, wiedzy z konferencji 

uczelnianych oraz branżowych. Parę rzeczy nam 

się przydało i już [je] wdrożyliśmy i w tej chwili 

jesteśmy wiodącym twórcą oprogramowania dla 

geodetów. Bez nowych technologii na pewno nie 

bylibyśmy w stanie tego stworzyć.” 

„Tak, dostrzegam. Czuję się pewniej na rynku, 

jeżeli chodzi o konkurencję. Nabyłem pewności 

na podstawie zdobytych doświadczeń.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

4.2.16. Czy dostrzega Pan/i wady wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? 

Wady takiej współpracy dostrzega 78% uczestników badania, natomiast na brak 

zauważalnych wad wskazało 22% przebadanych przedsiębiorców. 

 

„Wadą jest czas, który przedsiębiorca musi 

poświęcić czemuś nowemu, [czego] nie planował 

przy otwieraniu firmy.” 

„Może czasami jakieś sytuacje wynikające 

z poślizgów czasowych oraz przypadków 

losowych, przez które program badawczy może 

nie być zrealizowany. Tak naprawdę nie mam 

w tym przypadku żadnych zastrzeżeń.” 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

Zdaniem większości uczestników badania wad współpracy nie ma. 

„(…) to wszystko zabiera czas, innych wad nie ma.” 

„Trudno nazwać to wadą, nasze prawo polskie jest mało elastyczne i nie pozwala się rozwijać 

innowacyjnym rozwiązaniom. Innowacyjne postawy czasami odbijają się o mur 

niezrozumienia.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 
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4.2.17. Czy istnieją Pana/i zdaniem bariery uniemożliwiające kontynuowanie 

współpracy? 

Połowa przedsiębiorców jest zdania, że istnieją bariery uniemożliwiające kontynuowanie 

współpracy z doktorantami, natomiast według 31% żadnych barier współpracy nie ma. 

Pozostali uczestnicy badania nie potrafili jednoznacznie udzielić odpowiedzi na pytanie. 

 

„Bariery są raczej zewnętrzne. Np. to, że ta 

technologia nie jest jeszcze dobrze znana 

w Polsce. Użytkownicy takich rozwiązań mogą 

mieć początkowe opory, co do [jej] 

wprowadzania.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

Największe bariery współpracy według przedsiębiorców nie dotyczą kontaktów biznesu 

z doktorantami, a relacji między doktorantami i uczelniami lub urzędami. 

„Nie widzę takich barier, bo nie pokłóciliśmy się w trakcie współpracy i nie widzę powodów, 

dla których byśmy mieli się pokłócić. A proszę zwrócić uwagę, że to była współpraca osób 

mających dobrą wolę.” 

„Jedyną barierą jest dostęp do uczelni. By podjąć współpracę z uczelnią, trzeba podpisać wiele 

umów, przejść przez sekretariat i dziekanat, wszystkie możliwe etapy, żeby zrobić jedno 

zlecenie. To są kłody pod nogi.” 

„Nie między doktorantką a nami, ale między nami, doktorantką i urzędami.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

4.2.18. Jakie jest, Pana/i zdaniem, nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten 

typ współpracy? 

 „Pierwszy raz z taką formą współpracy się spotykam, więc są dwie możliwości: albo moja 

branża jest w ogóle nieprzygotowana na to (a moja branża nie ma zasilania generalnie, nie 

mamy takiej sytuacji jak idąc daleko zawody lekarskie, które mają wspomaganie z firm 

farmaceutycznych, czy bliski nam zawód architekta, ma wsparcie z przemysłu materiałów 

budowlanych, deweloperów). U nas tylko publiczne podmioty mogą brać udział i tylko one są 
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zainteresowane rozwojem, a są tym mało zainteresowane, ponieważ nie uczestniczą 

w komercjalizacji. Co za tym idzie, ani uczelnie, ani instytuty nie dostają pieniędzy na ten cel. 

Zdajemy zatem sobie sprawę, że tylko podmioty, które mają środki publiczne (jak Urząd 

Marszałkowski) mogą rozwijać taką rzecz. Można by to powiązać także z europejskimi 

programami. Kontakt uczelniami jest niewielki (..), bo uczelnie nie mają szans uzyskać ode mnie 

jakiegoś istotnego wsparcia działania. Bo my wygrywamy wszystkie nasze projekty za 

najniższą cenę, nie stać nas na finansowanie naukowców. Uczelnie też za darmo nie będą 

rozwiązywać pewnych problemów które pojawiają się w praktyce, ale za których rozwiązaniem 

nie idą żadne pieniądze.” 

„Nastawienie mają pozytywne. Uczelnie chętniej realizują duże projekty, z większymi firmami 

i możliwościami. Z małymi przedsiębiorstwami nie jest [dobrze] widziana współpraca, a moja 

firma do takich należy.” 

„Mam stały kontakt z uczelnią. Co jakiś czas składane są mi propozycje, a może byśmy coś 

zrobili. Ostatnio otrzymałem propozycję uczestnictwa w takim większym projekcie jako 

przedsiębiorca bezpośrednio. Zawsze to otwiera jakieś drogi dla mnie jako przedsiębiorcy, 

także pierwsze szlaki były przetarte. W przyszłości na pewno skorzystam jeszcze z [takich 

rozwiązań].” 

„Myślę, że pozytywne.  Uczelnie pokładają spore nadzieje w tym, że udaje się doktorantom bez 

obciążenia budżetu instytutu realizować swoje badania i jednocześnie jest szansa na 

nawiązanie współpracy z biznesem. Korzyścią (…) są też publikacyjne, bo bardzo na tym 

uczelniom zależy.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

 

4.2.19. Czy w Pana/i przypadku, dzięki uczestnictwu w projekcie, nastąpiło podniesienie 

wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? 

Wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu IDI przyznali, że dzięki uczestnictwu 

w projekcie nastąpiło podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy. 
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„Temat dotyczący grantu, był dla nas nowy. Tak 

naprawdę to jest nasza nowa wiedza, uzyskana 

i utrzymana. Programista również uważa, że 

wiedza, która do nas dotarła dała nam efekt 

pozytywny. W praktyce jeszcze nie zrobiliśmy 

z tego użytku. Ale myślę, że zdołamy wykorzystać 

te nowe umiejętności w praktyce w najbliższej 

przyszłości.” 

„Moja wiedza na ten temat jakaś tam już była 

wcześniej. W tym momencie troszkę więcej 

na ten temat wiem.” 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami 

 

„Umiejętności z zakresu projektowania stworzysz sztucznych poprzez  stworzenie z odpadów 

nowego produktu. Na pewno „Grant Plus” powinien być kontynuowany. Projekt powinien być  

skierowany szczególnie  do mikroprzedsiębiorstw, którym ciężko jest się [rozwijać].”  

„Ten transfer [wiedzy] nastąpił, to była trochę wymiana. [Doktorantka] musiała czasem 

skorygować swoje badania, do dzisiaj te badania są wykorzystywane. Na tyle, że teraz po Pani 

Monice na jej stanowisko zatrudniliśmy osobę o podobnych kwalifikacjach.” 

(Źródło: IDI z przedsiębiorcami) 

 

4.3. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami doktorantów 

4.3.1. Komercjalizacja badań 

Największym problemem wśród respondentów badania FGI jest ujednolicenie definicji 

komercjalizacji. Z jednej strony każdy postrzega ten proces inaczej, natomiast z drugiej strony 

zdaniem wielu doktorantów proces komercjalizacji wiedzy związany z ich badaniami jest 

niemożliwy. 

„Uważam, że komercjalizacja to jest wdrożenie wyników badań i pozyskiwanie z tejże 

komercjalizacji korzyści wymiernych. Oprócz satysfakcji z tego, że coś działa [jest] także 

gratyfikacja finansowa. Jeśli o mnie chodzi, coś takiego nie miało miejsca. Więc nie mogę 

wypowiedzieć się na temat (…)jeszcze, nie wiem czy dojdzie do komercjalizacji, zgłosiłam jeden 

patent. [Jest to] metoda wytwarzania sferoidalnego polimeru resorbowalnego do 

zastosowania w technologiach generatywnych. Więc to jest tak naprawdę jeden 

z największych efektów mierzalnych wypływających z tego projektu, z tych badań. Jednak 

o komercjalizacji w moim rozumieniu nie mogę mówić, bo nie było czegoś takiego.” 
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„(…) proces komercjalizacji nie jest procesem łatwym, szczególnie jak się chce go 

przeprowadzić na uczelni. Ponieważ część badań, w zasadzie bardzo duża część, należy też do 

uczelni. Nie wiem czy koledzy i koleżanki widzieli procedury komercjalizacji, jakie zostały 

zaproponowane w ostatnim czasie i one nie są proste. Mają sporo ułatwiać, bo teraz jest nowa 

ustawa, jednak nadal dużo utrudniają i na mniej to pozwala.” 

„No właśnie, mi się wydaje, że tu już koleżanka powiedziała,  co jest naszym sukcesem w tej 

komercjalizacji. Bo my mamy akurat podobny temat, chodzi tu o takie elementy tkanko-

zastępcze, które możemy stosować w medycynie. No to jeżeli badania biologiczne są dla mnie 

etapem jakby końcowym, to tak, mi się udało. Mam przeprowadzone badania na swoich 

wytworzonych strukturach. Natomiast jeżeli etapem, sukcesem, byłoby wszczepienie takiego 

czegoś do organizmu człowieka, no to mi się nie udało, to nie zostało jeszcze poczynione. Chyba 

najpierw powinniśmy ustalić co dla kogo jest sukcesem, tym do czego dążyliśmy. Bo jeśli chodzi 

o cele założone w samym projekcie, to co miałam założone we wniosku to tak udało mi się 

osiągnąć to całe założenie.” 

„(…)  sama bym tego nie zrobiła, więc współpraca była na bardzo wysokim poziomie 

zaawansowania. I też dzięki temu też się ten etap udało, a właściwie w przyszłości, uda może 

mi się do takich etapów komercjalizacji dojść.” 

„Dla mnie ciężko powiedzieć, że była komercjalizacja, bo poprzez ten projekt istnieje właściwie 

wymuszenie współpracy z przemysłem. Umówmy się: gdyby nie środki finansowe [z „Grant 

Plus”] (…)idąc do jakiejś firmy, przedstawiając swój projekt, zawsze firma mówi, że albo nie ma 

na to pieniędzy, albo nie ma na to czasu. Jakby nie utożsamia się też z uczelnią. A gdy mówimy, 

że tutaj jest projekt, startuje, że nie będą Państwo ponosili żadnych [kosztów], wszystko będzie 

pokryte z pieniędzy unijnych, to dla [przedsiębiorstw] też to jest korzyć, bo mogą się pochwalić, 

że brali udział w projekcie. I wtedy moim zdaniem ta rozmowa wygląda zupełnie inaczej.” 

„(…) ja w swoich badaniach nie mogę żadnych patentów mieć. Bo moich badań się nie 

patentuje. Ale optymalizowałam proces produkcyjny.” 

„U mnie komercjalizacji nie było, firmy z którymi współpracowałem oczywiście mi pomogły, 

prowadziły dostarczenie materiałów, ponieważ mi najbardziej było to potrzebne. Natomiast 

mój temat wcelował się w taki obszar, że firmy z Dolnego Śląska albo były za małe na to żeby 

po prostu rozwijać to ze mną, albo były właśnie za duże i rozwiązywali własne problemy 

własnymi kanałami, własnym systemem organizacyjnym i nie potrzebowały wsparcia z uczelni 

tak bardzo jak np. firmy, które dopiero zaczynają. Był rozdźwięk mojego tematu z tym, co się 

dzieje w gospodarce Dolnego Śląska. Firmy były małe i jak najbardziej pomogły mi w realizacji 

pewnych etapów badań, natomiast aby wejść z tym tematem szerzej w celu spieniężenia tego, 

to już niestety jest pewna bariera.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 
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Finanse 

Doktoranci przeznaczyli stypendium na specjalistyczny sprzęt oraz badania umożliwiające 

uzyskanie efektu końcowego. Dla większości uczestników badania, koszty te były 

niewystarczające, co wpływało na zmniejszenie jakości badań i wykonywanych instalacji. 

„(…) Z mojego punktu widzenia, to było tak jakby stypendium. Mieliśmy do dyspozycji te 

pieniądze i każdy zrobił z nimi co chciał. Ja część przeznaczyłam na badania, ale też dołożyłam 

na urządzenia i to była moja decyzja. Ale myślę, że to jest każdego decyzja co z tym zrobił. 

Także moje pieniądze częściowo wspomogły moje badania.” 

„Z mojej puli też część poszła na analizy i badania. Oczywiście nie wszystko, ale jeśli bym miała 

pokryć tą część to myślę, że by wystarczyło. Może 75 tysięcy by było lepiej. By tak 100% pokryć.” 

„Część poszła na badania, jednakże ja budowałam instalację i to było za mało pieniędzy, więc 

ona była taka trochę prowizoryczna i bardzo dużo wymagała [dodatkowego wkładu]. 

Przydałoby się drugie tyle, aby to była pełna automatyzacja. Więc mówię, musiałam bardzo 

dużo czasu na to poświęcić.” 

„Ja tak jak poprzednicy. Część na badania, na jakieś tam konferencje, część na swoje badania 

jakieś tam odczynniki, nie odczynniki, ale też nie byłam w stanie wszystkiego sama pokryć. 

Jeszcze takie 25 tysięcy do 40 [tys.] maksymalnie jeszcze bym potrzebowała.” 

„Ja akurat uważam, że wysokość tych środków była bardzo [dobrze] dopasowana do moich 

potrzeb, gdybym rzeczywiście chciał większą automatyzację wprowadzać to i mieć więcej 

wyspecjalizowanych urządzeń to wtedy taki koszt 3 miliony, oczywiście na laboratorium.”  

„Jeżeli chodzi o te pieniądze, to są satysfakcjonujące, ale gdyby nie uczelnia to ja nie byłbym 

w stanie w ogóle ruszyć, bo jeżeli chodzi o sprzęt czy materiały, to jest kilka milionów. Uczelnia 

tutaj większość kosztów i możliwości przeprowadzenia badań wzięła na siebie. A tutaj było 

wynagrodzenie osoby która realizuje badania.” 

„Czyli ja myślę, że tak jak większość, gdybym miała faktycznie pokrywać koszty wszystkich 

badań jakie wykonałam, to absolutnie by mi nie wystarczyło, bo wszystko bardzo dużo 

kosztuje. Także ja to potraktowałam jako stypendium, chociażby na zakup podstawowej 

maszyny, na której badania były wykonane, nie wspomnę już o próbkach, materiałach, 

badaniach i różnych innych [potrzebach badawczych].” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 
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4.3.2. Model współpracy 

Model współpracy miał zróżnicowaną formę, która w głównej mierze zależała od samego 

charakteru doktorantów i przedsiębiorców oraz poziomu zaangażowania firmy we 

współpracę. „Grant Plus” był formą motywacji doktoranta do efektywnego działania, 

spotęgowanego zastrzykiem gotówki, który jednak zdaniem uczestników badania FGI był zbyt 

niski, aby skutecznie osiągnąć zamierzone cele. 

„Współpracowałam z firmą, która produkuje zestawy do transfuzji krwi i pracuje w dużej 

mierze na polimerach, którymi ja też się zajmuję, tylko w nieco innym zakresie. 

Współpracowałam też z dostawcą różnych materiałów, które sprowadzał. To było ułatwienie. 

Z lekarzami też, z Akademią Medyczną. Trochę czasu tam było.”  

„W moim przypadku ja wykonałem część badań i na podstawie tych badań powstało 

stanowisko do oceny skuteczności nagrzewania mikrofalowego. Na podstawie pomiarów 

dobieramy moc i czas nagrzewania w celu suszenia mikrofalowego i powstało to stanowisko, 

fizycznie istnieje i, jeśli tylko zdarzy się okazja, że jakaś firma będzie to potrzebowała [jesteśmy 

otwarci], na razie szanse są nikłe, ale może los w przyszłości przyniesie taką firmę, to 

stanowisko jest gotowe do tak zwanego odsprzedania dalej. Ale na razie nie ma na to 

horyzontów żadnych. (…) nawiązałem współpracę z taką firmą, która właśnie tutaj we 

Wrocławiu ma fabrykę wagonów i ogólnie ten obszar właściwości modyfikowane, genetyczne, 

wytrzymałościowe. I, jeśli chodzi o właściwości wytrzymałościowe to zainteresowałem firmę 

możliwością zrobienia takiej serii stopów, które by były dedykowane właśnie tam, aby zastąpić 

takie stare spawalne w wózkach jednych pociągów.” 

„Oni [firma] byli zainteresowani na pewno wynikami. Jednak niekoniecznie łożeniem środków 

na analizy. Więc dla nich to oczywiście był duży zysk, że nie musieli wydawać żadnych 

pieniędzy, ale oczywiście byli zainteresowani wynikami. Bo to nie było, że wzięli mnie tak 

„a pomożemy dziewczynie.”” 

„Zawsze trzeba mieć na uwadze to, że jak współpracujemy z jakimś przedsiębiorstwem i robimy 

jakieś badania, to wiadomo, że ta firma w jakiś tam sposób kontaktuje się z innymi i też 

poszerzają się te kontakty z przemysłem.” 

„Do mojego zadania, które realizowałem w ramach tego projektu „Grant Plus” (…) Udało mi 

się nawiązać współpracę z Warszawą i z Poznaniem i tam na miejscu (…) zajmowałem się 

właściwościami, opisaniem ich stopy spawalności, twardości itd. W celu sprawdzania 

przydatności tych materiałów i wyborów tych materiałów przeznaczonych do tego celu,   udało 

mi się zrealizować te zadania, które były w załączniku do listu intencyjnego. Natomiast obecnie 

jeszcze zanim te materiały przekażę firmie to muszę je opracować. Tu jest istotny aspekt, 

ponieważ są nowe składy i ten aspekt poznawczy, który powoduje, że trzeba [najpierw] 

publikować i dopiero później przekazać firmie.”  
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„W moim przypadku było tak, że ja przyszłam do nich z propozycją badań i sądzę, że 

w większości przypadków tak jest. Jeśli mamy przedsiębiorcę i on ma jakiś swój problem do 

rozwiązania to (…) coś tam mi narzucał.”  

„Też trzeba pamiętać, że jeżeli taki przedsiębiorca raz już współpracował z jakąś uczelnią czy 

doktorantem, to jak znowu spotka jakiś problem to (…) będzie wiedział, że taka współpraca 

jest możliwa no i w jakiś tam sposób może mu się opłacić.” 

„(…) jak człowiek czuje się doceniony i wynagrodzony to też bardziej mu się chce. Robi się 

bardziej kreatywny.”  

 „Uważam, że finanse są tutaj ważnym aspektem tego,(…) ale uczelnie raczej są 

ukierunkowane na badania, przynajmniej z mojego odczucia patrząc z perspektywy 

architektury (…). No to generalnie są to [działania] bardziej [skoncentrowane] na badaniach 

podstawowych, poznawczych np. (…) zjawiska fizyczne, uzyskiwanie czegoś przez 

kontrolowanie czy modyfikację struktury materiałów. Natomiast właśnie kiedy wchodzi 

przemysł i to, że te nasze badania mają zostać gdzieś zastosowane, wtedy nasze cele są 

przeorientowane i wtedy możemy zorientować nasze badania na ten inny aspekt, który jest tu 

dominujący i to daje możliwość stworzyć czy to wdrożenia, czy powiedzmy później nawiązania 

jakiejś współpracy w formie pomocy przedsiębiorcy w realizacji jakichś tam przedsięwzięć 

w przyszłości , ja taką akurat propozycję uzyskałem.” 

„Ja w ogóle jeżeli chodzi o komercjalizację prac badawczych to mam zupełnie inną formułę 

na coś takiego. To się przekłada jednak na działanie jednostkowe, trudno wypatrywać tutaj 

jakichś długofalowego oddziaływania na gospodarkę dolnośląską.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 

 [Moderator] Czyli ta wysokość, wiem już z waszych wypowiedzi, że jest za mała. 

 - „Motywacja jest, ale mała kwota jeśli chodzi o badania przełomowe, rozwijające gospodarkę 

[jest] nie duża.” 

-„Tu chodzi o aparaturę. Tak ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, chcąc komercjalizować 

wyniki badań pewnego projektu i przygotowanie prototypu w firmie partnera, który otwarcie 

mówi, że chce z tego nowego rozwiązania skorzystać to jest około miliona złotych.  To nie 

chodzi o to, byśmy my te pieniądze dostali.” 

„Ja myślę, że to należy traktować tak jako pierwszy krok do podnoszenia innowacyjności 

Dolnego Śląska. Szkoli się młodą kadrę, przeznacza się te środki aby nas zatrzymać tutaj, ale 

to jest tylko rok. Może to jest sygnał dla władz uczelni jak ten potencjał dalej rozwijać.”  

„To na pewno nie może być taki jeden program, jest dobry na początek, ale powinno być wiele 

innych programów.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 
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List intencyjny 

Zdaniem doktorantów uczestniczących w badaniu list intencyjny był odpowiednią formą 

zapoczątkowania współpracy z przedsiębiorstwami. 

„Podpisaliśmy list intencyjny, ale też musieliśmy ułożyć pewien plan, który był rozpisany 

na poszczególne miesiące. (…) to też było przedmiotem analizy Komisji Rady Naukowej, która 

te wnioski rozpatrywała. I myślę, że mogłaby w kolejnych edycjach zostać wprowadzona jakaś 

możliwość elastycznej modyfikacji tego planu - zakładamy pewne zadania ale czasem istota 

badań może spowodować, że będziemy musieli w pewien sposób zmodyfikować badania. 

Np. jedne pomiary zestawić z innymi.”  

„Ja miałam mieszane do niego uczucia, ponieważ tu nie chodziło o jego formę tylko o to, kto 

miał to podpisać. Ja miałam mieć jeszcze dodatkowy list intencyjny, miałam jeszcze pracować 

z Uniwersytetem Przyrodniczym. I tam raz podpisał mi Pan Kierownik katedry, gdy 

zadzwoniłam do biura „Grant Plus” to powiedzieli mi,  że nie, że to musi co najmniej dziekan 

podpisać albo rektor. Po pierwsze, rektor uczelni nic nie wie na temat tego co ja będę robiła, 

jak będę współpracowała, poza tym dostać się do rektora, to też jest [trudne zadanie].” 

„A tam to było jasno wyjaśnione, że kierownik katedry nie jest jednostką prawną 

reprezentującą dane przedsiębiorstwo, stąd też mógł być tylko i wyłącznie rektor. My to 

rozwiązałyśmy w taki sposób, że zostawiłyśmy u rektora upoważnienie dla kierownika katedry, 

aby ten mógł taki list intencyjny podpisać. On [rektor] podpisał to upoważnienie, a list 

intencyjny kierownik katedry. Także my akurat nie miałyśmy żadnego problemu 

z podpisywaniem (…).” 

„Moim zdaniem to była dość ogólna forma. Było to podzielone na dwie części i uważam, że to 

było w porządku. W momencie kiedy trzeba by było spotkać się z tym rektorem i wytłumaczyć  

mu o co chodzi w każdym punkcie, to myślę, że tu na wstępie bylibyśmy odrzuceni. Natomiast 

ogólna forma jest jak najbardziej w porządku bo zawiera to co powinna zawierać, taki list.” 

„Ja mam zastrzeżenia może nie do formy listu, bo ona rzeczywiście była fajna i przejrzysta, ale 

do listy partnerów. Mi brakowało partnerów z jednostek samorządu terytorialnego, którzy 

byliby dla mnie najlepszymi partnerami (…). Ja podejrzewam, że to były różne kwestie 

finansowania.” 

„Podpisałam list i on nie został uzgodniony z Izbą PAAIZu i (…) nie został uwzględniony, bo ona 

zrzesza wszystkie przedsiębiorstwa w jednej instytucji. Oni twierdzili, że prowadzą działalność 

gospodarczą, bo organizują szkolenia itd. i [mają własne] wydawnictwo. Ja miałam taką 

śmieszną sytuację, że Urząd kazał mi udowodnić, że oni prowadzą działalność gospodarczą, 

ale nie powiedział jakie dokumenty muszę dostarczyć.”  
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„List intencyjny był chyba o tyle dobrą formą, że przedsiębiorcy nie wahali się go podpisać. Nie 

było tam żadnych zobowiązań finansowo-prawnych, to była dobra forma (…) i dużo łatwiej 

było ich przekonać do tego niż jakąś umową dwustronną.” 

„To jest taki drogowskaz, taki kompas powiedzmy.” 

„I też sprawdzenie czy kogoś naprawdę interesują te badania, czy jest na to zapotrzebowanie.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 

Więc list jest dość istotną formą i bez listu mogłoby się nie osiągnąć tego wszystkiego co się 

udało. 

„Mogłoby tak być. List jest konieczny, bez niego nie można złożyć wniosku.” 

Czyli generalnie ok. Bez większych zmian i nie przeszkadza wam, że on był? 

„ [Wszyscy] nie.” 

Czas trwania współpracy 

Według uczestników badania fokusowego czas trwania współpracy był zdecydowanie zbyt 

krótki, nie brakowało głosów świadczących o tym, że w założeniu projekt powinien obejmować 

doktorantów przez cały okres trwania doktoratu, a nawet dłużej. 

„Myślę, że moglibyśmy tutaj brnąć w cztery lata trwania doktoratu z taką współpracą. Myślę, 

że spokojnie by się znalazły takie przedsiębiorstwa, które by taką współpracę chciały 

kontynuować. Ja uważam, że rok był ok., że był dobry na start, żeby rozpocząć jakąkolwiek 

współpracę, aby się w przemyśle pokazać, że my możemy. (…)Może można by to rozciągać 

w dłuższy termin.” 

„Ja się zgadzam tylko trzeba chyba uwzględnić, że ten rok to jest minimum by cokolwiek 

zdziałać.” 

„Można by to zmieniać w dłuższy okres, ale nie skracać.” 

„Jeżeli jest zainteresowanie, zapotrzebowanie to moim zdaniem to może trwać cały czas bez 

ustanku.”  

(Źródło: FGI z doktorantami) 

A coś byście ewentualnie poprawili w zakresie tej współpracy? Oprócz tego o czym 

mówiliście, jest jeszcze coś co wymaga poprawy? 

-„Może nie współpracę, ale to wsparcie towarzyszące. Myślę, że interesujące byłyby takie 

spotkanie np. związane z komercjalizacją, z kierowaniem projektem badawczym, na takie 

szkolenia mogłyby być zapraszane osoby, które same robiły swoje badania. (…) uważam, że to 

byłoby takie bardzo cenne, aby takie osoby przekazały nam wiedzę praktyczną. Myślę, że 
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know-how byłoby cenne związane z Grantami, pisaniem wniosku, ogólne zagadnienia 

związane z komercjalizacją byłoby cenne. Ponieważ są takie osoby, które przez ten cały proces 

przeszły same i mogą nam wskazać różne takie pułapki, które na nas czekają.” 

Nie macie poczucia, że ta wyższa kadra naukowa poczuła się lekko zagrożona przez wasze 

projekty? 

-„Zawsze to po tamtej stronie była pałeczka…” 

- „Ja myślę, że nie, bo prowadząc takie badania jest większa szansa, że zostaniemy przez tą 

firmę  podebrani, że opuścimy to środowisko.” 

Czyli nie macie takiego odczucia, wręcz odwrotne. Tutaj byliście dopingowani, 

Bardzo.  

-„Teraz takich programów stypendialnych dla doktorantów jest bardzo dużo, więc myślę, że 

troszkę się przyzwyczaili do tego.” 

-„Ja miałam zabawną sytuację, bo do mnie zaczęły się zgłaszać osoby aby je zatrudnić.” 

 

Kontynuacja współpracy 

Większość uczestników badania FGI będzie kontynuowała współpracę zapoczątkowaną 

w ramach „Grant Plus”. Może to świadczyć o skuteczności i wysokiej jakości prac doktorantów, 

którzy współpracując z przedsiębiorstwami uzmysłowili przedstawicielom świata biznesu 

potrzebę wykorzystania ich badań w praktyce. 

„Kontakt jest utrzymany i jest pomysł robienia wspólnego projektu. I [ten wspólny pomysł] jest 

teraz na etapie znalezienia dofinansowania.” 

„U mnie na razie chyba współpraca się nie zapowiada, bo zmieniły się osoby, które podpisywały 

list intencyjny [po stronie przedsiębiorcy] i już pomysł który był wcześniej zszedł na dalszy plan. 

Kontakt jest, jak najbardziej (…) i może to kiedyś zaowocować, ale na razie jest to zatrzymane.” 

„U mnie jak jest jakiś problem to jedni z drugimi się kontaktują. Jeśli potrzebują wyników 

badań, które [prowadzimy, a] są jedyne w swoim rodzaju, [to] wtedy zwracają się do nas. A jak 

my potrzebujemy jakiegoś rozwiązania, pomysłu (…) to zwracamy się do nich. I dość często to 

ostatnio następuje, więc myślę, że ta współpraca będzie trwać.”  

„U mnie to podobnie działa. Jak mają jakiś problem to wiedzą, że my jesteśmy.” 

„Mi zaoferowali pracę i z tego skorzystam, bo zaraz skończy się Grant, ale na uczelni też 

pozostaję.”  

„U mnie też mniej więcej na tej zasadzie. Wykonałam bardzo dużo analiz dla przedsiębiorstwa. 

A po zakończeniu projektu oni wprowadzili nowy produkt i wykonywałam część badań, które 
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są niezbędne. Nie na taką skalę, jak wtedy. Otworzyłam im oczy, powiedziałam na co zwracać 

uwagę – niezbędne minimum – i oni w to weszli.”  

„Na razie jestem na etapie opracowywania wyników i publikacji, ale jak ten etap zakończę to 

będę przekazywać [jednej z firm] te wyniki, ale drugi z przedstawicieli z którymi podpisywałem 

list chce mnie zatrudnić – to są całkowicie niezależne projekty. Ale to dopiero po zakończeniu 

projektu „Grant Plus”. Zobaczymy, czy uda mi się to pogodzić z pisaniem publikacji.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 

Czy sądzicie, że Urząd Marszałkowski powinien coś jeszcze zrobić? Takie pytanie 

opiniotwórcze. Czy powinni was wesprzeć we współpracy czy tak jak jest, jest w porządku? 

„Mi się ta współpraca podobała, można było wybrać sobie takie przedsiębiorstwo, [jakie 

najbardziej pasowały do profilu doktoranta.” 

 „Ja myślę, że Urząd Marszałkowski nie byłby w stanie pomóc każdemu [ze względu na liczbę] 

realizowanych [tematów]: to było 240 stypendiów. (…) Ale ogólnie, jeżeli o mnie chodzi, to 

współpraca z Urzędem była w porządku. Nie potrzebowałam od nich większej pomocy, nigdy 

też się nie okazało, że potrzebuję od nich pomocy.” 

„W moim badaniu przepaść merytoryczna, znaczy wybór przeze mnie tematu, mógłby 

w znacznym stopniu uniemożliwić jakąkolwiek pomoc. Ale myślę, że to wsparcie, które zostało 

udzielone, było wystarczające. Bo ono było, nie mogę powiedzieć, że nie. (…)” 

 

Modyfikacja pracy badawczej 

Ze względu na założenia zawarte we wniosku stypendialnym doktoranci wskazali na swoistą 

niemoc w modyfikacji badań ze względu na założone cele i planowane rezultaty. Jednak nie 

brakowało głosów świadczących o dostosowaniu badań pod przedsiębiorstwo badając 

np. inne niż założone wcześniej właściwości. 

„To ogólnie było tak, że przedsiębiorca zażyczył sobie aby zbadać np. stopy pod kątem 

spawalności. Takie badania nie znajdowały się w obszarze moich zainteresowań, ale to 

spowodowało, że dość czasochłonne badania trzeba było wykonać. I właśnie jakby to 

powiedzieć, gdyby nie ten „Grant Plus” nie zbadałbym tych właściwości tylko inne. Niektóre 

problemy badawcze były modyfikowane ze względu np. na własności materiałów.” 

„Myślę, że my nie mamy możliwości modyfikacji. Składamy wniosek, mamy plan badań, mamy 

jakieś postanowienia co mamy zrobić w ramach tego projektu.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 
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 „To było niemożliwe ze względu na założoną pracę. Jednak ten rok projektu nie był czasem 

takim strasznie długim, który by ograniczał cokolwiek. Jak my tam rozmawialiśmy i jakieś 

tematy nam się pokryły np. na temat materiałów gradientowych, to są to tematy, które po 

zakończeniu projektu możemy kontynuować, interesować się nimi.” 

Czyli czas który został narzucony na wasze projekty jest za krótki, by modyfikować te wasze 

projekty? 

[Wszyscy] tak. 

„Szczególnie przy założonym harmonogramie pracy.” 

 

4.3.3. Opinie na temat współpracy 

Największa wartość dodana projektu, według doktorantów, to korzyści związane z kontaktami 

ze środowiska biznesu (współpraca) i środowiska nauki (konferencje, seminaria, szkolenia), 

które mogą zaowocować w przyszłości nawiązaniem szerszej współpracy i pozyskaniem 

kontrahentów. 

„To jest moim zdaniem największa wartość dodana, że my mamy oczywiście kontakty, ale to 

są kontakty naukowe. Wyjazdy na konferencje, przynajmniej w moim przypadku, [wiążą się 

z poznawaniem] przedstawicieli różnych uczelni, a nie przemysłu. A i umówmy się, że 

z doktorantem nie każdy chce (…) rozmawiać. I to jest też bardzo istotne, że dzięki temu my 

mieliśmy prawo głosu i mogliśmy się jakoś przebić.” 

„Właśnie wydaje mi się, że te pieniądze dużo robią. Większość firm odstrasza, jak chce się od 

nich pieniądze, a tak jak my mówimy, że dysponujemy jakimś tam budżetem  i to niemałym, to 

wtedy oni chętniej chcą pomóc. Mogą coś dać, ale jeżeli chodzi o gotówkę na zakup czegoś, 

to ciężej jest.” 

„Myślę, że to są ważne dla nas kwestie (nawiązanie kontaktów) i sądzę, że te firmy może kiedyś 

będą miały budżety i będą mogły się zwrócić do nas z prośbą o wykonanie wspólnych badań. 

I tak np. jest w moim przypadku, gdzie proces komercjalizacji nie jest możliwy przy planowaniu 

przestrzennym. Nie mogę też powiedzieć, że nie znam praktyki, bo zdarzyło mi się pracować 

na uczelni i w biurach, więc to jest bardzo powiązane. Ale (..) w praktyce [dzięki projektowi] 

miałam szansę wykonywać dużą ilość analiz przestrzennych. Myślę, że to, co jest największą 

zaletą tego projektu w moim przypadku to, to że sam inwestor, właściciel biura 

architektonicznego stwierdził, że takie badania są potrzebne i on w ramach swojej firmy 

chciałby kiedyś je kontynuować.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 
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A powiedzcie mi gdyby był taki moment, że dostajecie informacje, że jest Grant Plus, ktoś by 

nie przystąpił do tego projektu, nie złożył by wniosku? Czy wszyscy byście złożyli jeszcze raz?  

[Wszyscy] tak.  

„Korzyść finansowa jest niezwykle dobrą motywacją. Tutaj, w tym projekcie, jest jeszcze 

motywacja, że będzie się coś tworzyć współpracując z przedsiębiorstwami. Natomiast jeśli 

chodzi o wpływ na gospodarkę na Dolnym Śląsku, to jeżeli mielibyśmy te pieniądze przeznaczyć 

na badania, to jest to kropla w morzu potrzeb, bo badania są dużo, dużo droższe. Nakłady 

na testowanie powinny być dużo większe, większość z nas nie pokrywała z własnej kieszeni 

badań, a cały ten koszt ponosiły jednak uczelnie, które nie pozwalały na realizację niektórych 

prac badawczych u siebie. Więc jeżeli chodzi o motywację, zatrzymania młodych ludzi 

w regionie to jest jak najbardziej korzystne, natomiast żeby pomyśleć jeszcze o tym aspekcie 

finansowym, który uczelnie poniosły.” 

Doświadczenia 

Doktoranci jednomyślnie wskazywali na cenne wartości w postaci nowych doświadczeń, które 

są zróżnicowane ze względu na rodzaj wykonywanych działań i profil działalności 

przedsiębiorstw, z którymi współpracowali. 

„No na pewno tak, [ponieważ] część tych prac [jest] stricte merytoryczna. Jechałam do 

przedsiębiorstwa, gdzie widziałam jak to wszystko się produkuje. Mogłam wcześniej coś tam 

poczytać, ale wiadomo: nie wszystko, bo każda firma ma jakieś swoje know-how którego nie 

zdradza. O tą wiedzę na pewno jesteśmy bogatsi.” 

„Myślę, że jeszcze ważne jest to, że np. udzielam się często na konferencjach, mam zaszczyt 

występowania z prezentacją. Mówię o tym, co powstało przy współpracy z firmą. Zazwyczaj 

przyjeżdżają doktoranci przedstawiają zakres badań, wykresy, wnioski. Wszyscy tak 

posłuchają, kiwają głowami, czasami ktoś zada pytanie. Ale wtedy to był taki: a gdzie, a jak, 

a po co w ogóle, co to za program.” 

„Nabyłam więcej wiedzy praktycznej. Wcześniej byłam tylko na uczelni, a teraz zajmuję się 

rzeczami, z którymi wcześniej nie miałam styczności. Dosłownie można było zobaczyć coś od 

kuchni, bo to była sieć gastronomiczna.” 

„(…) Współpraca była głównie z Akademią Medyczną i tutaj [liczyła się] ta wiedza 

merytoryczna przede wszystkim. Wiadomo, że mogłyśmy wejść na salę operacyjną zobaczyć 

jak kroją człowieka, ale mogłam to też zobaczyć na studiach. Także sam projekt nie dał mi 

takiej możliwości. Na pewno dał mi bardzo dużą wiedzę merytoryczną, pozwolił uzyskać 

kontakt z lekarzami. Współpraca na pewno jest ściślejsza niż gdybym „weszła z ulicy” 

i powiedziała: cześć jestem doktorantką z Politechniki. To raczej byłaby reakcja: co ty tu robisz. 

Także tutaj [największy nacisk położyłam na] na podwyższenie wiedzy.” 
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„O wiedzy merytorycznej to nawet nie mówię, bo to oczywiste. Przez dołożone tutaj zadania 

badawcze, każdy z nas poszerzył swoją wiedzę. (…) U mnie jeszcze jestem bogatsza o zgłoszenie 

patentowe. Teraz to trwa, i trwa, i trwa i jeszcze potrwa.”  

„Myślę, że się też taką pewność siebie nabrało. Bo nie jest już się tylko jakimś tam doktorantem, 

ale też partnerem projektowym. Jak się z takiej pozycji zaczyna rozmawiać, to lepiej jesteśmy 

w stanie przekonać do swoich pomysłów i badań. (..)[Wzbogaciliśmy się o] kontakt 

z przemysłem - już nie siedzimy tylko z nosem w książce.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 

Nastawienie uczelni i instytutów naukowych  

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców i doktorantów, nastawienie uczelni i instytutów 

zależało w głównej mierze od podejścia konkretnych osób do tematu. Doktoranci 

uczestniczący w badaniu FGI zarówno na pomoc i pozytywne nastawienie, jak i zupełnie 

obojętne podejście do tematu. 

„Z jednej strony uczelnia się cieszy, (…) ale z drugiej strony to się też wiąże z tym, że będziemy 

korzystali z aparatury. Chodzi tutaj o czas i o dostęp do zasobów. Także pod tym kątem 

jesteśmy na pewno jakimś obciążeniem, ale to jesteś z samego faktu robienia tam doktoratu. 

Także myślę, że nie było to jakieś specjalnie dodatkowe obciążenie dla uczelni.” 

„U mnie nikt nie wiedział właściwie, że coś takiego dostałam, może poza jakimś tam gronem 

bardzo okrojonym. (…)  Wiem tylko, że to na pewno poszło do jakiegoś raportu, ale aby 

fajerwerki z tego powodu, to nie powiem, ale to też nie było uciążliwe.” 

„Jak ja wykonuje wszystko sama, to nie ma takiej potrzeby, żeby wszyscy wiedzieli 

[o badaniach]. Wszyscy mi też się nie chwalą jakie projekty, jakie wnioski składają. To jest 

trochę indywidualna praca. Znaczy promotor wie, ciężko żeby nie wiedział. Dobry promotor 

wie o wszystkim. Ale reszta współpracowników to myślę, że nie ma takiej potrzeby. Jak chcą 

wiedzieć to się dowiedzą.” 

„Jak ktoś robi ten projekt na prawo i lewo to wiadomo, że każdy wie, a jak się nie wychyla to 

nie wiedzą.” 

„Później w osiągnięciach wpisujemy i tyle.” 

(Źródło: FGI z doktorantami) 

 „Generalnie jest pozytywne nastawienie, na początku się o tym pamięta, później się zapomina. 

Jak przychodzi rozliczenie to znowu się do niego wraca.” 

 Mówiliście, że jednym z głównych aspektów wzięcia udziału w projekcie jest podniesienie 

wiedzy.  
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„Tak.” 

Ja rozumiem, że tutaj w sensie transferu wiedzy tym bardziej wiedza poszła w górę, czy tak? 

Transfer został przekazany z przedsiębiorstwa do was. 

[wszyscy] No tak. 

 

4.4. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami przedsiębiorstw 

4.4.1. Komercjalizacja 

Wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników B+R  

Przedsiębiorcy jednomyślnie wskazali na trudności i problemy komercjalizacji wyników B+R 

w Polsce oraz bariery instytucjonalne, które skutecznie zniechęcają do tego typu aktywności. 

„Osobiście, w Polsce nie zauważam takiego wpływu. Niedawno sam kończyłem studia i z opinii 

doktorów i profesorów wiem, że ten kontakt jest utrudniony przez biurokratyzacje. Widzę 

potencjał w tym programie poprzez uzyskanie pieniędzy na posiadanie własnego 

innowacyjnego produktu. To jest dobry biznes dla firm.” 

„(…)Jeszcze nie widziałem firmy, która byłaby rzeczywiście zainteresowana innowacyjnością. 

Problem jest tego typu, że w Polsce nie ma małych i średnich firm, które należą do kapitału 

polskiego. Nasze działania na poziomie badań i rozwoju ich nie interesują.  Mają własne środki 

rozwojowe u siebie w kraju. Podam przykład: w tej chwili prowadzimy od pięciu lat duży 

projekt, którego celem jest opracowanie nowych źródeł światła. Miały to by być materiały 

wzbudzane diodami święcącymi. Pomimo wysiłków, nie udało się znaleźć firm, które byłyby 

zainteresowane przynajmniej przetestowaniem wyników. Duże firmy, które zajmują się 

produkcją źródeł światła, nie są zainteresowane. Udało nawiązać się kontakt z mniejszymi 

firmami. Jedna z tych firm, usiłowała wprowadzić na rynek źródła światła, które byłyby 

sterowane pilotem zmieniając barwę, natężenie światła, lokalizację w pomieszczeniu. To już 

jest komercjalizowane na świecie, ale w Polsce nie jest to jeszcze rozpowszechnione. Problem 

był taki, że właściciel tej firmy wychodził z założenia, że koszt badań naukowych, które on by 

mógł podać jako wejście do projektu, żeby uzyskać pieniądze i środki, [jest zbyt wysoki]. Były 

to kwoty rzędu kilku tysięcy złotych, podczas kiedy realny koszt tego typu badań jest na 

poziomie milionów.  Na proces komercjalizacji potrzeba czasu.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Korzyści  

Przedsiębiorcy, w odróżnieniu do doktorantów, wskazywali częściej na wymierne korzyści jak 

np. korzyści finansowe i patenty, jednak nie brakowało głosów tożsamych, czyli korzyści 

w postaci doświadczeń i wymiany wiedzy.  
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„(…) Uważam, że tego typu badania są potrzebne. Doktorant, który zaczyna kilkuletni cykl 

pracy doktorskiej, musi się w jednostce macierzystej wywiązać z wyników naukowych. Trzeba 

pokazać wynik w postaci naukowej. Nie ma środków na badania aplikacyjne i zachęty dla tego 

człowieka, by usiłował odejść od pomiarów do rzeczy, które byłyby przydatne praktycznie.” 

„Widzę korzyść finansową. Zarówno dla doktorantów, poprzez możliwość wprowadzenia 

jakiegoś produktu, który stworzyli przy pomocy uczelni na rynek, co wiąże się z patentem [jak 

i dla przedsiębiorstw].” 

„Z patentem jest też problem finansowy. Jeśli człowiek opatentuje na Politechnice „coś tam”, 

to dla Pana przestaje to być interesujące, bo właścicielem patentu jest ktoś inny. Żeby Pan 

mógł wykorzystać ten patent, będzie musiał Pan płacić. Najlepiej by było, gdyby młody 

człowiek zaczynał realizować projekt i byłby Pan tym zainteresowany. Myślę, że głównym 

celem Pana i jego byłoby to, czy uda się opatentować rozwiązanie, którym się Państwo 

zajmujecie i jeżeli tak, trzeba to robić wspólnie z tym człowiekiem. Nawet bez uczelni, bo tam 

nie ma szans, by cokolwiek załatwić. Tego typu własność wiąże się z poważnym zyskiem. 

Poziom cywilizacyjny i techniczny w kraju jest ubogi w porównaniu z krajami Unii. Nie ma innej 

metody, jak tego typu działania, by wyrównać te różnice cywilizacyjne. Aktualne wyniki 

komercjalizacji nie są  zadowalające. To nie znaczy, że te pieniądze przepadają. Problem też 

jest z tym, że zdolni ludzie kiedy kończą studia wyjeżdżają z kraju.”  

„Wiadomo, jest to doświadczenie przy wprowadzaniu nowych rozwiązań.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Ekonomiczne efekty realizacji grantu dla Państwa przedsiębiorstwa? 

W moim przypadku, to się opłacało. Nie był to wielki zysk, ale dzięki temu zgłosiły się do mnie 

kolejne trzy osoby z uczelni. Poczta pantoflowa zadziałała.  

Takich korzyści mieć  nie możemy, gdyż to od nas są doktoranci. Gdzieś swoją wiedze musimy 

sprzedać, jeśli chodzi o aplikacje. Doktorant w projekcie może wykorzystać jakieś materiały 

np.: na zakup odczynników, uzyskać środki na komputeryzację i bazę danych. To nie są 

gigantyczne finanse, ale są.  

Czy wsparcie finansowe doktorantów przyczyniło się do rozwoju gospodarczego 

województwa? 

Uważam, że innowacyjność w Polsce jest bardzo niska. Myślę, że każde działanie, jakie w tym 

obszarze robimy, jest pomocne, [ponieważ] z tego poziomu, na jakim jesteśmy [wszystko] 

działa w kierunku [jego] podwyższenia. Natomiast, gdyby ktoś mnie zapytał w jakim  stopniu, 

to nie potrafiłbym na to odpowiedzieć. Uważam, ze te działania są potrzebne, natomiast nie 

potrafię powiedzieć, w jakim stopniu mierzyć innowacyjność w skali województwa.  

Czy takie same rezultaty można by było osiągnąć bez wsparcia finansowego? 
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Myślę, że nie. Nie potrafię powiedzieć, jak Politechnika sobie z tym radzi. Jeśli chodzi 

o jednostkę, którą ja reprezentuję, to uważam, że te pieniądze są dobrze wydane. Bez tego 

działania [kroki podjęte] w kierunku innowacyjności, czy praktyki, byłby o wiele bardziej 

ubogie.  

4.4.2. Model współpracy 

Czas trwania współpracy 

Czas trwania współpracy był dla przedsiębiorców zupełnie bez znaczenia. Istotną rolę 

odgrywały wyłącznie efekty współpracy i nie ważne czy doktorant przy współpracy 

z przedsiębiorstwem zrealizował swoje zadania w dwa tygodnie czy w 12 miesięcy. 

„Pamiętam, że w momencie kiedy kończył się jeden projekt, to doktorant mógł wystąpić 

z następnym.” 

„Mówimy o dwunastu miesiącach. Jeżeli człowiek piszący projekt jest na tyle rozgarnięty i ma 

świadomość, to można w ciągu tego czasu go wykonać. Projekty, które są w Narodowym 

Centrum Nauki  [trwają 24 miesiące]. Są to badania podstawowe i w ciągu dwóch lat można 

jakieś badania zrobić, opublikować prace, ale jak dochodzi to badań aplikacyjnych to dwa lata, 

[to czas] jest bez sensu. Jeżeli młody doktorant jest dobry, to jest ok, ale często trafia 

w środowisko, które nie jest mu przychylne.” 

„To, co realizowałem, było robione przez dwa tygodnie. Tyle [czasu] byłem zaangażowany 

w tym projekcie. Robiłem tylko badania pomiarowe, a w [analizie i wykorzystaniu] wyników 

badań nie brałem udziału. Jeżeli firma miałaby uczestniczyć w takich badaniach, to ciężko mi 

powiedzieć [czy ma to dla przedsiębiorstwa sens]. To też pewnie jest uzależnione 

od przydatności.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Kontynuacja współpracy 

Czy z osobą, z którą miał Pan okazję współpracować, dalej Państwo współpracujecie? 

Tak. Ostatnio wykonywała kolejny przyrząd.   

4.4.3. Opinia na temat współpracy 

Działania w celu wyeliminowania barier oraz wsparcie przez Urząd marszałkowski tego typu 

współpracy 

Wśród głosów dotyczących barier oraz wsparcia doktorantów dominowały te, które dotyczyły 

zbyt wysoko zaawansowanej biurokracji w Polsce oraz trudności z pozyskaniem 

dofinasowania. Pomoc Urzędu Marszałkowskiego, zdaniem przedsiębiorców, powinna 

polegać kojarzeniu partnerów, co stanowi obecnie największy problem dla doktoranta 

związanego głównie ze środowiskiem naukowym. 
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„Na pewno biurokracja.” 

„Zgodzę się z Panem. Moim zdaniem wykorzystanie niektórych środków, które zostają 

przyznane, mogłyby być  łatwiejsze.” 

„W momencie, kiedy doktorant ma środki i pomysł, należałoby znaleźć pomoc (..), by ułatwić 

mu znalezienie partnera. Gdyby dało się tą listę rozszerzyć na tyle, by doktorant zamiast robić 

rozeznanie piechotą, miał wszystko gotowe, by nie tracić czasu [to byłoby bardzo pożyteczne]. 

Inicjatywa często należy do doktoranta, a nie firmy.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

 

Efekty i korzyści wynikające ze współpracy między doktorantem, a przedsiębiorcą 

Przedsiębiorcy, jako korzyści wynikające bezpośrednio ze współpracy z doktorantem, 

wskazywali doświadczenie i nabywanie nowych kontaktów oraz możliwość nakierowania 

doktoranta na ścieżkę rozwoju. 

”Oprócz korzyści finansowych, jest to doświadczenie i nabywanie nowych kontaktów. Może 

umożliwić im w przyszłości jakąś karierę, nie tylko naukową, ale też zawodową.” 

„Moim zdaniem, dla doktoranta największą korzyścią jest uzyskiwanie samodzielności 

finansowo-zawodowej. Jeżeli doktorant nie jest specjalnie wybitny, to on polega na mnie: ja 

znajdę mu temat, pomogę wytworzyć materiał, opublikować wyniki i on faktycznie jest 

studentem [a nie doktorantem]. W momencie, gdy dostaje projekt, dostaje na to pieniądze, to 

musi wykazać inicjatywę polegającą na znalezieniu partnera, musi napisać projekt sam, 

finansowo projekt rozliczyć nie powodując żadnych konfliktów, bo uzyskuje pewną 

samodzielność na rynku. To jest dla niego najważniejsze.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Co do jednego wszyscy jesteśmy zgodni, że uczestnictwo w projekcie pozwala na podniesienie 

wiedzy i umiejętności. Dla jednej i drugiej strony transfer wiedzy jest efektywniejszy.  

Jakie jest nastawienie uczelni i instytutów naukowych do tego typu współpracy? 

Widzę, że dyrekcja instytutu naukowego popiera oburęcznie składnie tego typów wniosków. 

Uważamy, że uzyskanie takiego projektu jest sukcesem doktoranta i pracownika. Nic więcej 

nie możemy zrobić, jedynie zachęcać i proponować.  

Pan, jako reprezentant Instytutu, się pod tym podpisuje, a uczelnia?  

Tego, to ja nie wiem. Tutaj miarodajny byłby ktoś z Politechniki Wrocławskiej i to nie promotor 

poszczególnego doktoranta, tylko ktoś, kto zajmuje się zagadnieniem kontaktu z przemysłem 

i innowacyjnością.  
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Nie wiem jak Politechnika, ale, Dziekan mojego Wydziału  bardzo ambitnie i energicznie działał 

w tym kierunku, więc myślę, że ma podejście pozytywne i wspiera takie inicjatywy.  

4.5. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z grupą mieszaną 

4.5.1. Komercjalizacja 

Grupa mieszana – doktoranci wspólnie z przedsiębiorcami stwierdzili, że istnieją pewne 

trudności w przypadku finansowania badań bezpośrednio przez przedsiębiorstwa.  

„Ja jestem z branży – można powiedzieć specyficznej: zoo-techniczno – przyrodniczej. I tutaj 

na pewno ciężej jest o jakieś zainteresowanie przedsiębiorców i uzyskiwanie grantów. 

Z autopsji mogę to powiedzieć, będąc doktorantem już 4 roku, troszkę się tych wniosków 

napisałam i wydaje mi się, że w mojej branży, kierunki techniczne cieszą się większym 

zainteresowaniem. Przedsiębiorcy sami szukają doktorantów, którzy wykonują badania – ma 

to na celu skomercjalizowanie badań. W moim sektorze jest to mało popularne i znikome. 

W moim przypadku wszystko idzie dobrze, nie wiem jeszcze jak to się skończy, ale 

przedsiębiorca jest zainteresowany wynikami badań, które są jeszcze na etapie 

dopracowywania. Ale mam pozytywne odczucia.” 

„Właśnie u nas jest tak, że jeżeli jest jakiś przedsiębiorca, to on ma przy sobie własne 

laboratorium. Jeśli chodzi o doktorantów i naukowców, to u nas nie ma łączności między nami, 

ponieważ jeśli firma już chce naukowca, to idzie tam na stałe.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Czy łatwo znaleźć Wam firmy, które sfinansują wam przeprowadzanie badań? 

Przeprowadzanie badań musimy finansować z częściowo własnych środków. Firmy finansują 

tylko część wydatków. Jest tak, że ludzie chcą pomóc, ale każdy tam dokłada jakąś małą część 

i trzeba się strasznie dużo nadzwonić by uzyskać coś takiego. 

Każdy przedsiębiorca patrzy pod kątem korzyści, jakie będzie czerpał z naszych badań. My 

jesteśmy tylko najtańszym narzędziem, aby uzyskać jak najlepsze wyniki, jak najmniejszym 

kosztem. 

Zainteresowanie, jeśli chodzi o wyniki, które uzyskamy, jest bardzo duże i fajnie ta współpraca 

wygląda. Ale są pewne problemy z udzielaniem pomocy finansowej. 

Ja jestem z branży nawozowej, więc zainteresowanie mam większe niż [uczestniczki badania] 

koleżanki. Firm nawozowych jest dużo w Polsce i dobrze stoją finansowo. Oni bardzo chętnie 

pomagają, ale niekoniecznie z własnej kieszeni. Bardzo chętnie wchodzą w (…) konsorcja. 

Pytanie, gdzie my mamy te wnioski składać, bo w przypadku (…)  nauk technicznych i przyszłego 

wdrożenia to NCN już odpada, NCPiR to tak jest różnie to bywa i tak samo z firmami. Samo 

napisanie wniosku to pół biedy, ale potem jeśli chodzi o pisanie patentu, to trzeba przejść przez 

mękę. Istnieją problemy z uznaniem tego, kto jest właścicielem patentu. 
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Ja tutaj nie wiele mogę powiedzieć dlatego, że z osobą, z którą współpracowałam, miałam 

niewielki kontakt i wszystko odbywało się drogą mailową. [Doktorant był] z Uniwersytetu 

Przyrodniczego. Ja użyczyłam tylko sprzęt i umożliwiłam wypróbowanie jakiegoś tam zestawu, 

no i na tym kontakt się urwał. Wiem, że to był końcowy etap badań tej pani do jej doktoratu. 

Ona skończyła ten doktorat i nie sądzę, żeby coś dalej z tego wyszło. Raczej badania nie zostały 

skomercjalizowane. Mam bardzo małą firmę, o bardzo ograniczonej tematyce. Raczej nie 

byłabym zainteresowana kontynuacją współpracy. 

My, jako KRUS, jesteśmy jednostką budżetową i mamy pieniądze w kwocie bardzo mizernej. 

Do tego mamy działania ustawowe, a w nich nie ma zapisanej informacji o współfinansowaniu. 

Jeśli natomiast zgłaszają się do nas doktoranci, to jesteśmy dla nich bardzo życzliwi. 

Udostępniamy im wszystkie materiały, statystyki, mamy informacje na temat wypadkowości 

na Dolnym Śląsku i nie tylko. Myśmy też współpracowali z doktorantem, z którego 

doświadczenia korzystaliśmy. My możemy tylko służyć pomocą ze strony technicznej. 

Jestem z Uniwersytetu Przyrodniczego. W naukach środowiskowych, jeśli chodzi 

o komercjalizację wyników, to najczęściej te rzeczy nie zarabiają. Te rozwiązania mogą 

przeciwdziałać, ograniczać szkodę, ale nie zarabiają. Nie ma też przedsiębiorców, którzy 

mieliby na tym zyskać. Po drugie, analizy w środowisku zjawisk przyrodniczych wymagają dużo 

czasu. Ale pomimo tych przeciwności, przedsiębiorca z którym współpracowałem otrzymane 

wyniki może nie skomercjalizował, ale (…) z [opracowanej przeze mnie] metodyki teraz 

korzysta do swoich celów zarobkowych. 

Korzyści dla doktorantów i przedsiębiorców 

Każdy z przedsiębiorców oraz doktorantów wskazywał na zróżnicowane korzyści wynikające 

ze współpracy: 

„Dla doktorantów jest to pewnego rodzaju sława, promocja, nobilitacja. Jeżeli idą za tym zyski 

finansowe, to też jest zarobek. To są przyczyny do dalszej pracy zawodowej w ramach uczelni. 

Dla przedsiębiorców zysk jest największą zaletą (…).”  

„Można wprowadzić coś nowego, czego wcześniej nie było, a może to się okazać bardziej 

korzystne [czyli ważny jest aspekt marketingowy].” 

„No i ten aspekt finansowy. Dobrze by było, gdyby z tego były pieniądze i dla naukowca i dla 

przedsiębiorcy.” 

„Ja się zajmuję żywnością funkcjonalną, więc jeżeli ja stworzę lepszą żywność niż ta, która jest 

w sklepie, to oprócz zysku dla producenta, obecny będzie również zysk dla konsumenta, 

ponieważ ten, kto taki produkt kupi, będzie zdrowszy. Zależy nam na tym, żeby dzięki naszym 

wynalazkom polepszyć świat. Robimy to po coś, mamy w tym działaniu swój cel, ale również 

chcemy to działanie skomercjalizować.” 



 

 
 

St
ro

n
a1

0
2

 

„Firma może się rozwijać, może prowadzić jakieś działania skomercjalizowane. Liczyłam na to, 

że jeżeli ta osoba skorzysta z produktów mojej firmy, to gdzieś to pójdzie w świat, że to jest 

dobre i dobrze się sprawdza i ktoś może to zamówi ode mnie. To może nie jest [stricte] 

komercjalizacja, ale zdobywanie nowych klientów.” 

„[Efektem takich projektów jest] podnoszenie (..) poziomu nauki w danej dziedzinie 

i podnoszenie pozycji Polski na arenie światowej nauki. Przedsiębiorca może dodatkowo 

pochwalić się tym, że jest bardzo otwarty na takie działania i to też jest pewna forma promocji 

danego zakładu, przedsiębiorstwa.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Wsparcie finansowe 

Doktoranci najczęściej wskazywali na możliwość kontynuowania/rozpoczęcia badań 

w związku ze wsparciem finansowym, które pozwalało na skoncentrowanie się na badaniach 

i pracy doktorskiej, kosztem pracy zarobkowej. 

„To bardziej chodzi o to, że ktoś w nas wierzy, że dostaliśmy jakieś pieniądze. Zanim ten cały 

proces się skończy, to minie naprawdę dużo czasu, bo tego się nie da w rok skończyć. Zaletą 

jest też to, że można mieć kontakt z przedsiębiorcami. Wiadomo, że raz ten kontakt się urywa, 

ale innym razem jest kontynuowany. Można poznawać coraz to nowych przedsiębiorców.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Gdyby nie było wsparcia finansowego, to bylibyście w tym samym miejscu, w którym 

jesteście? 

Ja bym miała badania, [ale] na mniejszą skalę, ponieważ mamy takie granty wewnętrzne 

z uczelni. Część narzędzi też dostaje za darmo. Ale do tego dochodzi jeszcze moja ciężka, 

wytężona praca. 

To daje nawet też komfort taki, że mam pieniądze  żeby zapłacić komuś za coś. 

 Ja wsparłam w jakimś tam procencie doktorantkę użyczając jej sprzęt i odczynniki. 

Ja natomiast dostałam materiał badawczy. 

Czy to jest tak, że bez wsparcia finansowego, bylibyście państwo w tym samym miejscu, 

w którym jesteście? Czy bylibyście ubożsi o wiedzę?  

Wiadomo, jaka jest specyfika pracy na uczelni. Jeśli zakład ma swoje pieniądze i składa wnioski 

o granty to jest prężny w swoich działaniach. Ja znalazłam się w takim punkcie, że tych 

pieniążków nie było. Zasilenie z „Grant Plus” umożliwiło mi start z etapu, na którym 

zakończyłam wcześniej badania. Dodatkowo, współpraca z przedsiębiorcami oraz instytucjami 

naukowymi umożliwiła mi rozwój tej części moich badań, której na pewno na tym etapie nie 

zrobiłabym samodzielnie. W moim przypadku zarówno środki finansowe, jak i stała 
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współpraca z przedsiębiorcą i innymi jednostkami naukowymi pomogły mi przejść te 12 

miesięcy jak najbardziej na plus. 

Ja w pewnym momencie musiałam liczyć tylko na finansowanie zakładowe i te środki 

wystarczały tylko na bardzo podstawowe przybory. Sporą część badań finansowałam też 

z własnej kieszeni. „Grant Plus” bardzo mi pomógł i ten okres był naprawdę intensywnie 

wykorzystany. 

Myślę, że [bez dofinansowania] musiałbym zmienić moją koncepcję badań, tak aby była ona 

bardzo nisko kosztowa. 

4.5.2. Model współpracy 

List intencyjny 

„[List] zawierał tylko dwa podpunkty. Pierwsze to było takie dane jednostki technicznej, a 

drugie to było merytoryczne. (…) [był też] dodatkowy podpunkt, że można do listu intencyjnego 

dołączyć szerszą formę współpracy. Wydaje mnie się, że jeśli firmy chcą w ten sposób 

współpracować to korzystają z tego podpunktu chętnie.” 

„Zabrakło mi ze strony (…)  doktoranta, takiego odzewu ostatecznego (…), tj. poinformowanie, 

czy badania się udały.” 

„Ja uważam, że to[list intencyjny] jest taka podstawa.” 

„Wydaje mi się, że ta forma listu intencyjnego nie odstrasza ani przedsiębiorcy, ani 

doktoranta.” 

„Ale to chyba też się zmieniało, bo koleżanka brała udział w poprzednim programie, to wtedy 

było porozumienie. (…) List intencyjny nie jest natomiast aż w takim stopniu zobowiązujący.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

A czy bez listu intencyjnego, moglibyście w taki sprawny sposób realizować współpracę? 

To zależy pewnie od stron współpracujących. W takiej sytuacji trzeba by było polegać na 

zaufaniu. A tak, to jak mamy papier, to mamy też „podkładkę”. 

Wydaje mnie się, że on [list] jest istotny z tego względu, że mamy tam zapisane, że mamy 12 

miesięcy i przez ten okres my faktycznie musimy działać. 

My, jako jednostka budżetowa, zawsze mamy papier, ten dokument, żebym udostępniła 

wszystkie niezbędna informacje. Myślę, że to jest dobre. Bo wcześniej było porozumienie, ale 

ono było obszerne. 
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Czas trwania współpracy 

„Ja nie mam nic do zarzucenia (..) współpracy z firmą, z którą miałem kontakt. Współpraca 

przebiegła w taki sposób, jaki zakładaliśmy.” 

„U mnie też współpraca wyglądała bardzo fajnie. W każdej chwili można było zadzwonić do 

firmy, zapytać, gdy miałam jakieś wątpliwości. [Istniała] nawet możliwość uzyskania porady 

od praktyka. Było również zainteresowanie ze strony firmy badaniami, które prowadzę oraz 

wynikami, które mogę uzyskać. Może również komercjalizacja w przyszłości. 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

Ile takie projekty powinny trwać? 

Zależy od dziedziny. W mojej branży takie doświadczenie trwa pół roku. Plus potrzebuję jeszcze 

kolejnych kilku miesięcy na pracę w laboratorium i kolejny okres czasu mija w oczekiwaniu na 

publikację wyników badań. 

Większość z nas nie osiągnęła zamierzonych celów, czyli komercjalizacji swoich projektów. Ten 

proces jest w tak krótkim czasie nie jest możliwy do osiągnięcia. Z tych osób, które znam 

nikomu się nie udało. To wszystko też zależy od dorobku naukowego, bo jeśli ktoś już ma taki 

dorobek naukowy i potrzebuje tylko osoby, która mu to wszystko sfinansuje, to jeśli mamy te 

12 miesięcy tylko na to żeby skomercjalizować produkt to jak najbardziej, może to się udać. 

Natomiast tak jak my, doktoranci, którzy jesteśmy jeszcze w trakcie badań, to wydaje mi się, 

że taki okres jest za krótki. Taki okres według mnie powinien trwać 3 do 5 lat. To też zależy od 

branży. 

Pani powiedziała bardzo dobrą rzecz, że to musi być współpraca różnych jednostek. Jedna 

osoba nie da rady tego wszystkiego zrobić. Chyba, że jest dobry promotor, dużo pieniędzy 

i dobry temat. 

Generalnie oprócz publikacji chodzi tu również o patenty. Rok to [czas] niemożliwy [do 

komercjalizacji wyników badań]. To wystarczy na samo zgłoszenie [patentowe]. 

No tak, cała procedura jest długa. Czasami to trwa nawet dłużej od projektu. 

Jeśli mamy jakiś produkt, to trzeba go najpierw opatentować, a dopiero później się publikuje 

cokolwiek. To utrudnienie dla osób, które chcą skomercjalizować w przyszłości ten produkt. Nie 

mogą one publikować, bo nie można, dopóki nie ma patentu. Nie ma patentu, też się nie 

rozwijamy, bo nie możemy informować o takich rzeczach. 

Czy były jeszcze jakieś inne działania, których ze względu na ograniczenia czasowe nie można 

było zrealizować w tym czasie? 

Sezonowość badań. Jeżeli „Grant Plus” wystartował w październiku, a moje badania wymagają 

deszczu, czyli wiosny, lata, jesieni – odpadał cały kwartał. Potem, w tym okresie, w którym ja 

mógłbym realizować moje badania, nie można było powtórzyć tego [badania]. 
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Uzyskanie jakiś rezultatów na t[wcześniejszym] etapie, które uniemożliwiły mi przejście do 

kolejnego etapu. Uzyskałam wyniki, które nie były dla mnie pożądane i okazało się, że reszta 

badań nie ma sensu. Trzeba było obrać inny kierunek, to z kolei narzucało większe tępo pracy 

i zmniejszało jakby czas realizacji badania. 

Zawsze coś może wypaść, mnie się na przykład przesunął początek badań o miesiąc. 

Nie wiem czy dłużej. Przydałoby się jeszcze jakieś [wsparcie] do tego projektu. Przydałoby się 

wsparcie, które pomogłoby rozapoznać rynek, aby ktoś inny pomógł, podpowiedział gdzie nasz 

produkt można zagospodarować. 

Kontynuacja współpracy 

„Ja miałam firmę, z którą cały czas kontynuuję współpracę.” 

„Kontynuuję współpracę. Ja współpracowałem z geodetami, którzy posiadali nowoczesny 

sprzęt. Jeżeli wpadnę na jakiś pomysł nowych badań, to jesteśmy w stanie coś zrobić wspólnie, 

dogadać się. Dla tej firmy jest to zarówno promocja, jak i forma sprawdzenia własnego sprzętu. 

Ja utrzymuję kontakt i nie ma z tym problemu.” 

„Utrzymuję kontakt, relacje osobowe. Interesujemy się tym, co robi jedna strona i co robi 

druga. Natomiast żeby współpracować nad czymś, to jeszcze nie ten etap.” 

„Jeśli zostanę na uczelni i będę kontynuować moje badania, to firma z którą współpracowałam 

będzie pierwszym ośrodkiem, do którego zwrócę się o pomoc. Ze względu na sympatię 

i sentyment, chciałabym utrzymywać kontakt z tą firmą.” 

„Podpisałam porozumienie z Uniwersytetem Medycznym, więc ciągle jesteśmy w kontakcie. 

Realizujemy wspólnie część badań. Jeżeli chodzi o firmy, które chciały skomercjalizować ten 

produkt, to nadal jesteśmy w kontakcie. Docelowo chciałabym skomercjalizować swój 

produkt.” 

„Miałam 2 firmy i one głównie wsparły mnie merytorycznie i myślę, że jeżeli będę potrzebowała 

pomocy, to na pewno się do nich odezwę. Z drugim zakładem nadal współpraca istnieje, jednak 

jeśli chodzi o przyszłe wdrożenie to niekoniecznie [jest ono możliwe], bo firma jest zbyt mała.” 

„Myślę, że w przyszłości również będziemy starali się pomagać doktorantom i wspierać ich 

założenia. Ja się prywatnie też zaprzyjaźniam z niektórymi doktorantami i bardzo angażuje się 

w niesienie [im] pomocy.” 

„Ja też jestem otwarta na dalszą współpracę. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w takim 

projekcie, że to się komuś przydało.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 
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4.5.3. Opinia na temat współpracy 

Według uczestników badania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego powinien 

kontynuować projekt z uwzględnieniem drobnych poprawek: 

Jakie działania ze strony UMWD powinny być prowadzone w celu wyeliminowania barier 

i wspierania tego typu współpracy? 

Z tego co wiem, około 4 lata Urząd Marszałkowski był jednym z 3 województw, w których 

podobne programy zostały uruchomione. 3 województwa w skali całego kraju to i tak zrobili 

więcej niż pozostałych 13. 

[Należy] kontynuować ten program. 

Ja bym zmieniła definicję przedsiębiorcy. Dla nas jest strasznie (…) [ograniczające], ponieważ 

hodowca nie jest przedsiębiorcą. 

Chciałem współpracować z Lasami Państwowymi i nie szło tego podłączyć w żaden sposób [z 

definicją przedsiębiorcy]. 

Czasami ma się wrażanie, że ten ktoś nie czytał nawet tego projektu, tylko narzuca coś, co tak 

naprawdę [nie] jest napisane. 

Dla mnie, jeśli chodzi o wskaźniki, które mam wykonać, publikacja w czasopiśmie była trudna 

do wykonania. Jeśli chce coś opatentować to nie mogę opublikować tych wyników. Jeśli 

chcemy komercjalizować to trzeba pamiętać, że to również trzeba w jakiś sposób opatentować. 

Nie dawać do publicznej informacji przed uzyskaniem patentu. 

Z punktu widzenia finansowego najlepiej byłoby gdyby każdy grant dla naukowca przechodził 

przez ręce dziekana. 

To powinny przechodzić? 

Nie. Ale dla nich by było dobrze, gdyby przechodziły. Jeśli doktorant dostaje jakieś pieniądze, 

to przechodzą przez ręce wydziałowe i część tych pieniędzy już tam zostaje. 

Oni by nie chcieli, żebyście dalej robili badania? 

Chcieliby część tych pieniędzy wziąć dla siebie. 

Na etapie rozmów o komercjalizacji produktu z firmą, która była naszym produktem 

zainteresowana, doszło do sporu na temat własności patentu. Czy będzie on własnością 

uczelni, czy firmy. Wszystko się kręci, wiadomo, wokół pieniążków. Pozytywnym rozwiązaniem 

byłoby również zabieranie ze sobą na rozmowy prowadzone z firmami zainteresowanymi 

komercjalizacją produktu właśnie promotora. 

Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy) 

Ale nie uważacie, że to jest transfer tylko w jedną stronę? Do przedsiębiorcy? 

Niby tak, ale co my mamy z tym zrobić. 
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Przedsiębiorcy jednak pomogli, bo mają większe doświadczenie i wiedzą jak to zrobić. 

Z jednej strony wy macie wkład teoretyczny, który został przeniesiony przez przedsiębiorców 

na praktykę z jakimiś sugestiami. Tak? 

Dostęp do dokumentacji też jest [ułatwiony]. 

Też niekoniecznie musi być tak, że ta dalsza współpraca będzie odbywała się akurat z tym 

przedsiębiorstwem, ale dany przedsiębiorca zna innego przedsiębiorcę i tak się to rozszerza. 

Takie właśnie projekty wdrożeniowe, niekoniecznie muszą wiązać się z tym ale mogą pomóc. 

Czyli to takie marketingowe podejście do sprawy jest. Pokaż się z jak najlepszej strony, a polecę 

cię jeszcze gdzieś indziej. 

Wady projektu Grant Plus 

„Czas trwania, czyli to [z czego] się rozliczamy, to było np. za półtora roku. Tu nie chodzi nawet 

o [termin] wypłacania tych pieniędzy. Najwięcej pieniędzy i tak potrzebuję na początek, bo 

wtedy robię to, co wszystko dużo kosztuje, a później [jest] już to opracowanie statystyczne, 

abym wiedziała co z tą wiedzą zrobić. Czyli potrzebuję na to więcej niż rok.” 

„Podzielenie projektu na transze jest (…) uciążliwe, szczególnie początkowo. Ostatnia transza 

jest nie wiem na co, na zapłacenie za publikacje chyba.” 

„Żeby można było dostać kolejną transzę chyba nie trzeba było tam się niczym wykazywać. 

Więc na tej samej zasadzie może być 100% płatności w pierwszym miesiącu i potem trzeba się 

z tego rozliczyć.” 

(Źródło: FGI z przedsiębiorcami) 

4.6. Wywiady telefoniczne (CATI) z przedstawicielami doktorantów 
Wykres 26. Czy przed przystąpieniem do projektu miał/a Pan/i doświadczenie w komercjalizacji badań? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

 

Blisko 9 na 10 (87%) respondentów 

nie miało wcześniejszych 

doświadczeń w komercjalizacji badań. 

Zaledwie 13% uczestników badania 

telefonicznego wspomaganego 

komputerowo przed przystąpieniem 

do projektu miało doświadczenie 

związane z komercjalizacją badań. 

 

Tak
13%

Nie
87%



 

 
 

St
ro

n
a1

0
8

 

Wykres 27. Jakie to były doświadczenia? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

 

Wśród uczestników badania, posiadających doświadczenie w komercjalizacji badań, ponad 

jedna piąta respondentów miała doświadczenia związane ze sprzedażą praw do wynalazku 

prowadzonego w zespole, a mniej niż 10% badanych doświadczenia komercjalizacji badań 

dotyczyły: sprzedaży licencji związanej z wynikami badań prowadzonych w zespole. 

Sprzedaży praw do własnego wynalazku oraz sprzedaży licencji związanej z wynikami badań 

własnych. 

Ponad połowa uczestników CATI (57%) wskazało własne odpowiedzi dotyczące doświadczeń 

z komercjalizacją badań, takie jak: szkolenia, prowadzenie warsztatów, prace związane 

z zastosowaniem nowych metod geofizycznych, wykonywanie zleceń firm, które wymagały 

wiedzy doktoranta, praca projektowa dla banku światowego czy usługi konsultacyjne. 
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Wykres 28. Jak Pana/i zdaniem realizacja działań w projekcie wpływa na możliwość komercjalizacji wyników badań? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Respondenci zapytani zostali również 

o wpływ realizacji działań w projekcie 

na możliwość komercjalizacji 

wyników badań. Zdaniem 

zdecydowanej większości badanych 

(70%), działania w ramach projektu 

raczej ułatwiają proces 

komercjalizacji, 29% stwierdziło, że 

bardzo ułatwiają, natomiast 1 % nie 

potrafiło jednoznacznie 

ustosunkować się do zadanego 

pytania. Żaden z respondentów nie 

udzielił odpowiedzi: raczej utrudnia 

lub utrudnia proces komercjalizacji. 

 

Wykres 29. Z czego wynika Pana/i ocena? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 
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Na pozytywną ocenę wpływu możliwości realizacji działań w projekcie na komercjalizację 

badań wpływa przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwem, 

które wskazało prawie 90% respondentów. Drugą w kolejności przyczyną pozytywnej oceny 

wpływu projektu na możliwość komercjalizacji jest adekwatna do potrzeb badawczych 

wysokość stypendium wskazana przez 46% badanych, w dalszej kolejności respondenci 

wskazywali możliwość uzyskania dodatkowych recenzji związanych z prowadzonymi 

badaniami oraz wsparcie ze strony organizatorów (kolejno 12% i 10% wskazań).  

 

Wykres 30. Z czego wynika Pana/i ocena? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

 

Jako przyczyny mniej pozytywnych opinii dotyczących wpływu projektu na możliwości 

komercjalizacji, doktoranci najczęściej wskazywali zbyt małe wsparcie ze strony 

organizatorów (46%) oraz nieadekwatną do potrzeb badawczych wysokość stypendium 

(20%). Około 10% uczestników badania, jako niezadawalające czynniki wpływające na 

możliwości komercjalizacji, wskazało ograniczone możliwości nawiązania kontaktu 

z przedsiębiorstwem (11%) oraz ograniczone możliwości uzyskania dodatkowych recenzji 

związanych z prowadzonymi badaniami (10%).  
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Wykres 31. Jak Pani/Pan ocenia model współpracy między doktorantem a przedsiębiorcą w projekcie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Ponad 60% uczestników badania 

model współpracy między 

doktorantem a przedsiębiorcą 

w projekcie ocenia bardzo dobrze, 

31% raczej dobrze, a 8% - przeciętnie. 

Żaden z respondentów nie wskazał 

odpowiedzi określającej ten model 

współpracy jako zły lub raczej zły. 

 

Uczestnicy wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo zostali poproszeni również 

o wskazanie, co można zmienić we współpracy, żeby poprawić jej efektywność. Respondenci, 

wśród sugestii możliwych rozwiązań, wskazywali między innymi: raporty, więcej spotkań 

z przedsiębiorcą, uświadamianie przedsiębiorców na czym polegają badania, bazę 

przedsiębiorców udostępnianą przez uczelnię, benefity dla przedsiębiorców, zmniejszenie 

biurokracji, przedłużenie współpracy z dodatkowym dofinansowaniem, możliwość nawiązania 

współpracy z terenu poza województwem dolnośląskim, zachęcenie przedsiębiorców do 

aktywnego udziału w projekcie, gratyfikacja projektów czy telefoniczne konsultacje. 
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Wykres 32. Czy ma Pan/i zamiar kontynuować współpracę z przedsiębiorstwem? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Aż 85% respondentów zamierza 

kontynuować współpracę 

z przedsiębiorstwem, 14% 

uczestników badania nie wyraziło 

zainteresowania kontynuacją 

współpracy, natomiast 1% badanych 

nie potrafiło jednoznacznie określić 

własnej chęci współpracy.  

 

Wykres 33. W jakiej formie? 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI 

Wśród doktorantów zamierzających kontynuować współpracę najczęściej deklarowaną 

formą współpracy jest wykonywanie prac zleconych (35%), podjęcie dalszych działań 

projektowych (27%) oraz prowadzenie dalszych prac badawczych w ramach doktoratu do 

wykorzystania w przedsiębiorstwie (21%).  

 

Tak
85%

Nie
14%
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5. Wnioski 
W jakim stopniu planowane rezultaty projektu zostały osiągnięte? 

Strategicznym założeniem programu Grant Plus był transfer wiedzy na linii doktorant-

przedsiębiorstwo. Według badanej próby – przedsiębiorców oraz doktorantów 

uczestniczących w programie – transfer wiedzy został efektywnie przekazany obustronnie. 

Wszyscy przebadani przedsiębiorcy zdeklarowali podwyższenie kompetencji z zakresu 

analizowanej problematyki dzięki współpracy z doktorantem. Również doktoranci zyskali na 

wiedzy i doświadczeniu przedsiębiorców, z którymi współpracowali – przyrost wiedzy 

zdeklarowała zdecydowana większości przebadanych doktorantów. 

Doktoranci, najbardziej znaczące problemy związane ze współpracą z przedsiębiorstwami, 

zdiagnozowali wewnątrz przedsiębiorstwa – mała ilość czasu pracowników, brak etatów, 

które mogą uniemożliwić współpracę doktoranta z przedsiębiorstwem oraz przede 

wszystkim sceptyczność przedsiębiorców spowodowana hermetycznością środowiska 

biznesowego, które nie odczuwa potrzeby angażowania się do współpracy ze środowiskiem 

akademickim. Wśród przedstawicieli przedsiębiorców respondenci również zdiagnozowali 

przede wszystkim małą ilość czasu, który nie może być przełożony na podjęcie współpracy 

oraz brak elastyczności prawa, które stanowi ogromny problem przy wprowadzaniu 

na rynek innowacyjności. 

Największą barierą, według doktorantów oraz przedsiębiorców, są rozbieżne cele uczelni 

i przedsiębiorstw, które w drodze do pozyskania innowacji powinny kierować się podobną 

ścieżką rozwoju.  

Najczęstszym modelem współpracy było przyjęcie roli mentora/przewodnika/doradcy 

przedsiębiorcy przy współpracy z doktorantem. Wspólna wymiana doświadczeń miała na 

celu powodzenie procesu transferu wiedzy, którego powodzenie uzależnione było od 

modelu jaki przyjmie współpraca. Transfer wiedzy nie był tak efektywny, podczas gdy 

przedsiębiorcy wyłącznie udostępniali dane oraz bazę techniczną przedsiębiorstwa. 

 

Czy nastąpił wzrost świadomości na temat korzyści płynących z komercjalizacji wiedzy 

w grupie przedsiębiorców i doktorantów? 

U 94% doktorantów odnotowano wzrost świadomości na temat korzyści płynących 

z komercjalizacji wiedzy, natomiast wśród przedsiębiorców współczynnik ten wyniósł 90%, 

czyli prawie wszyscy uczestnicy badania są świadomi jakie korzyści niesie za sobą 

komercjalizacja wiedzy. 
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Czy nawiązanie współpracy w ramach projektu miało/ma wpływ na proces komercjalizacji 

badań lub możliwość zastosowania ich wyników w gospodarce? 

Według zdecydowanej większości doktorantów udział w projekcie oraz nawiązanie w jego 

ramach współpracy z przedsiębiorcą miało ogromny wpływ na proces komercjalizacji wiedzy 

oraz możliwość zastosowania wyników w gospodarce.  

Czy widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników prac 

B+R?  

Zdaniem ponad połowy doktorantów (54%) oraz przedsiębiorców (56%) wpływ 

przedsiębiorców na proces komercjalizacji jest znaczący i zauważalny w ich środowisku. 

Czy nastąpiło podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy? 

Prawie wszyscy uczestnicy badania (94%) zdeklarowali, że dzięki uczestnictwu w projekcie 

wzrósł poziom ich umiejętności w zakresie transferu wiedzy, wśród wszystkich 

przedstawicieli przedsiębiorców uczestniczących w badaniu występowały wyłącznie głosy, 

że dzięki uczestnictwu w projekcie nastąpiło podniesienie umiejętności w zakresie transferu 

wiedzy. 

Czy i na ile współpraca miała wpływ na modyfikację pracy badawczej pod konkretną 

potrzebę rynkową firmy?  

W przypadku 62% uczestników badania, współpraca nie miała wpływu na modyfikację pracy 

badawczej podyktowaną konkretną potrzebą rynkową. Natomiast ponad jedna trzecia 

doktorantów zmodyfikowała swoje prace badawcze względem potrzeb wyodrębnionych 

w ramach współpracy. 

Czy poziom innowacyjności badań naukowych realizowanych przez doktorantów został 

podniesiony poprzez wsparcie finansowe tych badań? 

9 na 10 uczestników badania jest zdania, że wsparcie finansowe badań naukowych 

przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu oraz, że projekt „Grant Plus” wpływa na 

poziom innowacyjności badań naukowych. Zaledwie 2% badanych było odmiennego zdania, 

natomiast pozostali nie potrafili się ustosunkować do zadanego pytania. 

Czy nastąpiło nabycie nowych doświadczeń związanych ze współpracą z przedsiębiorcami 

u minimum 80% uczestników projektu? 

Na pytanie dotyczące nabycia nowych doświadczeń każdy z uczestników projektu wskazał, 

że udział w nim oraz współpraca z przedsiębiorcą skutkowały nabyciem nowych 

doświadczeń. Odczucia dotyczące doświadczeń były subiektywną opinią badanych i nie 

zostały zweryfikowane na etapie badań ewaluacyjnych. 

Można jednak przyjąć, że wskaźnik uczestników projektu, którzy nabyli nowe doświadczenia 

wynosi 100%, według wskazań samych zainteresowanych. 
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Jakie było nastawienie przedsiębiorców oraz doktorantów do koncepcji współpracy przed 

uczestnictwem w projekcie?  

Podczas wstępnych etapów współpracy, zarówno doktoranci, jak i przedsiębiorcy 

w zdecydowanej większości byli sceptycznie nastawieni do współpracy, z biegiem czasu 

współpraca ta wchodziła jednak na właściwe tory i nabierała rozpędu. 

Sceptycyzm oraz wspomniane wcześniej hermetyczne środowisko były również barierą 

nawiązywania współpracy i zapoczątkowania badań w przedsiębiorstwach. 

Jak przebiegała współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a doktorantami? 

Według zdecydowanej większości przebadanych doktorantów (86%) zakres współpracy był 

dla nich zadowalający. Neutralnie zakres współpracy oceniło ok. 6% respondentów, 

natomiast niezadowalająca współpraca dotyczyła mniej niż 10% uczestników badania. 

Jaka jest ocena zakresu listu intencyjnego?  

Zdaniem większości doktorantów, list intencyjny miał wpływ na rozwój współpracy, 

natomiast jedna piąta uczestników badania stwierdziła, że współpraca wyglądałaby 

identycznie bez jego zastosowania. Pozostali uczestnicy nie odpowiedzieli jednoznacznie na 

zadane pytanie. Natomiast prawie wszyscy przedsiębiorcy uważają, że podpisanie listu 

intencyjnego było potrzebne i miało wpływ na rozwój współpracy, a co ciekawe żaden 

z przedsiębiorców nie jednoznacznie nie przyznał, że list intencyjny nie miał wpływu 

na obraz współpracy. 

Jaka jest ocena okresu trwania oraz zakresu współpracy?  

Według większości doktorantów czas trwania (12 lub 9 miesięcy) projektu jest odpowiedni 

i wystarczy do zrealizowania założonych celów, natomiast zdaniem 38% badanych czas był 

zbyt krótki lub, w odosobnionych przypadkach, zbyt długi. 

Ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, że okres trwania współpracy w ramach projektu 

był odpowiedni, natomiast co piąty badanych jest odmiennego zdania. Pozostali 

przedsiębiorcy nie pamiętali czasu trwania współpracy lub określali, że w ramach dłuższego 

horyzontu czasowego istnieje możliwość rozszerzenia współpracy, 

Jakie są efekty współpracy?  

Wśród efektów współpracy doktoranci wymieniali najczęściej aspekty networkingowe, czyli 

możliwości nawiązania kontaktu z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz z potencjalnymi 

„klientami” ich działań. Również uzyskanie stopnia doktora, uczestnicy badania traktowali 

jako efekt uczestnictwa w projekcie „Grant Plus”, jak również możliwość skupienia się na 

badaniach i pracy doktorskiej poprzez brak konieczności podejmowania dodatkowej pracy 

zarobkowej. Projekt „Grant Plus”, zdaniem doktorantów, był również motywacją do 

działania dzięki obowiązkowi sprawozdawczemu i ściśle określonym ramami czasowymi. 
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Jakie są efekty ekonomiczne realizacji grantu dla przedsiębiorstwa? 

Przedsiębiorcy, jako główny efekt ekonomiczny współpracy z doktorantami, wskazywali 

możliwość implementacji w przedsiębiorstwach technologii stworzonej/wymyślonej przez 

doktorantów. W dłuższym horyzoncie czasowym współpraca ma przeistoczyć w się 

w wymierne korzyści finansowe –jak zwiększenie dochodów lub ograniczenie kosztów. 

Czy współpraca okazała się na tyle korzystna dla obu stron, że będzie kontynuowana? Czy 

przedsiębiorca planuje podjąć współpracę z doktorantem w zakresie innych problemów 

rozwojowych firmy? 

Zdecydowana większość doktorantów jest zdania, że współpraca nawiązana 

z przedsiębiorstwami w ramach projektu „Grant Plus” będzie lub jest kontynuowana. Brak 

możliwości kontynuacji współpracy zdeklarowało zaledwie kilka procent badanych. 

78% przedsiębiorców podczas badania przyznało, że współpraca z doktorantami będzie lub 

jest kontynuowana, na brak takiej możliwości wskazał zaledwie co dziesiąty uczestnik 

badania. 

Jakie zdaniem przedsiębiorcy są najpoważniejsze bariery aby kontynuować współpracę? 

Ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, że istnieją bariery uniemożliwiające 

kontynuowanie współpracy z doktorantami, natomiast według 33% żadnych barier 

współpracy nie ma. Pozostali uczestnicy badania nie potrafili jednoznacznie udzielić 

odpowiedzi na pytanie. Bariery zostały przytoczone w pierwszym podpunkcie niniejszego 

rozdziału. 

Czy przedsiębiorcy oraz doktoranci oczekują działań mających na celu wspieranie tego 

typu  współpracy?  

Większość przebadanych doktorantów stwierdziło, że oczekuje wsparcia tego typu 

współpracy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Takiej 

pomocy nie potrzebuje co piąty badany, natomiast pozostali respondenci nie byli w stanie 

doprecyzować odpowiedzi. 

Większość badanych przedsiębiorców oczekuje dalszego wspierania inicjatyw mających na 

celu nawiązanie współpracy na linii biznes-doktoranci, natomiast 11% respondentów 

uważa, że pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest zbędna. 

 

W jaki sposób wykorzystane zostały przez doktorantów środki stypendialne? 

Podczas przeprowadzonych badań wyodrębnić można kilka grup wydatków, na które 

przeznaczane były środki z programu Grant Plus (w kolejności najczęściej wymienianych): 

 Codzienne życie 

 Wyjazdy konferencyjne 
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 Publikacje w wydawnictwach naukowych 

 Badania i sprzęt niezbędny do badania (odczynniki, maszyny, itp.) 
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6. Rekomendacje 
 

Przede wszystkim rekomendowana jest kontynuacja projektu Grant Plus, który był 

czynnikiem wspomagającym transfer wiedzy wśród wszystkich przebadanych 

przedsiębiorców i prawie wszystkich przebadanych doktorantów. 

 

 

Niwelowanie zdiagnozowanych barier: 

Bariera: Rekomendacja: 

Mała ilość czasu przedsiębiorców, którzy 

muszą go dodatkowo poświęcać 

doktorantom 

Możliwość wprowadzenia ulg 

podatkowych dla przedsiębiorstw lub 

gratyfikacji finansowych dla opiekunów 

doktorantów w przedsiębiorstwach 

Brak etatów w przedsiębiorstwie dla 

doktorantów 

Współdzielenie wynagrodzenia: 50% 

wynagrodzenia opłaca pracodawca, 50% 

finansowane ze środków unijnych. 

Z biegiem czasu dofinasowanie do 

wynagrodzenia może być stopniowo 

zmniejszane. 

Hermetyczne środowisko biznesowe Wprowadzenie programu spotkań 

networkingowych na zasadzie 

biznesowych randek w ciemno 

doktorantów z przedsiębiorstwami, w cel 

zapoznania się środowisk i zatarcia granic 

między nimi. 

Sceptyczność biznesu Szereg konferencji branżowych, których 

założenia związane będą 

z rozpowszechnieniem wyłącznie korzyści  

dla przedsiębiorstw wynikających ze 

współpracy na linii doktorant – 

przedsiębiorstwo. 

 

 

Formalne aspekty współpracy: 
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List intencyjny List intencyjny powinien zostać 

zachowany, ponieważ taka forma 

rozpoczęcia i „sformalizowania” 

współpracy została zaakceptowana 

zarówno przez przedsiębiorców, jak 

i doktorantów. List intencyjny cechować 

się będzie większa efektywnością niż 

umowy i inne zobowiązania prawnicze. 

Kwota grantu Wysokość kwoty jest wystarczająca, 

w zależności od rodzaju i zaangażowania 

procesu badawczego można zastanowić 

się nad jej zwiększeniem. 

Czas trwania współpracy Mimo, że doktoranci sygnalizowali, że czas 

trwania współpracy był zbyt krótki – to 

okres jednego roku powinien zostać 

zachowany – jest to swoisty bodziec 

i motywator do sprawnego 

przeprowadzenia działań związanych 

z badaniami. Można rozważyć wydłużenie 

czasu rozliczania grantu, dzięki czemu 

doktoranci będą mieli więcej czasu na 

działania około-badawcze: publikacje 

i wystąpienia na konferencjach. 

 

 

Dodatkowe rekomendacje: 

Platforma kojarzenia partnerów – mobilna aplikacja/ portal, który będzie stanowił 

miejsce kojarzenia i poznawania potencjalnych partnerów biznesowych na zasadzie: 

tablicy z ogłoszeniami, czy portali społecznościowy, pozwoli to na sprawne znalezienie 

doktorantów wkomponowujących się w profil działalności przedsiębiorstwa 

i odwrotnie. 

Kampania informacyjna dla firm, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej 

kampanii, której celem będzie dotarcie do firm i poinformowanie ich o zasadach, celach, 

itp. Programu. Pozwoli to zniwelować sceptycyzm przedsiębiorców oraz „otworzy 

drzwi” przedsiębiorstw doktorantom. 
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Szkolenia z komercjalizacji, doktoranci niejednokrotnie wskazywali na małą liczbę 

szkoleń z zakresu informacji o możliwościach komercjalizacji. O potrzebie świadczy 

również fakt, że pojęcie komercjalizacja było różnie definiowane przez doktorantów. 

Pisanie prac „na zamówienie”, Urząd Marszałkowski powinien pełnić rolę pośrednika 

pomiędzy jednostkami szkolnictwa wyższego, a światem biznesu, w zakresie 

pośredniczenia w popycie i podaży na konkretne zagadnienia – pozwoli to na 

dostosowanie tematyki prac doktorskich pod realne problemy. Zwiększy to także 

zapotrzebowanie na doktorantów w firmach 

Wykorzystanie alumnów programu, należy rozważyć możliwość zaangażowania byłych 

stypendystów programu, którzy mogą potrzebować doktoranta z innej branży w swoich 

przedsiębiorstwach lub zaadaptować program mentorski, który tworzyć będą właśnie 

alumni programu. Mogą pełnić rolę doradcy, przewodnika czy dobrego ducha, który 

będzie wspierał doktorantów swoim doświadczeniem. 
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7. Aneksy 

7.1. Scenariusz IDI – przedstawiciele doktorantów 

SCENARIUSZ IDI – DOKTORANCI Z I, II i III NABORU W RAMACH PROJEKTU GRANT PLUS 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta. 

 Autoprezentacja badacza (przedstawienie) oraz przedstawienie celów spotkania. 

 Autoprezentacja respondenta. 

Część właściwa - obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które 

zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy. 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ I ICH FINANSOWANIE 

1. Jak ocenia Pan/i samodzielną komercjalizację badań? Proszę uzasadnić odpowiedź. 

2. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające z komercjalizacji wiedzy? Jeśli tak, jakie? 

3. Czy nawiązanie współpracy w ramach projektu, w Pana/i przypadku, miało lub ma 

wpływ na proces komercjalizacji badań lub możliwość zastosowania ich wyników 

w gospodarce? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, jaki wpływ? 

4. Czy wg Pana/i widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces 

komercjalizacji wyników B+R? W jaki sposób się przejawia? Jaka jest ocena tego 

wpływu? 

5. Czy zna Pan/i zakresy badań (składanych w ramach naboru wniosków 

stypendialnych), których wyniki zostały skomercjalizowane/ bądź też proces 

komercjalizacji jest zaawansowany? Co na to wpłynęło? Jeśli tak, proszę wymienić 

i krótko omówić. 

6. Czy Pana/i zdaniem wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się do 

rozwoju gospodarczego województwa w ramach projektu „Grant Plus”, wpłynęło na 

podniesienie poziomu ich innowacyjności? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

7. W jaki sposób wykorzystane zostały przez Pana/i środki stypendialne otrzymane 

w ramach projektu? Jaka Pan/i ocenia ich wysokość? 

MODEL WSPÓŁPRACY 

1. Czy według Pana/i podpisanie listu intencyjnego miało wpływ na rozwój 

współpracy? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

2. Jak ocenia Pan/i zakres listu intencyjnego? Czy powinien zostać zmodyfikowany? 

W jaki sposób? 

3. Czy okres trwania współpracy w ramach projektu był odpowiedni? Proszę 

o uzasadnienie odpowiedzi. 

4. Jak przebiegała, w Pana/i przypadku, współpraca z przedsiębiorcą? (Przykłady, 

najczęstsze tendencje, modelowy przebieg) 
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5. Jaka jest ocena zakresu współpracy? Czy powinna ulec modyfikacji? Jeśli tak, 

dlaczego i w jakim kierunku? 

6. Czy współpraca pomiędzy Panem/ią, a przedsiębiorcą będzie lub jest 

kontynuowana? Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, w jakim zakresie?  

7. Czy oczekuje Pan/i działań mających na celu wsparcie tego typu współpracy 

ze strony UMWD? Jeśli tak, to jakiego rodzaju? 

8. Czy w Pana/i przypadku współpraca miała wpływ na modyfikację pracy badawczej 

pod konkretną potrzebę rynkową firmy? W jaki sposób praca badawcza została 

zmodyfikowana? 

OPINIA NA TEMAT WSPÓŁPRACY 

1. Jakie było Pana/i nastawienie do koncepcji współpracy przed uczestnictwem 

w projekcie? Czy zmieniło się po jego realizacji? Jeśli tak, w jaki sposób? 

2. Jakie nabył Pan/i doświadczenie wynikające ze współpracy z przedsiębiorcami? 

3. Jakie dostrzega Pan/i efekty wynikające ze współpracy (zarówno w przypadku 

przedsiębiorców, jak i doktorantów)? Jeśli tak, to jakie?  

4. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? Jeśli tak, jakie?  

5. Czy dostrzega Pan/i wady wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? Jeśli tak, jakie? 

6. Jakie jest, Pana/i zdaniem, nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten typ 

współpracy? 

7. Czy w Pana/i przypadku, dzięki uczestnictwu w projekcie, nastąpiło podniesienie 

wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? Jeśli tak, jakie 

umiejętności? Wiedza z jakiego zakresu? 

Zakończenie 

 Podsumowanie wypowiedzi respondenta. Pytanie o to, czy respondent chce 

rozwinąć własną wypowiedź.  

 Podziękowanie za udzielenie wywiadu IDI. 
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7.2. Scenariusz IDI – przedstawiciele przedsiębiorstw 

SCENARIUSZ IDI – PRZEDSIĘBIORCY, Z KTÓRYMI DOKTORANCI I, II i III EDYCJI NAWIĄZALI 

WSPÓŁPRACĘ 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta. 

 Autoprezentacja badacza (przedstawienie) oraz przedstawienie celów spotkania. 

 Autoprezentacja respondenta. 

Część właściwa - obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które 

zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy. 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ I ICH FINANSOWANIE 

1. Czy ma Pan/i wiedzę na temat komercjalizacji wyników B+R? 

2. Jeśli tak: Czy wg Pana/i widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces 

komercjalizacji wyników B+R? W jaki sposób się przejawia? Jaka jest ocena tego 

wpływu? 

3. Jeśli nie: proszę przejść do następnego pytania. 

4. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające z komercjalizacji wiedzy? Jeśli tak, jakie?  

5. Czy dostrzega Pan/i efekty ekonomiczne wynikające z realizacji grantu dla 

przedsiębiorstwa? Jeśli tak, jakie? 

6. Czy Pana/i zdaniem wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się do 

rozwoju gospodarczego województwa z programu „Grant Plus”, było wystarczające? 

Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

MODEL WSPÓŁPRACY 

1. Czy według Pana/i podpisanie listu intencyjnego miało wpływ na rozwój 

współpracy? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

2. Jak ocenia Pan/i zakres listu intencyjnego? Czy powinien zostać zmodyfikowany? 

W jaki sposób? 

3. Czy okres trwania współpracy w ramach projektu był odpowiedni? Proszę 

o uzasadnienie odpowiedzi. 

4. Jak przebiegała, w Pana/i przypadku, współpraca z doktorantem? (Przykłady, 

najczęstsze tendencje, modelowy przebieg) 

5. Jaka jest ocena zakresu współpracy? Czy powinna ulec modyfikacji? Jeśli tak, 

dlaczego i w jakim kierunku? 

6. Jak ogólnie ocenia Pan/i współpracę? Czy pojawiały się jakieś problemy? Jeśli tak, 

jakie? 

7. Czy współpraca pomiędzy Panem/ią, a doktorantem będzie lub jest kontynuowana? 

Jeśli nie, dlaczego? Jeśli tak, w jakim zakresie?  
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8. Czy oczekuje Pan/i działań mających na celu wsparcie tego typu współpracy ze 

strony UMWD? Jeśli tak, to jakiego rodzaju? 

OPINIA NA TEMAT WSPÓŁPRACY 

1. Jakie było Pana/i nastawienie do koncepcji współpracy przed uczestnictwem 

w projekcie? Czy zmieniło się po jego realizacji? Jeśli tak, w jaki sposób? 

2. Jakie dostrzega Pan/i efekty wynikające ze współpracy (zarówno w przypadku 

przedsiębiorców, jak i doktorantów)?  

3. Czy dostrzega Pan/i korzyści wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? Jeśli tak, jakie?  

4. Czy dostrzega Pan/i wady wynikające ze współpracy oraz wdrażania nowych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie? Jeśli tak, jakie? 

5. Czy istnieją Pana/i zdaniem bariery uniemożliwiające kontynuowanie współpracy? 

Jeśli tak, jakie? 

6. Jakie jest, Pana/i zdaniem, nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten typ 

współpracy? 

7. Czy w Pana/i przypadku, dzięki uczestnictwu w projekcie, nastąpiło podniesienie 

wiedzy i umiejętności w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? Jeśli tak, jakie 

umiejętności? Wiedza z jakiego zakresu? 

Zakończenie 

 Podsumowanie wypowiedzi respondenta. Pytanie o to, czy respondent chce 

rozwinąć własną wypowiedź.  

 Podziękowanie za udzielenie wywiadu IDI. 
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7.3. Scenariusz FGI – przedstawiciele doktorantów 

SCENARIUSZ FGI – DOKTORANCI Z I, II i III NABORU W RAMACH PROJEKTU GRANT PLUS 

1. Wprowadzenie 

 Przywitanie uczestników FGI przez moderatora. 

 Autoprezentacja moderatora (przedstawienie, zapoznanie z respondentami) oraz 

przedstawienie celów spotkania.  

 Autoprezentacja uczestników FGI.     

Część właściwa - obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które 

zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy. 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ 

1. Porozmawiamy o komercjalizacji badań. Co Państwo o tym sadzą? Jaka jest ocena 

samodzielnej komercjalizacji badań? Jakie wynikają z tego korzyści, a jakie wady? 

Jaki jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników B+R? Czy 

nawiązywanie współpracy w ramach projektu wpływa na proces komercjalizacji 

badań lub możliwość zastosowani ich wyników w gospodarce? Proszę 

o uzasadnienie odpowiedzi. 

2. Jak wsparcie finansowe badań naukowych w ramach projektu „Grant Plus”, 

przyczyniających się do rozwoju gospodarczego województwa, wpłynęło na 

podniesienie poziomu ich innowacyjności? Czy takie same rezultaty można by 

osiągnąć bez wsparcia finansowego? W jaki sposób wykorzystane zostały przez 

Państwa środki stypendialne otrzymane w ramach projektu? Czy ich wysokość była 

odpowiednia? Dlaczego? 

MODEL WSPÓŁPRACY 

1. Przejdźmy do listu intencyjnego podpisywanego przez Państwa przed 

przystąpieniem do współpracy z przedsiębiorcami. Jakie mają Państwo zdanie na 

temat listu? Jaka jest ocena jego zakresu? Czy powinien zostać zmodyfikowany? 

W jaki sposób? Czy powinien zostać rozszerzony? Jeżeli tak to o jakie 

informacje/dane? Jaki wpływ na rozwój współpracy miało podpisanie listu 

intencyjnego? Czy bez niego można by w tak samo sprawny sposób realizować 

współpracę? 

2. Porozmawiamy o współpracy, jaka jest Państwa ocena okresu jej trwania? Czy był 

wystarczający (może zbyt długi lub zbyt krótki)? Co można zmienić w tym zakresie? 

Czy w ramach tej współpracy były działania, których ze względu na ograniczenia 

czasowe nie można było zrealizować? A jak oceniają Państwo zakres tej współpracy? 

Czy coś w tym zakresie powinno ulec zmianie? Co dokładnie? 

3. Czy kontynuują Państwo współpracę z przedsiębiorcami lub mają taki zamiar? 

a) jeśli tak: w jakim zakresie? 
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b) jeśli nie: dlaczego? Czy wszystkie zakładane działania zostały już 

zrealizowane? Jakie są bariery uniemożliwiające kontynuowanie 

współpracy? Jakie działania ze strony UMWD powinny być prowadzone w 

celu wyeliminowania barier i wspierania tego typu współpracy? 

4. Czy współpraca miała wpływ na modyfikację pracy badawczej pod konkretną 

potrzebę rynkową firmy? Co wpłynęło na tę decyzję? W jaki sposób praca badawcza 

została zmodyfikowana?  

OPINIA NA TEMAT WSPÓŁPRACY 

1. Jakie doświadczenia związane ze współpracą nabyli Państwo w trakcie uczestnictwa 

w projekcie? Jakie są korzyści, a jakie wady wynikają ze współpracy? Jakie są efekty 

tej współpracy (zarówno dla Państwa, jak i przedsiębiorców)?  

2. Jakie jest nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten typ współpracy 

w Państwa odczuciu? Jakie działania i przez jakie podmioty powinny zostać podjęte, 

aby to nastawienie zmienić? 

3. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do podniesienia wiedzy i umiejętności 

w zakresie transferu wiedzy Jeśli tak, jakie umiejętności? Wiedza z jakiego zakresu? 

Zakończenie 

 Podsumowanie wypowiedzi respondentów. Pytanie o to, czy ktoś chce rozwinąć 

własną wypowiedź.  

 Podziękowanie za udział w FGI. 

 

7.4. Scenariusz FGI – przedstawiciele przedsiębiorstw 

SCENARIUSZ FGI – PRZEDSIĘBIORCY, Z KTÓRYMI DOKTORANCI I, II i III EDYCJI NAWIĄZALI 

WSPÓŁPRACĘ 

Wprowadzenie 

 Przywitanie uczestników FGI przez moderatora. 

 Autoprezentacja moderatora (przedstawienie, zapoznanie z respondentami) oraz 

przedstawienie celów spotkania.  

 Autoprezentacja uczestników FGI.     

Część właściwa - obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które 

zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy. 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ I ICH FINANSOWANIE 

1. Porozmawiamy o procesie komercjalizacji wyników B+R. Co Państwo o tym sądzą? 

Czy widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników 

B+R? W jaki sposób się przejawia? Jaka jest ocena tego wpływu? Jakie są korzyści 
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wynikające z komercjalizacji wiedzy, zarówno dla przedsiębiorców, jak 

i doktorantów? 

2. Jak oceniają Państwo ekonomiczne efekty realizacji grantu dla Państwa 

przedsiębiorstwa?  

3. Jak wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się do rozwoju 

gospodarczego województwa w ramach projektu „Grant Plus”, wpłynęło na 

podniesienie poziomu ich innowacyjności? Czy takie same rezultaty można by 

osiągnąć bez wsparcia finansowego? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

MODEL WSPÓŁPRACY 

1. Przejdźmy teraz do listu intencyjnego podpisywanego przez Państwa przed 

przystąpieniem do współpracy z doktorantami. Jak Państwo go oceniają? Czy jego 

zakres powinien zostać zmodyfikowany? W jaki sposób? Czy powinien zostać 

rozszerzony? Jeżeli tak to o jakie informacje/dane? Czy podpisanie listu wpłynęło na 

rozwój współpracy? Dlaczego? Czy bez niego można by w tak samo sprawny sposób 

realizować współpracę? 

2. Porozmawiamy o samej współpracy, jaka jest ocena okresu jej trwania? Czy był 

wystarczający (może zbyt długi lub zbyt krótki)? Co można zmienić w tym zakresie? 

Czy w ramach tej współpracy były działania, których ze względu na ograniczenia 

czasowe nie można było zrealizować? A jak oceniają Państwo zakres współpracy? 

Czy powinien ulec modyfikacji? Jeśli tak, dlaczego i w jakim kierunku?  

3. Czy współpraca pomiędzy Państwem, a doktorantami jest lub będzie 

kontynuowana? 

a) jeśli tak: w jakim zakresie? 

b) jeśli nie: dlaczego? Czy wszystkie zakładane działania zostały już 

zrealizowane? Jakie są bariery uniemożliwiające kontynuowanie 

współpracy? Jakie działania ze strony UMWD powinny być prowadzone 

w celu wyeliminowania barier i wspierania tego typu współpracy?  

OPINIA NA TEMAT WSPÓŁPRACY 

1. Czy uczestnictwo w projekcie pozwala na podniesienie wiedzy i umiejętności 

w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? Jakich umiejętności? Jakiej wiedzy? 

2. Jakie są efekty wynikające ze współpracy (zarówno dla przedsiębiorców, jak 

i doktorantów)? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy, a jakie wady? 

3. Jakie jest nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten typ współpracy 

w Państwa odczuciu? Jakie działania i przez jakie podmioty powinny zostać podjęte, 

aby to nastawienie zmienić? 

Zakończenie 

 Podsumowanie wypowiedzi respondentów. Pytanie o to, czy ktoś chce rozwinąć 

własną wypowiedź.  

 Podziękowanie za udział w FGI. 
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7.5. Scenariusz FGI – mieszana grupa przedstawicieli doktorantów oraz 

przedsiębiorstw 

SCENARIUSZ FGI – GRUPA MIESZANA  - PRZEDSIĘBIORCY ORAZ DOKTORANCI I, II i III EDYCJI, 

KTÓRZY NAWIĄZALI ZE SOBĄ WSPÓŁPRACĘ 

Wprowadzenie 

 Przywitanie uczestników FGI przez moderatora. 

 Autoprezentacja moderatora (przedstawienie, zapoznanie z respondentami) oraz 

przedstawienie celów spotkania.  

 Autoprezentacja uczestników FGI.     

Część właściwa - obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które 

zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy. 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ I ICH FINANSOWANIE 

1. Porozmawiamy o procesie komercjalizacji wyników B+R. Co Państwo o tym sądzą? 

Czy widoczny jest wpływ udziału przedsiębiorców na proces komercjalizacji wyników 

B+R? W jaki sposób się przejawia? Jaka jest ocena tego wpływu? Jakie są korzyści 

wynikające z komercjalizacji wiedzy, zarówno dla przedsiębiorców, jak 

i doktorantów? 

2. Jak wsparcie finansowe badań naukowych, przyczyniających się do rozwoju 

gospodarczego województwa w ramach projektu „Grant Plus”, wpłynęło na 

podniesienie poziomu ich innowacyjności? Czy takie same rezultaty można by 

osiągnąć bez wsparcia finansowego? Proszę o uzasadnienie odpowiedzi. 

MODEL WSPÓŁPRACY 

1. Przejdźmy teraz do listu intencyjnego podpisywanego przez Państwa przed 

przystąpieniem do współpracy. Jak Państwo go oceniają? Czy jego zakres powinien 

zostać zmodyfikowany? W jaki sposób? Czy powinien zostać rozszerzony? Jeżeli tak 

to o jakie informacje/dane? Czy podpisanie listu wpłynęło na rozwój współpracy? 

Dlaczego? Czy bez niego można by w tak samo sprawny sposób realizować 

współpracę? 

2. Porozmawiamy o samej współpracy, jaka jest ocena okresu jej trwania? Czy był 

wystarczający (może zbyt długi lub zbyt krótki)? Co można zmienić w tym zakresie? 

Czy w ramach tej współpracy były działania, których ze względu na ograniczenia 

czasowe nie można było zrealizować? A jak oceniają Państwo zakres współpracy? 

Czy powinien ulec modyfikacji? Jeśli tak, dlaczego i w jakim kierunku?  

3. Czy Państwa współpraca jest lub będzie kontynuowana? 

c) jeśli tak: w jakim zakresie? 
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d) jeśli nie: dlaczego? Czy wszystkie zakładane działania zostały już 

zrealizowane? Jakie są bariery uniemożliwiające kontynuowanie 

współpracy? Jakie działania ze strony UMWD powinny być prowadzone w 

celu wyeliminowania barier i wspierania tego typu współpracy?  

OPINIA NA TEMAT WSPÓŁPRACY 

1. Czy uczestnictwo w projekcie pozwala na podniesienie wiedzy i umiejętności 

w zakresie transferu wiedzy (wymiany wiedzy)? Jakich umiejętności? Jakiej wiedzy? 

2. Jakie są efekty wynikające ze współpracy (zarówno dla przedsiębiorców, jak 

i doktorantów)? Jakie są korzyści wynikające ze współpracy, a jakie wady? 

3. Jakie jest nastawienie uczelni i instytutów naukowych na ten typ współpracy 

w Państwa odczuciu? Jakie działania i przez jakie podmioty powinny zostać podjęte, 

aby to nastawienie zmienić? 

Zakończenie 

 Podsumowanie wypowiedzi respondentów. Pytanie o to, czy ktoś chce rozwinąć 

własną wypowiedź.  

 Podziękowanie za udział w FGI. 
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7.6. Scenariusz CATI – przedstawiciele doktorantów 

PYTANIA FILTRUJĄCE 

A. Czy jest Pani/Pan doktorantem z 

województwa dolnośląskiego? 

a) tak  

b) nie → dziękujemy, w badaniu mogą 

uczestniczyć wyłącznie doktoranci z 

województwa dolnośląskiego 

B. Czy brał(a) Pan/i udział w projekcie 

„Grant Plus”? 

a) tak 

b) nie→ dziękujemy, w badaniu mogą 

uczestniczyć wyłącznie osoby, które brały 

udział w projekcie „Grant Plus” 

 

KOMERCJALIZACJA BADAŃ 

1.  Czy przed przystąpieniem do projektu miał Pan/i doświadczenie w komercjalizacji badań? 

a) Tak 

b) Nie -> proszę przejść do pytania nr 3 

c) Nie wiem (nie czytać) -> proszę przejść do pytania nr 3 

2.  Jakie to były doświadczenia? 

a) Sprzedaż licencji związanej z wynikami badań własnych 

b) Sprzedaż praw do własnego wynalazku 

c) Sprzedaż licencji związanej z wynikami badań prowadzonych w zespole 

d) Sprzedaż praw do wynalazku prowadzonego w zespole 

e) Inne (jakie? ………………………………………….) 

3.  Jak Pana/i zdaniem realizacja działań w projekcie wpływa na możliwość komercjalizacji 

wyników badań? 

a) bardzo ułatwia proces komercjalizacji 

b) raczej ułatwia proces komercjalizacji 

c) raczej utrudnia proces komercjalizacji 

d) utrudnia proces komercjalizacji 

e) nie mam zdania 

4. Z czego wynika Pana/i ocena? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

a) Wysokość stypendium adekwatna do potrzeb badawczych 

b) Możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwem  

c) Wsparcie ze strony organizatorów 

d) Możliwość uzyskania dodatkowych recenzji związanych z prowadzonymi badaniami 
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e) Inne (jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………….) 

5. Z czego wynika Pana/i ocena? (Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi) 

a) Wysokość stypendium nieadekwatna do potrzeb badawczych 

b) Ograniczone możliwości nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwem  

c) Zbyt małe wsparcie ze strony organizatorów 

d) Ograniczone możliwości uzyskania dodatkowych recenzji związanych z 

prowadzonymi badaniami 

e) Inne (jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………….) 

MODEL WSPÓŁPRACY 

6. Jak Pani/Pan ocenia model współpracy między doktorantem a przedsiębiorcą w 

projekcie? 

a) Bardzo dobrze 

b) Raczej dobrze 

c) Przeciętnie 

d) Raczej źle 

e) Bardzo źle 

f) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

7. Co można zmienić w tej współpracy, żeby była efektywniejsza? (pytanie otwarte) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

8. Czy ma Pan/i zamiar kontynuować współpracę z przedsiębiorstwem? 

a) Tak 

b) Nie -> proszę przejść do metryczki 

c) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> proszę przejść do metryczki 

9.  W jakiej formie? 

a) Praca etatowa 

b) Wykonywanie prac zleconych 

c)    Podjęcie dalszych działań projektowych 
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d) Prowadzenie dalszych prac badawczych w ramach doktoratu do wykorzystania 

w przedsiębiorstwie 

e) Inne (jakie? 

…………………………………………………………………………………………………………………) 

METRYCZKA 

A. Płeć respondenta 

a) kobieta 

b) mężczyzna 

B. Wiek 

a) 24 - 30 

b) 31 - 35 

c) 36 - 40 

d) 40 - 45 

e) pow. 45 r.ż. 

C. Uczelnia 

a) Politechnika Wrocławska 

b) Uniwersytet Wrocławski 

c) Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu  

d) Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich 

e) Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej 

Akademii Nauk 

f) Instytut Niskich Temperatur i Badań 

Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk 

D. Dyscyplina naukowa: 

 


