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Nauka + Biznes 
potrzeba czy przymus? 

W perspektywie finansowej 2014-2020 konkursy w ramach 

wielu programów operacyjnych wymagają: 

 ze strony jednostek naukowych – wdrożenia wyników badań      

w przedsiębiorstwach 

 ze strony przedsiębiorstw – przeprowadzenia badań naukowych 

przed wdrożeniem innowacji 

 

Oczekiwany efekt – nawiązanie i utrwalenie współpracy 

pomiędzy nauką i biznesem 

 



Dotychczasowe działania łączące 
naukę z biznesem 

Perspektywa finansowa 2007-2014: 

 Projekty finansujące staże dla naukowców w firmach i staże 

przedsiębiorców w uczelniach 

 Finansowanie wdrożenia wyników badań w przedsiębiorstwach 

(bony na innowacje) 

 Wymóg wdrożenia wyników badań w niektórych projektach 

 

 



Współpraca nauki z biznesem  
w ocenie przedsiębiorców 



Częstotliwość współpracy nauki z biznesem  
w ocenie przedsiębiorców 



Współpraca nauki z biznesem  
w ocenie naukowców 

Przedsiębiorcy: 

- nie czują potrzeby współpracy 

- nie mają informacji o możliwościach współpracy (brak informacji ze 

strony uczelni?) 

- uważają, że wiedza z badań jest mało przydatna 

- nie szanują naszej wiedzy 

- lekceważą rolę nauki 

 



Bariery wdrażania innowacji 

- Brak umiejętności pozwalających na aplikację rozwiązania 

- Zbyt wysoki koszt wdrożenia 

- Brak odpowiednich warunków technicznych 

- Nieuwzględnienie specyfiki branżowej w rozwiązaniu 

- Nieuwzględnienie wymagań rynkowych w rozwiązaniu 

 



Definicja innowacji 

Innowacja – nieciągłe przeprowadzenie nowych kombinacji  

w następujących przypadkach: 

 wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub udoskonalenie 

dotychczas istniejących,  

 wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, 

 otwarcie nowego rynku, 

 zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów,  

 zastosowanie nowych surowców lub półfabrykatów, 

 wprowadzenie nowej organizacji produkcji. 
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Rodzaje innowacji 

• Innowacje produktowe - zaprojektowanie i wytworzenie nowego 
produktu posiadającego cechy wyróżniające go spośród innych 
produktów oferowanych odbiorcy. 

• Innowacje procesowe - zmiana technologii (sposobu 
przetworzenia surowca w produkt) obejmująca treść (parametry) i 
kolejność przebiegu operacji składających się na dany proces 
technologiczny. 

• Innowacje systemowe - tworzenie nowego rozwiązania 
(systemu) technologicznego i organizacyjnego przede wszystkim 
w dziedzinie tzw. technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
prowadzące do zmian przepływów informacji w procesach 
logistycznych i procesach zarządzania oraz w tradycyjnych 
procesach przetwórczych. 



Uwarunkowania  
działalności innowacyjnej 

Innowacje powinny stawać się: 

• ogólnodostępne,  

• tanie, 

• łatwe do zastosowania. 
 

 

Rozwiązania innowacyjne – wzrost ryzyka 



Wychowaj sobie pracownika! 

Przykład: Finlandia (Laurea University of Applied Sciences w 

Espoo, Aalto University, Haaga-Helia University of Applied Sciences 

w Helsinkach) 

System „student – uniwersytet – przemysł”: 

- określenie potrzeb przedsiębiorstw (badania prowadzone przez 

naukowców) 

- przydzielenie studentów (często grup) do rozwiązania problemu w 

ramach projektów lub prac dyplomowych 

- zatrudnianie absolwentów, którzy spełniają oczekiwania 

pracodawcy  

 



Polska rzeczywistość 

Brak rzeczywistej współpracy pomiędzy nauką i biznesem: 

- prowadzenie badań teoretycznych, „do szuflady” (pogoń za 

punktami) 

- kształcenie teoretyczne (brak praktyk) 

- prace projektowe i dyplomowe teoretyczne 

- brak pracy – absolwenci nie spełniają wymagań biznesu 

- brak dobrze przygotowanych, wykwalifikowanych pracowników 

 

 



WNIOSKI 

• Istnieje duży potencjał naukowy w woj. lubelskim, który mógłby być 
przydatny dla biznesu 
 

• Mimo działań inicjujących współpracę nauki i biznesu relacje te nadal nie są 
trwałe. Często kończą się jednorazowym projektem, którego efekty nawet 
nie są wdrażane w przedsiębiorstwie 
 

• Polskie przedsiębiorstwa są mało innowacyjne, co ogranicza ich 
konkurencyjność na rynkach międzynarodowych 
 

• Istnieje ciągle potrzeba zmiany świadomości po obu stronach: naukowców i 
przedsiębiorców 
 

• Wymogi wielu programów operacyjnych powinny stopniowo łączyć naukę z 
biznesem 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


