
360



360

2019

TOMASZ KUSIO

University business relationship ties



360

2019

TOMASZ KUSIO

Więzi relacyjne uczelni z biznesem 



Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Redaktor Naczelny Wydawnictw AGH 
Jan Sas 

Komitet Naukowy Wydawnictw AGH: 
Andrzej Pach (przewodniczący) 
Jan Chłopek 
Barbara Gąciarz 
Bogdan Sapiński 
Stanisław Stryczek 
Tadeusz Telejko 

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – Politechnika Łódzka 

Afiliacja autora monografii: 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
Wydział Zarządzania 
Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków 

Skład i druk wykonano z materiałów w postaci dostarczonej przez Autora. 

Skład komputerowy: ART-TEKST, tel. 501 534 061 

© Wydawnictwa AGH, Kraków 2019 
ISSN 0867-6631 
ISBN 978-83-66016-89-7 

Wydawnictwa AGH 
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 
tel. 12 617 32 28, 12 636 40 38 
e-mail: redakcja@wydawnictwoagh.pl
http://www.wydawnictwa.agh.edu.pl



5 

 

Spis treści 

Streszczenie  .............................................................................................................  7 
Summary  .................................................................................................................  9 

 Wprowadzenie  ........................................................................................................  11 

1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze  
kształtowania zależności uczelni i biznesu  ............................................................  19 
1.1. Zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni  ........................................................  19 
1.2. Społeczna orientacja funkcji badawczej i dydaktycznej uczelni  .....................  28 
1.3. Miejsce dydaktyki „praktycznej” w procesie edukacyjnym  ............................  32 
1.4. Organizacja edukacji a potrzeby rynku pracy  .................................................  36 
1.5. Tworzenie kultury przedsiębiorczości na uczelni ............................................  41 
1.6. Podsumowanie  ................................................................................................  48 

2. Potencjał możliwości relacyjnych  
krajowych uczelni oraz biznesu  ............................................................................  50 
2.1. Potencjał uczelni  .............................................................................................  50 
2.2. Potencjał sektora biznesu  ................................................................................  61 
2.3. Prowadzenie badań naukowych a potrzeby biznesu  ........................................  68 
2.4. Wpływ triple-helix na kapitał społeczny uczelni przedsiębiorczej ..................  73 
2.5. Przedsiębiorstwa akademickie  ........................................................................  78 
2.6. Podsumowanie  ................................................................................................  81 

3. Kategoryzacja relacji uczelniano-biznesowych  ...................................................  84 
3.1. Znaczenie lokalizacji geograficznej w relacjach nauki i biznesu  ....................  84 
3.2. Zróżnicowanie powiązań uczelni z biznesem 

 wynikające z czasu ich trwania  ......................................................................  92 
3.3. Relacje indywidualne a relacje o charakterze instytucjonalnym  .....................  100 



3.4. Podział relacji w zależności od poziomu ich wzajemności  .............................  108 
3.5. Podział relacji w zależności od stopnia formalizacji  .......................................  113 
3.6. Podsumowanie  ................................................................................................  121 

4. Kształtowanie się zależności uczelniano-biznesowych w Polsce  .........................  124 
4.1. Ogólna ocena współpracy uczelni i biznesu w Polsce w świetle badań  ..........  124 
4.2. Charakterystyka kształtowania się współpracy  

w fazie jej inicjowania i tworzenia relacji  .......................................................  137 
4.3. Charakterystyka fazy wzmacniania zależności i tworzenia więzi  ...................  147 
4.4. Charakterystyka fazy osłabiania zależności 

i schyłku związków naukowo-biznesowych  ....................................................  164 
4.5. Podsumowanie  ................................................................................................  178 

 Zakończenie  ............................................................................................................  180 

 Literatura  ................................................................................................................  190 
 
 



7 

TOMASZ KUSIO 
Więzi relacyjne uczelni z biznesem 

Streszczenie 

Tytułowe więzi relacyjne uczelni z biznesem nawiązują do więzi sieciowych rozumia-
nych jako zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi sieci. Wspomniane zależności, 
choć dotyczą organizacji, rozpoczynają się od interakcji pomiędzy indywidualnymi osoba-
mi, następnie podlegają swoistemu cyklowi, w którym zwiększone zaangażowanie relacyjne 
organizacji powoduje wzmacnianie związków i powstawanie więzi. 

Tematyce współzależności uczelniano-biznesowych towarzyszy dyskusja na temat przed-
siębiorczego uniwersytetu, zaangażowania akademickiego. Widoczna jest coraz większa 
rola uczelni w otoczeniu a także coraz większe oczekiwania względem uniwersytetu. Wy-
razem tych oczekiwań są m.in. zmiany legislacyjne w odniesieniu do uczelni. Szczególne 
znaczenie nauki znajduje wyraz w procesie innowacyjnym, a zwłaszcza w procesie powsta-
wania innowacji otwartych. Współdzielenie wiedzy wpływa bowiem na zwiększenie mo-
żliwości powstawania nowych rozwiązań podnoszących jakość życia. W otwartym procesie 
innowacyjnym uczestnictwo uczelni nabiera aktualnie znaczenia, a szczególnie istotne są 
relacje uczelni z biznesem. Choć wiele miejsca poświęcono dotychczas głównie korzyściom, 
a także barierom współpracy uczelni i przedsiębiorstw, w dalszym ciągu brakuje komple-
mentarnego spojrzenia na proces kształtowania się tych zależności począwszy od momentu 
ich nawiązywania, poprzez rozwój relacji, ich wzmacnianie bądź osłabianie, na rozwiąza-
niu kończąc. Na każdym z etapów kształtowania się zależności wpływ mają różne zmienne. 
Głównym celem pracy było uzupełnienie luki poznawczej w zakresie kształtowania się za-
leżności pomiędzy uczelniami a biznesem w wymiarze krajowym oraz sformułowanie wy-
tycznych w zakresie polityki ich kształtowania. Z kolei cele cząstkowe dotyczyły uzupeł-
nienia luki poznawczej w odniesieniu do zmiennych, które wpływają na kształtowanie za-
leżności w poszczególnych fazach procesu kształtowania się zależności, tj. inicjowanie, roz-
wój i wzmacnianie, ale też osłabianie i schyłek zależności. Realizacji celów pracy służyło 
m.in. sformułowanie pytań badawczych, odniesienie się do występujących w literaturze po-
jęć zależności, interakcji, relacji, więzi, powiązań i związków w sposób służący zaprezento-
waniu cyklu relacyjnego, a przede wszystkim przeprowadzenie analizy badań literaturo-
wych, aktów prawnych, własnych doświadczeń oraz wyników badań empirycznych.  



Z rezultatów przeprowadzonych analiz wynika, iż możliwe jest wyodrębnienie etapów 
kształtowania się zależności i relacji naukowo-biznesowych, a także wskazanie, że zmienne 
charakteryzujące poszczególne etapy można opisać przyjętą charakterystyką materialno- 
-finansową, niematerialną oraz osobową. Na każdym etapie kształtowania się zależności 
zmienne opisujące zależności uczelniano-biznesowe, o wskazanej charakterystyce, mają in-
ny poziom istotności. Poszczególne fazy, w których związki naukowo-biznesowe się znaj-
dują, są osadzone w czasie i przestrzeni geograficznej i posiadają swoistą charakterystykę, 
którą można opisać poziomem indywidualizacji, wzajemności i formalizacji. Chęci podtrzy-
mywania zależności są reprezentowane przez obie strony. W ujęciu krajowym omawiane 
procesy kształtowania zależności wciąż są na etapie początkowym. 
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TOMASZ KUSIO 
University business relationship ties 

Summary 

The title relationship ties between universities and business refer to network relationships 
understood as dependencies between organizations that create networks. These dependencies, 
although related to the organization, start with interactions between individuals, then they 
are subject to a specific cycle in which the increased relational involvement of the organization 
causes the strengthening of relationships and the formation of ties. 

The theme of university-business interdependence is accompanied by a discussion about 
the entrepreneurial university and academic engagement. It is clearly observed that the role 
of the university grows in the surrounding. At the same time the growing expectations 
towards the university may be noticed. The results of these expectations is, among others 
legislative changes in relation to the university. The particular significance of science is 
reflected in the innovation process, especially in the process of creating open innovations. 
Sharing knowledge affects the increase of the possibility of creating new solutions that 
increase the quality of life. In the open innovation process, university participation is currently 
gaining importance, and the relations between universities and business are particularly 
important. Although much has been devoted so far mainly to the benefits, as well as barriers 
to cooperation between universities and enterprises, there is still a lack of a complementary 
view on the process of managing these dependencies from the moment they are established, 
through their development, strengthening or weakening them, until the moment of their 
termination. Different variables influence each of the relationship cycle stages. The main 
objective of the work was to fill the cognitive gap in the area of relations between universities 
and business in the national dimension and formulate policy recommendations for their 
formation. In turn, the specific objectives concerned the replenishment of the cognitive gap 
in relation to variables that influence the formation of dependencies in particular phases of 
the process of managing mutual dependencies, i.e. initiating, developing and strengthening, 
but also weakening and closing. To reach the defined objectives the following activities were 
undertaken: formulation of research questions, reference to the concepts of dependency, 
interaction, relations, relationships, relationships and relationships that appear in literature in  
a way to present the relational cycle, conducting the analysis of literature research, legal acts, 
own experience and the results of empirical research.  



The results of the analysis show that it is possible to identify the stages of developing 
dependencies and mutual scientific-business relationships, as well as to indicate that the 
specific for each stage variables can be described by the material and financial, intangible and 
personal characteristics. At each stage of the relations development, the listed above variables 
describing mutual university-business interactions have a different level of significance. 
The developmental relationship cycle phases are embedded in time and geographical space 
and have a specific characteristic that can be described by the level of individualization, 
reciprocity and formalization. The willingness to maintain mutual dependencies is represented 
by both parties. In terms of Poland, the discussed processes of mutual dependencies 
development are still at the initial stage. 
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 Wprowadzenie 

Często podkreślanym powodem ograniczonych relacji pomiędzy krajowymi uczelnia-
mi a otoczeniem jest brak tradycji bliskiej współpracy pomiędzy jednostkami gospodar-
czymi, a instytucjami naukowymi, zwłaszcza w wymiarze instytucjonalnym1. Z tego względu 
problem komunikacyjny pomiędzy uczelniami, a środowiskiem zewnętrznym jest traktowany 
w sposób instrumentalny przez władze uczelni. Rzadkością jest włączenie zagadnienia ko-
munikacji i relacji uczelni z otoczeniem do strategii funkcjonowania uniwersytetu. 

Obok niezmiennie podstawowej swojej misji naukowej i edukacyjnej uczelnie funkcjo-
nują w określonych realiach społecznych i ekonomicznych, włączając w to również realia 
konkurencyjności rynkowej. Otocznie uczelni zawiera zarówno społeczeństwo wraz z po-
szczególnymi jego grupami, jak i przedsiębiorstwa, uczelnie i inne organizacje, które oferują 
podobny do uczelni zakres usług edukacyjnych2. Wzrost znaczenia potrzeby odniesienia się 
uczelni do otoczenia stanowi ciągle aktualny temat, w nurcie którego pojawiały się pojęcia 
takie jak przedsiębiorczy uniwersytet. 

Zdaniem Etzkowitza i in.3 przedsiębiorcze uniwersytety powinny dążyć do: 
– kapitalizacji wiedzy, 
– współpracy z interesariuszami, 
– ewolucji struktur organizacyjnych w kierunku bardziej niezależnych i elastycznych, 
– reagowania na zmiany otoczenia i wpływania na nie. 

Charakterystyka otoczenia, w jakim funkcjonują uczelnie podlega procesom dyna-
micznych zmian, których źródło tkwi m.in. w globalizacji. Z tego względu uznaje się, że 
aby skutecznie funkcjonować na rynku, konieczne są ciągłe innowacyjne zmiany zgodnie  
                                                           
 1 Geryk M. (2013), Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń system szkol-

nictwa wyższego oraz otoczenia uczelni, [w:] Boguszewska-Kreft M., Rozkwitalska M. (red.), Nowe koncepcje 
Zarządzania organizacją wobec wyzwań otoczenia. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku,  
t. 22, Gdańsk, s. 96–98. 

 2 Karbownik A. (2018), Wybrane problemy w zarządzaniu publiczną szkołą wyższą, [w:] Jakubiec M., Baruk A., 
Biała B. (red.), Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała, s. 112–121. 

 3 Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt Ch., Cantisano Terra B.R. (2010), The Future of the University and the 
University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm. Research Policy, No. 29, 
s. 313–315. 
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z założeniami paradygmatu obowiązkowego imperatywu zmian rozwojowych. Z kolei aby 
dynamika zmian była na wystarczającym poziomie, potrzebna jest współpraca sieciowa, co 
stanowi podstawy założeń paradygmatu sieciowego, w której efekcie powstają konkuren-
cyjne rozwiązania innowacyjne, zgodnie z założeniami paradygmatu innowacji otwartych. 
W proces ich tworzenia z kolei włączone są podmioty reprezentujące naukę, biznes, admi-
nistrację publiczną i społeczeństwo. Potrzeba bliskiej i skutecznej współpracy tych podmio-
tów generuje z kolei potrzebę coraz efektywniejszego funkcjonowania tych podmiotów, co 
znajduje odzwierciedlenie w paradygmacie uniwersalizmu zarządzania4. Zależności uniwer-
sytetu i otoczenia w kontekście konkurencyjności Drucker5 ukierunkował na udział i syste-
matyczność zmian, jakie uniwersytety powinny realizować. W tym celu uznał on, iż uczel-
nie powinny ukierunkowywać swoje działania jako przedsiębiorcze. 

Dyskusje na temat współpracy uczelni z otoczeniem weszły m.in. w fazę definiowania 
tzw. zaangażowania akademickiego (academic engagement), które odnosi się do szerokie-
go zakresu aktywności akademickiej, włączając wspólne badania naukowe, badania zama-
wiane, a także działania konsultingowe na rzecz biznesu. Zaangażowanie akademickie re-
prezentuje międzyorganizacyjne instancje współpracy – sieci współzależności, które zwykle 
znajdują wyraz w międzyludzkich interakcjach, które faktycznie łączą uczelnie z przedsię-
biorstwami6. Jako więzi sieciowe definiuje się zależności pomiędzy podmiotami tworzącymi 
sieci7, w ramach których następuje wymiana informacji oraz przepływów materialnych. 

Funkcjonowanie organizacji w sieci i jej strukturach wpływa na osiąganie przez tę 
organizację przewagi konkurencyjnej8. Rewizji poglądu na funkcjonowanie uniwersytetu uległ 
m.in. charakter relacji z otoczeniem poprzez m.in. poszukiwanie i rozszerzenie koncepcji 
finansowania działalności badawczej oraz edukacyjnej, a także implementacja i adaptacja 
instrumentów zarządzania z biznesu. Zmiana formuły relacji uniwersytetu z otoczeniem jest 
współbieżna z postulowaniem potrzeby zwiększania przedsiębiorczości uniwersytetu. W nur-
cie tych zagadnień pojawiają się m.in. wątki przedsiębiorczości akademickiej, gdzie pod-
kreślana jest rola transferu wiedzy i komercjalizacji, a w ramach tych zagadnień również 
znaczenie zakładania przedsiębiorstw oraz licencjonowania, które w warunkach krajowych 
są definiowane jako komercjalizacja pośrednia oraz komercjalizacja bezpośrednia. Interak-
cje nauki z biznesem realizują się nie tylko za pośrednictwem biur transferu technologii czy 
też jednostek transferu wiedzy, jak w wielu przypadkach pierwotnie zakładano. Już we 
wcześniejszych badaniach OECD9 przekrojowa analiza w krajach europejskich wyraźnie 
                                                           
 4 Szerszy kontekst zmian w otoczeniu uczelni został zawarty w rozdziale pierwszym. 
 5 Drucker P. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa. 
 6 Filipetti A., Savona M. (2017), University-industry linkages and academic engagements: individual behaviours 

and firms barriers. Introduction to the special section. Journal of Technology Transfer, 42, s. 719–729. 
 7 Czerwińska-Lubszczyk A. Michna A. (2014), Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem MŚP 

w dotychczasowych badaniach empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu: Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, nr 359, 
s. 65–72. 

 8 Czakon W. (2012), Osobliwości przepływu wiedzy w strukturach sieciowych, [w:] Stabryła A., Wawak S. 
(red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji. Mfiles.pl, Kraków. 

 9 OECD (2003), Turning science into business – Patenting and Licencing at Public Research Organizations. 
OECD, Paris. 
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pokazała, że działania o charakterze transferu wiedzy i relacjach nauki i biznesu czasem  
w większej skali są realizowane przez jednostki lub osoby ze środowiska akademickiego lub 
pozaakademickiego. Natura działań tych interesariuszy jest jednakże tożsama z celami dzia-
łań dedykowanymi uczelnianym jednostkom transferu technologii. Natomiast niezmiennie 
za odbiorców wiedzy akademickiej mającej źródło w uczelniach zarówno publicznych, jak 
też niepublicznych uznaje się te przedsiębiorstwa, które można określić mianem innowacyj-
nych. Są to m.in. przedsiębiorstwa zorientowane na wdrażanie gotowych rozwiązań inno-
wacyjnych, jak również te zorientowane na tworzenie wewnątrzorganizacyjnych warunków 
do powstawania nowatorskich rozwiązań oraz wewnątrzorganizacyjnej implementacji10. 
Uważa się jednak, że o aktywności uczelni na polu transferu wiedzy mowa wyłącznie w kon-
tekście uczelnianym, czyli samodzielna rola uczelni w kontekście współpracy z podmiotami 
i instytucjami tworzącymi środowisko okołobiznesowe11. Uczelnie odgrywają coraz większą 
rolę w życiu społeczno-gospodarczym i wydaje się, biorąc pod uwagę perspektywę ostat-
nich lat, że ta rola będzie rosła.  

Dotychczasowe role władz uczelni, sprowadzające się do koordynowania działalności 
badawczej ewoluowały w kierunku zarządzania rozbudowanym przedsiębiorstwem, świad-
czącym różnorakie usługi edukacyjno-badawcze, posiadającym duży budżet i mającym silny 
wpływ na kształtowanie otoczenia12, co w wymiarze paradygmatu uniwersalizmu zarządza-
nia potwierdza znaczenie rosnących współzależności. 

W nurcie obserwacji Autora wynikających z zainteresowań badawczych z tematyki za-
rządzania w szkolnictwie wyższym, jak również wstępnie nakreślonych powyżej spostrze-
żeń, których rozwinięcie zostało zawarte w rozdziale pierwszym, pojawiła się koncepcja 
próby usystematyzowania zagadnień w obszarze kształtowania zależności uczelni z otocze-
niem, a w szczególności kształtowania zależności z biznesem na różnych etapach ich two-
rzenia i rozwijania. Literatura przedmiotu poddaje analizom głównie kwestie trzeciej misji  
i uniwersytetu przedsiębiorczego (Clark, Etzkowitz, Wawak, Geryk, Jasiński, Koźmiński, 
Makieła, Malara i in.). W ostatnich latach w czasopismach naukowych anglojęzycznych 
(m.in. Research Policy, European Journal of Innovation Management) pojawiały się teksty 
odnoszące się do coraz to nowych ujęć i definicji trzeciej misji, ale też potrzeby intensyw-
ności innowacyjnej (innovation intensity, czyli intensywność innowacyjna jest aktualnie 
wskazywana w literaturze jako imperatyw funkcjonowania przedsiębiorstw). Krytyka wo-
bec postulatów aktualnego postrzegania roli uczelni podnosi zaś kwestię menedżeryzacji, 
rozumianej w kategoriach postrzegania uczelni jako przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że 
bez względu na rodzaj dyskusji dotyczących postrzegania aktualnej roli uczelni, znaczenie 

                                                           
 10 Borowiecki R., Kusio T., Siuta-Tokarska B. (2018), Innowacyjne przedsiębiorstwo, [w:] Makieła Z., Stuss M. 

(red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami: wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo. C.H. 
Beck, Warszawa, s. 197–230. 

 11 Jakubiec M., Kurowska-Pysz J. (2013), Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako 
determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała, s. 59. 

 12 Bugaj J.M. (2018) Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu – analiza przypadku polskiej uczelni pub-
licznej, [w:] Makieła Z.J., Stuss M.M. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, techno-
logia, konkurencja, przedsiębiorstwo. C.H. Beck, Warszawa, s. 182–193. 
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nauki i uczelni aktualnie coraz bardziej rośnie. Jest ona osadzona w innych realiach, niż 
miało to miejsce wcześniej, niemniej kwestie potrzeby kreowania uniwersytetu przedsiębior-
czego należy postrzegać w kategorii zwiększenia jego znaczenia w otoczeniu. Podstawowe 
funkcje uczelni nie ulegają zmianie i nie powinny, natomiast powinny w większym stopniu 
wpływać na procesy zmian rozwojowych otoczenia. Aby móc realizować badania stosowa-
ne muszą one bowiem być i zresztą są osadzone na badaniach i wiedzy fundamentalnej, pod-
stawowej, którą szkoły powinny i będą przekazywać. Natomiast od uniwersytetów oczekuje 
się więcej, a mianowicie większego udziału w życiu społecznym i gospodarczym otoczenia 
bliższego i dalszego, w którym funkcjonują.  

W świetle zaprezentowanych powyżej zagadnień opisujących aktualne uwarunkowa-
nia funkcjonowania uczelni, jak również oczekiwania wobec nich, w szczególności w wy-
miarze krajowym, zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na kwestię kształtowania zależnoś-
ci uczelni z otoczeniem. Decyzje odnoszące się do kształtowania zależności uczelni z oto-
czeniem stanowią bowiem wspólny wyznacznik szeroko definiowanej aktywności uczelni, 
która wykracza poza podstawowy zakres jej działalności podstawowej, obejmującej badania  
i dydaktykę. Zaangażowanie społeczne, jakie charakteryzuje działalność, zarówno uczelni, biz-
nesu, administracji, jak też podmiotów trzeciego sektora, wyraża się poprzez tworzone i roz-
wijane w większym lub mniejszym stopniu zależności z otoczeniem. Można mówić o two-
rzeniu relacji, ale też o zaniechaniu rozwoju zależności, aż do ich wygaszania. Szczególnie 
istotne w kontekście rozwoju innowacyjności wydają się zależności uczelni z biznesem, ma-
jąc na uwadze m.in. to, że wspieranie biznesu jest bezpośrednio utożsamiane z trzecią misją13. 
Z tego względu głównym celem badawczym pracy jest uzupełnienie luki poznawczej w za-
kresie kształtowania się zależności pomiędzy uczelniami a biznesem w wymiarze krajo-
wym oraz sformułowanie wytycznych w zakresie polityki ich kształtowania.  

Cele cząstkowe dotyczą uzupełnienia luki poznawczej w odniesieniu do zmiennych, 
które wpływają na kształtowanie zależności w poszczególnych fazach procesu kształto-
wania się zależności, tj. inicjowanie, rozwój i wzmacnianie, ale też osłabianie i schyłek za-
leżności. Główny problem badawczy, wynikający z tak zarysowanych celów badawczych 
odnosi się do uzupełnienia luki poznawczej w zakresie rozpoznania wpływu zmiennych 
kształtujących zależności nauki i biznesu w odniesieniu do poszczególnych faz cyklu rela-
cyjnego, tj. inicjacji i tworzenia zależności, ich wzmacniania i rozwoju oraz osłabiania 
i schyłku. W odniesieniu do celów cząstkowych – szczegółowa problematyka badawcza od-
nosić się będzie do uzupełnienia luki poznawczej poprzez odpowiedzi na pytania, w jakim 
zakresie na każdym etapie tzw. cyklu relacyjnego mają wpływ zmienne o charakterystyce 
materialno-finansowej, osobowej i niematerialnej. Ponadto istotne wydaje się też rozpoz-
nanie czy cykl relacyjny posiada swoistą specyfikę, a mianowicie – do podtrzymywania  
w formie długoterminowych więzi. 

W tabeli W.1 zaprezentowane zostały szczegółowe pytania badawcze. 

                                                           
 13 Sadowski A., Andrzejczyk A. (2018), Współczesne instytucje otoczenia biznesu i uczelni wyższych w obsza-

rze edukacji przedsiębiorczej. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 21, ss. 20–26. 
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Tabela W.1. Zestawienie pytań badawczych 

Etap  
kształtowania się 

współpracy 
Rodzaj  

zależności Pytania badawcze 

A. Faza 
inicjowania  

relacji  
i tworzenia 
zależności 

luźne 
interakcje 

i nowotworzone 
relacje 

A.1. Czy tworzenie relacji nauki i biznesu następuje  
na etapie interakcji osobistych i jest inicjowane 
zazwyczaj przez interesariuszy indywidualnych? 

A.2. Czy zależności nauki i biznesu, realizowane są  
na poziomie indywidualnych powiązań grup inte-
resariuszy wewnętrznych? 

B. Faza 
wzmacniania 

zależności  
i rozwoju więzi 

wzmacniane 
relacje 
i więzi 

B.1. Czy na rozwój zależności i tworzenie więzi 
UBI wpływ ma poziom wzajemności relacji? 

B.2. Czy interesariusze wewnętrzni UBR dążą  
do zwiększania poziomu relacji, które mogą  
w efekcie doprowadzić do powstania  
więzi o charakterze formalnym? 

B.3. Czy zarówno strona uczelniana, jak też strona 
biznesowa posiadają odpowiedni potencjał  
do wzmacniania zależności? 

B.4. Czy na wzmacnianie zależności nauka–biznes  
wpływa posiadany po obu stronach potencjał 
materialno-finansowy, niematerialny  
oraz ludzki?  

C. Faza osłabiania 
zależności 

i schyłkowych 
powiązań 

słabnące 
powiązania  
i gasnące  
związki 

C.1. Czy na kształtowanie i podtrzymywanie więzi  
ma wpływ ich formalizacja? 

C.2. Czy na osłabianie zależności nauka–biznes wpływ 
mają przede wszystkim czynniki natury ludzkiej? 

C.3. Czy cykl relacyjny ma tendencję podtrzymującą  
tzn. nie do kończenia relacji ale do ich wzmacniania  
i utrzymywania? 

Źródło: Opracowanie własne 

Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Tworzywem pracy dla zebrania odpo-
wiednich informacji są studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analiza aktów 
prawnych, własne doświadczenia praktyczne oraz badania empiryczne. W części teoretyczno- 
-metodologicznej badania opierają się na gruntownych studiach literatury, głównie z zakre-
su zarządzania, ekonomiki, jak również szkolnictwa wyższego. W części empirycznej pracy 
opisane zostały wyniki badań dotyczących poziomu współpracy uczelni oraz przedsiębiorstw 
w wymiarze krajowym. Analizie poddano kształtowanie się tych zależności w wymiarze oso-
bowym, materialno-finansowym oraz niematerialnym. Analiza pozwoliła na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących zakresu kształtowania się zależności nauka–biznes w ujęciu krajo-
wym, a także na charakterystykę tych zależności na podstawie przyjętego w rozprawie cyklu 
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relacyjnego (model fazowy kształtowania zależności). Analiza empiryczna objęła próbę ba-
dawczą nielosowo wybranych, łącznie: 1316 uczelni i przedsiębiorstw. 

Dla realizacji celów pracy zostały wykorzystane następujące metody badawcze: 
– krytycznej analiza literatury krajowej i zagranicznej, 
– metody analizy ekonomicznej, 
– metody analizy ilościowej i jakościowej, 
– metoda wywiadów. 

Badanie realizowano z zastosowaniem techniki CAWI (ang. Computer-Assisted Web 
Interview), czyli komputerowo wspomaganego wywiadu przy pomocy strony www. Reali-
zacji planu badawczego podporządkowano konstrukcję merytoryczną i układ pracy. Przed-
miot analiz ujęto w czterech rozdziałach, w których zaprezentowano zarówno teoretyczne, 
jak i praktyczne rozważania służące udzieleniu odpowiedzi na przyjęte w pracy problemy 
badawcze. 

W rozdziale pierwszym zaprezentowano analizę literaturową uwarunkowań determi-
nujących zależności uczelniano-biznesowe. Rozdział otwierają rozważania teoretyczne do-
tyczące kwestii zmian zachodzących w otoczeniu uczelni w zakresie globalizacji, siecio-
wości, dzielenia zasobów, potrzeby zmian rozwojowych i innowacyjności otwartej. W dal-
szej części omówiono społeczną rolę dwóch wiodących funkcji uczelni, tj. badań i dydaktyki. 
Społeczne odniesienie jest również w literaturze definiowane zarówno jako społeczna odpo-
wiedzialność uczelni, jak też m.in. społeczna wrażliwość uczelni. Choć societal engagement 
w pracy znajduje szerszy kontekst, to jego bezpośrednie odniesienie do badań i dydaktyki 
opisuje sytuacja w jakiej aktualnie znajdują się krajowe uczelnie biorąc pod uwagę niewiel-
ki poziom zaangażowania społecznego. Odniesieniu do wymiaru społecznego towarzyszą 
kolejne podrozdziały. Zakres tematyczny podrozdziału stanowiącego syntezę rozważań  
w zakresie tzw. „dydaktyki praktycznej” odwołuje się do potrzeby innowacyjności uczelni 
w zakresie działalności edukacyjnej. Podmiotem oczekującym zmian są w tym zakresie słu-
chacze, tj. studenci, którzy wskazują na potrzebę zwiększenia udziału entrepreneurial teaching, 
jako metody kształcenia. Ci wewnętrzni interesariusze uczelni, choć nie są być może inicja-
torami uczelniano-biznesowych zależności, mogą być ich istotnym przedmiotem. W kolej-
nym podrozdziale scharakteryzowano również funkcję dydaktyczną uczelni, ale w kontekście 
oczekiwanego interesariusza zewnętrznego, jakim są pracodawcy. Educational mismatch 
to ważny czynnik wpływający na kształtowanie się relacji nie tylko na poziomie uczelnia–
pracodawcy, ale również przy udziale resortowych jednostek mających ambicje tworzenia 
mechanizmów regulacyjnych w przedmiotowym zakresie. W kolejnym podrozdziale zawarto 
rozważenia z zakresu potrzeby wewnątrzuczelnianych mechanizmów aktywizacji relacyjnej. 
Istnienie odpowiedniego prorelacyjnego środowiska pracy, czyli tzw. kultury przedsiębior-
czej, sprzyja bowiem zarówno nawiązywaniu, jak też rozwojowi powiązań, których poten-
cjał stanowi podstawę rozważań w kolejnym rozdziale. 

W rozdziale drugim omówiono zakres możliwości relacyjnych krajowych uczelni oraz 
biznesu, mając na uwadze potencjał zarówno po jednej, jak też drugiej stronie. O potencjale 
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świadczy zarówno liczba podmiotów, jak i ich aktywność relacyjna. Istotne dla określenia 
aktywności relacyjnej są te czynniki, które wywołują potrzeby relacyjne, jak choćby kwe-
stia podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje, a także po-
ziom przedsiębiorczości. Na kształtowanie zależności wpływ mają ludzie. Specyfika powią-
zań uczelni i biznesu polega na tym, że absolwenci uczelni a nawet jeszcze studenci są lub 
będą pracownikami przedsiębiorstw. W dużej mierze czynnik ten ma duże znaczenie. Poza 
omówieniem potencjału uczelni oraz biznesu w kontekście możliwości relacyjnych, w roz-
dziale wyszczególniono również działalność badawczą uczelni, podkreślającą obecnie ros-
nące znaczenie nauki i oczekiwania otoczenia reprezentujące rozwój innowacyjności sektora 
biznesu, a także udział strony rządowej, która moderuje uczelniano-biznesowe relacje i uczest-
niczy w spirali zależności, czyli triple-helix. Podsumowanie podrozdziału stanowi omówienie 
przedsiębiorstw akademickich. 

W kolejnym rozdziale, stanowiącym syntezę rozważań wynikających z analizy litera-
turowej krajowej i zagranicznej z zakresu relacji poddano kategoryzacji powiązania w za-
leżności od poziomu formalizacji, zaangażowania osobistego a także poziomu wzajemności 
powiązań. Powyższa kategoryzacja zależności została uzupełniona o determinanty geogra-
ficzne, a także wpływ upływu czasu na kształtowanie zależności. Prezentacja rozważań, za-
wartych w rozdziale trzecim posiada bezpośrednie nawiązanie do celów pracy, a także prob-
lemów badawczych. Efekty analizy literaturowej zawartej w poszczególnych podrozdziałach 
stanowią wstępny materiał do odpowiedzi na sformułowane na początku pracy pytania ba-
dawcze. Treści rozdziału stanowią kontynuację rozważań pierwszych dwóch części pracy. 

Czwarty rozdział pracy odwołuje się do rezultatów badań empirycznych, w których 
badano zmienne wpływające na współpracę uczelni i biznesu. Badanie, którego rezultaty 
odnoszą się do prezentacji sytuacji krajowej, w niniejszej pracy, były prowadzone na zlece-
nie Komisji Europejskiej, a koordynowane przez Science-to-Business Marketing Research 
Center. Autor był krajowym reprezentantem badania, a partnerem w projekcie był Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Krakowie. Wybrane rezultaty tego największego jak dotychczas euro-
pejskiego badania dotyczącego zagadnień UBC (University Business Cooperation) posłuży-
ły jako materiał empiryczny, wzbogacony o analizy własne, dla celów podjęcia empirycz-
nego uzasadnienia kwestii objętych pytaniami badawczymi. Warto nadmienić, iż aktualny 
projekt jest kolejnym podobnego typu przedsięwzięciem badawczym, w którym Autor brał 
udział, a realizowanym wspólnie przez koordynatora z Niemiec w partnerstwie z wieloma 
uczelniami, a także innymi jednostkami z całej Europy. 

Każdy z rozdziałów niniejszej pracy kończy część podsumowująca rozważania. W czę-
ściach podsumowujących znajduje się, poza bezpośrednim odwołaniem do zawartości pod-
rozdziałów, również dodatkowa ich analiza oraz tam, gdzie była bezpośrednia możliwość 
odwołanie do pytań badawczych. W największym stopniu możliwość odwołania się do pytań 
badawczych wystąpiła w rozdziale omawiającym wyniki badań empirycznych, czyli w rozdzia-
le czwartym. Poza omówieniem rezultatów badań empirycznych i odwołaniem do proble-
mów badawczych zawarto również rekomendacje dotyczące możliwych kierunków kształto-
wania polityki w zakresie współpracy nauka–biznes. 



Zakończenie pracy zawiera teoretyczno-empiryczne podsumowanie książki oraz wy-
tyczne w zakresie dalszych kierunków badawczych, których prowadzenie jest konieczne w wy-
miarze krajowym i europejskim, z uwagi na konieczność realizacji założeń gospodarki opartej 
na wiedzy i współdzieleniu, gospodarki sieciowej, a w efekcie gospodarki dobrostanu. 

Powstanie niniejszej pracy nie byłoby możliwe bez wspaniałego i nieocenionego wspar-
cia Pana prof. zw. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, któremu chciałbym w tym miejscu złożyć 
serdeczne podziękowania. 
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1. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze 
kształtowania zależności uczelni i biznesu 

1.1. Zmiany zachodzące w otoczeniu uczelni 

Postępująca globalizacja czyni narodowe systemy gospodarcze bardziej niż dotychczas 
współzależnymi, co implikuje nowe jakościowo powiązania na szczeblu państw, ale też po-
szczególnych organizacji. Powiązania wynikają z rosnącej swobody oraz szybkości zawie-
rania i realizowania transakcji14. Z kolei potrzeba dokonywania zmian o różnym charakte-
rze stanowi bezdyskusyjny imperatyw współczesnej globalnej gospodarki rynkowej. Treści 
decyzji liderów zmian powinny być oparte m.in. na wiedzy i doświadczeniu, a nie wyłącznie 
na intuicji, przyzwyczajeniach i nawykach. W celu wprowadzania zmian, w myśl paradyg-
matu obowiązkowego imperatywu zmian rozwojowych, liderzy powinni poszukiwać i rea-
lizować coraz bardziej skuteczne i efektywne sposoby wprowadzania zmian, dostosowując do 
nich metody, formy i style zarządzania, systemy motywacyjne oraz układy współdziałania15. 
Układy współdziałania czy też układy współpracy nie tylko znajdują uzasadnienie w roz-
woju procesów globalizacyjnych, ale wydają się koniecznością. Pogląd o dużym znaczeniu 
współpracy wykracza poza ramy wewnątrzorganizacyjne, lokalne, regionalne, czy nawet kra-
jowe. Wymiar globalny stanowi aktualnie wyznacznik układów współpracy, z kolei współ-
działanie sieciowe traktowane jest jako wyznacznik współczesnej gospodarki16. 

Z globalizacją są związane zróżnicowane opinie w zakresie korzyści, jakie ona niesie  
z perspektywy różnych krajów, w zależności m.in. od poziomu ich rozwoju. Bez względu na 
opinie w zakresie korzyści, czy też niebezpieczeństw, jakie towarzyszą upowszechniającej się 
globalizacji, nie ulega wątpliwości, że ze wzrostem globalizacji zwiększa się poziom mię-
dzyludzkich zależności17, a także konieczność rozwoju międzyorganizacyjnych zależności. 
                                                           
 14 Borowiecki R. (2017) Rola lidera zmiany we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Liderzy o liderowaniu, 

(red.) Bojar, s. 20–21, ss. 20–24. 
 15 Ibidem…, s. 23. 
 16 Klimas P. (2014), Kryteria doboru partnerów współdziałania sieciowego, [w:] Stabryła A., Malkus T. (red.), 

Strategie zarządzania organizacjami informacyjnymi, Kraków: Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl, s. 298. 
 17 Ferreira C. (2018), The relationship between globalization and economic growth: A Co-integration approach, 

Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji naukowej: globalizacja i regionalizacja we współczesnym świe-
cie. Konkurencyjność, rozwój, stabilność. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. 



20 

Wzrost znaczenia zagadnień zależności zarówno międzyludzkich, jak też międzyorganiza-
cyjnych znalazł wyraz w definiowaniu tzw. gospodarki sieci (network economy), istniejącego 
już pojęcia gospodarki wiedzy (knowledge economy), czy też gospodarki współdzielenia 
(sharing economy). 

Ogólne i słuszne z założenia hipotezy o olbrzymiej roli wiedzy oraz ośrodkach i sekto-
rach ją generujących, takich jak uczelnie i ogólnie B+R w dużo mniejszym jednak stopniu 
odnoszą się do układów współpracy w perspektywie mikro, czyli bezpośrednich relacji i in-
terakcji, jakie urzeczywistniają wizję współpracy nauka–biznes. Choć motywy bezpośred-
nich relacji nie są pomijane, to jednak obserwacja studiów literaturowych zarówno krajowych, 
jak też zagranicznych, pozwala na zidentyfikowanie luki w systematyzacji tych zagadnień, które 
nieuchronnie zmierzają do tematów już zaobserwowanych, jak nowy paradygmat gospo-
darki sieci czy gospodarki współdzielenia18, stanowiące niejako kolejny etap rozwoju gos-
podarczego krajów i regionów właśnie w perspektywie pogłębiającej się globalizacji i za-
niku granic międzypaństwowych w Europie. Obok terminu gospodarka sieci, pojawiają się 
w literaturze także odpowiedniki pojęciowe jak paradygmat sieciowy, jak również społe-
czeństwo sieciowe, gospodarka społeczeństwa sieciowego, modele sieciowe19. 

Podejście sieciowe do zarządzania przedsiębiorstwem, w którym przedsiębiorstwo po-
strzegane jest jako fragment szerszego systemu wielu aktorów, działań i zasobów na siebie 
oddziałujących20, stanowić może potwierdzenie paradygmatu sieciowego funkcjonowania 
aktualnych organizacji. Paradygmat ten tworzy jeszcze szerszy kontekst od podejścia sie-
ciowego, które dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu społecznym21. Po-
twierdzeniem zarówno podejścia sieciowego, jak i paradygmatu sieciowego jest rosnące zna-
czenie społecznej odpowiedzialności, które wykracza już poza wyłącznie przedsiębiorstwa. 
W ekonomii coraz częściej sięga się do pojęcia kapitału społecznego. Związek między in-
nowacyjnością a kapitałem społecznym stanowi nowy obszar badań naukowych22. Edu-
kacja, wiedza i zasoby kapitału ludzkiego tworzą zręby gospodarki zarówno na indywidual-
nym, jak też zagregowanym poziomie. Umiejętności, technologie, edukacja i sektor przemy-
słowy tworzą korzystny cykl wzrostu wydajności pracy, który napędza wzrost gospodarczy23. 

Jak zauważa A. Jabłoński24, dla każdego przedsiębiorstwa może pojawić się duża licz-
ba szans i okazji, jeśli jego aktywność w sieci będzie wystarczająca do tego, aby je odkryć. 
Rozpatrując kapitał społeczny z perspektywy zarówno liczby kontaktów, jak też intensyw-

                                                           
 18 Paradygmat ten wskazuje na nadrzędną rolę dostępu do zasobów nad ich posiadaniem.  
 19 Balicki M., Rojek T. (2017), Struktury sieciowe i klastrowe jako stymulanty rozwoju regionalnego na Pod-

karpaciu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 105–116, s. 105. 
 20 Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, s. 76. 
 21 Zob. szerzej: Lichtarski J. (2015), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. 7 zm. i rozsz. Wydawnictwo UE 

we Wrocławiu, Wrocław. 
 22 Janasz K. (2011), Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003–2008). Studia  

i Prace WNEiZ, nr 19, s. 26. 
 23 Żyra J. (2013), Efekty ekonomiczne niedopasowań strukturalnych i kompetencyjnych w obszarze edukacji. 

Kraków, Politechnika Krakowska, s. 214. 
 24 Jabłoński A. (2016), Skalowalność modeli biznesu w fizycznej i wirtualnej sieci, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. 

(red.), Stan i perspektywy nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, Toruń: TNOiK, ss. 247–265, s. 254. 
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ności ich spożytkowania, można dostrzec, że wzrostowi kapitału społecznego towarzyszy 
rozwój organizacji. Możliwości rozwoju, potencjał rozwojowy, zależy tym samym od sieci. 
Rozpatrując aspekt aktywności w sieci czyli niejako aktywność relacyjną, skłonność do po-
dejmowania działań o podłożu relacyjnym, ma na nią wpływ motywacja relacyjna. Moty-
wacja relacyjna determinuje skłonność relacyjną. Motywacja relacyjna, która wpływa na 
skłonność relacyjną dotyczy przedsiębiorczości oraz postaw. Skłonność do aktywności wy-
raża się poprzez instytucjonalizację, jaką jest np. założenie przedsiębiorstwa. Jednakże 
w nowym świetle paradygmatu uniwersalizmu zarządzania wyrażaniem postaw, przeja-
wów przedsiębiorczości jest nie tylko nowo założone przedsiębiorstwo. Może to również 
być organizacja, wdrażająca innowacje o innym charakterze niż np. produktowe czy proce-
sowe. Skłonność do wprowadzania do życia społeczno-gospodarczego innowacji społecz-
nych charakteryzuje przedsiębiorców społecznych. Podobnie skłonność do wprowadzania 
w życie nowatorskich rozwiązań ukierunkowanych służbie publicznej będzie się wiązać  
z nurtem nowego zarządzania publicznego. Głównym motorem napędowym przedsiębior-
ców społecznych jest podjęcie działań prowadzących do rozwiązania problemów społecznych 
i ta intencja ich działań jest silniejsza od osiągania korzyści finansowych25. Priorytetyzacja 
jest w kontekście przedsiębiorczości społecznej klarowna, co może mieć znaczenie biorąc 
pod uwagę zagadnienia ekonomii społecznej, gdzie celom społecznym działań przedsiębior-
ców społecznych towarzyszą cele finansowe. Dążenie do realizacji celów społecznych jest 
możliwe w momencie zachowania również celów finansowych, czyli osiąganie przychodów 
finansowych i prowadzenia działań społecznie korzystnych, bądź celów społecznych przy 
równoczesnym osiąganiu z prowadzonych działań korzyści finansowych. Priorytetem bę-
dzie tu realizacja działań społecznie użytecznych. 

Przedsiębiorczość, nierozerwalnie związana z innowacyjnością oraz tworzeniem war-
tości, znajduje aktualnie swoje miejsce w każdej organizacji społecznej, publicznej oraz gos-
podarczej. Co więcej, tzw. ekonomizacja sfery społecznej powoduje wykształcanie się zarów-
no sektora ekonomii społecznej, jak też nowego zarządzania publicznego, a także zwiększa-
nie przedsiębiorczości uniwersytetów oraz zintensyfikowanie procesów innowacyjnych w biz-
nesie i w instytucjach tzw. poczwórnej helisy. Instrumentami stanowiącymi elementy tejże 
swoistej spirali przedsiębiorczości (entrepreneurial helix) są procesy sieciowe, na które 
składają się globalizacja czy internacjonalizacja w ujęciu makro oraz regionalizacja w ujęciu 
mezo, a zakończywszy na procesach budowania kultury innowacyjnej w samym przedsię-
biorstwie w ujęciu mikro. Rezultatem współdziałania sieciowego są innowacje otwarte, któ-
rych potrzeba intensyfikacji powoduje konieczność transformacji relacyjności budującej 
sieciowość. 

W kontekście potrzeby współpracy środowisk nauki i biznesu duże znaczenie odgrywa 
paradygmat innowacji otwartych, jako efektu wykorzystania wiedzy własnej oraz wiedzy 
zewnętrznej. W badaniach nad innowacyjnością, a w szczególności, w badaniach nad innowa-

                                                           
 25 Mandyoli B., Iwu C.G., Nxogo Z. (2017), Is There a Nexus Between Social Entrepreneurship and the 

Emmployability of Graduates, Foundation of Management, 9, s. 65, ss. 61–74. 
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cjami otwartymi, stwierdzono, że w organizacjach, w których w szerszym stopniu występuje 
element otwartości, również większy jest poziom innowacyjności26, a przede wszystkim 
skłonność do podejmowania działań innowacyjnych. U szczytu globalnej wizji sieciowości 
przedsiębiorczej leży potrzeba docierania z jak najbardziej wiarygodnymi informacjami,  
w jak najwłaściwszej formie przekazu, do jak najbardziej adekwatnych odbiorców (innovation 
appropriation). Chodzi o to aby w ujęciu globalnym, produkcja jak najlepszej wiedzy mo-
gła być realizowana przez jak najbardziej adekwatnych myślicieli dla jak najlepszych repre-
zentantów instytucji, które najlepiej te rozwiązania wdrożą i to bez barier geograficznych, 
technologicznych, finansowych itd. Minimalizacji barier ma docelowo towarzyszyć maksy-
malizacja korzyści. Mianownikiem dla barier pozostawać będzie finansowanie, które 
jednak również w kontekście sieciowym jest możliwe do pokonania, czego przykładem jest 
crowdfunding – finansowanie sieciowe czy też społecznościowe.  

Współpracę można traktować jako rodzaj przymierza, które dotyczy różnych obszarów 
funkcjonowania organizacji do tej współpracy przystępujących. Istotna jest świadomość pod-
miotów podejmujących współpracę o ograniczonych możliwościach własnych, a także prze-
konaniu, że określone przedsięwzięcia i zamierzenia można wykonać szybciej, sprawniej i po 
niższym koszcie, działając wspólnie. Organizacje wchodzące w układy kooperacyjne dążą 
do realizacji dotychczasowych wyzwań, ale przy zaangażowaniu mniejszej ilości zasobów  
i środków niż dotychczas. Sukces przedsięwzięć kooperacyjnych wyznaczają czynniki o cha-
rakterze behawioralnym, procesowym, finansowym oraz technologicznym27. Paradygmat 
sieciowości jest uzupełniony paradygmatem uniwersalizmu zarządzania oraz paradyg-
matem innowacji otwartych. 

Problematyka sieci również utożsamiana terminologicznie z networkingiem dotyczy 
szerokiego kręgu zagadnień. Wśród badań sieciowości można również natknąć się na bada-
nia wpływu jaki networking wywiera na strategie organizacji, a także na jej struktury28. Za-
gadnienia więzi partnerskich w relacjach uczelni i biznesu stanowią aktualnie istotne miejsce 
w przedmiocie opracowań naukowych. Chodzi zarówno o zagadnienia innowacji otwartych, 
jako aktualnego trendu w procesie innowacyjnym, jak też kwestii tworzenia i rozwijania 
wizji uniwersytetu przedsiębiorczego, w którym poza badaniami i dydaktyką istotna rola 
przypada relacjom z otoczeniem. Ponadto wskazuje się na zmianę punktu ciężkości w kreo-
waniu przedsiębiorczości akademickiej i jej rozwijania od wewnątrzakademickiego do zew-
nątrzakademickiego29. Relacje uczelni z otoczeniem znajdują wyraz i obejmują szeroki wa-
chlarz zagadnień m.in. waloryzacji, czy governance, czyli udziału przedstawicieli uczelni 
jako doradców w instytucjach prywatnych i publicznych zarówno tymczasowy, jak i stały. 

                                                           
 26 Laursen K., Salter A.J. (2004), Searching high and low: What type of firms are universities as a source of 

innovation? Research Policy, 33 (8), s. 1201–1215. 
 27 Nowak D. (2017), Determinanty sukcesu przedsięwzięć kooperacyjnych. Studia i Materiały WNEiZ US, nr 48/3,  

s. 317–331, s. 321–322. 
 28 Lichtarski J.M., Piórkowska K., Ćwik K., Oleszkiewicz A. (2018), Elastyczność strategii i struktury organi-

zacyjnej w warunkach współpracy sieciowej. Organizacja i kierowanie, nr 2 (181), s. 93–105. 
 29 Etzkowitz H. (2003), Research groups as ‘quasi firms’: the invention of the entrepreneurial university. 

Research Policy, 32, s. 109–121. 
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Kwestie wykraczające poza ramy uczelni obejmują również komercjalizację rezultatów ba-
dań naukowych, a także doradztwo, konsulting, marketing nauki, społeczną odpowiedzial-
ność uczelni. Tym samym w modelu funkcjonowania uniwersytetu trzeciej generacji istotną 
rolę odgrywają relacje z otoczeniem. Wyodrębniony obszar działalności szkoły wyższej, de-
finiowany jako tzw. trzecia misja, to istotna, o ile nie równoważna z dydaktyką i badaniami, 
trzecia forma działalności uniwersytetu. Obejmuje ona relacje z otoczeniem uczelni, dzia-
łalność ekspercką, a także działalność biznesową samych uczelni. 

Podejmując próbę usystematyzowania kwestii obszarów działalności uniwersytetu przed-
siębiorczego nie sposób nie odnieść wrażenia że owa trzecia misja uczelni, poza działalnoś-
cią naukową oraz działalnością edukacyjną, jest trudna do jednoznacznego określenia, a tym 
bardziej zdefiniowania. W celu przybliżenia problematyki trzeciej misji uczelni przedsię-
biorczej można posłużyć się podejściem relacyjnym, w którym uniwersytet oddziałuje na 
swoje otoczenie30, co definiowane jest jako academic engagement. Każda formuła jej defi-
niowania dotyczy zwiększenia zakresu oddziaływania uczelni na otoczenie zewnętrzne, 
włącznie z interesariuszami zewnętrznymi. W literaturze przedmiotu, pomimo wielu pozy-
cji, które odnoszą się do przedsiębiorczego uniwersytetu, brakuje spójnego podejścia klasy-
fikującego kwestie działań o charakterze innym niż standardowy, dotychczasowy, przy jed-
noczesnym dostrzeganiu problemu konieczności otwarcia się uniwersytetu na otoczenie. 
Dostrzec można w kształtowaniu się nurtów metodologicznych, że nauki i metodologie 
dostosowują się do zmian w otoczeniu31. 

Koncepcja uniwersytetu przedsiębiorczego odnosi się do pojęcia przedsiębiorczości, 
które posiada wiele definicji. Szacuje się, że aktualnie w użyciu występuje ponad 100 definicji 
dotyczących przedsiębiorczości32, m.in. traktowana jest jako nowatorski sposób użycia kom-
binacji zasobów w celu stworzenia organizacji i/lub praktyk, które mają na celu zaspokojenie 
potrzeb społecznych33. Jak zauważają Sadowski i Andrzejczyk34 definicja przedsiębior-
czości jako procesu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa nie oddaje charakteru i peł-
nego spektrum znaczenia współcześnie przypisywanych temu pojęciu. Aktywność przedsiębior-
cza polega również na wykorzystaniu dostrzeganych w otoczeniu możliwości poprzez realizację 
własnych przedsięwzięć mogących przynieść efekty ekonomiczne lub pozaekonomiczne. 
Przewijające się w różnych definicjach wspólne elementy odnoszą się do innowacyjności 

                                                           
 30 Jelonek D., Mesjasz-Lech A. (2017), Rola uczelni wyższych w rozwoju regionu na przykładzie Wydziału Za-

rządzania Politechniki Częstochowskiej. Perspektywa 20 lat doświadczeń. Przegląd Organizacji, nr 8, s. 61–67. 
 31 Lisiński J. M., Szarucki M. (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu, [w:] 

Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny. TNOiK „Dom Organiza-
tora”, Toruń. 

 32 OECD/EU (2017), Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Poland. OECD 
Publishing, Paris/EU Brussels, s. 20. 

 33 Mandyoli B., Iwu C.G., Nxogo Z. (2017), Is there a nexus between social Entrepreneurship and the employability 
of graduates, Foundations of Management, vol. 9, s. 61, [w:] Mair J., Nobor E. (2016), Social Entrepreneurship: 
How intentions to create a social venture are formed. In Social Entrepreneurship. Palgrave Macmillan, UK, 
s. 61–74. 

 34 Sadowski A., Andrzejczyk A. (2018), Współpraca instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych w obsza-
rze edukacji przedsiębiorczej. Przegląd Organizacji, nr 4, s. 20, ss. 20–26. 
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oraz tworzenia wartości, a w przytoczonej definicji również odniesienie do tworzenia orga-
nizacji nie zorientowanych na zysk. W definiowaniu przedsiębiorczości pojawia się też wą-
tek kreatywności, a zdolność do jej tworzenia w znacznym stopniu zależy od potencjału stra-
tegicznego, który jest m.in. oparty o wewnątrz- oraz zewnątrzorganizacyjne zdolności do 
budowania sieci35. Przedsiębiorczość jest też uznawana jako końcowy element procesu roz-
poczynającego się od kreatywności36 (rys. 1.1), stawiając to pojęcie na równi z pojęciami in-
nowacyjności i przedsiębiorczości, dotychczas występującymi względnie samodzielnie.  

 

Rys. 1.1. Model procesu rozwoju przedsiębiorczości poprzez kreatywność i innowację 

Źródło: Kieszkowska-Grudny A. (2018), Kreatywność i osobowość menedżerów a sukces  
i przedsiębiorczość organizacji, [w:] Lipińska A., Klimas P. (red.), Kierunki badań innowacyjności. 

Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 128 

                                                           
 35 Dyduch W., Bratnicki M. (2018), Strategizing Corporate Entrepreneurship for Value Creation and Value Capture. 

International Journal of Contemporary Management, nr 17 (1), s. 14, ss. 7–26 
 36 Kieszkowska-Grudny A. (2018), Kreatywność i osobowość menedżerów a sukces i przedsiębiorczość organi-

zacji, [w:] Lipińska A., Klimas P. (red.), Kierunki badań innowacyjności. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 128. 
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Niektórzy nazywają niniejszą triadę definicyjną jako genius loci upatrując w niej klu-
cza do ogólnego wzrostu i rozwoju społeczeństw37. Wzmacniana jest tym samym pojęcio-
wo rola i znacznie człowieka, kapitału społecznego oraz innowacyjności i przedsiębiorczoś-
ci społecznej, co zostało już wcześniej zaobserwowane i zdefiniowane jako paradygmat 
uniwersalizmu zarządzania.  

Kolejnym zaobserwowanym zjawiskiem związanym z globalizacją jest to, iż proble-
matyka potrzeby innowacyjności jako takiej zaczyna ustępować potrzebie innowacyjności 
intensywnej (innovation intensity). Najwyższe spotęgowanie roli dynamiki w procesach 
innowacyjnych i niejako potrzeba ich zidentyfikowania oraz powtarzalności wydają się toż-
same z dynamiką globalizacji i internacjonalizacji. Jednocześnie obserwacja postępującej 
technologizacji38 wyznacza potrzebę już nie tylko innowacyjności, ale intensyfikacji i dyna-
miki innowacyjności. Procesy te odnoszą się zarówno do firm globalnych, w tym korporacji 
międzynarodowych, jak i dużych firm narodowych, a także małych i średnich. Natomiast 
firmy małe i średnie w aktualnej rzeczywistości gospodarczej i globalizacji również podle-
gają potrzebie internacjonalizacji. Wyraża się to posiadaniem przez te firmy oddziałów lub 
MSP zakładanych za granicą, a także posiadaniem kooperantów, np. w postaci osób fizycz-
nych, które choć pracujące i mieszkające w innym kraju, pozostają w relacjach zawodo-
wych z macierzystymi MSP, stanowiąc przyczółki ekspansji działalności o charakterze mię-
dzynarodowym. 

Dynamika tych procesów powoduje większe niż dotychczas zapotrzebowanie na wiedzę 
dla potrzeb generowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań. Jednocześnie w naturalny, 
można by rzec, rynkowy sposób następuje potrzeba zwiększenia racjonalności wykorzystania 
zasobów. W rezultacie, w naturalny sposób, poprzez procesy sieciowe następuje samoistna 
regulacja w procesach podaży i popytu informacji i wiedzy o charakterze specjalistycznym. 
Procesy te implikują generowanie wspomnianych innowacji otwartych, które stanowią efekt 
procesów regulowania zintensyfikowanych zapotrzebowań na wiedzę, a jednocześnie jej do-
starczanie za pośrednictwem kooperacji sieciowej. Innowacje otwarte tym samym są uzna-
wane za aktualną rzeczywistość innowacyjną.  

Udział różnych aktorów, reprezentujących gospodarkę i społeczeństwo w tworzeniu in-
nowacji otwartych miał wpływ na nowy wymiar definicji trzeciej misji uczelni, a mianowicie – 
societal engagement – zaangażowanie społeczne39. Co więcej w coraz szerszym zakresie postu-
lowane jest aby właśnie działania zorientowane na societal engagement uczelni były traktowane 
nie w sposób peryferyjny, jak to jest aktualnie postrzegane, ale na równi z działalnością 
naukowo-badawczą oraz edukacyjną. Dynamika zmian w ewoluującej gospodarce rzutuje na 
konieczność dostrzegania społecznej roli biznesu w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, ale 
także społecznego zaangażowania innych aktorów sceny społeczno-gospodarczej, włączając 
                                                           
 37 Malara Z., Malara M. (2018), Rzemiosło, czy sztuka – rzecz o źródłach innowacji i innowacyjności, [w:] Ma-

lara Z., Skonieczny J. (red.), Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie. Oficyna Wydaw-
nicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 26, ss. 25–33. 

 38 Według Autora pojęcie to podkreśla znaczenie procesów technologicznych w procesach globalizacyjnych. 
 39 OECD/EU (2017), Supporting Entrepreneurship and Innovation in Higher Education in Poland. OECD 

Publishing, Paris/EU, Brussels, s. 10. 
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naukę, w której istotne stają się zagadnienia społecznej odpowiedzialności40. Równolegle 
do nauki i biznesu, a właściwie współbieżnie i komplementarnie, wskazuje się rolę trzecie-
go sektora oraz administracji publicznej. Jest to w szczególny sposób widoczne w definio-
waniu spirali nauka–biznes–administracja publiczna–społeczeństwo i poszerza definiowa-
nie triple-helix na quadruple-helix (poczwórna spirala)41. W administracji publicznej nurt 
nowego zarządzania publicznego dotyczy zorientowania na efektywność i osiąganie wyni-
ków, a także współzarządzania (partycypację – T.K.), gdzie akcentowana jest rola partnerstwa 
w relacji z interesariuszami42. Powyższy paradygmat, wskazywany wcześniej jako uniwer-
salizmu zarządzania, obejmuje również instytucje szkolnitwa wyższego. Idea przedsię-
biorczego uniwersytetu odwołuje się do efektywności m.in. w wymiarze zarządzania ba-
daniami naukowymi czy też dobrami materialnymi i niematerialnymi uczelni43, mającymi 
na celu zwiększenie poziomu finansowania zewnętrznego. Analogicznie w administracji pub-
licznej istnieje nurt poszukiwania źródeł finansowania dla działań o charakterze publicznym. 
Innowacyjne zmiany powinny generować nowe źródła przychodów w celu zwiększenia sku-
teczności działań, zachowując przy tym partycypację społeczną.  

 
Rys. 1.2. Umiejscowienie societal engagement w ramach poczwórnej spirali 

Źródło: Opracowanie własne 
                                                           
 40 W roku 2016 został wprowadzony Plan Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest wsparcie innowacyj-

ności na poziomie krajowym poprzez: 
– działania legislacyjne ukierunkowane na wsparcie innowacyjności, 
– wsparcie otoczenia biznesu wraz z systemem podatkowym, 
– wsparcie powiązań nauka-biznes. 

  Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumencie rządowym – Stra-
tegia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z maja 2017 r. Z kolei w kwestii społecznej odpowiedzialności 
nauki, w roku 2018 został w Warszawie podpisany Pakt na Rzecz Społecznej Odpowiedzialności Nauki. Działa-
nia w tym zakresie stanowią uzupełnienie i dopełnienie działań realizowanych na forum europejskim.  

 41 Na kwestię rewizji definiowania poczwórnej helisy może mieć w perspektywie czasu zagadnienie aktualnie 
obecne w naukach o socjologicznych, jakim jest system socjetalny (societal system), obejmujący duże grupy 
społeczne z towarzyszącymi im prawami, interesami i oczekiwaniami. Szerzej na temat systemów socjetal-
nych: Sadchenko E., Tomczewska-Popowycz N. (2018), O socjetalnym systemie innowacyjnego rozwoju społe-
czeństwa, [w:] Innowacje w gospodarce, przedsiębiorstwie i społeczeństwie. Malara Z., Skonieczny J. (red.). 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 87–95. 

 42 Wodecka-Hyjek A. (2017), Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym – przegląd wybra-
nych podejść. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 59–68, s. 59. 

 43 Kusio T. (2016), Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni, [w:] Wawak T. (red.), Zarządzanie w szkołach 
wyższych i innowacje w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 46–53. 
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Rysunek 1.2 stanowi graficzną prezentację miejsca societal engagement w rozważaniach 
dotyczących aktualnych nurtów kształtowania się procesów przedsiębiorczości i innowa-
cyjności. 

Równolegle do zagadnień innowacyjności prezentowana jest znacząca rola i właściwie 
coraz większa – człowieka, jako jednostki napędzającej procesy innowacyjne. I choć auto-
matyzacja procesów pracy zdaje się wpływać osłabiająco na znaczenie pracy ludzkiej, to 
jednak równolegle, przeciwbiegunowo, rośnie znaczenie pracownika wiedzy, talentu. Prze-
suwa się zatem znaczenie pojmowania kluczowego miejsca pracy człowieka w środowisku 
pracy na rzecz procesów twórczych a zatem wpływających na generowanie innowacji. Oma-
wiane zagadnienia w naturalny sposób odnoszą się do jednostki, a także do procesów racjo-
nalizacji wykorzystania wiedzy jednostki bądź do większego i bardziej znaczącego osiąg-
nięcia rezultatów pracy twórczej pracownika. Teoria kapitału ludzkiego zaczyna w dużej mie-
rze odnosić się do teorii interesariuszy (rys. 1.3).  

 

Rys. 1.3. Wiodąca rola interesariuszy w procesach tworzenia wartości  
różnych aktorów sceny gospodarczej  

Źródło: Opracowanie własne 

Ukierunkowanie osobowe zagadnień innowacyjności, ze zwróceniem uwagi na siecio-
we metody racjonalizacji procesów popytu i podaży na wiedzę i innowacje angażuje w pro-
cesach relacyjnych aktorów nauki, biznesu, jako dwie strony popytowo-podażowe, ale też 
ogniwa pośredniczące lub mające wpływ na akcelerowanie tychże procesów relacyjnych. 
W literaturze wiele miejsca poświęca się sferze makrosektorowej. Za interesujący tok roz-
ważań uznać należy poziom mikro, indywidualny, który uosobiony jest przez ludzi lub two-
rzy więzi relacyjne. Zarówno w odniesieniu makro, perspektywie organizacyjnej, instytucjo-
nalnej, jak też mikro, perspektywie indywidualnej, jednostki, kluczową rolę odgrywa kształ-
towanie zależności. 
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1.2. Społeczna orientacja funkcji badawczej 
i dydaktycznej uczelni 

W literaturze przedmiotu brak zintegrowanych propozycji rozpoznania, oceny i wyko-
rzystania potencjału środowiska zewnętrznego, które może stwarzać dla organizacji korzystne 
możliwości trwania, działania, funkcjonalnego rozwoju i wzrostu. Istnieją próby definiowa-
nia tzw. postrzegania pozytywnego potencjału otoczenia44 obejmujące m.in. takie wymiary 
strukturalne jak: 
– nastawienie na otwarte granice organizacji oraz permanentne partnerskie relacje z oto-

czeniem organizacji, 
– przekraczanie granic regionalnych, narodowych, kulturowych, 
– świadomość szerszego oddziaływania rozwoju organizacji na sferę społeczno-gospo-

darczą, 
– traktowanie kryzysów oraz ryzyka zewnętrznego jako szans, a złożoności i dynamiki 

otoczenia w kategoriach siły sprawczej rozwoju organizacji. 

Wskazane podejście pozytywnego potencjału otoczenia można uznać za proprzedsię-
biorcze, zorientowane na traktowanie otoczenia z perspektywy dostrzegalnych dla funkcjo-
nującej w tym otoczeniu organizacji szans i okazji do rozwoju, a nie tylko przez pryzmat 
zagrożeń, których nie da się jednak całkowicie przecież pominąć. Orientacja przedsiębior-
cza, prezentowana w ujęciu postrzegania pozytywnego potencjału otoczenia zwraca też 
uwagę na potrzebę współpracy oraz otwartości. Filozofia potrzeby otwartości organizacji 
pozwala dostrzec potencjał tkwiący w otoczeniu, potencjał służący, bądź za sprawą którego 
możliwy jest dopiero rozwój organizacji. 

Wskazany interesujący pogląd na znaczenie postrzegania otoczenia może znaleźć za-
stosowanie w zakresie zarządzania uczelniami, w szczególności zaś w zakresie polityki kreo-
wania i rozwijania współpracy z otoczeniem. 

Zgodnie z wcześniej zaprezentowanymi rozważaniami dotyczącymi uwarunkowań oto-
czenia, w kontekście globalizacji, uniwersalizmu w zarządzaniu czy sieciowości i koniecz-
nego rozwoju, perspektywa potrzeby większego odniesienia uczelni do otoczenia, w zakre-
sie zaangażowania społecznego zdaje się w dłuższej perspektywie stanowić imperatyw jej 
rozwoju. Prospołeczna, jak również probiznesowa postawa naukowców stanowią zatem 
warunki do nawiązywania relacji nauka–otoczenie45. 

Zarówno dla organizacji zorientowanych na zysk, jak też tych o celach działalności 
ukierunkowanych społecznie, charakter relacji z otoczeniem ma wpływ na odniesienie suk-
cesu. Spośród działań o charakterze relacyjnym wobec otoczenia wymienić można m.in. 
utrzymywanie kontaktów z grupami społecznymi, uwzględnienie interesów społecznych  
                                                           
 44 Matejun M. (2017), Postrzeganie pozytywnego potencjału otoczenia – koncepcja i możliwości aplikacyjne. 

Przegląd Organizacji, nr 10, s. 21–26. 
 45 Iorio R., Labory S., Rentocchini F. (2017), The importance of prosocial behaviour for the breadth and depth of 

knowledge transfer activities: An analysis of Italian academic scientists. Research Policy, 46 (2), s. 497–509.  



29 

w funkcjonowaniu organizacji czy też zwracanie dużej uwagi na stosowanie działań mają-
cych na celu odnowę środowiska naturalnego46. W kontekście uczelni, o jeszcze większym 
niż dotychczas odniesieniu do otoczenia, można mówić m.in. w wymiarze jej podstawowych 
działalności, czyli badań i edukacji. 

Uznaje się jednak, iż stan dostosowania krajowych jednostek badawczo-rozwojowych 
do zasad wolnego rynku jest opóźniony w stosunku do zmian m.in. zachodzących w sektorze 
przedsiębiorstw47. Z kolei za zmiany, mające wpływ na funkcjonowanie uniwersytetów uznać 
należy m.in. te o wymiarze instytucjonalnym w sferze przepisów, które mają charakter48: 
– kulturowy, 
– społeczny, 
– prawny, 
– ekonomiczny. 

Problematyka potrzeby dostosowania się uczelni do zmian otoczenia społecznego do-
tyczy przedstawicieli społeczności akademickiej, czyli interesariuszy wewnętrznych uczelni, 
którzy funkcjonują w ramach danej organizacji i środowisku kultury akademickiej, a także 
są osadzeni w stworzonym na poziomie uczelni środowisku wewnątrzuczelnianej legislacji. 
Dlatego też dostrzeganiu zmian w otoczeniu organizacji powinny towarzyszyć odpowiednie 
reakcje decydentów, zmierzające do odpowiedniego ukierunkowania działalności organiza-
cji. Dotyczyć to powinno zarówno działań dostosowawczych do zasad funkcjonowania wol-
nego rynku, jak i zmian w wymiarze instytucjonalnym, w sferze przepisów. 

Uniwersytet powinien rozwijać się w sposób zrównoważony, wykorzystując posiadane 
zasoby materialne i niematerialne. W zarządzaniu zasobami uczelni na poziomie krajowym, 
ciągle aktualny jest problem potrzeby zwiększenia efektywności wykorzystania tych zaso-
bów, co znajduje odzwierciedlenie w problematyce zrównoważonego rozwoju. Dotychczas 
zagadnienia zrównoważonego rozwoju w dużej mierze znajdują odzwierciedlenie w dys-
kusjach dotyczących ekologii i środowiska, mniej miejsca poświęca się zrównoważonemu 
zarządzaniu zasobami. Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć: zintegrowany, wielo-
kierunkowy, projakościowy sposób gospodarowania zasobami szkoły wyższej49. Wizja zrów-
noważonego rozwoju uniwersytetu, odpowiadającego na wymogi zmieniającego się otocze-
nia, powinna znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych rozwoju uczelni, zaś 
w zakresie idei zarządzania zasobami konieczne wydaje się zwrócenie uwagi na zasoby ma-
terialne i niematerialne. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że istnieją przynajmniej dwa 
źródła sukcesu organizacji: ludzie i strategie. W obydwu przypadkach bądź innymi słowy – 
wspólnym mianownikiem dla ludzi i strategii są stratedzy, osoby które tworzą i wdrażają 
                                                           
 46 Geryk M. (2010), Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań. Ofi-

cyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 75. 
 47 Krystowski K. (2012), Tworzenie i transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do gospodarki, [w:] 

Weresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technolo-
gicznych do biznesu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 16. 

 48 Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 17–18. 
 49 Wawak T. (2016), Uniwersytet na rozdrożu, [w:] Wawak T. (red.), W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. 

Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15–30. 
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zaplanowane działania. Zarówno strategie, jak i zarządzanie strategiczne prowadzące do 
wdrożenia działań powinny być innowacyjne i projakościowe50. 

Obok uwarunkowań legislacyjnych zewnętrznych istotne są również wewnętrzne re-
gulacje uczelniane, które z jednej strony wpisują się i wynikają ze specyfiki danej uczelni, 
jednakże przede wszystkim wynikają z uwarunkowań zewnętrznych aktów normatywnych 
na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, w szczególności europejskim, w ramach har-
monizacji przepisów prawnych oraz realizacji projektu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. 

Obecnie podstawowe znaczenie dla tworzenia legislacji uczelni ma nowa ustawa dla 
nauki tzw. Konstytucja dla Nauki, natomiast wartymi przywołania uwarunkowaniami zew-
nętrznymi, które miały i ciągle jeszcze mają wpływ na kształtowanie wewnętrznych aktów 
legislacyjnych uczelni są m.in.51: 
– Proces boloński, 
– Strategia lizbońska, 
– Reforma nauki dla rozwoju Polski (2010), 
– Partnerstwo dla wiedzy (2011). 

Coraz większego znaczenia, w wymiarze potrzeby odniesienia się w dydaktyce do oto-
czenia społecznego, nabiera udział przedstawicieli tego otoczenia w działalności dydaktycz-
nej. Ten obszar społecznej orientacji edukacji, który znajduje umocowanie i rekomendacje 
zarówno w najnowszych aktach prawnych, jak i wcześniejszych, które zostały wymienione, 
nie jest jednak odpowiednio jeszcze zagospodarowany. 

Włączanie się w edukację instytucji otoczenia biznesu powinno być realizowane w spo-
sób zorganizowany, mający na celu współpracę. Jako możliwości uczestnictwa interesariu-
szy współpracy w procesie edukacji, ale jednocześnie formami współpracy instytucji oto-
czenia biznesu z uczelniami mogą być52: 
– wizyty w zakładach produkcyjnych i usługowych, 
– pomoc w nawiązywaniu współpracy, 
– działalność popularyzatorska, 
– organizacja praktyk i staży dla studentów. 

Powyższe formy współpracy obustronnej służyć powinny efektywniejszemu przyswa-
janiu wiedzy studentom, w tym oferowaniu im wiedzy w sposób tzw. praktyczny, poprzez 
praktykę, oparty na rzeczywistych sytuacjach. 

Jeżeli zaś chodzi o społeczną orientację funkcji badawczej to poza definicjami uniwer-
sytetu przedsiębiorczego oraz uniwersytetu trzeciej generacji, wymieniana jest również 
definicja uniwersytetu odpowiedzialności publicznej53. Komercjalizacja rezultatów badań, 

                                                           
 50 Wawak T. (red.) (2013), Current problems of university management, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 24–25. 
 51 Kukla K. (2016), Przemiany polskiego szkolnictwa wyższego: Uniwersytet klasyczny czy przedsiębiorczy?, [w:] 

W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, (red.) T. Wawak, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 31, ss. 31–38. 
 52 Sadowski A., Andrzejczyk A. (2018), Współpraca instytucji otoczenia biznesu i uczelni wyższych w obszarze 

edukacji przedsiębiorczej, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 20–26. 
 53 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010–2020. Projekt środowiskowy (2009). KRASP, Warszawa. 
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w szczególności w zakresie technologii, stanowi równorzędny wobec samej działalności ba-
dawczej oraz edukacyjnej, filar funkcjonowania uczelni54. 

Z kolei jeżeli chodzi o odniesienie uczelni do uwarunkowań zewnętrznych to zdaniem 
T. Wawaka w obecnej dobie podążania uczelni w kierunku uniwersytetu przedsiębiorczego, 
uczelnie powinny dążyć do modelu tzw. uniwersytetu liberalno-przedsiębiorczego. Uni-
wersytet powinien być powiązany z państwem i biznesem, w ramach partnerstwa, ale jedno-
cześnie być od nich niezależny, czyli posiadać własną autonomię decyzyjną, tak aby nie 
wpaść w pułapkę pójścia w kierunku ścieżki przedsiębiorstwa czy też urzędu państwowego. 
Istotny zatem jest element dbałości o autonomię i aktywność w poszukiwaniu źródeł zew-
nętrznych finansowania rozwoju, a także orientacja społeczna funkcji badawczej oraz 
edukacyjnej. Uczelnia powinna zatem rozwiązywać problemy społeczne i pełnić służbę 
publiczną, co znajduje wyraz w umiejscowieniu efektów funkcjonowania uczelni w kapi-
tale społecznym w wymiarze makro55 (rys. 1.4).  

 
Rys. 1.4. Kapitał społeczny w perspektywie makro 

Źródło: Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J. (2017), Use of social capital in Regional Development, [w:] 
Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society. Selected problems of dynamically developing areas  

of the economy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 283, ss. 281–283 

Podobna społeczna misja działalności szkoły wyższej powinna, poza odniesieniem do 
otoczenia lokalnego i krajowego, pokonać bariery terytorialne w obrębie kraju i kontynentu. 
                                                           
 54 Macioł S. (2017), O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze 

kształcenia, [w:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. SGH, 
Warszawa, s. 492–508. 

 55 Koncepcja kapitału społecznego odnosi się do trzech wymiarów: 
– mikrospołecznego, w którym ten kapitał stanowi zasób indywidualny, dotyczy osoby, 
– mezospołecznego, w którym zasób dotyczy społeczności, 
– makrospołecznego, w którym zasoby dotyczą zbiorowości społecznych, grup społecznych na poziomie re-

gionalnym, krajowym, a nawet ponadkrajowym. 
Na podstawie Gorzelany-Dziadkowiec M., Gorzelany J. (2017), Use of social capital in Regional Development, 
[w:] Knowledge, Economy, Society. Selected problems of dynamically developing areas of the economy. Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 283, ss. 281–283. 
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Szanse rozwoju przedsiębiorczości polskich uczelni zależą od: 
– wprowadzanych odgórnie reform, 
– nastawienia i motywacji pracowników polskich szkół wyższych56. 

Wiodącym aktem prawnym mającym wpływ na kształtowanie wewnętrznych przepi-
sów uczelnianych, w szczególności w zakresie badań i dydaktyki, jest ustawa Prawo o szkol-
nictwie wyższym. Uczelnie precyzują wiodące ustawowo przepisy, w ramach swoich wew-
nętrznych aktów prawnych, zgodnie ze swoją specyfiką. Precyzowanie przepisów ustawy 
odnosi się w szczególności do podstawowych funkcji, jakie pełnią uczelnie, tj. edukacji i ba-
dań naukowych. W miarę wzrostu społecznej odpowiedzialności uczelni oraz pełnienia tzw. 
trzeciej misji uczelni, uzupełnienie wewnętrznych uregulowań odnosi się do funkcji dorad-
czej uczelni oraz zasad komercjalizacji badań. Idąc tym nurtem obok funkcji badawczej oraz 
edukacyjnej T. Wawak57 wprowadza funkcję doradczą uniwersytetu. Wskazuje on, iż uczel-
nia powinna poprawiać swoją pozycję na rynkach: edukacyjnym, badawczym oraz dorad-
czym58. Powinna poprawiać i doskonalić swój potencjał badawczy, edukacyjny oraz właś-
nie doradczy, co z kolei powinno służyć wzrostowi jakości życia społeczności akademickiej 
i ludności swojego kraju, a także Europy i świata. 

1.3. Miejsce dydaktyki „praktycznej”  
w procesie edukacyjnym 

Aktualnie duże znaczenie dla oceny wartości dydaktycznej uczelni oraz programów 
kształcenia posiadają takie elementy jak: 
– współpraca z rynkiem pracy, 
– zatrudnialność absolwentów. 

Perspektywy rozwoju systemów ewaluacji uczelni obejmują również takie elementy 
jak: zatrudnienie, płace i rozwój karier zawodowych absolwentów. Ponadto przekształceniu 
może w przyszłości ulec również struktura kadry dydaktycznej na rzecz czasowego zatrudnia-
nia praktyków. Przyszłościowy charakter kształcenia studentów może przesunąć się w stro-
nę zwiększania znaczenia kompetencji w odniesieniu do zwiększania poziomu wiedzy59.  

Edukacja wyższa powinna zatem przygotowywać przyszłego absolwenta, pracownika, 
do odnalezienia się w nowym środowisku pracy oraz do jego aktywnego wpływu na budo-
wanie i rozwijanie tego środowiska. Ponadto edukacja wyższa powinna również dostarczać 

                                                           
 56 Kukla K. (2016), Przemiany polskiego szkolnictwa wyższego: Uniwersytet klasyczny czy przedsiębiorczy?, [w:] 

Wawak T. (red.), W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 37, ss. 31–38. 
 57 Wawak T. (2016), Uniwersytet na rozdrożu, [w:] Wawak T. (red.) W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. 

Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 15–30. 
 58 Por. również: Kusio T. (2015), Zarządzanie zmianą w uczelni w warunkach konkurencyjności i innowacyj-

ności. Maszynopis powielany. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. 
 59 Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
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takich doświadczeń w postaci zajęć, warsztatów, gier symulacyjnych i in., które pozwolą 
przyszłemu pracownikowi na swobodne odnalezienie się wśród nowych obowiązków. Jed-
nocześnie zaś powinna ona również prowadzić do takiego uformowania pracownika, który 
będzie chętnie zgłębiał nowości i zmieniające się standardy w zakresie wykonywania swo-
ich obowiązków. Coraz częściej uznaje się, że nie tylko zasób posiadanej wiedzy odgrywa 
kluczową rolę, ale również umiejętności i kompetencje społeczne absolwentów, co znalazło 
wyraz w funkcjonujących już KRK60. Podczas opracowywania efektów kształcenia dla pro-
gramów nauczania kompetencje społeczne powinny być formułowane nie tylko poprzez 
wskazane treści i wiedzę, ale także poprzez odpowiednie metody dydaktyczne oraz inspi-
rowanie studentów do działań i nauki61. 

Badanie efektów jakości kształcenia, jakie prowadzone były w Uniwersytecie Jagielloń-
skim w Krakowie wskazują, iż studia na kierunkach ekonomicznych mają głównie charak-
ter teoretyczny, a nie pożądany przez studentów profil praktyczny62,63. Zaledwie 11% ankie-
towanych studentów oraz 31% ankietowanych wykładowców uznało, iż ilość praktycznych 
umiejętności przekazywanych studentom w toku studiów jest wystarczająca. Rozbieżne, je-
żeli chodzi o odpowiedzi wykładowców i studentów, są opinie na temat znaczenia zdobytej 
podczas studiów wiedzy w zwiększeniu szansy rozwoju kariery zawodowej. 48% studen-
tów to pesymiści, a 75% profesorów i doktorów jest optymistycznie do tego nastawiona. Za-
równo perspektywy zmian w procesie dydaktycznym, jak też postulaty kierowane w stronę 
uczelni, znajdują upodmiotowienie w nauczycielu akademickim, który ma być dostarczy-
cielem wiedzy, wychowawcą, a jednocześnie menedżerem64. Choć obecnie wiele miejsca 
poświęca się również roli samoedukacji, to należy zaznaczyć że edukacja na poziomie wyż-
szym nie jest możliwa bez nauczyciela, co oznacza że proces edukacji, poza oczywistymi 
korzyściami wynikającymi z zasobów e-learningowych, wymaga udziału czynnika ludzkie-
go czy też formy tradycyjnej65. 

                                                           
 60 Krajowe Ramy Kwalifikacji. 
 61 Smoląg K., Kulej-Dudek E. (2013), E-learning akademicki jako narzędzie wsparcia dla rozwoju kompetencji 

społecznych studentów, [w:] Jelonek D., Turek T. (red.), Wiedza i technologie informacyjne: Nowe trendy 
badań i aplikacji. Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 
s. 216–217.  

 62 Wawak T., Opinia wykładowców i studentów o jakości kształcenia…, op. cit., s. 171. 
 63 W ramach inicjatywy HEInnovate (www.heinnovate.eu) prowadzone są, na poziomie europejskim, działania 

służące wspieraniu rozwoju innowacyjności uczelni. Opracowano w związku z tym narzędzie pomiaru po-
ziomu innowacyjności w postaci kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące różnych obszarów funk-
cjonowania uczelni (leadership and governance, Organisational Capacity: Funding, People and Incentives, 
Entrepreneurial Teaching and Learning, Preparing and Supporting Entrepreneurs, Digital Transformation and 
Capability, Knowledge Exchange and Collaboration, The Internationalised Institution, Measuring Impact). 
Pomiar polega na samoocenie (self-assessment). Ocenianie można przeprowadzać wielokrotnie np. w odstę-
pach czasu. Działaniami towarzyszącymi są przeprowadzane warsztaty z zakresu stosowaniu narzędzia 
HEInnovate tool. 

 64 Zob. szerzej Bugaj J. (2016), Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce. 
Wydawnictwo UJ, Kraków. 

 65 Kuczyńska A., Mendrek J., Szaganiec J. (2005), „Nawigacja w „realu” – czyli co studenci zawdzięczają uczelni, 
[w:] Habor L.H. (red.), Akademicka społeczność informacyjna na przykładzie środowiska akademickiego 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, Uczelniane Wydaw-
nictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, s. 150, ss. 144–160. 
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Wymagania stawiane nauczycielom akademickim w modelu uniwersytetu przedsię-
biorczego i społecznie odpowiedzialnego obejmują66: 
– współpracę interdyscyplinarną, 
– przedsiębiorczość akademicką, 
– nastawienie na efekty, 
– mobilność i elastyczność pracy, 
– otwartość na współpracę wewnątrz i na zewnątrz uniwersytetu, 
– kształcenie uniwersalne i profesjonalne, 
– pozyskiwanie funduszy (ze źródeł publicznych i prywatnych), 
– badania związane z życiem gospodarczym (stosowane). 

Połączenie prowadzenia badań naukowych z procesem dydaktycznym to wymóg dla 
postępu i to zarówno w odniesieniu do badań, jak i dydaktyki. Z jednej bowiem strony rezul-
taty prowadzonych badań naukowych systematycznie wzbogacają zawartość przekazu edu-
kacyjnego, z drugiej strony dla nauczycieli akademickich dydaktyka stanowi czynnik stymu-
lujący do prowadzenia badań naukowych, a ich efekty pozwalają wprowadzać nową jakość  
w zawartości materiałów dydaktycznych67. 

Obserwuje się iż rola nauczyciela akademickiego ulega zmianie. Z pierwotnego mo-
delu wyłącznie przekazywania wiedzy do modelu moderacji i wprowadzania do dydaktyki 
metod aktywizujących studentów68. Edukacja akademicka obejmuje zarówno treści, jak  
i sposób ich przekazywania słuchaczom. Nauczyciele akademiccy uczestniczący w procesach 
badawczych, aktualizując wiedzą, przekazują następnie studentom informacje, adekwatne do 
rzeczywistości gospodarczej.  

W procesie ewoluowania dydaktyki akademickiej od kształcenia intelektualistów do for-
mowania specjalistów, istotna rola przypada również programom kształcenia o charakterze 
proprzedsiębiorczym. Kontekst edukacji przedsiębiorczości jest inny na uczelniach o profi-
lach technicznych, inny natomiast na uczelniach o profilach humanistycznych, a jeszcze in-
ny o profilach ekonomicznych. Z góry już założone ukierunkowywanie studentów na dzia-
łalność w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów, niejako wyznacza potrzebę zwrócenia 
większej uwagi na kreowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczych. W przypadku 
uczelni o charakterze technicznym lub tam gdzie przekazywana wiedza odnosi się do nauk 
podstawowych jak matematyka, filozofia, filologia, fizyka, itd., elementy wiedzy tzw. przed-
siębiorczej będą miały drugorzędne znaczenie. Jest to naturalny element specjalizacyjny. 
Jednakże jeżeli przyjąć, że w każdym profilu kształcenia elementem istotnym jest nauka 
przedsiębiorczości, ważne jest objęcie wszystkich studentów tą koncepcją zarządzania edu-
kacją. Z tego względu każdy rodzaj studiów powinien, poza obligatoryjnie obowiązującym 
zakresem edukacji, być uzupełniony o kurs lub kursy z zakresu przedsiębiorczości. 
                                                           
 66 Bugaj J.M. (2016), Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce. Wy-

dawnictwo UJ, Kraków, s. 50. 
 67 Koczuba-Sobieraj M., Mielcarz P. (2012), Adapting cost accounting to the specifics of a university, [w:] 

Kaczmarczyk M. (red.), Uczelnie w przestrzeni publicznej. Humanitas, Sosnowiec, s. 81. 
 68 Sułkowski Ł. (2016), Kultura akademicka. Koniec utopii? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,  

s. 148–149. 
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Edukacja przedsiębiorczości w literaturze generalnie odnosi się do tematyki przedsię-
biorczości prowadzonej na zajęciach. Należy jednak mieć na uwadze, iż wpływ na oczeki-
wane efekty w postaci pobudzania myślenia i postaw przedsiębiorczych mają nie tylko wy-
łącznie treści, ale również forma prowadzenia zajęć. Im zajęcia w większym stopniu mają 
charakter aktywizujący studenta, w tym większym stopniu są one ukierunkowane na stymu-
lowanie postaw aktywności, samodzielności, inicjatywności. Problematyka edukacji przed-
siębiorczej czy też edukacji przedsiębiorczości to kwestia nie odnosząca się wyłącznie do 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Edukacja przedsiębiorczości w niemieckich szkołach wyż-
szych ciągle pozostaje na niewielkim poziomie. Zaledwie 5–7% wszystkich studentów w Niem-
czech korzysta z zajęć z zakresu przedsiębiorczości. Receptą na poprawę sytuacji upatruje się 
w kluczowych zasobach, którymi są liderzy dyseminacji przedsiębiorczości69. 

Choć element udziału przedsiębiorców w zajęciach wydaje się wyróżnikiem edukacji 
przedsiębiorczości to jednak element przedsiębiorczości w odniesieniu do zajęć obejmuje 
zarówno wykłady czy ćwiczenia prowadzone z udziałem przedsiębiorców, jak i te prowadzo-
ne bez ich udziału. Dotyczy to trybu uczenia studentów zarówno w krajach rozwiniętych Euro-
py Zachodniej, jak i, między innymi, w Stanach Zjednoczonych70. Oferta edukacyjna zawie-
rać może zajęcia oferowane w regularnym trybie uczelnianym, może też występować dedy-
kowana jednostka jak np. School of Business. Poza wymienionymi mogą również być ofe-
rowane zajęcia uzupełniające w postaci wykładów gościnnych przedstawicieli świata biznesu, 
a także warsztaty organizowane przez studentów. Kwestia formułowania programów kształ-
cenia w polskich szkołach wyższych stanowi obecnie pole dyskusji w kontekście zarówno 
harmonizacji przepisów z regulacjami unijnymi, ale również w kontekście Procesu Boloń-
skiego oraz potrzeby kreowania gospodarki wiedzy. O ile procesy etapowania kształcenia 
wyższego na poziom licencjacki, magisterski oraz doktorski nie napotykają większych pro-
blemów, o tyle kwestie kształtowania programów edukacyjnych można uznać za mocno 
problematyczne. Potrzeba uporządkowania kwestii programów kształcenia nie budzi wąt-
pliwości, istnieją też resortowe próby „przebiurokratyzowania” procedur z nią związanych, 
które z pewnością nie pomagają. Uczelnie dostrzegają i rozumieją potrzebę dokonywania 
zmian pod warunkiem, że zmiany te dadzą w efekcie pozytywny, korzystny dla uczelni i ich 
otocznia rezultat. 

Wpływ uczelni na tworzenie gospodarki wiedzy jest oczywisty. Kapitał ludzki, jaki 
gromadzi i generuje uczelnia, wpływa na otoczenie zarówno w wymiarze edukacyjnym, jak 
i badawczym. Uczelnie kształcą przyszłe kadry gospodarki, a także dostarczają rozwiązań us-
prawniających funkcjonowanie gospodarki lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Z tego 

                                                           
 69 Hofer A. et al. (2010), From Strategy to Practice in University Entrepreneurship Support: Strengthening 

Entrepreneurship and Local Economic Development in Eastern Germany: Youth, Entrepreneurship and 
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 70 Banc D. (2012), New Foundations for Economic Growth, [w:] Baaken T., Meerman A., Neuvanen-Rauhala 
M.L., Davey T., Lahdenieni M., Ahonen T., Kliewe T. (red.), Entrepreneurship Unviersities. The proceedings 
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względu w przypadku uczelni zaangażowanej społecznie ważne jest dostosowanie oferty 
programowej do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, ale także dostosowanie metod 
przekazu wiedzy. Aktualne oczekiwania jakie napotykają uczelnie dotyczą w głównej mie-
rze potrzeb po stronie przedsiębiorstw, których przyszłość zależeć będzie od pracowników 
wiedzy, tworzących te przedsiębiorstwa. Właściwe relacje uczelni z przedsiębiorstwami 
obejmują zatem obszar dydaktyki, którą powinna charakteryzować przede wszystkim orien-
tacja na dostarczanie wiedzy tzw. „praktycznej”. 

1.4. Organizacja edukacji a potrzeby rynku pracy 

Wyposażeni w wiedzę praktyczną studenci odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy, 
natomiast zbyt słabe powiązanie edukacji wyższej i rynku pracy uznawane są za jeden z czyn-
ników niskiej mobilności siły roboczej, braku procederu zawierania umów krótkotermino-
wych o pracę oraz niskiego zatrudnienia. Sama wiedza okazuje się w niewielkim stopniu 
czynnikiem decydującym o elastycznym przejściu z edukacji do pracy zawodowej71, co może 
mieć wpływ na interakcje uczelni i biznesu. Współpraca uczelni z biznesem, w kontekście 
edukacji, ma m.in. na celu uzyskiwanie opinii o kompetencjach, które według przedsiębior-
ców powinni posiadać absolwenci, ponieważ jest to wkład, jaki absolwenci wnoszą „na 
wejściu” do przedsiębiorstwa. Stanowi to spełnienie oczekiwań interesariuszy, jakimi są pra-
codawcy72. Można w tym przypadku dyskutować nad tym, czy edukacja jest w tym przypad-
ku bardziej dobrem publicznym czy prywatnym73. Niemniej jednak efektem procesu edu-
kacyjnego jest wiedza, która w dalszej kolejności formuje przyszłego pracownika przedsię-
biorstwa prywatnego lub publicznego, którego efekty funkcjonowania mają wpływ na gos-
podarkę danego kraju. 

Poza kwestią relacji i współpracy nauki i biznesu, zagadnienia dotyczące tzw. niedopa-
sowań edukacyjnych (educational mismatch) odnoszą się również do tzw. luki kompeten-
cyjnej, czyli braku występowania w charakterystyce zawodowej absolwentów takich kom-
petencji, których oczekuje rynek pracy. Powyższe czynniki negatywnie wpływają w efekcie 
na generowanie i wzrost dynamiki dochodu narodowego. 

Tematyka organizacji edukacji na poziomie wyższym z jednej strony a oczekiwań kom-
petencyjnych pracodawców z drugiej strony, stanowi przedmiot wielu debat a także badań  
o podłożu m.in. naukowym. Badania są prowadzone zarówno przez instytucje rynku pracy, 
takie jak urzędy powiatowe bądź wojewódzkie, jak i przez jednostki zrzeszające ekspertów ze 
środowisk m.in. akademickich i profesjonalnych. Gromadzą one na bieżąco dane preferencyj-
ne pracodawców na temat aktualnego zapotrzebowania na określone wymaganiami rynku 
                                                           
 71 Żyra J. (2013), Efekty ekonomiczne niedopasowań strukturalnych i kompetencyjnych w obszarze edukacji. 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Kraków, s. 272. 
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pracy, kompetencje. Samorządy lokalne, urzędy marszałkowskie, resortowe rozwiązania na 
poziomie krajowym, mają wpływ na poziom efektywności wykorzystania uczelnianych 
atutów naukowych i dydaktycznych. Chodzi o przejęcie przez uczelnie odpowiedzialności 
za kształtowanie postaw innowacyjnych wśród studentów74. 

Rynek pracy, określając pożądane zasoby kompetencyjne75, kieruje się przede wszyst-
kim sytuacją nakreśloną przez otoczenie konkurencyjne. Pracodawcy, kierujący się logiką 
budowania jak najsilniejszego kapitału intelektualnego własnej organizacji, dążą do groma-
dzenia takiego kapitału ludzkiego, który da im jak największą przewagę konkurencyjną, ale 
też szanse na perspektywiczne, jak najbardziej elastyczne. dopasowywanie się ze swą struk-
turą zasobów kompetencyjnych do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego. Otocze-
nie jest kreowane m.in. przez konsumentów oraz konkurentów. Z tego względu oczekiwa-
nia konsumentów stanowią zmienną pożądanych cech kandydatów do pracy. Proces kształ-
cenia, jaki ma miejsce na uczelniach, prowadzi zaś nie tylko do poszerzania bazy i jakości 
kapitału ludzkiego, ale też do wzrostu jego znaczenia76. Wynika on z rosnącego udziału wy-
kształcenia w tworzeniu wartości dodanej. Z tego punktu widzenia dostrzec można rosnące 
znaczenie uczelni jako interesariusza mającego kluczowy wpływ na podnoszenie regional-
nego kapitału intelektualnego. Z tego względu skuteczne wspieranie rozwoju uczelni jest wręcz 
czynnikiem „regionotwórczym”77. 

Można wyróżnić następujące działania, mające wpływ na poprawę współpracy szkół 
wyższych, administracji publicznej oraz biznesu, w kontekście rozwoju kadr gospodarki opar-
tej na wiedzy78: 
– przygotowanie narzędzi monitorowania rynku pracy i wskazywania tendencji jego zmian; 
– wypracowanie polityki edukacyjnej umożliwiającej wzmocnienie konkurencyjności  

i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Powinna ona przewidywać planowanie krótko- 
i średniookresowe w zakresie kierunków kształcenia na bazie trendów przemysłów; 

– wprowadzanie systemu zachęcania przedsiębiorstw do współfinansowania kształcenia 
studentów, a także określonych kierunków studiów; 

– współpraca uczelni z przedstawicielami biznesu oraz włączania ich w proces kształce-
nia. Rozwijanie tej formy współpracy powinno obejmować obszar badań naukowych 
z jednoczesnym zwiększeniem zaangażowania studentów w działania praktyczne; 

– wprowadzanie obligatoryjnie do programów studiów kształcenia umiejętności komu-
nikowania, a także zwiększenie stopnia interdyscyplinarności studiów. 

                                                           
 74 Makieła Z. (2014), Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Stacho-

wicz J., Nowicka-Skowron B., Voronina L.A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii 
i nauk o zarządzaniu. TNOiK, Toruń, s. 175–187. 
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Po stronie szkół wyższych prowadzone są monitoringi losów absolwentów. Funkcje te 
stanowią domenę akademickich biur karier, które prowadzą statystyki w zakresie karier za-
wodowych absolwentów, utrzymując z nimi kontakt. Jednocześnie współpracują z praco-
dawcami, co pozwala na zbieranie informacji dotyczących pożądanych cech kandydatów 
do pracy. Bieżący monitoring losów absolwentów, a poprzez niego współpraca z przedsię-
biorcami, pozwala na monitorowanie tendencji zmian.  

Uczelnie w coraz większym stopniu są zmuszone do stosowania metod i technik za-
rządzania, które są stosowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na konkurencyjnych 
rynkach. Wymagania i oczekiwania społeczne wobec uczelni powodują, że władze uczelni 
poszukują nowych kompetencji i jakości funkcjonowania uniwersytetów, tak aby sprostać 
coraz bardziej rozwijającemu się otoczeniu, a także aby być w stanie swoją ofertą dorówny-
wać innym uczelniom79. W kontekście dydaktyki chodzi o zmiany w programach nauczania, 
otwieranie nowych kierunków studiów i zamykanie tych nieaktualnych, rozwój innowacyj-
nych metod dydaktycznych, a w szczególności orientacja na studenta. Poza sposobem prowa-
dzenia zajęć, w orientacji na studenta chodzi o oferowanie zajęć, które wyposażą studenta 
w wiedzę i umiejętności wymagane przez rynek pracy. 

Przykładem ścisłej współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwami w zakresie 
kształtowania kierunków kształcenia studentów są prowadzone wspólnie z przedsiębior-
stwami kursy. Znane m.in. pod nazwą akademii biznesu lub wspólnych kierunków kształce-
nia, w które zaangażowane są przedsiębiorstwa, wykłady, ćwiczenia oraz inne formy zajęć 
prowadzone są zarówno przez pracowników uczelni, jak też pracowników przedsiębiorstw. 
Program zajęć jest ustalany wspólnie przez przedstawicieli przedsiębiorstwa oraz uczelni, 
a zajęcia obejmują m.in. studia przypadków i rzeczywiste sytuacje z działalności operacyj-
nej przedsiębiorstwa. Programowi edukacyjnemu towarzyszą też praktyki i staże w przed-
siębiorstwach, co uelastycznia przejście studentów, a następnie absolwentów z fazy edukacji 
do fazy zatrudnienia. Posługując się przypadkiem rodzimej uczelni, tj. Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, kwestia udziału finansowego firm w prowadzeniu wspólnych kursów 
stanowi przedmiot indywidualnych wzajemnych ustaleń i negocjacji. W dalszej kolejności 
wypracowane uzgodnienia zostają instytucjonalizowane w formie umowy. 

Obecnie większość praktyków skłania się do uznania raczej niezgodności między ocze-
kiwaniami pracodawców, a umiejętnościami absolwentów różnych poziomów kształcenia80. 
Wśród wskazanych przez KE głównych obszarów działań dla wspierania zrównoważonego 
i inteligentnego wzrostu mieszkańców Europy znajduje się m.in. poprawa strukturalnych 
słabości systemów edukacji i szkoleń oraz eliminacja długotrwałego bezrobocia osób mło-
dych. Ponadto, zgodnie z prowadzonymi badaniami za najważniejsze kompetencje przyszłych 
pracowników pracodawcy uznają kompetencje osobiste oraz interpersonalne, następnie kom-
petencje intelektualne i akademickie oraz udział w stażach i praktykach organizowanych 
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przez firmę. Inne rezultaty badań prowadzonych wśród pracodawców wskazywały na klu-
czowe znaczenie kompetencji zawodowych, a także odpowiedzialność, dyscyplinę, uczci-
wość oraz odporność na stres. Wyniki badania studentów wskazują, iż studia nie są dosto-
sowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i nie zapewniają zatrudnienia w obecnych wa-
runkach. Spośród ankietowanych studentów 58% ankietowanych studentów uznało, że studia 
nie są dostosowane, a 17% uznało że są. Co znamienne 52% kadry wykładowców wybrała 
wariant „nie wiem” lub „nie mam zdania”81. Jednocześnie zalecenia unijne dotyczące kom-
petencji społecznych oraz generalnie zmian w zakresie oceny studentów ukierunkowują 
doktrynę oceny studentów na ewaluację osiągniętego w procesie dydaktycznym poziomu 
ich kształtowania rozwoju własnego oraz ich poziomu autonomicznego i odpowiedzialnego 
uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym82. Ukierunkowanie systemu oceniania 
studentów według m.in. poziomu postaw odpowiedzialnego i autonomicznego uczestnicze-
nia w życiu zawodowym i społecznym wydaje się zbieżne z oczekiwaniami kompetencyj-
nymi pracodawców. W szczególności istotne wydaje się nabywanie w trakcie procesu edu-
kacyjnego postaw chęci samorozwoju, co w kontekście permanentnej zmiany otoczenia 
organizacji gospodarczej działającej na rynku jest kluczowe. 

Upowszechnianie przedsiębiorczości na uczelniach powinno sprzyjać wzrostowi postaw 
przedsiębiorczych studentów, doktorantów, przyszłych absolwentów. Pracodawcy oczekują 
takich absolwentów, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, postawy, potrafią łatwo i w spo-
sób elastyczny dostosowywać się do aktualnych potrzeb w przedsiębiorstwie, co więcej, 
sami mogą wraz z nabywaniem doświadczenia budować pozycję firmy poprzez budowanie 
w przedsiębiorstwie odpowiedniego klimatu rozwojowego. Edukacja wyższa w pierwszej 
kolejności powinna zatem dostarczać wiedzę, postawy, powinna też uczyć kultury. Bez pod-
staw odnoszących się do postaw i zachowań, same wyłącznie kwalifikacje mogą niestety oka-
zać się niewystarczające. 

Punktem wyjścia do opracowania mapy drogowej odnowienia i rozwoju uczelni po-
winien być rzetelnie przeprowadzony audyt funkcjonowania, poprzedzony badaniami an-
kietowymi uwarunkowań jakości kształcenia i urynkowienia edukacyjnej wartości dodanej 
w szkole wyższej wśród profesorów i studentów83. Zamierzeniem autorów reform szkolnic-
twa wyższego, według T. Wawaka84, włączając w to m.in. reformy tzw. bolońskie, było osiąg-
nięcie edukacyjnej wartości dodanej uzyskanej przez studenta w efekcie całego procesu 
edukacji wyższej, tj. po zakończeniu studiów. Tymczasem stosowanie ocen bieżących, które 
uznaje się za realizację zamierzonych zasad, nie spełnia w pełnym zakresie oczekiwań twór-
ców reform. Zauważalna jest również dezinformacja definicyjna odnosząca się do funkcji edu-
kacji. Z jednej bowiem strony część środowiska naukowego uważa, iż w procesie edukacji 
wyższej student uczy się samodzielnie i pracuje. Inna część skłania się raczej ku temu, że 
większy nacisk kładziony jest na uczenie studenta, co przenosi ciężar odpowiedzialności 
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edukacyjnej na kadrę naukową i dydaktyczną. W rzeczywistości student powinien zarówno 
być poddawany edukacji, jak i sam być jej aktywnym ogniwem, czyli samodzielnie praco-
wać. Dopiero wskazany model edukacji akademickiej realnie odpowiada na potrzeby i wy-
zwania, jakie stanowią wyzwania procesu edukacyjnego. 

Modele systemu zarządzania jakością w szkołach wyższych zakładają m.in. że elemen-
tem wejściowym jest opracowanie i przedstawienie wymagań określonych przez kandyda-
tów na studia, ponieważ szkoły wyższe są uzależnione od swoich klientów, czyli studentów.  

Przyjmując założenie, iż absolwent opuszczający mury uczelni reprezentuje ją na zew-
nątrz, a zatem wiedza, umiejętności i kompetencje, w które został wyposażony są konfron-
towane z oczekiwaniami otoczenia. Tym samym, przy projektowaniu systemu edukacji na 
poziomie uczelni absolwenta uznać można za element wejściowy.  

Zagadnienia rozbieżności pomiędzy przygotowaniem przyszłego absolwenta do wej-
ścia na rynek pracy, a oczekiwaniami pracodawców to kwestia, która w literaturze, ale także 
w praktyce ekonomicznej jest szeroko dyskutowana. Uczelnie, podobnie zresztą jak biznes, 
starają się w jak największym stopniu zminimalizować lukę w dysonansie pomiędzy aktualnymi 
oczekiwaniami rynku pracy, a podażą kompetentnych absolwentów. Chodzi tu zarówno o kom-
petencje, jak też liczbę absolwentów. W ujęciu krajowym również istotny staje się poziom edu-
kacji i wiedzy praktycznej. Coraz bardziej istotne zdaje się uzupełnienie rynku pracy fachowca-
mi z wykształceniem zawodowym lub średnim. Poza wysiłkami ze strony uczelni i pracodaw-
ców, istotny jest też ogólny poziom potencjału samych osób wchodzących na rynek pracy. 

Wpływ relacji nauka–biznes rzutuje na jakość przekazywanej studentom wiedzy, w szcze-
gólności w zakresie lepszego pojmowania świata biznesu i rynku pracy, na którym wkrótce 
jako absolwenci, się znajdą85. Realizacja projektów o ukierunkowaniu poznawczym nauka–
biznes posiada dla studentów duże znaczenie o podłożu nauczania. Mogąc brać w nich udział 
bezpośrednio, uczą się kompetencji odnoszących się do współpracy w grupie, kompetencji 
komunikacyjnych, językowych, a także technicznych. W sposób pośredni są oni odbiorcami 
popartej doświadczeniem wiedzy od profesorów biorących udział w projektach, nierzadko 
też przedstawicieli uczelni partnerskich i innych instytucji partnerskich, współpracujących 
w realizacji projektów podczas prelekcji, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń stano-
wiących element realizacji projektów lub będących etapami podsumowującymi lub upow-
szechniającymi rezultaty projektów. Zorientowane projektowo doświadczenia uczestników pro-
jektów, a jeżeli są nimi studenci, doświadczenia na żywo studentów w doskonały sposób wy-
posażają ich w wiedzę w sytuacjach rzeczywistych, które w praktyce edukacji uniwersyteckiej 
noszą miano studiów przypadku. Jednakże należy pamiętać, że jeśli bazuje się na przeko-
naniu, że głównym celem uczelni jest wysoka jakość kształcenia, w takim przypadku oparcie 
się wyłącznie na oczekiwaniach klienta oznaczać może niebezpieczeństwo niskiej jakościowo 
edukacji, wynikającej z poddania się presji klientów86. 
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W rozpatrywaniu zagadnień kreowania programów nauczania ważne wydaje się stwier-
dzenie, że „gospodarka wymaga ludzi starannie i nowocześnie wykształconych, koncepcyj-
nych, zdolnych do łatwego adaptowania się do zmiennego otoczenia”87. W kontekście progra-
mowania studiów MBA wskazywano podstawowe do zrealizowania założenia: 
– zapewnienie podstaw intelektualnych pod powstałe składniki studiów i pod przyszłą 

działalność w gospodarce – zajęcia teoretyczne, 
– nauczanie technik, umiejętności zarządzania, 
– przenoszenie z innych krajów uprawiania i rozwijania a także współtworzenia kultur 

menedżerskich, 
– oferowanie wstępnego treningu w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw i gospo-

darki. 

Ukierunkowanie przedsiębiorcze zarówno w odniesieniu do zarządzania badaniami nau-
kowymi, jak również w zakresie dydaktyki, w szczególności zaś biorąc pod uwagę kwestie 
zmian zachodzących na ryku pracy, stwarza podwaliny do budowy kultury przedsiębiorczości 
na uczelniach. W kolejnym podrozdziale omówione zostaną aspekty tworzenia odpowied-
niego środowiska funkcjonowania w jakim funkcjonują wewnętrzni interesariusze uczelni. 

1.5. Tworzenie kultury przedsiębiorczości na uczelni 

Za kulturę organizacji uważa się filozofię, ideologię wyznawaną przez kierownictwo 
i pracowników, pewien zestaw wartości, norm, do których pracownicy się stosują. Zbiór ten 
zawiera w sobie hierarchię wartości, komunikowanie się, innowacyjność88. Kulturą orga-
nizacji można, w ujęciu analitycznym, uznać zestaw czynników, które są jej wyznacznika-
mi, wyróżnikami, charakterystycznymi dla danej organizacji. Kultura organizacyjna zorien-
towana na innowacyjność i przedsiębiorczość powinna m.in. charakteryzować się następu-
jącymi cechami89: 
– tworzenie odpowiedniego, dynamicznego środowiska działania pracowników, 
– styl kierowania sprzyjający usamodzielnieniu pracowników, 
– kształcenie pracowników w kierunku zdolności korzystania z informacji, wyzwalania 

kreatywności i potrzeby zmian. 

Rosnące znaczenie kapitału społecznego we współczesnych organizacjach wynika ze 
znaczenia wartości dodanej osiąganej poprzez działalność kooperatywną.  
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Kapitał społeczny, definiowany w kategoriach potencjału relacji oraz intensywności i dy-
namiki ich użytkowania, odnosi się do społeczności akademickiej, rozumianej jako intere-
sariusze wewnętrzni uczelni. Interesariusze wewnętrzni posiadają bezpośrednie oddziały-
wanie na funkcjonowanie uczelni, na procesy decyzyjne i jakość wykonawczą tych pro-
cesów. Działalność kooperatywna, która pomiędzy tymi grupami zachodzi, może posiadać 
bezpośrednie przełożenie na rozwój całej społeczności akademickiej. W kreowaniu kapitału 
społecznego ukierunkowanego na podnoszenie poziomu zaangażowania społecznego uczel-
ni ważne jest zwiększenie poziomu intensywności relacji między poszczególnymi grupami 
i indywidualnymi osobami reprezentującymi społeczność akademicką. W kontekście uczelni 
przedsiębiorczej, w której tzw. trzecia misja odgrywa w budowaniu gospodarki wiedzy klu-
czową rolę, kapitał społeczny ma pierwszorzędne znaczenie. 

Warto odnieść się do pojęcia kapitału organizacyjnego, którego obszar zawiera takie 
elementy jak kultura organizacyjna i struktura organizacyjna. Jednym z działań, które mają 
wpływ na kształtowanie kapitału organizacyjnego, jest zarządzanie wiedzą. Można sprawnie 
realizować proces zarządzania wiedzą poprzez takie narzędzia jak90: 
– intranet, 
– poczta elektroniczna, 
– telekonferencje, 
– dyskusje online, 
– systemy informatyczne i komunikacyjne, 
– bazy danych, 
– instrukcje wewnętrzne. 

Wydaje się, że powyższe instrumenty, za pomocą których możliwe jest kształtowanie 
kapitału organizacyjnego, mogą znaleźć zastosowanie do podnoszenia poziomu kapitału 
społecznego uczelni. To, co w kontekście definicji kapitału organizacyjnego i społecznego 
wydaje się zwracać uwagę, to kwestia obszaru działań. Można zauważyć, że o ile kapitał 
społeczny odnosi się do relacji, na zewnętrz organizacji, o tyle kapitał organizacyjny zdaje 
się dotyczyć samej organizacji. Poddanie kategoryzacji kapitału społecznego na wewnętrzny  
i zewnętrzny pozwoliłoby na bezpośrednie odniesienie kapitału organizacyjnego do pojęcia 
wewnętrznego kapitału społecznego. W tym kontekście kapitał społeczny zewnętrzny doty-
czy bardziej relacji ukierunkowanych na zewnątrz organizacji, na zwiększenie poziomu 
tego zewnętrznego kapitału społecznego wpływ ma działalność kooperatywna społeczności 
akademickiej, oddziałująca na kapitał społeczny wewnętrzny. 

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej w szczególny sposób wspiera transfer wie-
dzy ze sfery nauki do gospodarki. Grupami interesariuszy, które są ujmowane w szczególny 
sposób, jeżeli chodzi o społeczność akademicką, są91: 
                                                           
 90 Beyer K. (2016), Audyt kapitału intelektualnego w spółce handlowej – stadium przypadku, [w:] Borowiecki R., 

Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determi-
nant. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 209–216. 

 91 Jakubiec M., Kurowska-Pysz J. (2017), Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako 
determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała, s. 120. 



43 

– studenci, 
– kadra naukowa, 
– absolwenci, 
– doktoranci. 

Działalność wymienionych grup interesariuszy wewnętrznych uczelni w zakresie wpły-
wu na podnoszenie poziomu kapitału społecznego zewnętrznego, może być zatem istotna  
w kontekście transferu wiedzy. 

Literatura przedmiotu wskazuje w kontekście wpływu relacji na wspieranie gospodar-
ki wiedzy, na triple-helix jako wytyczne w budowaniu kapitału relacyjnego92. Współpraca 
nauki, biznesu i administracji publicznej daje rozliczne pozytywne efekty w szczególności 
w odniesieniu do rozwoju regionalnego.  

Na poziomie uczelni instytucjonalizacja współpracy w ramach triple-helix wyraża się m.in. 
poprzez tworzenie centrów transferu technologii, centrów doskonałości czy też innych mniej 
lub bardziej rozbudowanych jednostek mających za zadanie transfer wiedzy i utrzymywa-
nie kontaktów z partnerami z biznesu i administracji publicznej. 

Możliwości współpracy uczelni z przedsiębiorcami, a także sektorem administracji 
publicznej następuje w takich inicjatywach jak: klastry technologiczne, uczelniane klastry 
wiedzy, parki technologiczne. Coraz więcej inicjatyw o charakterze okołouczelnianym jest 
realizowana na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Podobnego typu inicjatywy o cha-
rakterze zinstytucjonalizowanym mają miejsce w ramach struktur uczelnianych. Są to inku-
batory lub centra transferu technologii lub innego rodzaju jednostki lub stanowiska na uczelni. 
To zinstytucjonalizowane formy współpracy są osadzone na uczelniach, a ich funkcjonowa-
nie nierzadko miało podłoże finansowania unijnego. Zrzeszeniami jednostek, których wy-
specjalizowaną funkcją aktywności jest tworzenie relacji międzyorganizacyjnych, są sieci. 
Spośród znanych krajowych sieci powiązań wymienić można krajowe sieci innowacji, bądź 
usług, które w perspektywie krajowej aktualnie stanowią bazę usług rozwojowych93. Repre-
zentanci uczelni biorą również udział w inicjatywach proprzedsiębiorczych, jakie są ini-
cjowane przez jednostki administracyjne np. określanie strategii rozwoju innowacji, strate-
gii rozwoju przedsiębiorczości regionalnej itd. Godne uwagi są również inicjatywy wew-
nątrzuczelniane inicjowane przez studentów i doktorantów, których celem jest wspieranie 
edukacji przedsiębiorczej lub inicjatyw zorientowanych proprzedsiębiorczo. Przykładem 
takich inicjatyw są studenckie inkubatory lub preinkubatory przedsiębiorczości, koła naukowe 
organizujące warsztaty i inne wydarzenia mające na celu szerzenie przedsiębiorczości. 
                                                           
 92 Zob. szerzej: Borowiecki R., Kusio T., (2016), University Education in the Era of Modern Challenges vs 

Employers Demands – the Case Study of Poland, [w:] Aleksić (red.), Contemporary Issues in Economics, Business 
and Management: Conference Proceedings. Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac,  
s. 307–317 

 93 Od 2 września 2017 zmianie uległy przepisy Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) został przekształcony w rejestr 
podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług rozwojowych. Dotychczas obowiązujące rozporzą-
dzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw zostaje zastąpione rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rejestru podmio-
tów świadczących usługi rozwojowe. 
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W ramach działań skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości za pomocą preinku-
bacji wyróżnić można94: 
– organizację kalendarza wydarzeń promujących przedsiębiorczość, 
– organizację kursów i szkoleń kształtujących postawy przedsiębiorcze wśród studentów 

czy doktorantów, 
– organizację kursów proprzedsiębiorczych dla pracowników nauki, posiadających me-

nedżerskie ambicje, 
– tworzenie spotkań ze znanymi przedsiębiorcami, osobami, które odniosły sukces gos-

podarczy, 
– animowanie spotkań warsztatowych, seminariów z tematyki przedsiębiorczości akade-

mickiej, 
– powołanie jednostki lub jednostek, które w swoim zakresie kompetencji posiadałyby 

organizowanie wydarzeń o charakterze promującym przedsiębiorczość akademicką, 
– produkowanie materiałów informujących o korzyściach związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i roli samozatrudnienia w stabilizowaniu i rozwoju rynku pracy, 
– organizowanie masowych imprez mających na celu zapoznawanie studentów i dokto-

rantów ze specyfiką zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw, 
– organizowanie wycieczek i spotkania z właścicielami firm, które odniosły sukces ryn-

kowy, 
– zajęcia, w ramach których uczestniczącym w nich studentom i doktorantom przekazy-

wana jest wiedza w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
– tworzenie i upowszechnianie materiałów o charakterze poradnikowym w zakresie za-

kładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
– tworzenie instytucjonalnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości akademickiej. 

Instytucjonalizacja powyższych działań skupia się na wyodrębnieniu jednostki lub jed-
nostek, definiowanych jako preinkubatory przedsiębiorczości. Jednostki te lub stanowis-
ka, mogą nie być bezpośrednio nazywane jako preinkubatory, ale wypełniają funkcje tychże 
jednostek. Mogą posiadać w odpowiednio ulokowanych miejscach na uczelni własną infra-
strukturę służącą obsłudze osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat zakłada-
nia działalności gospodarczej. Osoby pracujące na rzecz jednostek, których natura działal-
ności odpowiada funkcjom preinkubatorów, mogą dostarczać ulotek i informacji bezpośred-
nich na temat trybu w jakim należy postępować aby założyć działalność. Niejednokrotnie praca 
preinkubatorów służy formułowaniu celów przedsiębiorstwa i programowaniu jego działal-
ności przez najbliższy okres, co znajduje odzwierciedlenie w tworzeniu biznesplanu. Praca nad 
biznesplanem czy też organizowanie warsztatów i szkoleń z zakresu tworzenia biznesplanu, 
należy do jednej z ważniejszych funkcji działalności preinkubatorów i inkubatorów przedsię-
biorczości. Preinkubacja obejmuje wszystkie te działania, w efekcie których osoby tworzące 

                                                           
 94 Na podst.: Kusio T. (2010), Kurs e-learningowy „Organizacyjno-prawne aspekty zakładania i funkcjonowa-

nia przedsiębiorstw typu spin off/out”, Materiały dydaktyczne do projektu SPIN-PROMOTOR. Uniwersytet 
Rzeszowski, Rzeszów. 
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społeczność akademicką w coraz większym stopniu są skłonne do założenia własnego przed-
siębiorstwa. Również w efekcie preinkubacji wzrasta w członkach społeczności akademickiej 
ogólna świadomość w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej95. 

Wydaje się, że wewnątrzorganizacyjne działania realizowane lokalnie, na poziomie 
uczelni, powinny dotyczyć każdej z grup wchodzących w skład społeczności akademickiej. 
Przedsiębiorczość akademicka, której dotyczą działania o charakterze preinkubacyjnym dla 
działalności gospodarczej, w przeważającej mierze odnosi się do studentów. Tworzenie od-
powiedniej kultury przedsiębiorczej w tym zakresie oznacza takie wewnętrzne działania 
kooperatywne, w których rolą różnych grup interesariuszy wewnętrznych uczelni będzie 
wspieranie działań preinkubacyjnych. Podnoszenie zaś poziomu wewnętrznego kapitału spo-
łecznego powinno być z tym ściśle związane. W celu wzmocnienia w kontekście działań 
preinkubacyjnych, poziomu zewnętrznego kapitału społecznego, istotne wydaje się być od-
wołanie do idei triple-helix. 

Realizacja idei triple-helix, bazująca na budowaniu relacji, opartych o posiadane zasoby 
materialne i niematerialne, następuje za pośrednictwem bezpośrednich międzyludzkich re-
lacji. Możliwości, skłonności i motywacje ludzi współpracujących międzysektorowo, a re-
prezentujących jednostki triple-helix, tj. uczelnie, administrację publiczną oraz biznes mają 
wpływ na sprawność procesów zawiązywania i wzmacniania relacji. Usprawnienie proce-
sów komunikacyjnych i relacyjnych międzysektorowo również pozytywnie oddziałuje na 
możliwość wyposażenia środowisk uczelnianych czy też biznesowych w potrzebne informa-
cje na temat możliwych do uzyskania zasobów. Procesy komunikacyjne wewnątrzorganiza-
cyjne, mogą tym samym również podlegać zwiększonej dynamice przyspieszając budowanie 
kultury organizacyjnej.  

Idea triple-helix, która odnosi się do budowy zewnętrznego kapitału społecznego, to 
idea budowy relacji na poziomie regionalnym. Wspieranie działań proprzedsiębiorczych może 
też mieć wymiar krajowy. 

W zakresie planowanych zmian na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o wspieranie 
rozwoju obiecujących przedsiębiorstw wymienić można stworzenie funduszu WITELO. Ideą 
przedsięwzięcia jest budowa krajowego ekosystemu venture capital, którego beneficjentami 
mają być inwestorzy z jednej strony oraz zaawansowane technologicznie spółki z drugiej 
strony. Zadaniem funduszu będzie inwestowanie w czołowe światowe fundusze venture 
capital96. Z kolei planowane ustawowo zachęty do zwiększania udziału w generowaniu inno-
wacyjności na poziomie uczelni odnoszą się m.in. do97: 
– zwiększania dotacji dla uczelni na współpracę z biznesem, innowacje i wynalazki, 
– stworzenia nowych ścieżek awansu zawodowego (doktorat wdrożeniowy, habilitacje 

na podstawie realizacji projektu naukowego dla przedsiębiorców), 
– obowiązkowe przeznaczenie 2% dotacji na kadry zajmujące się komercjalizacją pomy-

słów, wynalazków, innowacji, 
                                                           
 95 Kusio T., Zarządzanie przedsiębiorczością akademicką…, op. cit., s. 76. 
 96 Bartuś Z. (2017), Przychodzi nauka do biznesu, Dziennik Polski, 30.03.2017, s. A8. 
 97 Ibidem. 



46 

– ułatwienia w zakresie zakładania spółek przez przedsiębiorców oraz uczelniane spółki 
celowe, czego efektem ma być umożliwienie przeprowadzenia interesujących badań, 
ułatwienie ma polegać na zniesieniu podatku od wnoszonego do spółki aportu, 

– ulg w podatku VAT w projektach naukowych. 

Biorąc pod uwagę współpracę uczelni z przedsiębiorstwami, rozwój firm wymaga ciąg-
łej wymiany myśli badawczej i technicznej, dostępu do nowoczesnych technologii i labora-
toriów badawczych, które posiadają uczelnie. Czynnikiem wspomagającym transfer wiedzy 
w procesie tworzenia odpowiednich warunków transferu wiedzy i innowacji jest prowadze-
nie przez uczelnie działalności eksperckiej i doradczej poprzez utworzenie uczelnianego 
punktu doradztwa naukowo-technicznego, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania, usłu-
gi szkoleniowe, przygotowywanie zamawianych programów edukacyjnych, pomoc w dzia-
łalności marketingowej oraz komercjalizacji wyników, dostarczenie wiedzy, raportów analiz  
i informacji gospodarczych98. Zakres obowiązków pracowników jednostek transferu wiedzy 
na uczelniach zawiera m.in. pozyskiwanie zewnętrznego finasowania, jak również organi-
zowanie działalności szkoleniowej, czy też marketing nauki. Pozyskiwanie finansowania 
zewnętrznego dotyczy zarówno organizowania szkoleń, jak i prowadzenia działalności pre-
inkubacyjnej oraz inkubacyjnej. Inicjatywy te mają na celu zmniejszenie ryzyka finansowe-
go związanego z rozpoczynaniem i początkową fazą prowadzenia działalności gospodarczej 
przez przedstawicieli społeczności akademickiej. 

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna jest zaliczana do determinantów procesów in-
nowacyjnych99. Ma ona również wpływ na kreowanie i dynamikę zmian wewnątrz organiza-
cji, które prowadzą do kształtowania kultury organizacyjnej. Duży wpływ na kulturę organi-
zacyjną posiadają menedżerowie zarówno wyższego, jak też średniego szczebla. W dalszej 
kolejności pracownicy niższych szczebli, tj. na poziomie stanowiskowym specjalistycznym,  
a dalej wykonawczym, również stają się odpowiedzialni za kreowanie oraz ewentualnie umac-
nianie kreowania kultury organizacyjnej. Omawiana kwestia odnosi się do kontekstu inno-
wacyjnego, tj. ukierunkowywania kultury organizacyjnej na innowacyjność, jednakże mając 
na uwadze imperatyw innowacyjności, a wręcz intensywności innowacyjnej, wydaje się to 
aktualnie kierunek działania normatywny. 

Na poziom orientacji przedsiębiorczej (Entrepreneurial Orientation EO)100 organiza-
cji wpływają m.in. umiejętności, postawy oraz zachowania tworzących ją ludzi. Przedsię-
biorcza orientacja organizacji jest opisywana poprzez trójczynnikową bądź pięcioczynniko-
wą skalę101.  

                                                           
 98 Kusz D. (2010), Współpraca sfery nauki z przedsiębiorstwami, [w:] Ruda M. (red.), Uczelnia dla gospodarki –  

gospodarka dla uczelni. T. 1. PWSZ w Krośnie, Krosno, s. 9–12, ss. 9–14. 
 99 Szczepańska-Woszczyna K. (2016), Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębior-

stwa. PWN, Warszawa, s. 143–146. 
 100 Kusa R. (2016), Pro-Entrepreneurial Human Resource Management in Non-Profit Organizations. Problemy 

Zarządzania, vol. 14, nr 3(61), t. 1, s. 34, ss. 32–44. 
 101 Ibidem. 
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Trójczynnikowa skala zawiera: 
1) podejmowanie ryzyka, 
2) innowacyjność, 
3) proaktywność. 

W przypadku skali pięcioczynnikowej, dochodzą dwa dodatkowe wymiary postrzega-
nia organizacji jako przedsiębiorczej, a mianowicie: 
1) autonomiczność, 
2) konkurencyjna agresywność. 

Zachowania przedsiębiorcze zawierają w sobie element podejmowania ryzyka i działa-
nia w warunkach niepewności. Przedsiębiorczość, poza tym, że jest uznawana za jeden z pod-
stawowych czynników określających sukces organizacji na rynku, jest również utożsamiana 
z podejmowaniem ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego102. Uczelnie, mając na uwadze ko-
nieczność budowania klimatu przedsiębiorczego, powinny przegotować instrumenty wspo-
magające pozytywne nastawienie do własnej działalności gospodarczej. 

Rozwój przedsiębiorczego uniwersytetu oznacza obecność zajęć z przedsiębiorczości 
w dydaktyce uczelni. Składają się na nie zarówno pojedyncze kursy czy wykłady, jak i szko-
lenia, programy preinkubacji z doradztwem i mentoringiem stanowiąc wieloetapowe syste-
my wsparcia edukacyjnego103. W celu wykształcenia zdolności biznesowych konieczne są 
odpowiedni trening i nauka. 

W kontekście podniesienia poziomu przedsiębiorczości na uczelni ważne są zarówno 
intencje, jak i przekształcanie intencji w rzeczywiste działania przedsiębiorcze104. Na inten-
cje przedsiębiorcze wpływ mają: 
– czynniki zewnętrzne (wiek, płeć, poziom wykształcenia, tradycje rodzinne, itd.), 
– czynniki zewnętrzne (warunki otoczenia i ich odbiór przez przyszłego przedsiębiorcę – 

pozytywna ocena warunków zakładania i prowadzenia działalności podnosi skłonności 
przedsiębiorcze osoby zainteresowanej przekształceniem intencji w rzeczywiste dzia-
łania przedsiębiorcze105. 

Atrybut przedsiębiorczej uczelni to taka kultura organizacyjna, która jest zorientowana 
na innowacyjność i przedsiębiorczość. Pracowników charakteryzuje samodzielność i dy-
namika działania, a także chęć do samodoskonalenia. Pracownicy dążący do rozwijających 
zmian na uczelni, utożsamiają się z nią i są zainteresowani dzieleniem się informacjami i wie-
dzą zarówno w strukturach uczelni, jak też w strukturach triple-helix, w jakich działają. 
                                                           
 102 Szejniuk A. (2015), Audyt personalny determinantem przedsiębiorczości, [w:] Dacko-Pikiewicz Z., Walan-

cik M. (red.), Społeczny wymiar innowacji i przedsiębiorczości. Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 116, ss. 109–117. 

 103 Matusiak K.B. (2010), Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, Rola i miejsce 
uniwersytetu w procesach innowacyjnych. SGH, Warszawa, s. 267–268. 

 104 Arent A., Walczyna A. (2014), Przedsiębiorczość studentów – wyniki badań pilotażowych, [w:] Bojar E., 
Żminda T., Bis J. (red.), Region i edukacja a procesy rozwojowe. Politechnika Lubelska, Lublin, s. 134,  
ss. 133–144. 

 105 Ibidem. 
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1.6. Podsumowanie 
Istotny wpływ na kształtowanie uczelniano-biznesowych zależności mają uwarunko-

wania społeczno-gospodarcze, które w warunkach globalizacji i usieciowienia gospodarki 
podlegają zasadom imperatywu obowiązkowych zmian, intensyfikacji innowacji i współ-
dzieleniu zasobów. Uczelnia, postrzegana jako dostarczyciel usług zarówno badawczych, 
jak też dydaktycznych, stanowi aktualnie ogniwo w spirali zależności, jakie wytwarzają or-
ganizacje biznesu, administracji publicznej oraz trzeciego sektora. Jednocześnie też uczelnie 
są osadzone w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości legislacyjnej, zarówno aktów 
prawnych krajowych, jak też europejskich czy szerzej – międzynarodowych. W kontekście 
uwarunkowań współpracy ze zróżnicowanymi sektorowo partnerami, jak też uwarunko-
wania legislacyjnych stwarza przesłanki do orientacji społecznej funkcjonowania uczelni. 
Chodzi nie tylko o doradczy wymiar funkcjonowania uniwersytetu, ale też społeczny wy-
miar funkcji badawczej i dydaktycznej uczelni. Na społeczny wymiar funkcjonowania uczelni 
duży wpływ mają interesariusze zarówno zewnętrzni, tacy jak przedsiębiorcy, reprezentują-
cy m.in. rynek pracy, jak i wewnętrzni reprezentowani przez studentów, absolwentów, jak 
również administrację i kadrę akademicką uczelni. Oczekiwania interesariuszy wewnętrznych 
pokrywają się z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych. Studenci oczekują edukacji wy-
posażającej ich w umiejętności przedsiębiorcze, kompetencje oczekiwane przez rynek pracy. 
Są to oczekiwania podzielane przez przedstawicieli rynku pracy, czyli w głównej mierze 
przedsiębiorców. Dydaktyka praktyczna obejmuje zarówno kształt kursów akademickich, 
ich zawartość, metody prowadzenia, jak i pełną świadomość w zakresie jej potrzeb, jaką po-
winna posiadać kadra akademicka, którą tym samym powinno cechować odniesienie do krze-
wienia chęci upowszechniania przedsiębiorczości (liderzy dyseminacji przedsiębiorczości). 

Tak realizowany proces edukacyjny właściwie zarządzany na poziomie uczelni, powi-
nien prowadzić do minimalizowani luki w zakresie niedopasowań posiadanych przez absol-
wentów kompetencji, do wymagań rynku pracy. Kontekst makroekonomiczny polityki edu-
kacyjnej pojedynczych uczelni jest monitorowany m.in. w zakresie badania losów absol-
wentów, a także bieżącego monitorowania rynku pracy. Celom minimalizowania skutków 
niedopasowań edukacyjnych do rynku pracy służy inicjowanie i rozwijanie uczelniano- 
-biznesowych powiązań na poziomie pracowników przedsiębiorstw współpracujących przy 
kształtowaniu określonych programów kształcenia, jak i udziału w bezpośrednim przekazy-
waniu wiedzy. Ważny element kreowania przedsiębiorczych i wyposażonych w kompeten-
cje adekwatne do oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego absolwentów, stanowi 
właściwy system oceniania studentów. Odpowiednia przedsiębiorcza orientacja uczelni pro-
wadzić powinna do wykształcenia się kultury przedsiębiorczości na uczelni. Jednakże poza 
samą edukacją ukierunkowaną potrzebami społecznymi biznesowymi, ważne są też takie 
elementy funkcjonowania uczelni, jak tworzenie warunków do inicjowania przedsiębiorstw 
akademickich. Wypełnianiu tego celu służy powoływanie wewnątrz uczelnianych jednos-
tek, których działalność powinna służyć powstawaniu idei przedsiębiorstw, ale również wspie-
raniu początków ich działalności, czyli inkubowaniu przedsiębiorczości. Nie bez znaczenia 



dla kształtowania przedsiębiorczej kultury uczelni pozostaje kwestia wsparcia w zakresie ka-
pitałowym, zarówno jeżeli chodzi o kapitał sieciowy, jakim dysponują uczelnie, jak i zapew-
nienie dostępu do kapitału finansowego.  

Z występowaniem kultury przedsiębiorczości na uczelni wiążą się ułatwienia służące 
m.in. zakładaniu przedsiębiorstw akademickich. Tkanką działań stanowiących narzędzia re-
orientacji uniwersytetów w przedsiębiorcze organizacje naukowe są relacje zachodzące wew-
nątrz uczelni, jak też na zewnątrz uczelni, pomiędzy różnymi uczelnianymi aktorami. 
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2. Potencjał możliwości relacyjnych  
krajowych uczelni oraz biznesu 

2.1. Potencjał uczelni  

System szkolnictwa wyższego w Polsce charakteryzuje centralizacja, jednakże wszyst-
kie zarówno publiczne, jak też niepubliczne szkoły wyższe funkcjonują autonomicznie. Kon-
tekst prawny obejmuje aktualnie tzw. Konstytucja dla Nauki. Do niedawna kontekst prawny 
opierał się na następujących aktach prawnych: 
– Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,  
– Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym,  
– Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,  
– Ustawa o Narodowym Centrum Nauki,  
– Ustawa o Zasadach Finansowania Nauki,  
– Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich. 

Istotnym elementem wchodzącym w zakres uwarunkowań prawnych mających wpływ 
na funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce stanowią Krajowe Ramy Kwa-
lifikacji dla szkolnictwa wyższego. W zakresie KRK na poziomie krajowym zagadnienia 
przedsiębiorczości znajdują swoje odzwierciedlenie w programach studiów. Odniesienie do 
przedsiębiorczości znajduje się również w oczekiwanych od studentów rezultatach z udzia-
łu w kursach akademickich106. 

Uczelnie w Polsce dzielą się na publiczne i niepubliczne, gdzie te pierwsze to instytu-
cje sektora finansów publicznych, z kolei druga grupa reprezentowana jest przez sektor pry-
watny. W roku akademickim 2015/2016 w Polsce funkcjonowało 415 uczelni, z czego 132 
stanowiły uczelnie publiczne (rys. 2.1). 

W okresie wcześniejszym (rys. 2.2) uczelni było więcej – 426, z czego 134 stanowiły 
uczelnie publiczne. 

Rozwój uczelni niepublicznych w Polsce należy uznać za bardzo dynamiczny od roku 
powstania pierwszej uczelni, tj. 1991, aż do roku 2010, w którym w kraju funkcjonowało aż 
                                                           
 106 OECD/EU (2017), op. cit., s. 23. 



51 

330 takich podmiotów. Następnie liczba ta podlegała systematycznej zniżce do 283 aktual-
nie. Na rysunku 2.3 pokazane jest jak na przestrzeni lat (począwszy od roku akademickiego 
1990/1991) kształtowała się liczba uczelni w Polsce.  

 
Rys. 2.1. Struktura uczelni w podziale na publiczne i niepubliczne  

w r.a. (roku akademickim) 2015/2016 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), 
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 29 

 
Rys. 2.2. Struktura uczelni w podziale na publiczne i niepubliczne w r.a. 2014/2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu POLON (dane z 2016 r.) 

 
Rys. 2.3. Liczba uczelni publicznych i niepublicznych 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 30 
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Zrównanie liczbowe uczelni publicznych i prywatnych nastąpiło w latach 1996–1997,  
a w kolejnych latach liczba uczelni niepublicznych już tylko rosła (rys. 2.4). W tym samym 
czasie liczba uczelni publicznych pozostawała na podobnym poziomie i oscylowała wokół 
100. Przyrost nastąpił od 1999 r. i obecnie ta liczba wynosi 132. 

 

Rys. 2.4. Uczelnie publiczne i niepubliczne, udział procentowy 

Źródło:: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Sydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 30 

Poza niewielkimi zmianami w zakresie liczby uczelni publicznych, równie niewielkie 
zmiany dotyczyły struktury wiodącego kierunku naukowo-dydaktycznego uczelni. Rysunek 2.5 
prezentuje strukturę uczelni publicznych ze względu na wiodący kierunek naukowo-dydak-
tyczny. 

 

Rys. 2.5. Struktura procentowa uczelni publicznych w Polsce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu POLON (dane z 2016 r.) 
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Warte odnotowania jest, iż w poczet szkół publicznych wliczane są również państwowe 
wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), których pojawienie się spowodowało znaczący wzrost 
liczby uczelni publicznych. Z kolei zmiany liczbowe niepublicznych szkół wyższych wyni-
kały z ich likwidowania, bądź przekształceń. Duża liczba funkcjonujących szkół niepub-
licznych wiąże się z konkurencją między nimi na rynku edukacyjnym, na co dodatkowy 
wpływ posiadały i posiadają niekorzystne warunki demograficzne. 

Specyfika działalności szkół wyższych niepublicznych różni się od tej odnoszącej się 
do szkół publicznych. Jednostką nadrzędną w szkole publicznej jest Senat oraz Rektor. Wła-
dza wykonawcza spoczywa na rektorze oraz jego zastępcach – prorektorach. Prorektorów jest 
z reguły więcej niż jeden, jako że reprezentują i odpowiadają za różne dziedziny zarządza-
nia uniwersytetem. Prorektorzy odpowiadają za sprawy naukowe, organizacyjno-rozwojowe, 
współpracę zewnętrzną, w szczególności ponadkrajową, a także za edukację, czyli dydakty-
kę studentów. Władza wykonawcza w zakresie zarządzania sprawami administracyjnymi po-
zostaje w gestii kanclerza, a sprawy finansowe w gestii kwestora. 

Na uczelni niepublicznej władzę podstawową sprawuje właściciel. Zarządzanie uczelnią 
publiczną jest procesem złożonym, proceduralnym. Obawy przed powielaniem kompetencji 
innych osób czy jednostek bardzo często paraliżują decyzyjność organów władzy, z kolei 
na uczelni niepublicznej z podejmowaniem decyzji nie ma problemu pod warunkiem, że 
decyzje te podejmuje właściciel, który często pełni rolę kanclerza. W aktualnie wdrażanej no-
wej formule funkcjonowania szkół wyższych, wynikającej z ustawy 2.0 zasady zarządzania 
uczelnią ulegają zmianie, biorąc pod uwagę choćby wprowadzenie Rady Uczelni107, obok 
Rektora oraz Senatu. 

 

Rys. 2.6. Struktura liczby studiujących  
na uczelniach publicznych i niepublicznych na przestrzeni lat 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 30 

                                                           
 107 Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce ma zastąpić cztery obecnie istniejące ustawy: Prawo o szkol-

nictwie wyższym, Ustawę o zasadach finansowania nauki, Ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także Ustawę 
o kredytach i pożyczkach studenckich, planowany okres wejścia w życie to 1.10.2018 r. 
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W oczach studentów różnice pomiędzy uczelniami publicznymi oraz niepublicznymi, 
w głównej mierze odnoszą się do kwestii płatności za studia oraz jakości przekazywanej wiedzy 
czy innymi słowy wartości dyplomu. Nauka na uczelni prywatnej kosztuje więcej niż na uczel-
ni publicznej, co nierzadko posiada swoje przełożenie na oczekiwania osób płacących. 

Wraz ze wzrostem liczby uczelni niepublicznych zmianie podlegała struktura studiują-
cych (rys. 2.6). 

W roku akademickim 2015/2016 w Polsce studiowało 1,6 mln studentów. Strukturę stu-
diujących według stopni studiów prezentuje rysunek 2.7. 

 

Rys. 2.7. Liczba studentów w r.a. 2015/2016 według stopni studiów 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie OECD/EU (2017), Supporting Entrepreneurship 
 and Innovation in Higher Education in Poland, OECD Publishing, Paris/EU, Brussels 

Zdecydowana większość stanowią studenci I stopnia studiów dziennych, za które nie 
płacą czesnego. W przypadku studiów podyplomowych istnieje konieczność ponoszenia peł-
nych opłat. W tabeli 2.1 zaprezentowano liczbę studentów oraz absolwentów według kierun-
ku studiów. 

Tabela 2.1. Studenci i absolwenci szkół wyższych  
według podgrup kierunków kształcenia ISCED-F (w tys.) 

Podgrupy  
kierunków kształcenia 

Studenci Absolwenci 

2014/15 2015/16 2016/17 2014/15 2015/16 

Ogółem 1469,4 1405,1 1348,8 395,2 364,6 

Pedagogiczna 126,3 112,7 102,1 43,5 36,6 

Artystyczna 32,7 33,6 33,8 8,0 8,1 

Humanistyczna  
(z wyłączeniem języków) 23,5 22,8 23,0 4,9 4,7 
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Językowa 75,2 73,3 70,2 19,5 17,4 

Społeczna 151,5 137,0 141,2 39,7 38,0 

Biznesu i administracji 276,7 261,9 252,2 82,7 76,7 

Prawna 54,9 55,4 53,2 8,5 8,6 

Fizyczna 22,8 22,6 24,5 6,4 6,5 

Technologii teleinformacyjnych 68,1 52,0 51,7 8,5 8,4 

Inżynieryjno-techniczna 164,3 151,8 142,7 35,9 36,2 

Produkcji i przetwórstwa 58,6 50,8 45,6 14,5 14,1 

Architektury i budownictwa 73,5 77,2 67,8 22,6 21,3 

Medyczna 127,6 124,0 126,8 35,7 29,6 

Usług dla ludności 45,1 41,1 39,1 13,1 11,4 

Ochrony i bezpieczeństwa 62,4 60,7 43,2 16,1 13,0 

Pozostałe 106,3 128,2 131,7 35,6 34,1 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 

Największy odsetek wśród studiujących oraz absolwentów stanowią osoby z kierun-
ków biznesowo-administracyjnych, inżynieryjno-technicznych, społecznych, medycznych 
oraz pedagogicznych. 

Mając na uwadze studiujących na uczelniach publicznych i niepublicznych należy za-
obserwować, iż struktura liczbowa jednostek w podziale na publiczne oraz niepubliczne zu-
pełnie nie oddaje charakterystyki rynku edukacyjnego, ponieważ na uczelniach publicznych 
studiuje zdecydowana większość, bo praktycznie ¾ wszystkich studentów (rys. 2.8). 

 

Rys. 2.8. Liczba studentów przeliczeniowych w roku akademickim 2015/2016  
(w liczbach rzeczywistych) w podziale na uczelnie publiczne i niepubliczne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), 
Zakład Wydawnictw Sstatystycznych, Warszawa, s. 29 
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Największą liczbą charakteryzuje się grupa studentów uczelni publicznych studiują-
cych stacjonarnie. Tym samym to właśnie ta grupa ma największe przełożenie na rynek pracy. 
W dalszej kolejności znajduje się grupa studentów studiów niepublicznych niestacjonarnych, 
następnie z niewielką różnicą publicznych niestacjonarnych i na końcu niepublicznych 
stacjonarnych. Uwagę zwraca to, że liczba studentów niestacjonarnych uczelni niepub-
licznych jest zdecydowanie większa niż liczba studentów stacjonarnych na tych uczelniach 
– (ponad 300 tys.) wobec zaledwie ok. 80 tys. studentów stacjonarnych. O ile w przypadku 
studiów stacjonarnych na przestrzeni lat zawsze zdecydowanie większa liczba przypadała 
na uczelnie publiczne, o tyle w przypadku studentów niestacjonarnych zmiana na korzyść 
uczelni niepublicznych miała miejsce w 2006 roku (rys. 2.9) i trwa nadal. 

 

Rys. 2.9. Liczba studentów w zależności od typu szkół i formy studiowania 

Źródło: Studenci uczelni publicznych i niepublicznych. Analiza dotychczasowej sytuacji  
i prognoza liczby studentów uczelni publicznych i niepublicznych w latach 1999–2030, 

(https://kaizen.pja.edu.pl/AppData/Files/newsletter%20nr%203.pdf, dostęp z dnia: 15.10.2017 r.). 

Poza zmianami strukturalnymi w liczbach studentów stacjonarnych i niestacjonarnych 
uczelni publicznych i niepublicznych, istotnym czynnikiem mającym wpływ na charakterys-
tykę rynku edukacyjnego jest rosnąca liczba studiujących cudzoziemców.  

Rysunek 2.10 prezentuje dynamikę zmian liczebnych studiujących obcokrajowców na 
przestrzeni lat. 

Z każdym rokiem liczba studiujących cudzoziemców zwiększa się i dotyczy to każde-
go rodzaju szkół wyższych krajowych (rys. 2.11). 

Najwięcej studiujących obcokrajowców pochodzi z Europy i z każdym rokiem ta licz-
ba rosła. W dalszej kolejności najwięcej osób przyjeżdża z Azji i w tym przypadku również 
istnieje ciągły trend wzrostowy. Następną liczebnie grupę stanowią studenci z Ameryki Pół-
nocnej i Środkowej oraz Południowej przy czym na przestrzeni lat ta populacja spadła z po-
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nad 1500 osób do ok. 1300 i aktualnie jest praktycznie zrównana z rosnącą liczbą studen-
tów z Afryki. Najmniejszy odsetek stanowią reprezentanci Australii i Oceanii (tab. 2.2). 

 

Rys. 2.10. Struktura procentowa poszczególnych uczelni  
w przekroju wiodącego kierunku naukowo-dydaktycznego, w wymiarze krajowym 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Sstatystycznych, Warszawa, s. 31 

 

Rys. 2.11. Udział studentów cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów według typów szkół 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 32 
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Tabela 2.2. Liczba studentów obcokrajowców według kontynentów 

Kontynenty 2010 2011 2012 2013 2014 1015 

Europa 15 618 18 305 22 985 29 207 38 475 47 591 

Azja 3 481 3 654 4 048 4 712 5 602 6 896 

Ameryka  
Północna i Środkowa 15 25 1 510 1 416 1 346 1 172 1 230 

Ameryka Południowa 94 102 103 99 109 173 

Afryka 725 638 593 592 719 1197 

Australia i Oceania 25 35 22 22 22 52 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 33 

Jednym ze znamiennych czynników, które opisują rynek edukacyjny w wymiarze indy-
widualnym, tj. odnoszącym się do studentów jest to, iż zmianie ulega charakterystyka aktyw-
ności zawodowej studentów. O ile jeszcze kilka lat temu wyłącznie studenci niestacjonarni 
reprezentowali tę część słuchaczy, którzy pracowali, bądź prowadzili własną działalność gos-
podarczą, o tyle w chwili obecnej trudno jest przypisywać zaangażowanie zawodowe wy-
łącznie tej, niestacjonarnej grupie. Studenci studiów dziennych, zgodnie z obserwacjami,  
w coraz większym stopniu są zaangażowani zawodowo. Zgodnie z wynikami badania z 2017 r., 
prowadzonego wśród 385 studentów studiów stacjonarnych (65%) i niestacjonarnych (35%)  
z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Lublina i Katowic w wieku 
19–24 lata, ponad połowa osób jest aktywna zawodowo – rysunek 2.12. 

 

Rys. 2.12. Struktura form zatrudnienia studentów w roku 2017 

Źródło: Raport przedsiębiorczości wśród polskich studentów (2017), NZS, Warszawa, s. 6 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkołach wyższych stanowi domenę uni-
wersytetu trzeciej generacji, a zgodnie z domeną przedsiębiorczości zewnątrz-akademic-



59 

kiej108 wpływa na kształtowanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Dla uzyskania od-
powiedniej kultury przedsiębiorczości konieczne jest zaangażowanie kadry nauczycieli aka-
demickich. Poza wymienioną kategorią interesariuszy wewnętrznych na uczelniach zaanga-
żowanie są również osoby, odpowiadające za administracyjne wsparcie studentów, ale też pra-
cowników naukowych i ich aktywności przedsiębiorczej. Według stanu na koniec grudnia 
2016 r. w szkołach wyższych pracowało 95,4 tys. (w 2015 r. 95,9 tys.) nauczycieli akade-
mickich (91,4 tys. pełnozatrudnionych i 4,1 tys. niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na 
pełne etaty) – rysunek 2.13.  

 

Rys. 2.13. Liczba nauczycieli akademickich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse…, s. 29 

Nauczyciele pracujący w szkołach publicznych stanowili 87,6% ogółu, zaś wykładow-
cy uczelni niepublicznych – 12,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki 
spadek liczby nauczycieli akademickich pracujących w szkołach wyższych (o 0,5%), przy jed-
noczesnym spadku liczby studentów o 56,3 tys. (4%). Od roku akademickiego 2005/2006 
następuje systematyczny spadek liczby studentów. W roku akademickim 2016/2017 na jed-
nego nauczyciela akademickiego przypadało średnio 14 studentów. Na uczelniach publicz-
nych na jednego nauczyciela akademickiego przypadało 12 studentów, a w niepublicznych 
– 27. Najwięcej studentów przypadało na jednego nauczyciela akademickiego w wyższych 
szkołach ekonomicznych – 27 studentów109. 

Potencjał możliwości relacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce należy uznać za du-
ży zarówno jesli chodzi o studentów, jak też wykładowców oraz osoby zarządzające uczel-
niami. Liczba uczelni publicznych oraz niepublicznych w kraju jest duża.  
                                                           
 108 Etzkowitz H. (2003), Research groups as ‘quasi firms’: the invention of the entrepreneurial university, Research 

Policy, 32, s. 109–121. 
 109 Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. (2017), Zespół Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 44. 
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Należy jednakże odnotować, iż współczynnik skolaryzacji110, będący miarą powszech-
ności kształcenia, obniża się (tab. 2.3). 

Tabela 2.3. Współczynnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym  
(bez studentów cudzoziemców) [%] 

 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Brutto 40,7 48,9 53,8 48,1 47,6 47,4 

Netto 30,6 38,0 40,8 37,8 37,3 36,8 

Źródło: Szkoły wyższe i ich finanse…, op. cit., s. 26 

Uznaje się, iż wynika to m.in. z postępujących procesów umiędzynaradawiania, które 
zgodnie z założeniami reform szkolnictwa wyższego powinny zwiększyć dynamikę111. 
Sytuację Polski na tle innych krajów europejskich obrazuje rysunek 2.14. Polska sytuuje się 
na średnim poziomie, natomiast zmiany legislacyjne mogą w dalszym ciągu prowadzić do 
zmniejszania wskaźnika skolaryzacji w odniesieniu do szkolnictwa wyższego. W kontekście 
wskaźnika skolaryzacji oraz jego kształtowania się w perspektywie ostatnich lat warto rów-
nież wziąć pod uwagę niezmieniający się wskaźnik aktywności zawodowej Polaków. Jest 
to odsetek, jaki stanowią osoby pracujące oraz bezrobotne w ogóle populacji od 15 roku ży-
cia w górę. Zgodnie z obserwacjami rynku, pomimo napływu osób pracujących z zagranicy, 
głównie z Ukrainy, w Polsce więcej osób aktywnych zawodowo wyemigrowało zarobkowo 
aniżeli przybyło. Towarzyszą temu trendy starzenia się społeczeństw, a także zmniejszający 
się wskaźnik demograficzny. Zgodnie z danymi EUROSTATU i GUS w I kwartale 2018 roku 
wskaźnik WAZ w Polsce wynosił 56%, co sytuuje Polskę na 21 miejscu na 28 w Europie, czyli 
w trzeciej dziesiątce krajów. 

Biorąc pod uwagę grupy wiekowe i wskaźnik WAZ odpowiedni dla tych grup, okazuje 
się, że kobiety 15–25 lat112 znajdują się na 17 pozycji, a mężczyźni na 13. Na wartość WAZ 
wpływ posiada zaangażowanie edukacyjne młodych osób, które zamiast uczyć się mogłyby 
już pracować. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę aktywność zawodową młodych ludzi uczą-
cych się, wydaje się, że albo ludzie pracujący chcą zwiększyć kwalifikacje, albo uczący się 
chcą już na etapie nauki nabyć doświadczenia lub też zdobyć środki na naukę. Jeśli chodzi 
o relacje nauka–biznes lub biznes–nauka, każdy z wariantów wzrostu liczby osób uczących się  
i jednocześnie pracujących jest korzystny. Osoby, mające bezpośredni kontakt z reprezentantami 

                                                           
 110 Współczynnik skolaryzacji brutto jest to stosunek liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie do 

całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (dla szkolnic-
twa wyższego 19–24 lata, wg stanu na dzień 31 grudnia) wyrażony w procentach. Natomiast Współczynnik 
skolaryzacji netto pokazuje odsetek osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie 
w całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia. 

 111 Brzezicki Ł. (2017), Efektywność działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego, Wiadomości Statystycz-
ne, nr 11 (678), s. 57 (ss. 56–73). 

 112 Wiek odpowiedni dla osób uczących się, stąd wynikające wartości wskaźnika. 
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nauki i biznesu, będący studentami, a jednocześnie pracownikami, wpisują się w potencjał 
relacyjny zarówno uczelni, jak też biznesu. 

 

Rys. 2.14. Studenci szkół wyższych (ISCED 5–8) na 1000 ludności w r.a. 2014/2015 

Źródło: Eurostat 

2.2. Potencjał sektora biznesu 

Liczba krajowych przedsiębiorstw systematycznie rośnie. Szacuje się, że w Polsce ak-
tualnie funkcjonuje ok. 1,9 mln przedsiębiorstw, rysunek 2.15 prezentuje kształtowanie się 
liczby przedsiębiorstw w poszczególnych grupach na przestrzeni ostatnich lat.  
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Rys. 2.15. Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w poszczególnych grupach  
według wielkości w latach 2008–2015 (w tys.) 

Źródło: Opracowano na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych… (lata 2008–2015). 
Zakład wydawnictw statystycznych, Warszawa 

Mimo że liczba krajowych przedsiębiorstw nie jest mała, ciągle istnieje potencjał do 
wzrostu liczby firm – nasycenie naszej gospodarki przedsiębiorstwami mierzone liczbą firm 
na 1000 mieszkańców jest niższe od średniej UE. Na 1000 Polaków przypada 1,9 przedsię-
biorstwa113. Na Węgrzech ten współczynnik wynosi 2,8 i może stanowić pewien rodzaj bench-
marku dla sytuacji krajowej114. Wskaźnik przedsiębiorczości uznać można za wskaźnik ma-
jący wpływ na kształtowanie się sektora biznesu w Polsce. Jeżeli zaś chodzi o rozwój przed-
siębiorczości uczelnianej, rozumiany w wymiarach przedsiębiorczości wewnętrznej oraz 
przedsiębiorczości zewnętrznej, polega on na podniesieniu zdolności do samofinansowania 
uczelni, a także na usprawnieniu metod współpracy z interesariuszami115. Im większa skłon-
ność do zachowań przedsiębiorczych, tym większy pozytywny wpływ na wzrost liczby przed-
siębiorstw krajowych, co oznacza wzrostu potencjału relacyjnego.  

Sektor przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte wartości PKB (73,4%), a małe  
i średnie przedsiębiorstwa generują co drugą złotówkę PKB (50,0%). Największy udział  
w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa − ok. 30,2% (dane za 2014 r.). Udział przed-
siębiorstw w tworzeniu PKB systematycznie rośnie: od roku 2008 do 2014 r. zwiększył się on 
o 2,3 p.p. (z 71,1% do 73,4%), głównie za sprawą małych i średnich firm – ich udział w PKB 
w tym okresie wzrósł z 47,2% do 50%, przy czym wzrost udziału dotyczy wszystkich grup 
wielkości sektora MSP (mikro – z 29,9% do 30,2%, małe – z 7,4% do 8,9%, średnie – z 9,9% 
do 11,0%). Natomiast udział dużych podmiotów w tworzeniu PKB w analizowanym okre-
                                                           
 113 Tarnawa A., Skowrońska A. (red.) (2017), Sektor MSP w Polsce i UE, Warszawa: PARP, s. 5 
 114 https://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/sektor-msp-z-duzym-potencjalem-wzrostu,2321531,2156 

(dostęp z dnia 12.09.2018 r.). 
 115 Bugaj J.M. (2018), Cechy modelu przedsiębiorczego uniwersytetu – analiza przypadku polskiej uczelni pub-

licznej, [w:] Makieła Z., Stuss J.J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – wiedza, technologia, 
konkurencja, przedsiębiorstwo. C.H. Beck, Warszawa, s. 182–193. 
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sie nieznacznie spadł (z 23,9% do 23,4%). W tym samym okresie liczba aktywnych firm 
zwiększyła się o 3%, z tym że wzrosła liczba przedsiębiorstw małych (o 9%), dużych (o 4,6%)  
i mikro (o 2,9%), spadła natomiast liczba podmiotów średnich (o 3,8%). Niezależnie od zmia-
ny liczby firm w poszczególnych klasach wielkości, ich produktywność rośnie, szczególnie 
w przedsiębiorstwach średnich i małych. Warto pamiętać, że MŚP odpowiada za 33,6% łącz-
nych wydatków na badania i rozwój. 

Znaczenie sektora MSP w Polsce rośnie, nie tylko w kontekście wpływu na generowa-
nie PKB, a także miejsc pracy, ale właśnie w szczególności w kontekście innowacyjności. 
Z tego względu obserwowany trend rozwojowy tego sektora należy odbierać jako pozytyw-
ny sygnał. Analiza danych za okres 2010–2015 pokazuje, że w Polsce liczba MSP zwiększa się 
dynamiczniej niż w UE-28. W roku 2010 w naszym kraju działało 1,48 mln firm, a w 2015 
– 1,6 mln (wzrost o 8,5%). W całej Unii Europejskiej wzrost liczby przedsiębiorstw w ana-
lizowanym okresie wyniósł 7,3% (z 21,8 mln w 2010 r. do 23,4 mln w 2015 r.). Polska pod 
względem liczby firm zajmuje szóste miejsce wśród krajów UE (rys. 2.16)116.  

 
Rys. 2.16. Liczba przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE w ‘15 r. (w tys.) 

Źródło: Opracowano na podstawie: Tarnawa A., Skowrońska A. (red.) (2017),  
Sektor MSP w Polsce i UE. PARP, Warszawa, s. 11 

Ponad dwa razy więcej przedsiębiorstw niż w Polsce działa we Włoszech (ok. 3,7 mln), 
więcej MSP jest też we Francji (2,9 mln), Hiszpanii (2,5 mln), Niemczech (2,4 mln) i Wielkiej 
Brytanii (1,9 mln)117. Ponad 50% MSP działało w usługach, a blisko 27% – w handlu w roku 
2016118. 
                                                           
 116 Tarnawa A., Skowrońska A. (red.) (2017), Sektor MSP w Polsce i UE. PARP, Warszawa, s. 5. 
 117 Ibidem, s. 11. 
 118 Puls Biznesu z dnia 3.12.2017 r., Wyzwolimy potencjał przedsiębiorców. 
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Dynamika wzrostowa, jeżeli chodzi o nowozakładane przedsiębiorstwa, jest dodatnia. 
Ciągle jeszcze liczba firm nowozakładanych jest wyższa od liczby przedsiębiorstw likwido-
wanych (rys. 2.17). 

 

Rys. 2.17. Liczba przedsiębiorstw nowo powstałych i zlikwidowanych w Polsce  
w latach 2008–2016 (w tys.) 

Źródło: Opracowano na postawie danych z GUS 

Charakteryzując przedsiębiorczość krajową można wyodrębnić następujące trendy 
główne119: 
– rosnący poziom przedsiębiorczości społeczeństwa, 
– poprawa jakości krajowej przedsiębiorczości, 
– wzrost otwartości przedsiębiorców oraz obserwowane nastawienie na rozwój, 

oraz następujące trendy cząstkowe: 
– rosnące liczba przedsiębiorstw – w latach 2011–2015 – 7,3% wzrost, 
– wzrostowy trend usługowych miejsc pracy – 39% udział sektora usług w zakresie za-

trudnienia na poziomie lat 2011–2015, 
– wzrost udziału osób prawnych w tworzeniu miejsc pracy wobec przedsiębiorstw osób 

fizycznych, 
– spada wielkość przeciętnego przedsiębiorstwa w zakresie liczby osób w nim pracują-

cych – z 5 do 3,5 (średnia), 
– rosnące nakłady inwestycyjne w krajowych przedsiębiorstwach, szczególnie w mikro-

przedsiębiorstwach, 
                                                           
 119 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2017). PARP, Warszawa, s. 4. 
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– rosnący poziom nakładów na B+R w krajowych przedsiębiorstwach (dwukrotnie od 
2011 do 2015), 

– wzrost nakładów na działalność innowacyjną w latach 2011–2015, 
– eksport przedsiębiorstw rośnie szybciej niż import, 
– stabilny powolny wzrost umiędzynaradawiania krajowych firm. 

Najefektywniejszym spośród krajowych województw, pod względem poziomu przed-
siębiorczości jest województwo mazowieckie, następnie pomorskie, wielkopolskie, mało-
polskie (dane za 2015 r.). Z kolei najgorszy wynik syntetycznego wskaźnika przedsiębior-
czości notują województwa lubelskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie (rys. 2.18). 

 

Rys. 2.18. Poziom przedsiębiorczości w regionach – wskaźnik syntetyczny 

Źródło: Obliczenia na podstawie: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., (2016),  
Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 

Perspektywę krajową charakteryzuje dodatni bilans w zakresie zakładania oraz likwi-
dowania przedsiębiorstw, ponadto pozytywny jest również kontekst przedsiębiorczości w od-
niesieniu do tej dotyczącej zakładania firm małych i średnich. Co więcej ciągle jeszcze ist-
nieje przestrzeń do umacniania tej rosnącej skali przedsiębiorczości. W ujęciu terytorialnym 
najsłabsza sytuacja pod względem współczynnika przedsiębiorczości jest obserwowana na 
tzw. ścianie wschodniej. Liczba przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, jest w Polsce duża, 
przy czym ciągle z możliwością i estymacją wzrostową, w szczególności możliwości te od-
nieść należy do województw wschodniej części kraju. 

Relacje, zwłaszcza międzyorganizacyjne, wpływają na kształtowanie się kapitału spo-
łecznego organizacji, na sumę wszystkich relacji (więzi) organizacji z podmiotami otoczenia 
(klientami, dostawcami, konkurentami, komplementariuszami, społecznościami i władzami 
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lokalnymi itp.) oraz ich kombinacje, które są w dyspozycji organizacji bądź do których ma 
ona dostęp i które umożliwiają realizację jej celów i długofalowy rozwój.  

Należy przy tym zaznaczyć, że zasoby relacyjne są odnawialne po wykorzystaniu i mogą 
pozostać na tym samym poziomie lub wzrastać w sensie ilościowym i/lub jakościowym 
podczas ich wykorzystywania120. 

Przedsiębiorstwa krajowe w celu wzmacniania swojej innowacyjności, a jednocześnie 
konkurencyjności, w dobie innowacji otwartych, potrzebują dostępu do zasobów wiedzy, które 
występują u innych podmiotów, między innymi krajowych. Relacje międzyorganizacyjne 
odgrywają podstawową rolę w procesie wymiany wiedzy i jej transferu, w szczególności 
relacje między przedsiębiorstwami a uczelniami. Podnoszeniu poziomu krajowego poten-
cjału relacyjnego biznesu służy znaczna część resortowych instrumentów wsparcia działal-
ności B+R, która nakierowana jest na zacieśnianie współpracy pomiędzy sektorem nauko-
wym i sektorem przedsiębiorstw, tak, aby zapewnić transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy 
nauką i biznesem. Takie podejście umożliwia wykorzystanie opracowywanych przez sektor 
naukowy rozwiązań bezpośrednio w działalności przemysłowej przedsiębiorstw. Podejmo-
wanie współpracy z sektorem naukowym jest dodatkowo premiowane i zwiększa szanse na 
uzyskanie wsparcia121. Liczba ośrodków otoczenia biznesu, które pośredniczą w wymianie 
wiedzy w Polsce od 1990 r. dynamicznie wzrasta. Obecnie w Polsce znajdują się 54 parki 
technologiczne (z czego 12 na etapie uruchomiania swojej działalności i 14 na etapie prac 
przygotowawczo-adaptacyjnych), 69 centrów transferu technologii oraz 182 klastry techno-
logii i inicjatywy klastrowe122. 

Niecałe 30% przedsiębiorstw prowadzi współpracę z podmiotami gospodarczymi za-
równo z kraju, jak też z zagranicy. Ilustrację potencjału relacyjnego stanowi wynik 29,1% 
aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych, które współpracowały z innymi 
podmiotami gospodarczymi w zakresie działalności innowacyjnej w latach 2013–2015 i był 
to wynik niższy o 1 p.p. w porównaniu z wynikami badania 2012–2014.  

Rysunek 2.19 prezentuje udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie dzia-
łalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w latach 2008–
2015 (w %). 

Do przesłanek skłaniających przedsiębiorstwa do nawiązywania relacji służących wzro-
stowi innowacyjności zaliczyć można123: 
– rosnącą złożoność technologii, 
– uzyskanie dostępu do technologii komplementarnej, 
– ograniczanie i dyspersja ryzyka związanego z działalnością badawczo-rozwojową, 

                                                           
 120 Diefenbach T. (2006), Intangible resources: a categorical system of knowledge and other intangible assets. 

Journal of Intellectual Capital, vol. 3, No. 3, s. 409, ss. 406–420. 
 121 Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r., PAIiZ, 

http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/8/7/1/dzialalnosc_badawcza_
i_rozwojowa_w_polsce_w_2017_r..pdf 

 122 Ibidem. 
 123 Czakon W. (2017), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo AE w Katowicach, 

Katowice, s. 166. 
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– transfer technologii, 
– redukcja czasu od pomysłu do komercjalizacji, 
– chęć pozyskania nowych rynków. 

 

Rys. 2.19. Udział przedsiębiorstw, które współpracowały  
w zakresie działalności innowacyjnej  

w ogóle przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w latach 2008–2015 (w %) 

Źródło: http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (dostęp z dnia: 18.11.2016) 

Współpracę z przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy zdeklarowało 10,7% 
firm, z konkurentami i innymi firmami z tego samego sektora – 5,2%, z klientami z sektora 
prywatnego – 7,6%, z dostawcami wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowa-
nia – 15,7%. Współpracę z jednostkami naukowymi – uniwersytetami lub innymi instytucja-
mi edukacji wyższej zdeklarowało 10,6% innowacyjnych firm, na istniejące relacje z rządem 
lub publicznymi lub prywatnymi instytutami naukowymi wskazuje 9% przedsiębiorstw, z firma-
mi konsultingowymi, laboratoriami prywatnymi czy prywatnymi instytucjami B+R – 7%124. 

Wyniki badań wskazują, iż odsetek firm podejmujących współpracę z innymi podmio-
tami w zakresie działalności innowacyjnej wzrasta wraz z wielkością firmy: wśród przedsię-
biorstw przemysłowych fakt współpracy potwierdziło 17,9% małych aktywnych innowacyj-
nie firm, średnich – 32,7% i dużych – 50,5%. Z kolei wśród przedsiębiorstw usługowych 
współpracuje – 19,2% małych, 29,3% średnich i 44,7% dużych firm. W latach 2013–2015 od-
setek innowacyjnych firm, zarówno w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych, jak i w sek-
torze firm usługowych, pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z wynikami z po-
przedniej edycji badania (2012–2014) – 17,6% w przemyśle i 9,8% w usługach. Inaczej wy-
gląda sytuacja z nakładami – tu obserwować można z roku na rok wahania choć z tendencją 
rozwojową. Mimo coraz wyższych nakładów na działalność innowacyjną i większej świado-
mości znaczenia i potrzeb innowacji, coraz mniejszy odsetek firm współpracuje w zakresie 
                                                           
 124 Tarnawa A., Skowrońska A. (red.) (2017), Sektor MSP w Polsce i UE. PARP, Warszawa, s. 47. 
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działalności innowacyjnej. W latach 2012–2014 w 28 krajach UE średnio 31,1% przedsię-
biorstw innowacyjnych współpracowało z innymi podmiotami – rysunek 2.20. 

 

Rys. 2.20. Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji  
według wielkości przedsiębiorstw w latach 2012–2014, % innowacyjnych firm 

Źródło: Tarnawa A., Skowrońska A. (red.) (2017), Sektor MSP w Polsce i UE. PARP, Warszawa, s. 47 

Związki pomiędzy kwestią relacji i ich kształtowaniem oraz zagadnieniami innowacyj-
ności w sektorze biznesu są bezsprzeczne. Potrzeba innowacyjności ze strony przedsiębiorstw 
warunkuje intensyfikację procesów interakcyjnych oraz ewentualnego umacniania więzi. Re-
lacje stanowią nie cel, ale środek do osiągnięcia celów. Poziom natężenia zapotrzebowania 
na nowatorskie rozwiązania napędza relacje, a w szczególności po stronie tych, którzy po-
szukują nowatorskich rozwiązań. Z kolei w przypadku, jeżeli te rozwiązania są dostępne  
i istnieje możliwość sprzedaży ciekawych rozwiązań, większa potrzeba do nawiązywania 
relacji jest po stronie podażowej. Kwestia relacyjności, dwukierunkowości w relacjach 
odpowiada tu modelom innowacyjnym push oraz pull. 

2.3. Prowadzenie badań naukowych a potrzeby biznesu 
Wpływ uczelni na rozwój społeczno-ekonomiczny jest kluczowy ze względu na pro-

dukcję oraz dostarczanie wiedzy125. Poza wymiarem krajowym znaczenie wiedzy odnosi się 
również w dużym stopniu do wymiaru regionalnego126. Znaczenie funkcjonowania uczelni, 
czy to w wymiarze regionalnym czy też w wymiarze krajowym, wynika z wpływu tego funk-
                                                           
 125 Arza V., Carattoli M. (2017), Personal ties in university-industry linkages: a case study from Argentina. 

Journal of Technology Transfer, 42, s. 814–840. 
 126 Zob. szerzej: Kusio T. (2016), Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globa-

lizacji i inteligentnej specjalizacji regionów. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, r. 20, nr 3, t. 2, 
s. 201–208. 
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cjonowania na zwiększenie i poszerzenie potencjału biznesu w celu rozwiązywania złożo-
nych problemów, co wymaga kombinacji wiedzy oraz technologii, które przedsiębiorstwa 
w niewielkim stopniu są w stanie samodzielnie osiągnąć. Uczelnie, jak również ośrodki ba-
dawcze, są dostarczycielami wiedzy, metodologii, dla bieżących, pojawiających się potrzeb 
biznesu. Jednostki badawcze posiadają zarówno infrastrukturę, jak i oferują dostęp do niej127. 
W zakresie możliwości uczelni jest zwiększenie wykorzystania tego potencjału. Zwiększe-
nie dostępu do zasobów dla celów wspierania procesów innowacyjnych dotyczy w szcze-
gólności innowacji otwartych. Proces innowacyjny, w coraz większym stopniu uznawany 
jest jako otwarty, co oznacza, że w coraz większym stopniu opiera się na więziach współ-
pracy realizowanych w sieciach zrzeszających partnerów, w których dochodzi do transferu 
zewnętrznej wiedzy do firm128. Wzrost powiązań firm z uczelniami determinuje wzrost wolu-
menu sprzedaży, produktywność badawczą oraz poziom działalności patentowej w firmach129. 
Badania wskazują, że to większe firmy pośród sektora tzw. wzmożonej wiedzy (KIBS – 
knowledge intensive business sectors) wskazują jako istotne dla innowacyjności powiązania 
z uczelniami. Firmy te można również uznać za posiadające lepsze możliwości zasobowe  
w rozwijaniu i podtrzymywaniu więzi130,131. 

W literaturze przedmiotu wiodącą rolę uczelni w procesach kreowania innowacji otwar-
tych postrzega się w różnych kategoriach. Niektóre pozycje wskazują na tak daleko idącą 
transformację, w której nauka powinna wkroczyć w sferę działalności gospodarczej i wy-
pracować towar w postaci wyników badawczych132. Można nawet uznać, że tak się dzieje, 
ponieważ na uczelniach powstaje już odpowiednia kultura przedsiębiorczości oraz warunki 
skłaniające przedsiębiorczych studentów i pracowników do zakładania firm. Tym samym za 
sprawą aktywnej postawy przedstawicieli społeczności akademickiej rzeczywiście istnieje 
faza wkroczenia uczelni w sferę działalności gospodarczej. Prowadzenie badań naukowych 
i edukacji to konieczność i potrzeba, bez względu na bardzo daleko idące postulaty w odwrot-
nym kierunku, ale aby zwiększyć znaczenie nauki uczelnie powinny kreować, poza badania-
mi teoretycznymi i podstawowymi, badania na potrzeby gospodarki133, co dobitnie wska-
zują również zapisy Konstytucji dla Nauki. Nie należy przy tym zapominać, że podstawą 
wzrostu gospodarczego są inwestycje społeczeństw w naukę i szkolnictwo. Jednocześnie prze-
znaczenie środków finansowych na B+R oznacza konieczność wypracowania rezultatów 
badań naukowych, które zostaną wdrożone w celu budowy przewagi konkurencyjnej134. 
                                                           
 127 Kusio T. (2016), Zarządzanie zasobami materialnymi uczelni, [w:] Wawak T. (red.), Zarządzanie w szkołach 

wyższych i innowacje w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 46–53 
 128 Johnston A., Huggins R. (2017), University-industry links and the determinants of their spatial scope: A study 

of the knowledge intensive business services sector. Regional Sciences, vol. 96, No. 2. 
 129 Fontana R., Geuna A., Matt M. (2006), Factors affecting university-industry R&D projects: The importance 

of searching, screening and signalling. Research Policy, 35, s. 309–323. 
 130 Mohnen P., Hoareu C. (2003), What type of enterprise forges close links with universities and government 

labs? Evidence from US 2. Managerial and Decision Economics, 24, s. 133–146. 
 131 Laursen K., Salter A. (2004), Searching high and low: What types of firms use universities as a sources of 

innovation? Research Policy, 33, s. 1201–1215. 
 132 Jadam B. (2014), Współpraca nauki z gospodarką – działalność gospodarcza w obszarze B+R. Zeszyty Nau-

kowe PWSTE im. B. Markiewicza w Jarosławiu, nr 3, s. 100–102. 
 133 Ibidem. 
 134 Ibidem, s. 96. 
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Wobec nauki kierowane są oczekiwania dotyczące takich możliwości ich stosowania w prak-
tyce, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności podmiotów i gospodarek. Znajduje to 
wyraz w wymaganiach programów finansujących realizację projektów badawczych, gdzie 
zwraca się uwagę na aplikacyjność badań135. Ponadto w celu usprawnienia, czy nawet za-
gwarantowania sprawnego wdrażania wyników, istnieje konieczność włączania do konsor-
cjów aplikujących o granty badawcze firm małych i średnich, których rola ma się sprowa-
dzać m.in. do testowania i wdrożenia wypracowanych rozwiązań. 

Poza doraźnymi działaniami w postaci określania wymogów w aplikowaniu o finanso-
wanie zewnętrzne badań, przygotowywane są i wdrażane wytyczne unijne związane z realiza-
cją strategii inteligentnych specjalizacji. W wymiarze krajowym, który określa krajowe inteli-
gentne specjalizacje, duża uwaga jest poświęcona właśnie roli szkolnictwa wyższego w zwięk-
szaniu innowacyjności gospodarki. Wśród kierunków interwencji w wymiarze krajowym dla 
osiągnięcia zamierzeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju znajdują się m.in.: 
– wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego w narodowym systemie innowacji, 
– wzmocnienie otoczenia prawno-instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. 

W obydwu powyżej wskazanych kierunkach strategicznych planowane jest zreformo-
wanie szkolnictwa wyższego oraz instytutów badawczych, aby zwiększyć wykorzystanie 
potencjału badawczo-naukowego oraz dydaktycznego uczelni oraz zwiększyć transfer wiedzy 
do biznesu136. Działania o charakterze interwencyjnym są planowane i implementowane na 
poziomie unijnym, a przede wszystkim krajowym. Pozostaje kwestia samoukierunkowania 
działalności badawczej uczelni, która znajduje ucieleśnienie w zasadach zarządzania bada-
niami naukowymi. Kwestie ogólne dotyczące funkcjonowania uczelni oraz ich finansowa-
nia ze środków publicznych są przedmiotem legislacji na poziomie krajowym, a na pozio-
mie europejskim dotyczy nauki harmonizacja z aktami prawnymi europejskimi. Należy jed-
nak mieć na uwadze, iż autonomia badawcza uczelni jest również niezwykle istotna. Źródłem 
ukierunkowania zarządzania badaniami naukowymi na sygnały płynące z otoczenia jest  
z pewnością kwestia finansowania badań. Regulacje i resortowe interwencje stanowią pewien 
impuls i wytyczne, jednocześnie potrzebny jest też rynek i dostrzeżenie korzyści wynikają-
cych z progospodarczego ukierunkowania badań naukowych. Należy pamiętać, że to ludzie – 
doświadczeni uczeni, składają się na tę grupę, która ma z założenia realizować, a przede 
wszystkim budować nowe, pożądane horyzonty badawcze. 

Urzeczywistnieniem dążeń do jeszcze większego zaangażowania uczelni w życie gos-
podarcze, czyli uzyskiwania przez nie przymiotów uczelni przedsiębiorczych są inicjatywy, 
realizowane przez zespoły uczelniane, polegające na budowaniu współpracy z biznesem 
poprzez m.in. prowadzenie badań naukowych, które są pożądane, oczekiwane, a w dalszej 
kolejności wykorzystywane przez przedsiębiorstwa zarówno te już na rynku funkcjonujące, 
jak i te powoływane w celu komercjalizacji osiągnięć stanowiących efekt badań naukowych. 
Podobnego typu inicjatywy powinny być dwukierunkowe: o potrzebie ich realizacji powin-
                                                           
 135 Szczególny wyraz konieczność aplikacyjności badań dotyczy programów finansowych, które są prezento-

wane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.gov.pl. 
 136 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2016), Warszawa: Departament Strategii Rozwoju, s. 69–75. 
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ni być powiadomieni tak naukowcy jak też przedsiębiorcy, dostrzegający i mający świado-
mość znaczenia innowacji w umacnianiu konkurencyjności swoich jednostek. Sprzyjającą 
temu koncepcją jest model innowacji otwartych. Podobnego typu zwiększona aktywność, 
stanowiąca uzupełnienie dotychczasowych funkcji uniwersytetu, zwiększa rolę uniwersyte-
tu w tworzeniu innowacji otwartych. Uczelnie stanowią istotny element ekosystemu inno-
wacji otwartych. W formule powstawania innowacji otwartych uczelnie są dostarczycielem 
wiedzy. Współpraca w ramach sieci oznacza tworzenie powiązań i dobrowolne poszerzanie 
bazy interesariuszy, tzn. tych grup, które mają wpływ na funkcjonowanie danej organizacji, 
które realnie, w sposób bezpośredni lub pośredni oddziałują na organizację. Formuła współ-
pracy sieciowej oznacza dobrowolne, o podłożu spodziewanych korzyści, poszerzanie zbioru 
interesariuszy uczelni. 

Skuteczność w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa uzależnia się od 
podejmowania inicjatyw zewnętrznych, tj. transferu wiedzy, technologii i know-how spoza 
organizacji. Istotne znaczenie, o ile nie istotą procesów sieciowych, jest uzyskanie maksy-
malizacji wartości z pomysłów, które pojawiają się zarówno w organizacji, jak też w jej 
otoczeniu. Podmioty stosujące strategię otwartych innowacji udostępniają własne pomysły 
innym jednostkom, a także wdrażają pomysły, które nie stanowią ich własności137. Dostrze-
żenie potencjału z wdrożenia pomysłu jest różne w zależności od organizacji, ponadto od-
mienne postrzeganie potencjalnej wartości kreowanej poprzez dany pomysł pozwala na ma-
ksymalizowanie tej korzyści. Organizacje posiadają odmienne podejścia do wartościowania 
potencjału korzyści z zastosowania danego pomysłu, co wynika z odmiennie użytkowanych 
przez nie zasobów, a to jednocześnie ma pozytywny wpływ na procesy otwierania innowa-
cyjnego. W odróżnieniu do otwartości innowacyjnej koncepcja closed innovation oznacza-
ła koncentrację przedsiębiorstw na wewnętrznej działalności B+R z ukierunkowaniem na 
innowacje o charakterze produktowym. Aktualnie koncepcja open innovation bazuje na roz-
wijających się strukturach sieciowych i dzieleniu zasobami138. Miejsce uczelni w strukturach 
sieciowych wespół z organizacjami typu for-profit, ale również z jednostkami not-for-profit 
lub jednostkami administracji publicznej znajduje aktualnie wyraz zarówno podczas podej-
mowania inicjatyw mających na celu budowanie koncepcji rozwoju regionalnego, jak i w trak-
cie ubiegania się o finansowanie działalności rozwojowej instytucji dobrowolnie tworzących 
sieci i konsorcja. Jest przy tym dostrzegalna świadomość korzyści wynikająca z dzielenia się 
zasobami. Stanowi to wyraz ewoluującej koncepcji open innovation i wpływa na kierunki 
prowadzenia przez uczelnie działalności badawczej. 

Model innowacji otwartych sprzyja intensyfikacji udziału uczelni w tworzeniu rozwią-
zań innowacyjnych. Prowadzenie badań ukierunkowanych na zgłaszanie przez sektor biznesu 
potrzeby może polegać zarówno na współpracy z przedsiębiorstwem, jak i oznaczać wykonanie 

                                                           
 137 Szczepaniak I. (2016), Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej i konkurencyjnej przedsiębiorstw 

przemysłu spożywczego, [w:] Wawak T. (red.), Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce. 
Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 244. 

 138 Pachura A. (2009), Innowacyjność przedsiębiorstwa a czynniki społeczne, [w:] M. Nowicka-Skowron (red.), 
Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Wydawnictwo 
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 112–113. 
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zadania zleconego (outsourcing). Tabela 2.4 prezentuje szczegółowy zakres prowadzenia 
przez uczelnie działalności B+R oraz warunki prowadzenia tej działalności. 

Tabela 2.4. Szczegółowy zakres prowadzenia przez uczelnie działalności B+R  
oraz warunki prowadzenia tej działalności 

 Kooperacja partnerska  
(wspólne projekty) 

Zlecenie prac B+R  
(outsourcing) 

Czas realizacji średni krótki 

Zasoby  
ludzkie 

kadra nie wymagana –  
w zależności od umowy 

kadra nnie wymagana –  
korzystanie z usług doradczych / 

nadzór nad zleceniem 

Infrastruktura w zależności od roli w projekcie, 
na określonym w umowie poziomie 

brak wymogów –  
potrzeby nastawione  

na implementację wyników 
Zasoby  
finansowe 

w zależności od zawartej  
umowy partnerskiej 

nakłady w pełni ponosi  
firma zlecająca badanie 

Inne  
wymagania 

przygotowanie na podział zysków 
i ew. strat przy współpracy 

konieczność monitorowania  
postępu prac B+R 

Ryzyko średnie Średnie 
Zakres 
prowadzonych  
badań 

niewielki  
(firma realizuje określone działania

w ramach współpracy) 

brak wpływu na rezultat  
i ew. modyfikację zlecenia 

Źródło: Na podst. Tamowicz P., Pieńkowski M., Rybacka M. (2010), Jak uruchomić działalność B+R w firmie? 
Poradnik. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 11, [za:] Gródek-Szostak Z. (2017),  

Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa jako źródło transferu technologii i jej uwarunkowania  
w sektorze MŚP, [w:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Transformacja – 

Rozwój – Zarządzanie. Fundacja UEK, KEiOP, UEK, 2017, s. 129–130, ss. 125–136 

Wybór formy współpracy uczelni z biznesem, tj. czy będzie to realizacja prac zleconych, 
czy będzie to kooperacja, zależy od kryteriów przedstawionych w tabeli, tj. wybór uzależ-
niony będzie od wytycznych czasu realizacji, kwestii zasobów ludzkich, infrastruktury, za-
sobów finansowych, ryzyka, czy też zakresu prowadzonych badań. Dla przedsiębiorcy klu-
czowe jest osiągnięcie korzyści z wdrożonej innowacji przy założeniu uzyskania optymal-
nego poziomu nakładów. 

Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności wyraża się poprzez korzyści i „twarde” 
wyniki ekonomiczne, przy czym część autorów zwraca uwagę również na korzyści społeczno- 
-gospodarcze139. Wzrost znaczenia korzyści interesariuszy wynika z perspektywy realizacji 
strategii długookresowej działalności organizacji. W tym przypadku znaczenia nabiera spo-
łeczny wymiar wprowadzanych innowacji, a w szczególności w odniesieniu do tej grupy 
społecznej, która jest lub może być potencjalnymi klientami. W modelu procesu innowacji 
                                                           
 139 Brzóska J. (2014), Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląs-

kiej, Gliwice, s. 41. 
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zorientowanej na rezultaty, dla osiągnięcia sukcesu, czyli opracowania i wdrożenia przełomo-
wych koncepcji, istotny jest wybór takich projektów, które dla wypracowanych wspólnie  
z klientami rozwiązań innowacyjnych, można uznać za priorytetowe140. Nowatorstwo mo-
delu wynika ze ścisłej współpracy z klientami, w procesie decydowania o rozwiązaniach in-
nowacyjnych. Dla uczelni i procesu zarządzania badaniami naukowymi oznacza to zarówno 
intensyfikację relacji z przedsiębiorstwami, jak i zwrócenie większej uwagi na sygnały pły-
nące z otoczenia, a odnoszące się do oczekiwań dotyczących kierunków zapotrzebowania 
na innowacje, czy też przełomowe rozwiązania. Z tego względu potrzeby biznesu należy po-
strzegać przez pryzmat potrzeb klientów. 

2.4. Wpływ triple-helix na kapitał społeczny  
uczelni przedsiębiorczej 

Strategie szkół wyższych powinny być formułowane jako sposób reakcji na otoczenie, 
w którym uczelnia funkcjonuje i konkuruje (sposób zachowania w obliczu problemu)141. Stra-
tegie rozwoju uczelni wymagają obecnie uwzględnienia, obok edukacji i badań, również 
współpracy i relacji z otoczeniem. Owa trzecia misja uniwersytetu wyraża się poprzez wpły-
wanie m.in. za pośrednictwem transferu wiedzy na rozwój społeczny, kulturalny oraz eko-
nomiczny na najbliższe otoczenie, region, kraj, ale również na otocznie europejskie, a na-
wet pozaeuropejskie142. Współpraca z otoczeniem realizuje się, w szczególności w zakresie 
transferu wiedzy, w obrębie tzw. trójkąta przedsiębiorczości czy też potrójnej helisy, spirali 
(triple-helix)143. Uczelnie stanowią jeden z elementów helisy, do którego dochodzi jeszcze ad-
ministracja publiczna i biznes. Ścisła i efektywna współpraca w zakresie trójkąta przedsiębior-
czości stanowi pożądany model rozwoju regionalnego w ramach inteligentnych specjalizacji144. 
Przedmiotem współpracy w obrębie triple-helix jest wiedza i technologia, a w szczególności 
powstawanie procesów jej transferu. Na skuteczność tego procesu ma wpływ jakość kapitału 
społecznego, w obrębie której można wyodrębnić m.in. jakość relacji i więzi łączących jed-
nostkę naukową ze współpracującymi z nią przedsiębiorcami oraz skłonność samych przed-
siębiorców do wdrażania rozwiązań innowacyjnych145. Skuteczna działalność innowacyjna 
                                                           
 140 Ibidem, s. 50–51. 
 141 Tutko M. (2016), Potrzeby interesariuszy zewnętrznych uczelni a strategia rozwoju szkolnictwa wyższego  

w Polsce, [w:] Wawak T. (red.), W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego. Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 101. 
 142 Macioł S. (2017), O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze 

kształcenia, [w:] Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwanie współczesnego zarządzania strategicznego. 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 493, ss. 493–508. 

 143 Pomimo osadzenia działalności uczelni w regionie w środowisku potrójnej helisy (triple helix), w coraz szer-
szym zakresie oddziaływanie uczelni odnosi się do współpracy ze społeczeństwem, grupami społecznymi 
czy też ich zinstytucjonalizowanymi reprezentacją, jaką stanowią organizacje non-profit. Z tego względu coraz 
częściej mowa o poczwórnej spirali zależnościowej (quadruple helix). 

 144 Zob. szerzej: Kusio T. (2016), Wyzwania przedsiębiorczości i innowacyjności uczelni w warunkach globali-
zacji i inteligentnej specjalizacji regionów. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, r. 20, nr 3, t. 2,  
s. 201–208. 

 145 Krystowski K. (2012), Tworzenie i transfer technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do gospodarki, 
[w:] Weresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i tech-
nologicznych do biznesu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 20. 
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nie zależy jedynie od wewnętrznych zasobów organizacji, ale przede wszystkim od umiejęt-
nego połącznia wiedzy, zdolności i działań różnych podmiotów146. 

Potrzeba wdrożenia działań innowacyjnych przez przedsiębiorstwa wymaga i wymusza 
współpracę i współdziałanie ze względu na ograniczony potencjał ludzki, organizacyjny, tech-
nologiczny czy też finansowy. Niedoskonałości przedsiębiorstwa albo mogą zostać prze-
zwyciężone samodzielnie, albo poprzez współdziałanie z innymi jednostkami prowadząc 
do osiągnięcia celów strategicznych147. Ważne, aby przedsiębiorstwa posiadały umiejętność 
łączenia zasobów, jeżeli chodzi o współpracę, czyli w kontekście uczelni – zasobów ludz-
kich. W procesie innowacyjnym zasoby ludzkie odgrywają kluczową rolę. Wiedza, kompeten-
cje oraz zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji decydują o tym, czy będzie się ona 
rozwijać, czy nie. Chodzi o zasoby ludzkie na każdym szczeblu i decyzje powstające rów-
nież na każdym szczeblu. Próba okiełznania złożoności procesów relacyjnych w zakresie 
hierarchii, przekazywania doświadczeń i wiedzy, jak też standardowego działania, bieżą-
cych czynności składających się na działalności operacyjną organizacji spowodowała po-
wstanie takich definicji jak kapitał intelektualny, kapitał organizacyjny, kapitał społeczny 
czy kapitał kompetencyjny148. Problematyka zagadnienia dotyczy poszukiwania teorii bu-
dowania skutecznego wykorzystania zasobu ludzkiego zarówno w fazie jego aktualnego 
stanu, jak też w fazie postrozwojowej tego zasobu, która cały czas podlega dynamicznemu 
rozwojowi samoistnie bądź poprzez procesy wspierające, jak szkolenia, dokształcanie i do-
datkowe doświadczenia. Literatura przedmiotu odwołuje się do teorii kapitału ludzkiego,  
w której potencjał ludzki stanowi główną siłę w przedsiębiorstwie149. Ewoluująca teoria ka-
pitału ludzkiego, która przejawia się w coraz bardziej znaczącym podkreślaniu kapitału in-
telektualnego, kapitału wiedzy, którym dysponuje organizacja i tym samym tworzy prze-
wagi konkurencyjne poprzez bardziej dynamiczne i kreatywne tworzenie wartości ewoluuje 
do teorii kapitału społecznego, kapitału wynikającego ze współpracy, z kooperacji. Sama koo-
peracja stanowi wartość samą w sobie, jest nadrzędnym prerogatywem nawet dla podmiotów 
kooperujących, co zostało w literaturze zdefiniowane jako koopetycja (jednocześnie współ-
praca i konkurowanie) i silnie zaznaczone szczególnie w pozycjach mocno odwołujących 
się do praktyki gospodarczej. 

Elementy kapitału społecznego, które wiążą się i wpływają na zależności z kapitałem 
intelektualnym to m.in.150: 

                                                           
 146 Kowalski A.M. (2012), Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych 

krajów regionu Morza Bałtyckiego, [w:] Weresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz 
transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa,  
s. 113–114, ss. 103–142. 

 147 Grabowska M. (2014), Aspekty współpracy przedsiębiorstw w zakresie działności innowacyjnej, [w:] Boro-
wiecki R., Rojek T. (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych: współpraca, kooperacja, sieci. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 20. 

 148 Borowiecki R., Kusio T. (2016), Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpra-
cę z uczelniami. Zarządzanie i Finanse, r. 14, nr 2, cz. 1, s. 71–90. 

 149 Torzewska-Czerniej W. (2017), Creating Value through Knowledge Value Matrix. Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 5, ss. 5–17. 

 150 Polanowska A. (2008), Rola kapitału intelektualnego w tworzeniu strategii rozwoju organizacji opartej na 
wiedzy. Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie, nr 2 (7), WSHE, Łódź, s. 85, ss. 83–92. 
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– struktura i jakość sieci relacji, 
– więzi interpersonalne i współpraca, 
– partnerstwo i współpraca, 
– zaufanie w działaniu, 
– styl życia w pracy. 

Wymienione i w bezpośredni sposób nawiązujące do kapitału ludzkiego elementy kapi-
tału społecznego dotyczą, w ujęciu nauka–biznes, relacji zorientowanych na osiąganie przez 
przedsiębiorstwa, wyników finansowych. Należy jednak zaznaczyć, że jako jedną z poważ-
nych słabości uczelni krajowych wymienia się niski zakres działalności badawczo-ekspercko- 
-wdrożeniowej, który tłumaczy się brakiem zainteresowania przez przedsiębiorców usługa-
mi świadczonymi przez uczelnie, podczas gdy to uczelnie nie podejmują zbyt wielu działań 
na rzecz wyjścia z ofertą badawczo-ekspercką151.  

Orientacja typu triple-helix ma za zadanie wsparcie w materii badawczo-eksperckiej, 
poprzez działania administracji publicznej, intensywności wzajemnych naukowo-bizne-
sowych działań. Tym samym chodzi o wzmacnianie kapitału społecznego poprzez udział 
administracji publicznej. Rola trzeciego sektora spirali powiązań odnosi się do wspierania 
działań, w których dochodzi do większego spożytkowania zasobów wiedzy, ale również 
innych zasobów, będących w posiadaniu zarówno uczelni, jak też biznesu. Uczelnie, poza 
olbrzymim potencjałem intelektualnym, posiadają również kapitał rzeczowy w postaci apa-
ratury, laboratoriów oraz pomieszczeń, które również mogą stanowić przedmiot współpracy 
w zakresie triple-helix. 

Działania wspierające współpracę międzyorganizacyjną mogą mieć mniej lub bardziej 
formalny charakter. Rozwój i wykorzystanie wiedzy są możliwe dzięki relacjom, opartym na 
wzajemnym przepływie wiedzy pomiędzy uczestnikami indywidualnymi tych procesów152. 
Konieczne zatem, w organizacji inicjatyw, są indywidualne relacje pomiędzy uczestnikami 
organizacji współpracujących w ramach potrójnej helisy. W takich przypadkach ważne jest 
zidentyfikowanie potrzeb, przez uczestników relacji międzyorganizacyjnych, instytucji 
wchodzących w interakcje. Za podstawową przesłankę instytucjonalizacji relacji międzyor-
ganizacyjnych uznaje Z. Olesiński „nadzieję korzyści”153.  

Z kolei w modelu współpracy triple-helix za determinanty intensyfikacji współpracy 
uznawane są korzyści, jakie każda ze stron tego trójporozumienia odnosi154. 

                                                           
 151 Kożuch B., Przygodzka R. (2011), Zmiany zachowań organizacyjnych pod wpływem oczekiwań interesariu-

szy uczelni akademickich, [w:] Wawak T. (red.), Wyzwania zarządzania jakością w szkołach wyższych. Wy-
dawnictwo UJ, Kraków, s. 58, ss. 49–64. 

 152 Dolińska M. (2015), Relacje przedsiębiorstw z uczestnikami sieci innowacji, [w:] Makowiec M. (red.), Wy-
brane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kra-
ków, s. 144. 

 153 Olesiński Z. (2013), Instytucjonalizacja relacji międzyorganizacyjnych, [w:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), 
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej – konkurencja, kooperacja, rozwój. Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie, Kraków, s. 30. 

 154 Ibidem…, s. 35. 
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Są to: 
– dla władz lokalnych liczy się realizacja określonej polityki, u której podstaw leży interes 

społeczny. O korzyściach z realizacji inicjatyw mowa, gdy w efekcie zostaną stworzo-
ne nowe miejsca pracy, nastąpi napływ kapitału inwestycyjnego, nastąpi wzrost wpłyów 
podatkowych, wszystko w efekcie powinno prowadzić do ożywienia gospodarczego; 

– dla przedsiębiorstw priorytetem jest osiągnięcie określonego zysku, wzmocnienie po-
zycji rynkowej, wzrost innowacyjności, podniesienie konkurencyjności własnych wy-
robów i własnego przedsiębiorstwa; 

– jednostki naukowo-badawcze są zainteresowane rozwojem badań i wdrażaniem ich do 
praktyki gospodarczej poprzez chociażby sprzedaż patentów. 

Korzyści, jakie uzyskują ze współpracy jej uczestnicy znajdują odzwierciedlenie w bar-
dziej dynamicznym rozwoju każdej ze stron. Model triple-helix, który aktualnie znajduje 
wyraz w realizowanej wizji inteligentnego rozwoju w Europie, odnosi się do rozwoju rela-
cji międzyorganizacyjnych. Jednakże w otoczeniu uczelni, w którym możliwe jest odnale-
zienie przedsiębiorczej aktywności komercjalizacyjnej, występują również inni interesariu-
sze, a wśród nich społeczeństwo czy też organizacje non-profit. Uczelnie wzbogacają swój 
kapitał społeczny, jakim są pozyskiwane, posiadane i rozwojowe relacje o kontakty i współ-
pracę właśnie z tymi interesariuszami. Uczelnie tym samym wypełniają swoje społeczne misje 
czy też społeczną odpowiedzialność, a tym samym ewoluują, transformują się w uczelnie 
przedsiębiorcze. O zmianie sposobu funkcjonowania uczelni mowa w literaturze przedmio-
tu jako o transformacji w uniwersytet trzeciej generacji, model uniwersytetu przedsiębior-
czego lub restrukturyzację uniwersytetu155. 

Innowacyjność w odniesieniu do społeczeństwa oznacza gotowość do reagowania na 
zmiany w otoczeniu oraz zdolność inicjowania oryginalnych zachowań. Cechą innowacyjne-
go społeczeństwa jest też umiejętność gromadzenia i wykorzystywania zasobów wiedzy dla 
tworzenia innowacji. Z zachowaniami przedsiębiorczymi wiąże się m.in. podnoszenie kwa-
lifikacji156. Dostrzeganie tych relacji, w perspektywie organizacji oznacza, że zarządzający 
organizacjami którym zależy na podnoszeniu poziomu przedsiębiorczości organizacji, po-
winni tworzyć możliwości dla podnoszenia kwalifikacji personelu. Tym samym wzrost ka-
pitału intelektualnego w perspektywie organizacji stwarza lepsze możliwości dostrzegania  
i reagowania przez pracowników na zmiany w otoczeniu organizacji. Z innowacyjnością  
w ujęciu społecznym jest związana aktywność ludzka w tworzeniu nowych ról i relacji,  
a także w wykorzystywaniu zasobów i środków157. Innowacje społeczne będące rezultatem 
                                                           
 155 Bugaj J., Barczak B. (2017), The restructuring of a higher education institution as an example of strategic 

change and cooperation in an organizational network, [w:] Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary issues and 
challenges of the organization management process. Models-implementation-interrelation. Uniwersytet Eko-
nomiczny w Krakowie, Kraków, s. 232. 

 156 Francik A., Szczepańska-Woszczyna K. (2016), Innowacyjne zróżnicowanie świata, [w:] Francik A., Mara-
kova V., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość, ujęcie makro i mikroekonomiczne. 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 13, ss. 13–26. 

 157 Wacławski Z. (2017), Rola innowacji społecznych w rozwoju regionu województwa lubelskiego – przykłady 
dobrych praktyk. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 50 (2/2017), s. 460, ss. 453–471. 
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kreatywnego działania przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego158 zarówno uczel-
ni, jak też przedsiębiorstw. 

Współpraca sieciowa, w ramach spirali, czy to w ujęciu lokalnym, czy regionalnym, 
może poszerzać zasięg terytorialny, wykraczając poza jego, zdefiniowane urzędowo, grani-
ce. Samo obejmowanie definicji triple-helix współpracy międzyorganizacyjnej nie jest w li-
teraturze sprecyzowane w zakresie tego do jakiego stopnia każdy z aktorów tej współzależ-
ności jest za nią odpowiedzialny. To, co stanowi wnioskowanie uprawnione to fakt pozy-
tywnego wpływu współpracy międzysektorowej na wzrost regionalny w ujęciu społeczno- 
-gospodarczym. Samo kwalifikowanie partnerów do współpracy stanowi właściwie samo-
dzielną i dobrowolną domenę uczestników spirali zależności. 

Najważniejszym kryterium doboru partnerów we współdziałaniu sieciowym jest dopa-
sowanie strategiczne. Jeżeli natomiast chodzi o kryteria doboru partnerów przez różne wiel-
kościowo przedsiębiorstwa, tzn. MSP, czy też duże przedsiębiorstwa, to kryteria się różnią, 
różna jest także organizacja poziomu zarządzania współpracą międzyorganizacyjną159. Zróż-
nicowanie w doborze partnerów dotyczy głównie poziomu istotności w braniu pod uwagę 
poszczególnych kryteriów, jednakże czynniki są podobne (rys. 2.21).  

 

Rys. 2.21. Indywidualne kryteria doboru partnerów  
współdziałania międzyorganizacyjnego w sieci innowacji 

Źródło: Klimas P. (2014), Kryteria doboru partnerów współdziałania sieciowego,  
[w:] Stabryła A., Malkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami 

w społeczeństwie informacyjnym. Encyklopedia zarządzania Mfiles.pl, Kraków, s. 296 

                                                           
 158 Ibidem, s. 462. 
 159 Klimas P. (2014), Kryteria doboru partnerów współdziałania sieciowego, [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), 

Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Encyklopedia zarządzania Mfiles.pl, 
Kraków, s. 298–299, ss. 289–300. 



78 

Pozytywny wpływ na procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorczego uniwersytetu ma 
współpraca z innymi uczelniami oraz przedsiębiorstwami, a także innymi organizacjami sek-
tora for-profit i not-for-profit. Współpraca i dążenie uczelni do tworzenia sieci wspomaga 
procesy restrukturyzacyjne przez pozyskanie wartości dodanej z sieci, takiej jak dostęp do 
zasobów materialnych i niematerialnych innych instytucji zrzeszonych w sieci, z którymi 
uczelnia współpracuje, jak również z tymi z którymi współpraca jest mniej formalna. Współ-
praca z innymi organizacjami daje dodatkowe korzyści, jakimi jest również bezpośrednia 
wymiana pracowników i studentów, którzy przebywając w instytucji partnerskiej np. w ramach 
praktyki, stażu lub wymiany, posiadają lepszą możliwość przyswojenia wiedzy, kompeten-
cji i doświadczenia unikalnego dla goszczącej jednostki. 

2.5. Przedsiębiorstwa akademickie 
Reorientacja uniwersytetów, w celu realizacji misji podnoszenia poziomu innowacyj-

ności lokalnej, regionalnej i krajowej, wymaga m.in. takich działań jak160: 
– wzmacnianie potencjału kadry naukowej zajmującej się badaniami poprzez powiązanie 

poprawy warunków finansowych z efektami pracy (np. patenty, wdrożenia), 
– pozyskiwanie dla nauki finansowania zewnętrznego oraz poszukiwanie źródeł finanso-

wania zewnętrznego, 
– zwiększenie przepływu informacji o współpracy nauka–biznes. 

Ucieleśnieniem reorientacji uniwersytetów jest powstawanie uczelnianych przedsię-
biorstw odpryskowych, które stanowiłyby rezultat komercjalizacji wyników badań nauko-
wych prowadzonych na uczelniach. Podłożem komercjalizacji jest przedsiębiorczość, która 
w odniesieniu do szkół wyższych jest definiowana jako przedsiębiorczość akademicka. 

Przedsiębiorczość akademicka stanowi, w kontekście reorientacji przedsiębiorczej uni-
wersytetów, kluczowy, docelowy atrybut nowoczesnej uczelni. Nie oznacza to w żadnej mie-
rze konieczności obniżenia jakości dydaktyki czy też zmniejszenia roli i znaczenia badań 
naukowych. Wręcz przeciwnie, przedsiębiorczość akademicka to taki atrybut współczesnej 
uczelni, który oznacza dynamikę w rozwoju zarówno edukacji i badań naukowych. Przed-
siębiorczość akademicka ukierunkowuje bowiem prowadzenie dydaktyki, jak też badań 
według sygnałów i dynamiki otoczenia. 

W literaturze krajowej i zagranicznej przedsiębiorczości poświęcono wiele miejsca. 
Pojęcie to podlega analizom zarówno nauk humanistycznych, jak też społeczno-ekonomicz-
nych, czy też psychologii. Pojęcie również ewoluowało i stało się atrybutem w odniesieniu 
do osób jak też organizacji. Spośród dotychczas rozwiniętych wątków poświęconych przed-
siębiorczości można zidentyfikować przypisywanie definicji przedsiębiorczości do zakłada-
nia przedsiębiorstw przez przedsiębiorców, a w szerszym znaczeniu tej definicji do fazy ini-

                                                           
 160 Makieła Z. (2016), Przedsiębiorstwa odpryskowe jako narzędzie rozwoju region I przedsiębiorczości akade-

mickiej, [w:] Francik A., Marakova V., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość: uję-
cie makro i mikroekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza, s. 125–135, ss. 125–136. 
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cjowania przedsięwzięć161, spośród których jednym z ważniejszych jest właśnie identyfiko-
wanie i wykorzystanie okazji służących tworzeniu wartości dodanej. 

W obecnym okresie, gdy o innowacjach mówi się, jako o rezultatach procesu przedsię-
biorczości, jednym z rodzajów innowacji są innowacje społeczne. Należałoby, w związku 
z tym, pojęcie przedsiębiorczości odnieść nie tylko do zakładania przedsiębiorstw, ale raczej 
zakładania organizacji, w tym realizujących cele społeczne. Osiąganie zamierzonego celu to 
efekt działań o charakterze przedsiębiorczym, aktywnym, rezultat o charakterze nowator-
skim. Z tego względu definiowanie przedsiębiorczości jako odnoszące się wyłącznie do za-
kładania i prowadzenia firmy nie znajduje pełnego uzasadnienia. W kontekście uczelnia-
nym przedsiębiorczość dotyczy działań społeczności akademickiej ukierunkowanej na osią-
ganie celów związanych z poprawą i rozwojem w zakresie funkcjonowania uczelni. Zwy-
kło się przypisywać charakter działań przedsiębiorczych do komercjalizacji wyników badań 
naukowych i stanowi to oczywiście jeden z najbardziej efektywnych sposobów na rozwój 
uczelni i jej otoczenia. 

Przedsiębiorczość akademicka odnosi się do procesu zachowań przedsiębiorczych  
na uczelni, a przede wszystkim poprzez uczelnię. Chodzi o całokształt działań formujących 
reorientację uczelni do uczelni trzeciej generacji czy też uniwersytetu przedsiębiorczego. 
Podmiotami uczestniczącymi w procesie reorientacji uczelni są przede wszystkim człon-
kowie społeczności akademickiej: władze uczelni, pracownicy naukowo-dydaktyczni, pra-
cownicy administracyjni, jak też studenci, doktoranci oraz absolwenci162, którzy już nie  
w sposób bezpośredni, ale pośredni są związani z Alma Mater. 

Przedsiębiorstwa odpryskowe są definiowane w literaturze jako: 
– start-up, 
– spin-out, 
– spin-off. 

Równolegle istnieje też pojęcie techno-starterów, gdzie przedsiębiorstwa odprysko-
we są postrzegane przez pryzmat nowopowstających podmiotów gospodarczych w wyniku 
wprowadzania na rynek nowych technologii. Z pojęciem przedsiębiorstw odpryskowych, 
których geneza powstania wiąże się z przedsiębiorczością zaobserwowaną i rozwiniętą 
w Massachusetts Institute of Technology, związany jest też stopień zależności ich powsta-
nia i funkcjonowania z uczelnią.  

W literaturze przedmiotu można z reguły kwestie związania finansowego przedsię-
biorstwa spotkać przy okazji rozróżniania definicyjnego spin-off od spin-out. Jedna z defi-
nicji dotyczy spółki powiązanej kapitałowo z uczelnią (spin-off), a druga forma (spin-out) 
brak powiązania kapitałowego z uczelnią. Literatura podaje wymiennie definicje w odnie-
sieniu do powiązania kapitałowego lub jego braku, jednak samo rozważanie definicyjne 
należy uznać za wartościowy rozwój nauki o przedsiębiorstwach odpryskowych. 
                                                           
 161 Kusa R. (2017), O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach. Próba opracowania koncepcji. 

Przegląd Organizacji, nr 5, s. 36, ss. 31–37. 
 162 Kusio T., (2017), Commercialization Potential at the Entrepreneurial University, [w:] Seweryn R., Rojek T. 

(red.), Knowledge, Economy, Society: Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy. 
Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 105–111. 
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W odniesieniu do rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania działań mających na celu 
fazę zakładania przedsiębiorstw akademickich podejmowane są inicjatywy o charakterze 
zachęcającym i przygotowującym przyszłych przedsiębiorców do podejmowania inicjatyw 
przedsiębiorczych. Są one definiowane jako wspomniana już preinkubacja i obejmują m.in. 
wsparcie w pierwszym etapie, zalążkowym tzw. seed-stage w postaci oceny rynku i komer-
cyjnego potencjału pomysłu163. Proces preinkubacji na uczelniach odnosi się także do wszyst-
kich tych działań, które prowadzą do pojawienia się i uszczegółowienia pomysłu, identyfi-
kacji sposobności do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, jaką jest założenie działalności 
gospodarczej. 

W kontekście społeczności akademickiej, niestety w większości krajów Wspólnoty, 
większość młodych ludzi uznaje, że nie posiada wystarczającej wiedzy oraz umiejętności do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej164. Należą do nich również studenci, 
czyli członkowie społeczności akademickich. Reorientacja uniwersytetów, która jest rów-
nież definiowana jako restrukturyzacja czy też transformacja, wymaga działań po stronie 
uczelni, które stworzą warunki sprzyjające tworzeniu przedsiębiorstw odpryskowych. Z jed-
nej strony zatem istotna jest uświadomiona potrzeba instytucjonalizacji, z drugiej działania 
wspierające i monitorujące. 

O pozycji konkurencyjnej uczelni decyduje to, czy jej kierownictwo uświadamia sobie 
czy i w jakim stopniu przepływ wiedzy pomiędzy poszczególnymi pracownikami, jednost-
kami organizacyjnymi oraz otoczeniem uczelni przyczynia się do tworzenia wartości165. In-
tensyfikacja wymiany informacji zarówno wśród społeczności akademickiej, jak też pomię-
dzy członkami społeczności akademickiej a otoczeniem, szczególnie biznesowym, w pozy-
tywny sposób wpłynie na tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu przedsiębiorstw 
odpryskowych. Czynnikiem związującym niejako sektor szkolnictwa wyższego oraz sektor 
biznesu jest potrzeba wspierania tworzenia firm odpryskowych. Jako kluczowy czynnik suk-
cesu przedsiębiorczości akademickiej jest bowiem identyfikowana współpraca nauki z przed-
siębiorstwami166. Działania uczelni mogą być warunkowane dużym poziomem uświadomie-
nia konieczności tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przez władze uczelni, 
jak również działaniami resortowymi, wynikającymi z dostrzegania przez rządzących korzyści 
wynikających z rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. 

Zmiany prawne w zakresie komercjalizacji odnoszą się do zwiększenia zainteresowa-
nia uczelni prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych na potrzeby przedsiębiorców, a także 
do zmiany modelu biznesowego – z opartego na niskich kosztach pracy, na model oparty na 
wiedzy, wynalazkach, innowacjach. Uregulowania prawne odnoszą się do ulg na innowa-

                                                           
 163 Badura D. (2016), Innowacyjność widziana z perspektywy komitetu inwestycyjnego w procesie preinkubacji, 

[w:] Francik A, Marakova V., Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Innowacje i przedsiębiorczość: ujęcie makro 
i mikroekonomiczne. Wydawnictwo Naukowe Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, s. 113, ss. 109–124. 

 164 The mssing Entrepreneurs (2015), Policies for Self-Employment and Entrepreneurship. OECD Publishing, 
OECD/European Union, Paris, s. 57. 

 165 Svelby K.E. (2005), Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości. E-mentor 2(9), s. 49–50, 
[za:] Leja K. (2017), Identyfikacja luk w zarządzaniu wiedzą w uczelniach, [w:] Potocki A. (red.), Społeczne 
aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Difin, Warszawa, s. 378–387. 

 166 Hofer A. et al., …, 2010, s. 18. 
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cje, zawartych w Ustawie o innowacyjności, tzw. „dużej ustawie o innowacyjności”167. Pla-
nowane rozwiązania docelowo mają zmienić zapisy tzw. małej ustawy o innowacyjności, 
obowiązującej aktualnie począwszy od stycznia 2017. 

2.6. Podsumowanie 

Na możliwość tworzenia więzi zależnościowych pomiędzy uczelniami i biznesem w kraju 
wpływ ma potencjał zarówno jednego, jak też drugiego sektora. W perspektywie krajowej 
liczba uczelni, a także studentów tworzy sprzyjające ramy do kreowania powiązań. Im 
wyższy jest krajowy współczynnik skolaryzacji, w szczególności jeżeli mowa o aktywności 
edukacyjnej w szkolnictwie wyższym, tym większy potencjał oraz możliwości do tworze-
nia interakcji z biznesem, mając na uwadze współpracę uczelni i biznesu. Biorąc pod uwagę 
obserwowane tendencje wzrostu aktywności zawodowej wśród studentów należy uznać po-
tencjał możliwości relacyjnych nauki i biznesu za duży. 

Źródłem zmian w przedsiębiorstwie służących tworzeniu wartości dla klienta jest wspól-
ne jej kreowanie z klientami i innymi interesariuszami, co wymaga wzajemnego dostoso-
wywania się podmiotów współkreujących. Proces kreowania wartości, który znajduje wyraz 
w zmodernizowanym, nowym produkcie lub usłudze, można rozumieć jako właściwą prakty-
kę przedsiębiorstwa w rozumieniu możliwości zintegrowania zasobów klienta oraz zasobów 
firmy, zasobów organizacyjnych168. Zintegrowanie zasobów ma wpływ na zrównoważenie po-
pytu i podaży, gdzie zasoby klienta należy traktować zarówno jako zasoby finansowe, jak też 
zasoby czasu, zasoby wiedzy itd. Konieczne jest właściwe przygotowanie oferty w kontekście 
odpowiednio zidentyfikowanych i możliwych do zaspokojenia potrzeb klientów. Z kolei za-
soby, które zyskują na znaczeniu to takie, które dopasowują koncepcje działania firmy do 
przewidywanego rozwoju zmiennych sytuacji, jakie tworzą współczesne warunki rynku i oto-
czenia169. Jako warunki do właściwego spożytkowania zasobów dla uzyskania przez przedsię-
biorstwo przewagi konkurencyjnej uznać można zdolność do tworzenia wartości i odtwa-
rzania zasobów170. Za „miękkie” zasoby przedsiębiorstwa uznać można tkankę społeczną  
i społeczne relacje z otoczeniem171. Zmiany, którym te zasoby podlegają to wiedza, ludzie i ich 
kwalifikacje, kultura organizacyjna, wizerunek oraz dostęp przedsiębiorstwa do rynków. 

Zasoby przedsiębiorstw, mając na uwadze ogólną liczbę podmiotów, w tym małych  
i średnich, które charakteryzować powinno dążenie do poszukiwania relacji dla celów kreo-
wania innowacji otwartych, jest duże. Liczbie podmiotów odpowiada potencjał zasobowy 
w odniesieniu do ludzi i rzeczy. Istnieją też opinie, zgodnie z którymi choć główny nacisk 

                                                           
 167 Bartuś A. (2017), Przychodzi nauka do biznesu. Dziennik Polski, 30.03.2017 r., s. A8. 
 168 Bartkowiak P. (2017) s. 242, [za:] Koźmiński A.K. (2005) Zarządzanie w warunkach niepewności. PWN, 

Warszawa, s. 14–15. 
 169 Bartkowiak P., op. cit., s. 24. 
 170 Bartkowiak P., op. cit., s. 241. 
 171 Grzeganek-Więcek B., Szopa J. (2017), Controlling wiedzy jako koncepcja zintegrowanego zarządzania przed-

siębiorstwem. Marketing i Rynek, nr 7, s. 295–249. 
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aktualnie kładziony jest na zasoby ludzkie i zasoby wiedzy, to inwestycje rzeczowe odgry-
wają podstawową rolę we wzroście wewnętrznym przedsiębiorstw172. 

Za specyficzny rodzaj zasobu wspólnego, jeżeli chodzi o omawiane sektory, uznać można 
absolwentów. Oczekuje się, iż absolwenci wchodząc na rynek pracy, natychmiast wniosą do 
niego nowość i natychmiast na niego wpłyną, a pośrednio również na gospodarkę. Łączenie 
edukacji z rynkiem pracy i światem rzeczywistej pracy to kluczowy element w przygotowy-
waniu absolwentów do funkcjonowania w gospodarce jako zaangażowanych i odpowiedzial-
nych obywateli w globalizującym się, zróżnicowanym kulturowo oraz heterogenicznym świe-
cie. Stopień, do którego uczelnie są w stanie przygotwać absolwentów do wejścia na rynek 
pracy zależy od stopnia, do którego biznes jest skłonny lub zdolny do współpracy bądź zaan-
gażowania się w inicjatywy akademickie służące angażowaniu studentów w praktyki, staże  
i inne inicjatywy, prowadzące do nabycia umiejętności oczekiwanych przez rynek pracy173. 

Aktualnie studenci to przyszli absolwenci zatem wszelkie formy aktywizowania studen-
tów do współpracy z przedsiębiorstwami tworzą sprzyjające warunki do przyszłej współ-
pracy międzysektorowej, choć studenci w świetle badań nie stanowią znaczącej grupy inicju-
jącej tę współpracę174. Poza studentami oraz absolwentami, po stronie nauki, którzy mają na-
wiązywać i nawiązują relacje z biznesem są też naukowcy. W kontekście uniwersytetu przed-
siębiorczego od uczelni i przede wszystkim naukowców oczekuje się prowadzenia takich 
badań, które będą służyły budowaniu dobrostanu w wymiarze społeczno-gospodarczym. Chodzi 
o badania służące gospodarce, a także samodzielnym inicjatywom o charakterze wdrażania 
rezultatów badań naukowych. Poza inicjatywami przedsiębiorczości wewnątrzuczelnianej 
istotne jest też wychodzenie tzw. zewnątrz-akademickie w celu tworzenia innowacji otwar-
tych. Są one urzeczywistnieniem efektywności powiązań. W kontekście innowacji otwartych 
interesujące aktualnie miejsce zajmują prosumenci, czyli konsumenci mający swój udział  
w tworzeniu koncepcji wartości. Koncepcja wychodzenia na otoczenie, w myśl zasady societal 
engagement, dotyczy aktualnie wszystkich organizacji, które można sklasyfikować w ramach 
poczwórnej helisy. Uczelnie współpracują z pozostałymi organizacjami, które reprezentują 
interesariuszy biznesu, administracji publicznej oraz społeczeństwa. Współpraca w sprzę-
żeniu, zgodnie z teorią helix znajduje odniesienie do rozwoju regionalnego, a siła zależności 
wyzwala aktywności o charakterze innowacyjnym i przedsiębiorczym. 

Działania innowacyjne, których motorem są relacje organizacji triple- czy też quadruple- 
-helix, mają na celu nie tylko zwiększanie poziomu zaangażowania społecznego tych orga-
nizacji. W efekcie powinna się też zwiększać atrakcyjność regionu i kraju. W roku 2014, 
podobnie jak w 2013, Polska została uznana za najbardziej atrakcyjny do inwestowania kraj, 
jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią175 (31% głosujących). 
                                                           
 172 Różański J. (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Difin, Warszawa. 
 173 Sealy W. (2018), Framing the Student, Client and Tutor Relationship: Collaborative Partnerships in Event 

Management Education, [w:] Hugues, Serapin (red.), International Event Management. Nova Science Publishers, 
New York, s. 166, ss. 165–182. 

 174 Szersze informacje dotyczące grup interesariuszy inicjujących współpracę I mających na nią wpływ zostaną 
zaprezentowane w rozdziale czwartym. 

 175 Łukasik K. (2018), Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w porównaniu z krajami europejskimi, 
[w:] Lipińska A., Klimas P. (red.), Biznes i zarządzanie: kierunki badań innowacyjności. Wydawnictwo UJ, 
Kraków, s. 168. 



Zaangażowanie akademickie (academic engagement), jak zaczyna być definiowana 
tzw. trzecia misja uczelni, wykracza aktualnie poza wyłącznie zakres odnoszący się do przed-
siębiorczości. Przedsiębiorczość, która konceptualizowana była choćby w zakresie komer-
cjalizacji czy doradztwa, nie jest przez uczelnie traktowana na zasadzie wyłączności, jeżeli 
chodzi o nawiązywanie do trzeciej misji uczelni. Zaangażowanie akademickie uwzględnia 
w coraz większym stopniu, zagadnienie nie tylko ekonomiczne, ale też społeczne176. Nie-
którzy autorzy uwypuklając społeczny wymiar trzeciej misji nazywają go społeczne zaan-
gażowanie (social engagement177) zamiast zaangażowanie akademickie lub nawet społecz-
na wrażliwość uczelni178. 

Jedną z ciekawych inicjatyw, jakie zostały wdrożone, bądź są w fazie wciąż eksperymen-
talnej w uniwersytetach zachodnich, jest nowa formuła uzyskania dyplomu. Studenci mają 
możliwość dokonania wyboru pomiędzy standardowym napisaniem pracy, a drugą możli-
wością, jaką stanowi realizacja i przeprowadzenie projektu zorganizowania tzw. eventu. Cho-
dzi o eventy o charakterze masowym, organizowane przez organizacje, firmy, działające na 
rynku wydarzeń m.in. kulturalnych. Właściwie przeprowadzony projekt, jego przygotowa-
nie, jest w następnej kolejności poddawany ocenie, m.in. przez przedsiębiorstwo, które jest 
przedsiębiorstwem eksperckim i m.in. na rzecz lub zlecenie (pomysł, którego event jest przez 
studenta przygotowany).  

Stopnie akademickie z zakresu zarządzania wydarzeniami i imprezami są uzyskiwane 
w wyniku bezpośredniej współpracy uczalnia–organizacja–student. Organizacje, uczestni-
czące w inicjatywie to zarówno te zorientowane na zysk, jak też not-for-profit179. 

Podobnym przykładem angażowania studentów do współpracy z biznesem jest sytua-
cja studencka w Finlandii, gdzie ponad 50% studentów pracuje. Wymusiło to rozwiązanie 
edukacyjne o nazwie Work&Study. Inicjatywa polega na stworzeniu modelu edukacyjnego 
łączącego naukę z pracą, integrującego te dwie aktywności w taki sposób, aby w maksymalny 
sposób odciążyć stresowo osoby, które są beneficjentami tego programu. Model Work- 
-Based-Learning pozwala jednocześnie nauczycielom akademickim na bieżącą aktualizację 
wiedzy z zakresu życia zawodowego w przedsiębiorstwach. Główna rola w Work-Based- 
-Learning przypada przedsiębiorstwom, które mogą zatrudnić ekspertów niejako bezpośred-
nio z sali wykładowej. Z kolei studenci otrzymują sposobność do bezpośredniego wyko-
rzystania w praktyce zdobytej wiedzy ze studiów. Z tego punktu widzenia podobna formuła 
ma charakter wygrany–wygrany180. 

                                                           
 176 Kruss G., Visser M. (2017), Putting university-industry interaction into perspective: a differentiated view from 

inside South African universities. Journal of Technology Transfer, No. 42, s. 886. 
 177 Cesaroni F., Piccaluga A. (2016), The activities of university knowledge transfer offices: Towards the third 
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s. 12–13. 
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3. Kategoryzacja relacji  
uczelniano-biznesowych 

Poszczególne relacje międzyorganizacyjne wchodzące w skład potencjału relacyjnego 
mogą różnić się ze względu na podmiot, cel, trwałość, stopień sformalizowania, dojrzałość 
czy korzystność relacji181,182. Jedną z kluczowych cech zarządzania relacjami w procesach 
transferu i komercjalizacji technologii jest kompleksowość. Świadomość i zrozumienie zło-
żoności relacji w procesach transferu technologii, a następnie rozwój umiejętności zarzą-
dzania kompleksowością relacji może mieć wpływ na skuteczność i efektywność zespołów 
pracujących nad transferem i komercjalizacją innowacji183. 

3.1. Znaczenie lokalizacji geograficznej  
w relacjach nauki i biznesu 

Znaczenie relacji nauki i biznesu można rozpatrywać w perspektywie mikro, w której 
wypracowywane rozwiązania służą bezpośrednim korzyściom np. dla firm, ale też w perspek-
tywie makro, gdzie rozwiązania te przyczyniają się np. do kształtowania poziomu innowacyj-
ności w skali kraju184. Z kolei otoczenie organizacji składa się z dwóch płaszczyzn185: 
1) bliższej, czyli otoczenie operacyjne (mikrootoczenie), 
2) dalszej, czyli otoczenie ogólne (makrootoczenie). 

Na przykładzie przedsiębiorstw można stwierdzić, że organizacja jest ulokowana w sieci 
relacji z innymi strukturami organizacyjnymi, instytucjami oraz jednostkami społecznymi186.  
                                                           
 181 Stańczyk-Hugiet E. (2012), Charakterystyka relacji, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 

Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. C.H. Beck, Warszawa. 
 182 Piwoni-Krzeszowska E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariu-

szami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. 
 183 Grzegorczyk M. (2016), Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu. 

Marketing instytucji naukowych i badawczych, nr 2 (20), s. 1–16. 
 184 Arza V., Carattoli M., (2017), Personal ties in university-industry linkages: a case study from Argentina. 

Journal of Technology Transfer, 42, s. 814–840. 
 185 Janasz W., Kozioł K., (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, s. 43. 
 186 Patora-Wysocka Z., (2016), Kooperencja w perspektywie procesualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Przegląd Organizacji, nr 10, s. 43, ss. 43–47. 
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W kontekście otoczenia można stwierdzić, że przedsiębiorstwo jest ulokowane w oto-
czeniu: 
– rynkowym, 
– instytucjonalnym, 
– społecznym, 
– kulturowym, 
– technologicznym, itd. 

Wprowadzenie zmian w organizacji, tym samym, wpływa zarówno na organizację, której 
zmiana dotyczy, jak i otoczenie, w którym funkcjonuje, wywołując zmiany w strukturze oto-
czenia. Dla przedsiębiorstwa instytucje sfery nauki i techniki, a wśród nich uczelnie, insty-
tuty naukowe i badawcze, jak również instytucje zajmujące się wspieraniem i pośrednicze-
niem w dziedzinie innowacji należy zakwalifikować do otoczenia bliższego187. Przedsiębior-
stwa mogą adaptować wypracowane rozwiązania, uniwersytety mogą również w znaczącym 
stopniu przyczyniać się do kształtowania polityk innowacyjnych. Z kolei polityka innowa-
cyjna państwa i polityka UE to istotne czynniki otoczenia zewnętrznego regionów, stymu-
lujące zdolność innowacyjną podmiotów regionalnych188. Przedsiębiorstwa korzystają z za-
sobów wiedzy i kapitału intelektualnego uczelni, jak również zasobów materialnych uni-
wersytetów wtedy, gdy zaistnieje potrzeba rozwiązania określonych problemów m.in. tech-
nologicznych. Uniwersytety rozbudowują bazę zasobową, w tym materialną189. Natomiast 
poza bazą materialną, posiadaną przez uczelnie, główny potencjał akademicki tworzą zaso-
by kapitału intelektualnego i zasoby wiedzy. Współpraca biznesowo-uczelniana dotyczy dzie-
lenia się zasobami i tym samym tworzone są sieci. 

W procesie tworzenia sieci wiedzy większy poziom niepewności w pozyskiwaniu wie-
dzy wynika z większej odległości. Odległość jako determinanta poziomu niepewności w po-
zyskiwaniu wiedzy jest w tym przypadku związana z modelem pozyskiwania wiedzy z nauki 
(learning by doing)190. Przedsiębiorstwa bardziej, tym samym, polegają na doświadczeniu 
uzyskiwanemu z interakcji o charakterze lokalnym.  

Wpływ odległości na pozyskiwanie wiedzy może tym samym dotyczyć wiedzy uzys-
kiwanej z otoczenia społecznego, kulturowego, rynkowego, a także wspomnianego wcześ-
niej technologicznego. Transfer wiedzy i technologii, tym samym, jest dla przedsiębiorstwa, 
mniej ryzykowny im bliżej zlokalizowany jest dawca wiedzy czy technologii, bez względu 
na charakter tej wiedzy. 

Jednakże pomimo niniejszej obserwacji mocniejszych więzi, jakie występują pomię-
dzy podmiotami na poziomie lokalnym, około połowa takich powiązań współpracy upada, 
czego przyczyna tkwi w braku występowania wspólnych celów oraz braku całościowej 
                                                           
 187 Definiowanie otoczenia bliższego bardzo często sprowadza się do obejmowania tym terminem wyłącznie 
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koordynacji i zarządzania tymi powiązaniami191, co wskazuje z kolei na to, że lokalizacja 
geograficzna stanowi priorytet, ale nie jest wystarczającym czynnikiem mającym wpływ na 
pogłębianie relacji. 

Poddając analizie funkcjonowanie systemów innowacyjnych, można wnioskować, że 
wiedza jest rozwijana i użytkowana lokalnie, a tożsamość terytorialna zależy częściej od in-
terakcji i wiedzy przepływającej między osobami, instytucjami, organizacjami zorientowa-
nymi i niezorientowanymi na zysk, natomiast mniej od specyfiki geograficznej192. Stąd zna-
czenie geografii dla kreowania i pogłębiania powiązań dotyczy lokalizacji, ale nie zdefinio-
wanej administracyjnie, natomiast zdefiniowanej tożsamościowo według grup i środowisk, czyli 
według ludzi.  

Z tożsamością terytorialną są związane obecnie tematy specjalizacji regionalnych. Za 
krytyczne dla rozwoju uznawane są aktywność innowacyjna, jak również geografia 
ekonomiczna, co znajduje uzasadnienie w koncepcji inteligentnych specjalizacji regionów. 
Inteligentna specjalizacja polega m.in. na zidentyfikowaniu najważniejszych regionalnych 
dziedzin nauki i gospodarki, stanowiących o potencjale regionu, a następnie ukierunkowa-
niu na nie wsparcia pozwalającego na wzrost regionu poprzez wzrost innowacyjności i kon-
kurencyjności podmiotów danych specjalizacji regionalnych193. Określenie domeny specja-
lizacji oraz identyfikacja przewag technologicznych może być dokonana m.in. poprzez: sil-
ne powiązania domeny specjalizacji z sektorem nauki i B+R i wykształcone już relacje nau-
ki z biznesem. Towarzyszą tym relacjom również powiązania z instytucjami wspierającymi 
takimi jak m.in. parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory tech-
nologiczne czy klastry194. Zrozumienie znaczenia geografii dla podnoszenia poziomu inno-
wacyjności jest ważne, natomiast z punktu widzenia kreowania w tym zakresie polityk 
wsparcia, takich jak wspomniane inteligentne specjalizacje regionów, już nieco utrudnione, 
z racji potrzeby uwzględnienia barier administracyjnych, jakie znajdują odniesienie w gra-
nicach terytorialnych. 

Aby regionalne systemy innowacji mogły efektywnie funkcjonować konieczne jest 
m.in.195: 
– wykorzystanie mocnych stron i przewag konkurencyjnych danego regionu, 
– pełne zaangażowanie interesariuszy w celu wspólnego zidentyfikowania najbardziej obie-

cujących obszarów specjalizacji, 
– zastosowanie instrumentów zachęcających do innowacyjności, eksperymentowania, sty-

mulujących inwestycje podmiotów prywatnych w B+R, sprzyjających innowacjom tech-
nologicznym, 

– obiektywnych danych i wskaźników oraz solidnego systemu monitorowania i ewaluacji. 
                                                           
 191 Arza V., Carattoli M. (2017), Personal ties in university-industry linkages: a case study from Argentina. Journal 

of Technology Transfer, 42, s. 814–840. 
 192 Świadek A. (2017), Krajowy system innowacji w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 123. 
 193 Lisowska R. (2017), Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przed-

siębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 6, s. 131–147, s. 132. 
 194 Ibidem, s. 133. 
 195 Słodowa-Hełpa M. (2013), Inteligentne specjalizacje polskich regionów – nadzieje, dylematy i obawy. Europa 

Regionalna, nr XVII, s. 53–72. 
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Aktualnie realizowane na poziomie UE regionalne strategie innowacji w ujęciu specja-
lizacyjnym, czyli inteligentne specjalizacje regionów wymuszają relacje pomiędzy partnerami 
z danego regionu. Regionalny poziom relacji, włączając w to relacje uczelnie–biznes sta-
nowi istotny poziom współpracy międzysektorowej i w dodatku regionalnej. Równie istotna 
jest, w tym przypadku, trzecia strona potrójnej helisy tzn. interesariusze administracji pub-
licznej. Omawiając kontekst regionalny warto zwrócić uwagę na cztery generalnie grupy 
interesariuszy sektorowych: biznes, nauka, administracja publiczna, społeczeństwo w wy-
miarze indywidualnym oraz zinstytucjonalizowanym w formie sektora organizacji poza-
rządowych, a także sektora ekonomii społecznej, który determinują intensywność i ilość za-
leżności w wymiarze geograficznym. 

Przykładowe powiązania, interakcje powstające i rozwijające się pomiędzy inwesto-
rem a gminą, pomiędzy biznesem a zamieszkującymi dany region, pomiędzy miastem a re-
gionem, a także pomiędzy przedsiębiorcą–menedżerem a regionem itp., itd., stanowią wyraz 
powiązań sieciowych. Jednostki operujące w danej przestrzeni regionalnej stanowią war-
tość dla inwestorów, konsumentów, mieszkańców czy też władz samorządowych, których 
można zdefiniować jako interesariuszy tworzących powiązania sieciowe196. Efekt sieci po-
siada szczególne znaczenie przy wdrażaniu nowoczesnych innowacji, ponieważ dają one 
korzyści skali, które byłyby niemożliwe do uzyskania w innej konfiguracji197.  

Sieci powiązań interesariuszy można zdefiniować jako jednorodne pod względem kate-
gorii interesariuszy, tj. np. wyłącznie przedsiębiorstwa lub wyłącznie uczelnie, jak również, co 
znajduje szersze zastosowanie, różnorodne, tj. zrzeszające i grupujące interesariuszy repre-
zentujących zarówno sferę B+R, jak też biznes czy administrację publiczną. Stanowi to rów-
nież interesujący wątek w kontekście znaczenia geografii w tworzeniu i rozwijaniu zależności. 
W tym bowiem znaczeniu, im dany region jest w większym stopniu zinstytucjonalizowany 
i nasycony instytucjami zarówno biznesu, jak też nauki i administracji publicznej, tym szanse 
stworzenia sieci powiązań jednorodnych będą większe. Zurbanizowanie sprzyja zatem 
tworzeniu sieci powiązań, co wydaje się dość naturalną zależnością, jednakże już kwestia te-
go, jak dany region w rozumieniu tożsamościowym, jest silny instytucjonalnie pod wzglę-
dem występowania instytucji jednorodnych, pozostaje pod znakiem zapytania.  

Sieć można rozumieć jako zbiór stałych kontaktów lub relacji społecznych pomiędzy 
podobnymi sobie osobami lub grupami198. W kontekście tworzenia struktur sieci między-
uczelnianych możliwe rozwiązania dotyczą perspektywy: 
– regionalnej, 
– ponadregionalnej, 
– krajowej, 
– międzynarodowej. 

                                                           
 196 Makieła Z.J. (2018), Entrepreneurship and Innovation – the Modern Concept of Regional Development. 

Entrepreneurship and Management, vol. XIX, Issue 6, Part I, ss. 95–106, s. 95. 
 197 Ibidem, s. 96. 
 198 Granovatter M. Swedberg R. (red.) (1992), The sociology of Economic Life. Boulder, Westview Press, s. 9. 



88 

Możliwość tworzenia struktur sieciowych jednorodnych jest uzależniona w kontekście 
geograficznym, np. od liczby uczelni w danym regionie. Otwartość na tworzenie struktur sie-
ciowych pomiędzy uniwersytetami dotyczy badania możliwości edukacyjnych (tab. 3.1)199.  
Z racji braku wystarczającego potencjału naukowo-badawczego uniwersytety regionalne są 
zmuszone do konsolidacji, do łączenia się i tworzenia układów sieciowych, wspólnych pro-
gramów, wspólnych kierunków kształcenia, wspólnego wydawania dyplomów200. 

Tabela 3.1. Ocena respondentów dotycząca skłonności uczelni  
do wdrażania sieciowych programów edukacyjnych  

(wielkości uśrednione, gdzie: 1 – niski poziom, 5 – wysoki poziom) 

Skłonność uczelni do prowadzenia wspólnych programów edukacyjnych  
w ramach tego samego regionu 3,4 

Indywidualna skłonność nauczycieli akademickich  
do prowadzenia wspólnych programów edukacyjnych w ramach tego samego regionu 3,4 

Skłonność współpracowników respondentów do uczestnictwa  
w rozwijaniu wspólnych programów edukacyjnych  
ze współpracownikami z innych uczelni w ramach tego samego regionu 

3,3 

Ocena poziomu rozwoju wspólnych programów edukacyjnych  
we współpracy z podmiotami tego samego regionu 2,7 

Ocena poziomu rozwoju wspólnych programów edukacyjnych instytucji  
z partnerami zagranicznymi (poziom międzynarodowy) 2,6 

Źródło: Shulkina E. (2017), Network university as a factor of regional development,  
4th international Multidisciplinary Scientific conference on Social Sciences and Arts,  

Section Education and Educational Research, s. 364 

Sieci jednorodne, jeżeli chodzi o podmioty tworzące powiązania, posiadają podobny 
cel zawiązywania współpracy, którym w kontekście uczelni, są wspomniane możliwości edu-
kacyjne. W sieciach które można zdefiniować jako różnorodne, w kontekście tworzących je 
podmiotów, celem zawiązywania współpracy jest oczekiwana korzyść przez partnerów 
współtworzących sieć. 

Kwestia bliskości, dystansu w znaczeniu geograficznym, posiada wpływ na tworzenie 
i zacieśnianie więzi partnerskich201. Bliskość przestrzenna partnerów biznesowych i uczel-
nianych ma wpływ na intensyfikację więzi partnerskich, m.in. za sprawą bezpośrednich spot-
kań oraz promocję wspólnego uczenia się202. Zakres powtarzalności kontaktów posiada tym 
samym wpływ na efektywność więzi partnerskich.  
                                                           
 199 Shulkina E. (2017), Network university as a factor of regional development. 4th international Multidisciplinary 

Scientific conference on Social Sciences and Arts, Section Education and Educational Research. 
 200 Makieła Z. (2014), Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Stacho-

wicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L. A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii  
i nauk o zarządzaniu. TNOiK „Dom organizatora”, Lublin–Toruń, s. 183. 

 201 Barrio-Castro T.D., Garcia-Quevedo J. (2005), Effects of University research on the geography of innovation. 
Regional Studies, 39, s. 1217–1229. 

 202 Storper M., Venablesz A., (2004), Buzz: face-to-face contact and the urban economy. Journal of Economic 
Geography, 4, s. 359–370. 
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Specyficzną strukturą sieciową, która posiada wymiar lokalny, są klastry. Cechą różnicu-
jącą klastry od sieci jest koncentracja geograficzna oraz większy stopień integracji w obrę-
bie otoczenia instytucjonalno-organizacyjnego prowadzenia działalności gospodarczej. Klastry 
są jednym z rodzajów sieci czy też form sieciowania, wyróżniającą się przede wszystkim 
polaryzacją przestrzenną203. W ujęciu krajowym rozwój klastrów ma na celu intensyfikację 
wymiany i transferu wiedzy pomiędzy organizacjami przynależącymi do klastra. Partnerami–
dostarczycielami wiedzy w ramach klastra są jednostki naukowe i badawcze. Rozwój klastrów 
w Polsce jest wspierany resortowo, a ich liczbę w ujęciu krajowym można szacować na 16. 

Zakres geograficzny funkcjonowania klastrów krajowych jest w zdecydowanej mierze 
ukierunkowany regionalnie. Z wyników badań krajowych klastrów z różnych branż okazuje 
się, że ok. 59% klastrów posiada zasięg terytorialny, 18,5% zasięg krajowy i tyleż samo zasięg 
międzynarodowy, natomiast ok. 4% zasięg globalny204. W literaturze przedmiotu istnieje 
również definicja klastrów społecznych, których koncepcję uznać można za posiadającą 
strategiczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Klastry skupiają przedsię-
biorstwa społeczne, podmioty sektora B+R, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samo-
rządu terytorialnego i tym samym stanowią praktyczny wyraz poczwórnej helisy. Głównym 
celem funkcjonowania sieci skupiających te podmioty jest wzrost aktywności zawodowej 
lokalnej społeczności, jak również pobudzenie przedsiębiorczości oraz projektowanie i wdra-
żanie innowacji społecznych na skalę lokalną205. W efekcie budowania relacji pomiędzy 
członkami klastra mogą również powstawać przedsiębiorstwa społeczne, jako efekt m.in. 
wdrażania wypracowanych w ramach współpracy sieciowej rozwiązań o charakterze po-
żytku społecznego. 

Zaangażowanie uniwersytetów w życie społeczności lokalnych, którego celem jest m.in. 
zwiększenie konkurencyjności regionów, posiada jednocześnie istotne znaczenie dla samego 
uniwersytetu, z racji uczenia się uniwersytetu z otoczenia, w którego życie się angażuje206. 
Relacje uniwersytet–otoczenie powinny i przynoszą stronom, pomiędzy którymi te relacje 
zachodzą, oczywiste korzyści (tab. 3.2). 

Biorąc pod uwagę tzw. region uczący się, aby móc zdefiniować region kategorią uczą-
cego się, powinny w nim występować instytucje ułatwiające proces zarówno indywidualne-
go, jak też kolektywnego uczenia się. Służyć termu procesowi powinny sieci z udziałem ak-
torów politycznych oraz ekonomicznych207. 

                                                           
 203 Czaplicka-Kotas A., Kulczycka J., Kućmierz P. (2017), Krajowe i międzynarodowe sieci naukowe inicja-

torem innowacji w praktyce gospodarczej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3 (806), s. 52–61, 
[za:] Kowalski A.M. (2010), Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i kon-
kurencyjności regionów. Gospodarka Narodowa, nr 225–226, s. 3. 

 204 Portal innowacji – klastry 2014 (2014), http://www.pi.gov.pl 
 205 Moszkowicz K., Bembenek B. (2017), Współczesne wyzwania w zarządzaniu klastrami społecznymi. Mar-

keting i Rynek, 7, s. 517–535, s. 521–522, [za:] Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S. (2013), Model 
zarządzania klastrami. Wybrane przykłady. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 24. 

 206 Marszałek A. (2007), Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy. Przegląd Organizacji, nr 7–8, 
s. 5, s. 3–6. 

 207 Marszałek A. (2007), Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy. Przegląd Organizacji, nr 7–8, 
s. 5, s. 3–6. 
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Tabela 3.2. Funkcje uniwersytetów uczących się zlokalizowanych w sercu regionu 

U Uchylanie drzwi do szkolnictwa wyższego  
(opracowywanie strategii funkcjonowania ośrodków akademickich  
zwiększających społeczeństwu dostęp do usług edukacyjnych 

N Nawiązywanie współpracy z innymi uniwersytetami celem wymiany wiedzy,  
doświadczenia oraz rezultatów badań 

I Inicjowanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie budowania uczących się miast  
(learning cities) z wykorzystaniem kreatywnych zasobów uczelni 

W Włączanie się uniwersytetów w związki partnerskie z lokalnymi władzami,  
sektorem przemysłu oraz innymi interesariuszami w perspektywie  
konstytuowania regionów uczących się 

E Wyzwalanie energii wśród mieszkańców regionu uczącego się na drodze  
wprowadzania mechanizmów konsultacji społecznej, polepszania procesu  
podejmowania decyzji i zarządzania 

R Rozbudzanie dynamicznego przywództwa w regionie dzięki wykorzystaniu wiedzy  
oraz sporządzaniu ekspertyz 

S Stymulowanie przekazu i filozofii uczącego się regionu poprzez podejmowanie  
takich inicjatyw jak np. organizowanie festiwali nauki, promowanie dni otwartych  
celem prezentacji oferty szkoleniowej. 

Y Uwolnienie potencjału drzemiącego w studentach oraz pracownikach naukowych  
celem zwiększenia konkurencyjności regionu 

T Przekształcanie się (transformacja) ośrodków akademickich w organizacje  
uczące się dokonywane na podstawie ciągłego polepszania jakości  
usługi edukacyjnej i stylu zarządzania placówką 

E Ewoluowanie oferty edukacyjnej w kierunku dostosowania jej  
do aktualnych potrzeb gospodarki regionalnej celem zmniejszania 
stopy bezrobocia wśród studentów i absolwentów 

T Tworzenie kultury uczenia się dzięki adaptacji instrumentarium  
oraz technik przekazu wiedzy wykorzystywanych przez ośrodki akademickie 

Y Zapewnienie satysfakcji odbiorców usług edukacyjnych poprzez oferowanie im 
kursów dostosowanych do ich potrzeb oraz ciągłe doskonalenie oferty 

Źródło: Marszałek A. (2007), Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy. 
Przegląd Organizacji, nr 7–8, s. 5, ss. 3–6 

Zdaniem Z. Makieły208 uniwersytety regionalne mają mniej atutów i środków finanso-
wych w porównaniu do uniwersytetów globalnych. Ponadto przyciągają mniej obcokrajow-
ców, a także pracowników naukowych. Mają one jednakowoż wpływ na rozwijanie kapitału 
społecznego w danym regionie. 
                                                           
 208 Makieła Z. (2014), Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Stachowicz J., 

Nowicka-Skowron M., Voronina L. A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o za-
rządzaniu. TNOiK „Dom Organizatora”, Lublin–Toruń, s. 183. 
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Kapitał społeczny regionu można definiować jako zbiór rzeczywistych i potencjalnych 
zasobów związanych z posiadaniem stałej sieci mniej lub bardziej sformalizowanych rela-
cji. Wiąże się z tym wspólne zaufanie, wspólna wiedza, wzajemny szacunek i zaufanie. Inny-
mi słowy jest to też własny udział w grupie, w której członkowie dostarczają sobie nawzajem, 
a także grupie jako całości, wsparcia zbiorowego w zakresie szeroko rozumianego kredytu209. 
Stanowi on sumę aktualnych i potencjalnych zasobów osadzonych w ramach sieci i wynika-
jących z sieci relacji posiadanych przez jednostki i grupy, może być rozpatrywany w kon-
tekście strukturalnym (sieci) oraz normatywnym (zaufanie)210.  

Wraz z kapitałem ludzkim, kapitał społeczny stanowi o konkurencyjności m.in. regio-
nalnej. Duże znaczenie w kontekście innowacyjności regionalnej, na co duży wpływ posia-
dają wspomniane dwa rodzaje kapitału, posiada aktualnie definiowany region uczący się, 
którego koncepcja wydaje się posiadać pewną dynamikę rozwojową, a jednocześnie silniej od-
nosi się do innowacyjności. Budowanie sieci, w której osadzony jest mocno kapitał ludzki, 
posiada w wymiarze regionalnym, dodatkowe znaczenie. Poza wpływem na zwiększanie ka-
pitału społecznego organizacja w kontekście regionalnym, przyczynia się do budowania ka-
pitału społecznego regionu. Regionalne osadzenie budowania relacji międzyorganizacyjnych 
wpisuje się również w koncepcje inteligentnych specjalizacji regionalnych. Interesujący po-
gląd dotyczący skali makrospołecznej w odniesieniu do regionów uczących się, prezentuje 
J. Krawczyk-Sokołowska211. Jej zdaniem w regionie uczącym się innowacje stanowią główny 
czynnik rozwoju regionalnego i wpływają na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Natomiast w regionie tzw. kompleksowym, którego granice uznać należy za niedomknięte, 
istnieje otwartość na różne relacje międzyregionalne, obejmujące strumienie informacji, 
wiedzy, innowacji, technologii, finansów i ludzi. 

Wśród regionalnych interesariuszy o istotnym wpływie na procesy zarządzania wiedzą, 
wymienić należy przedsiębiorstwa zajmujące się usługami w zakresie wspomagania inno-
wacyjności regionalnej tzw. knowledge-intensive business services (KIBS). Usługi bizne-
sowe wspierające procesy zachodzące w firmach stanowią interesujący rodzaj aktywności, 
która można porównywać do brokerskiej (brokerage). Usługi firm mają charakter dostar-
czania technologii oraz finansowania wdrożeń innowacyjnych rozwiązań. Definiowanie tej 
specyficznej kategorii interesariuszy jest zróżnicowane212,213, niemniej posiadają one wpływ 
na podnoszenie poziomu innowacyjności w regionie. Zarówno w regionach mniej jak też bar-
dziej peryferyjnych firmy z sektora KIBS, które należy scharakteryzować jako dostarczycieli 
innowacji, a przynajmniej mające wpływ na rozpowszechnianie się innowacyjności wśród 

                                                           
 209 Makieła Z. (2018), Entrepreneurship and Innovation – the Modern Concept of Regional Development. 

Entrepreneurship and Management, Vol. XIX, Issue 6, Part I, s. 100.  
 210 Światowiec-Szczepańska J. (2014), Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym, [w:] 

Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Ency-
klopedia Zarządzania Mfiles.pl, Kraków, s. 285.  

 211 Krawczyk-Sokołowska J. (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Wydaw-
nictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 89–99. 

 212 Wood P. (2002), Knowledge-Intensive Services and Urban Innovativeness. Urban Studies, 39, s. 993–1002. 
 213 Miles I., Kastrinos N., Flanagan K., Bilderbeck R., den Hertog P. (2005), Intensive business services. Users, 

carriers and sources of innovation. PREST, Mangester, s. 29–30. 
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sieci partnerów (włączając w to klientów), w których uczestniczą, usytuowanie geograficzne 
ma znaczenie. W przypadku przedsiębiorstw KIBS, które są zlokalizowane w obszarach 
zurbanizowanych, skłonności do poszukiwania partnerów uniwersyteckich skupiają się na 
uczelniach z otoczenia. W przypadku z kolei firm KIBS z regionów peryferyjnych, również 
ich skłonność do zawiązywania współpracy jest większa w odniesieniu do uczelni z danego 
regionu, choć niekoniecznie z najbliższego sąsiedztwa, lokalnie. Niemniej jednak studia lite-
raturowe wskazują na lokalizację geograficzną jako mającą wpływ na nawiązywanie współ-
pracy z uczelniami214. 

Trzy czynniki potencjalnie wpływają na zmniejszenie niepewności związanych z po-
wiązaniami z uniwersytetami215: 
1) bliskość geograficzna (geographic proximity), 
2) bliskość organizacyjna (organizational proximity), 
3) charakterystyka partnera uniwersyteckiego. 

Jeżeli chodzi o intensyfikację i zacieśnianie relacji bliskość geograficzna ma na to duży 
wpływ, choćby dzięki możliwości bezpośrednich spotkań przedstawicieli partnerów, dzięki 
czemu następuje promocja wspólnego uczenia się w partnerstwie. 

3.2. Zróżnicowanie powiązań uczelni z biznesem  
wynikające z czasu ich trwania  

Kryterium geograficzne ma znaczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu sieci, co więcej 
determinuje również stopień zależności, zaufania, a także strukturę partnerstwa. Kwestia geo-
grafii usytuowania partnerów ma znaczenie dla tworzenia się powiązań sieciowych i ich in-
tensyfikacji. Na powiązania międzypartnerskie może jednak mieć wpływ dynamika przeo-
brażeń, w odniesieniu do struktury sieci oraz do siły powiązań pomiędzy partnerami sieci. 

Siłę powiązań między partnerskich determinują cele, jakie przyświecają tej współpra-
cy, a w dalszej perspektywie kwestia poziomu, do jakiego te cele udało się zrealizować. 
Wpływ celów, w ramach których współpraca jest zawiązywana, na dynamikę przeobrażeń, 
wynika z tego, że mogą one mieć charakter krótkookresowy lub długoterminowy, z perspek-
tywą np. wieloletniego zaangażowania się we współpracę. Zależeć to będzie od spodziewa-
nych korzyści, dostrzeganych możliwości i potencjału partnerów, z którymi organizacja po-
stanawia współpracować. Partnerów biznesowych, zarówno indywidualnych, jak też instytu-
cjonalnych partnerów naukowych, z którymi można budować długookresową współpracę, 
tj. taką z której wynikają długoterminowe korzyści, charakteryzują następujące cechy: rodzaj 
wiedzy, poziom edukacji, ilość posiadanej infrastruktury badawczej, wielkość pozyskanych na 
rzecz badań środków zewnętrznych216. W trakcie współpracy może się okazać, że dostrzeżone 
                                                           
 214 Johnston A., Huggins R. (2016), Drivers for University-Industry Links: KIBS Firms in Rural Areas. Regional 

Studies, vol. 50, No 8, s. 1320–1345. 
 215 Ibidem, s. 1334. 
 216 De Fuentes C., Dutrénit G. (2012), Best channels of academia industry interaction for long-term benefit. 

Research Policy, 41, s. 1666–1682. 
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zostaną nowe, dotychczas nieuświadomione cechy i zasoby partnera, których oddziaływa-
nie na sieć, na współpracę, spowoduje nowe spojrzenie na perspektywę partnerstwa.  

Dynamika oraz zmiany wewnątrzsieciowe uznać można również za jeden z kluczowych 
czynników opisujących procesy sieciowe czy też sieci. Dostrzegalnymi determinantami in-
tensyfikacji relacji międzypartnerskich, które mają wpływ na dynamikę interakcji i siłę po-
wiązań, są wartości, jakie stanowią efekt współpracy międzyorganizacyjnej i w tym wzglę-
dzie również wpływają one na dynamikę przeobrażeń zależności. Za współtworzenie war-
tości uznać można proces, w ramach którego zasoby co najmniej dwóch podmiotów (orga-
nizacji) łączy się w celu osiągnięcia celów, których osiągnięcie nie byłoby możliwe dla tych 
podmiotów indywidualnie217. Poza łączeniem zasobów możliwe jest współdzielenie zasobów, 
w rezultacie czego zasoby posiadane przez jedną organizację mogą zostać wykorzystane przez 
inne organizacje. Łączenie się organizacji w sieci pozwala na zwiększenie generowania syner-
gii przez poszczególne organizacje i sieci, ponadto pozwala im również na zwiększenie kon-
kurencyjności i przedsiębiorczości218. A. Jaki219 uważa, że w paradygmacie sieciowym na-
stępuje efekt synergii poprzez pozyskiwanie lub tworzenie nowych zasobów gospodarczych, 
a także powstawanie systemów ekonomicznych trudnych do imitacji, cechujących się bar-
dzo wysokim stopniem sieciowości, a w następstwie – niepowtarzalności. Z kolei, jak zwra-
cają uwagę R. Borowiecki i Z. Olesiński220, korzyści wynikające z budowania sieci czy też 
włączania się do sieci i tworzenia sieci są dla organizacji duże ze względu na wzrost kapi-
tału społecznego. Wpływ na zwiększanie kapitału społecznego ma ilość oraz jakość relacji, 
jaką pracownicy organizacji posiadają z przedstawicielami innych organizacji, a także inten-
sywność z jaką te relacje się odbywają. Wpływ na jakość relacji ma czynnik zaufania, czyli 
skłonność do intensyfikacji relacji oraz pozytywne oczekiwania, jakie wynikają z takich 
działań. Zwiększony kapitał społeczny przekłada się na kapitał intelektualny organizacji, 
która poprzez więzi z innymi organizacjami, uzyskuje dostęp do kapitału intelektualnego in-
nych organizacji. Tym samym łańcuch wartości, który jest generowany w ramach tworze-
nia i funkcjonowania sieci, zyskuje. W tym kontekście, jeśli zaangażowanie kapitału społecz-
nego organizacji jest ukierunkowane na daną sieć lub organizację, będzie to również mieć 
pozytywny wpływ na dynamikę przeobrażeń relacji. 

Dostrzegalne możliwości tworzenia wartości, które daje łączenie się w sieci partnerskie 
może mieć mniej lub bardziej perspektywiczny charakter. Niemniej jednak to właśnie uświa-
domienie tych możliwości może spowodować inicjację współpracy i podjęcia działań o cha-
rakterze relacyjnym. 

                                                           
 217 Frączkiewicz-Wronka A., Wronka-Pośpiech M. (2016), Analiza wybranych form współpracy między partne-

rami w partnerstwach publiczno-społecznych, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy nauk  
o zarządzaniu. Wybrane problemy. TNOiK, Toruń, s. 313–314, [za:] Borys B., Jemison D.B. (1989), Hybrid 
arrangements as strategic alliances: theoretical issues in organizational combinations, Adacemy of Management 
Review, vol. 14(2), s. 234–249. 

 218 Olesiński Z. (2010), Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: CH Beck, s. 87. 
 219 Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania. Przegląd Organizacji, nr 2, s. 11. 
 220 Borowiecki R., Olesiński Z. (2009), Knowledge management in Regional Networks of Inter-Organizational 

relations and the growth of competitiveness of Enterprises, [w:] Jaki A., Borowiecki R. (red.), Global and Regional 
Challenges for the 21st Century Economies. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, s. 143–160. 
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Współpraca może również być podejmowana ze względu na redukcję bądź podział ry-
zyka, a może też jednocześnie być źródłem dodatkowych zagrożeń221. Kwestia minimaliza-
cji ryzyka dotyczy zasobów z racji tego, że redukcja utraty własnych bądź utraty dostępu do 
posiadanych zasobów może być dla organizacji wartością samą w sobie. Celem organizacji, 
który można uznać za uniwersalny, jest utrzymanie i wzrost własnej pozycji konkurencyj-
nej. Ukierunkowanie działań własnych służących poprawie własnej pozycji konkurencyjnej 
na współpracę, jest definiowana jako kooperencja. Z. Patora-Wysocka wymienia cztery klu-
czowe kategorie instytucjonalizacji relacji kooperencyjnych222: 
– zmiana swoista sektora, 
– działania spontaniczne (nieplanowane wcześniej), 
– inicjowanie nowych praktyk o charakterze strategicznym, 
– utrwalanie relacji kooperencyjnych. 

Wskazane kategorie instytucjonalizacji znajdują tu zastosowanie do koooperencji jed-
nakże ich uniwersalny charakter można zaadaptować do kształtowania relacji pomiędzy or-
ganizacją, a otoczeniem. Budowanie kapitału społecznego organizacji w procesie budowa-
nia przedsiębiorczości uczelni stanowi istotny element w procesie wzmacniania pozycji kon-
kurencyjnej uczelni w otoczeniu. Rozważania zagadnień ryzyka w odniesieniu do dynamiki 
przeobrażeń relacji można skonfrontować właśnie z kooperencją. Z jednej strony element 
ryzyka stanowić może czynnik wpływający negatywnie na wzrost zaangażowania relacyjne-
go, jednakże ryzyko postrzegane przez pryzmat sieci, czyli ryzyko które odnosi się do wielu 
aktorów danej sieci posiada już mniejszą siłę negatywnego oddziaływania na procesy prze-
obrażeń relacyjnych i w mniejszym stopniu zagraża tworzeniu relacji silnych, czyli więzi. 

Więzi sieciowe definiowane są jako relacje pomiędzy podmiotami tworzącymi sieci223. 
Interakcje dotyczą wymiany informacji, jak też przepływów materialnych. Więzi uznać 
można za silniejszą formę kooperacji międzyorganizacyjnej o ile relacje mogą stanowić for-
mę incydentalną, bądź ich intensywność, częstotliwość nie jest nasilona, trudno mówić o wy-
stępowaniu więzi międzyorganizacyjnej. W sieciach współpracy, które określa moment 
powstania oraz określony czas trwania współpracy zdefiniowanie więzi można uznać za 
uprawnione z racji braku incydentalności. Sieci powoływane są z rozmysłem i z myślą  
o współpracy w dłuższej perspektywie czasu, bądź z zamiarem intensywnej wymiany za-
sobów. Intencja powołania i utworzenia sieci stwarza przesłanki do powstawania więzi. 
W definiowaniu relacji między partnerami na poziomie już więzi pojawia się również ele-
ment zaufania jako wyróżnik interakcji na poziomie więzi.  

                                                           
 221 Littler D., Laverick F., Bruce M. (1995), Factors affecting the process of collaborative product development. 

Journal of Product Innovation Management, 12(1), s. 16–32. 
 222 Patora-Wysocka Z. (2016), Kooperencja w perspektywie procesualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Przegląd Organizacji, nr 10, s. 43–47, s. 46. 
 223 Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A. (2014), Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem 

MSP w dotychczasowych badaniach empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu, Wrocław, nr 359, s. 65–72, s. 66.  
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Więzi wymiany można podzielić na cztery rodzaje:  
1) rynkowe,  
2) hierarchiczne,  
3) rekursywne (recursive),  
4) relacyjne.  

W odniesieniu do więzi rekursywnych i relacyjnych, wyróżnić można dwa główne 
czynniki, które mają wpływ na ich kształtowanie, a mianowicie poziom zauważalnego (do-
strzegalnego) ryzyka oraz zaufanie pomiędzy stronami. Więzi relacyjne charakteryzuje wy-
soki poziom dostrzegalnego ryzyka, natomiast silne zaufanie pojawia się w momencie, kiedy 
następuje współpraca pomiędzy stronami224. Kwestia zaufania, która jest nierozerwalnie 
związana z definiowaniem powiązań czy też zależności pomiędzy stronami, wyznacza zakres 
kształtowania tych powiązań, tzn. czy będzie podlegał pogłębieniu, czy nie, jak i wzrost za-
ufania pomiędzy partnerami, który może wynikać z jakości interakcji. Istnieje zatem dwu-
stronna zależność pomiędzy zaufaniem a kształtowaniem więzi międzyorganizacyjnej. Zau-
fanie wydaje się z powyższych rozważań posiadać silny wpływ na dynamikę przeobrażeń 
relacyjnych. 

Kształt relacji może stanowić pochodną tego, co uważane jest przez partnerów za do-
puszczalne oraz pozwala im odnosić korzyści w ramach nawiązanej współpracy225. Z kolei 
za determinanty relacji uznaje się właśnie dopuszczalność, pilność, intensywność oraz roz-
kład władzy. Za ostateczny kształt relacji odpowiada intensywność interakcji, jak również 
prawdopodobieństwo ich kontynuacji.  

Wśród cech współdziałania sieciowego wymienia się226: 
– formę koordynacji, 
– czas trwania, 
– liczbę i homogeniczność zaangażowanych partnerów, 
– symetrię, 
– siłę, 
– kierunek, 
– odnawialność relacji w sieci. 

Zróżnicowanie współpracy sieci w kontekście wymienionych czynników pozwala na 
określenie form współpracy, tj. np.: 
– konsorcja B+R, 
– klastry, 
                                                           
 224 Gajda J. (2016), Cooperation between network organizations in the area of the growth of entrepreneurship, 

[w:] Chomiak-Orsa I., Perechuda K. (red.), Agile networks. Faculty of Management Częstochowa University 
of Technology, Częstochowa, s. 48. 

 225 Manczak I. (2017), Granice sieci międzyorganizacyjnych w turystyce. Ekonomika i Organizacja Przedsię-
biorstwa, nr 1(804), s. 3–16. 

 226 Klimas P. (2014), Kryteria doboru partnerów współdziałania sieciowego, [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), 
Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl, 
Kraków, s. 289–300, s. 292–293. 
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– sieci franczyzowe, 
– grupy przemysłowe, 
– grupy lobbingowe, 
– łańcuchy dostaw, 
– partnerstwo publiczno-prywatne. 

Sieci przemysłowe są definiowane jako klastry, w których charakter wymienianych za-
sobów materialnych i niematerialnych typu informacja jest branżowy227. Rodzajem formal-
nych sieci, które charakteryzuje występowanie zaufania są alianse. Alianse technologiczne 
charakteryzuje wspólny rozwój technologii lub prowadzenie innowacyjnych projektów228. 
Formy przedsiębiorcze interakcji pomiędzy uczelnią a biznesem obejmują komercjalizację 
jako interakcje przepływu wiedzy z nauki do biznesu, a także działania generujące zwrot na 
inwestycjach ze spółek odpryskowych. Można wyróżnić następujące rodzaje sieci229: 
– sieci terytorialne – skupiające organizacje z danego regionu np. Wielkopolska, Dolny 

Śląsk, Małopolska, 
– sieci usług skupiające organizacje świadczące usługi lub grupy usług o podobnym cha-

rakterze, 
– sieci celowe – skupiające zróżnicowane pod względem rodzaju świadczonych usług,  

a także niekoniecznie skupione na określonym terytorium, których współpraca w sieci 
służy realizacji wspólnego celu, 

– sieci branżowe – które integrują wspólne zasoby organizacji działających w danej bran-
ży, podobnego typu jak np. parki technologiczne. 

Sieci podlegają zmianom, mogą ewoluować i przekształcać się w sieci innego rodzaju, 
niż pierwotny, mogą też posiadać charakterystykę więcej niż jednego z wymienionych ro-
dzajów. W trakcie przeprowadzania zmiany w organizacji, która może być związana albo  
z wdrażaniem innowacji, albo innego istotnego projektu, należy zwrócić uwagę na krajobraz 
powiązań oraz identyfikację naturalnych linii zaangażowania interesariuszy230. Odzwiercied-
leniem relacji pomiędzy interesariuszami jest mapa interesariuszy, która została przedsta-
wione na rysunku 3.1. 

Interesariusze mogą występować samodzielnie, mogą być tworzone grupy i zespoły  
w zależności od stopnia zaangażowania w realizowaną inicjatywę. W perspektywie uczelni, 
ale nie tylko, zwrócenie uwagi na realne zależności relacyjne jakie w kontekście zmiany 
występują pomiędzy zarówno indywidualnymi osobami, jak też grupami osób, mają duże 

                                                           
 227 Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A. (2014), Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem 

MSP w dotychczasowych badaniach empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, Wrocław, nr 359, s. 65–72, s. 66 

 228 Lachner C., Dowling M. (2003), Firm networks: external relationships as sources for the growth and 
competitiveness of entrepreneurial firms. Entrepreneurship and Regional Development, No. 1. 

 229 Książek E., Pruvot J.M. (2011), Budowa sieci współpracy i partnerstwa dla komercjalizacji wiedzy i techno-
logii. PARP, Warszawa, s. 16–17. 

 230 Nogalski B., Szpitter A.A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli 
biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 145. 
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znaczenie. Realne zależności, bowiem, wykraczają poza formalne ramy instytucjonalnych za-
leżności w wymiarze funkcjonalnym. 

 
Rys. 3.1. Sieć współpracy w projekcie 

Źródło: Nogalski B., Szpitter A.A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami  
w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego.  

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 145, [za:] Miller D., Oliver M. (2015),  
White paper, engaging stakeholders for project success. Project Management Institute, s. 6 

Relacje wewnątrzorganizacyjne wynikają z działań ludzkich. Tworzone są przez nich 
zespoły, wewnątrz których toczy się gra wpływów. Relacje międzyludzkie mogą być odna-
wiane, rewaluowane w rezultacie czego może dochodzić do zmiany relacji o charakterze231: 
– radykalnym, 
– nieplanowanym, 
– spontanicznym. 

W perspektywie regionalnej, z rezultatów przeprowadzonych badań na konsorcjach pro-
jektowych realizujących w Polsce przedsięwzięcia regionalne, wynika, że koordynatorzy ocenili 
                                                           
 231 Patora-Wysocka Z., (2016), Kooperencja w perspektywie procesualnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

Przegląd Organizacji, nr 10, s. 43–47, s. 44–45. 
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wyżej znaczenie czynników społecznych dla możliwości czerpania korzyści finansowych  
z formowania konsorcjów w przyszłości232. Za istotniejsze uznano kompetencje partnerów 
i wzajemne zaufanie. Podobny rezultat oceny możliwości budowania sieci podkreśla skupie-
nie się na efektach procesu osiągania celów w wymiarze rzeczowym. Partnerów realizujących 
wspólnie inicjatywy charakteryzuje bardziej perspektywa długookresowa, strategiczna. Z tego 
względu jako atrybut budowania kapitału społecznego należy uznać właśnie perspekty-
wę czasową. Realizacja krótkoterminowych celów finansowych ma mniejsze znaczenie niż 
perspektywa długookresowej skutecznej współpracy zapewniającej jednocześnie efekty fi-
nansowe. Jako czynnik utrzymania sieci, pogłębiania więzi międzypartnerskich uznać można 
motywację międzypartnerską. Interesujące wyniki badań uzyskano w wyniku analizowania 
relacji pomiędzy partnerami w kanałach dystrybucji na krajowym rynku odzieżowym233. 
Uzyskano tu pozytywną zależność pomiędzy bliskością współpracy między partnerami,  
a ilością elementów motywowania. Im bliższa współpraca tym więcej elementów motywo-
wania w stosunku do pozostałych przedsiębiorstw – uczestników kanałów dystrybucji. Zau-
ważono także dużą liczbę sposobów motywowania jeżeli chodzi o rodzaj relacji.  

Interakcje, które mogą mieć charakter incydentalny, przeobrażając się w relacje, które cha-
rakteryzuje większy poziom intensywności, aż po więzi, które można uznać za przejaw współ-
pracy w dłuższej perspektywie. Składają się one na instrumentarium procesu sieciowego.  

Poziom współpracy wewnątrzsieciowej może być poddany badaniom, czemu służy 
controlling sieci, w ramach którego analizować można m.in.234: 
– relacje dotyczące systemów komunikacji i wymiany (wpływ na decyzje, źródła czer-

pania informacji, strony komunikacji), 
– związki kooperacyjne (strony działań dotyczących partnerstwa strategicznego, strony 

kooperujące, strony których dotyczy np. sponsoring, itd.), 
– stosunki formalne (indywidualne osoby i kwestie ich organizacyjnego oraz funkcyjne-

go usytuowania w sieci międzyorganizacyjnej, a także kwestie dotyczące stosunków 
odpowiedzialności, czyli jakie osoby odpowiadają za innych – kogo, itd.), 

– udział w projektach, programach (indywidualne uczestnictwo w projektach i ich reali-
zacji z uwzględnieniem identyfikacji projektu lub programu). 

Wyróżnić można też mierniki struktury sieci, wyznaczające pozycję organizacji w sieci. 
Pozwalają one na identyfikację typu modelu sieci, a także ocenę spójności i stabilności sieci.  

 
                                                           
 232 Nowicka-Skowron M. (red.) (2009), Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej 

organizacji i regionu. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 239. 
 233 Daroń M. (2017), Satysfakcja, lojalność, motywacja a partnerstwo w kanałach dystrybucji, [w:] Nowakowska- 

-Grunt J., Mesjasz-Lech A., Kot S. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową: Logis-
tyka w świetle współczesnych badań. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 
Częstochowa, s. 118–127, s. 124–127. 

 234 Korwacki P. (2014), Teoretyczne aspekty zastosowania analizy sieci w zarządzaniu organizacją sieciową  
z wykorzystaniem koncepcji controllingu, [w:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organiza-
cjami w społeczeństwie informacyjnym. Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl, Kraków s. 271–278, s. 273. 
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Do mierników zaliczyć można odległość, a także średnicę sieci, jak też współczynnik 
skupienia, zwany inaczej współczynnikiem grupowania lub klastrowania oznaczający gę-
stość bezpośredniego sąsiedztwa węzła i stanowi podstawę miary gęstości sieci235 (rys. 3.2). 

 

Rys. 3.2. Współczynnik grupowania w sieci236 

Źródło: Światowiec-Szczepańska J. (2014), Strukturalny aspekt badania sieci  
w zarządzaniu strategicznym, [w:] Stabryła A., Malkus T. (red.),  

Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. 
Encyklopedia Zarządzania Mfiles.pl, Kraków, s. 279–287, s. 284 

Ocena funkcjonowania sieci może dać odpowiedź do jakiego stopnia dana sieć posiada 
cechy dojrzałości, do jakiego stopnia aktualna jej struktura gwarantuje utrzymanie zadowa-
lającego poziomu kreowania wartości, a także generowania możliwości finansowania ini-
cjatyw. Z perspektywy krajowej ocena funkcjonowania klastrów społecznych wskazuje, że 
znajdują się one w fazie embrionalnej, gdzie bariery mentalne oraz brak stabilnego finanso-
wania mogą prowadzić do istotnego kryzysu. Jedynie odpowiednie zarządzanie rozwojem 
klastrów z towarzyszącym mu zapewnieniem finansowania publicznego może doprowadzić 
do klasteringowego wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej na poziomie lokalnym  
i regionalnym237.  

Za kierunki działań na rzecz wzmocnienia klasteringu uznać można238: 
– promowanie rozwoju klastrowej przedsiębiorczości społecznej, 
– animowanie społecznej współpracy klastrowej, 
– kreowanie klastrowej kultury przedsiębiorczości, 
                                                           
 235 Światowiec-Szczepańska J. (2014) Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu strategicznym, [w:] Sta-

bryła A., Małkus T. (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Encyklo-
pedia Zarządzania Mfiles.pl, Kraków, s. 279–287. 

 236 Liczba potencjalnych powiązań dla węzła czarnego wynosi 6 (n(n – 1)/2, gdzie n = 4). 
 237 Moszkiewicz K., Bembenek B. (2017), Przedsiębiorczość społeczna – współczesne wyzwanie w zarządzaniu 

klastrami społecznymi. Marketing i Rynek, nr 7, s. 517–535, s. 531. 
 238 Ibidem. 
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– inicjowanie i koordynowanie projektów klastrowych, 
– identyfikowanie źródeł finansowania wspólnej aktywności projektowej (finansowanie 

zewnętrzne i samofinansowanie). 

B. Nogalski wskazuje na następujące kluczowe wyzwania determinujące rozwój współ-
czesnych organizacji239: 
– Zrównoważony rozwój, który oznacza transformację polityki ze wzrostu krótkotermi-

nowego do polityki wzrostu spójnego i zrównoważonego, w którym organizacje przy-
stosowują się do zmian w sposób ciągły; 

– Odpowiedzialny i społecznie wrażliwy biznes, w którym polityka funkcjonowania or-
ganizacji idzie w kierunku realizacji humanizującego spojrzenia na biznes; 

– Rozwiązania organizacyjne elastyczne i zmienne, sprzyjające zwiększeniu elastyczności 
funkcjonowania organizacji, m.in. realizowaniu celów organizacyjnych przez powoływa-
nie zespołów projektowych, a także opartych na core competence jednostek biznesowych; 

– Wiedza i kapitał intelektualny, traktowane jako najistotniejszy zasób organizacji wpły-
wające na wzrost efektywności organizacji; 

– Przedsiębiorczość i innowacje, dostrzegane w nowym świetle, rozumiane jako nieprzemi-
jające, a wręcz wzrastające w organizację wartości w miarę zwiększania niepewności i bu-
rzliwości otoczenia. Niezbędne owe dwa elementy niejako sterują procesami adaptacyj-
nymi w organizacji aby bezpiecznie i efektywnie funkcjonowała w zmiennym otoczeniu. 

Każdy zidentyfikowany obszar, który opisuje rzeczywistość społeczno-gospodarczą, 
ale jednocześnie określa wytyczne dla nauk o zarządzaniu, dotyka problematyki relacji  
i sieciowości. Zrównoważony rozwój osiągnąć można w partnerstwie zrównoważonym, od-
powiedzialny i społecznie wrażliwy biznes to przejaw współcześnie rozumianego wielostron-
nego, zrównoważonego partnerstwa. Elastyczne rozwiązania organizacyjne przejawiają się 
m.in. na przekształcaniu się organizacji w wielkie sieci jednostek połączonych na czas pro-
dukcji i sprzedaży dóbr i usług co wskazuje na organizowanie się najważniejszych funkcji  
i procesów wokół sieci. Wiedza i kapitał intelektualny jako kluczowe zasoby powinny pod-
legać procesom dzielenia się i transferu, natomiast przedsiębiorczość i innowacje, rozumia-
ne jako procesy reaktywne wspierające efektywną adaptowalność, odnoszą się do zmian oto-
czenia organizacji240. 

3.3. Relacje indywidualne  
a relacje o charakterze instytucjonalnym 

Na kształtowanie relacji nauka–biznes wpływ ma kwestia poziomu indywidualizacji 
kontaktów, relacji. Forma i częstotliwość interakcji jest warunkowana tym, czy relacje mają 
                                                           
 239 Nogalski B. (2017), Wyzwania i wnioski na przyszłość dla rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce. Przegląd 

Organizacji, nr 10, s. 4–13. 
 240 Ibidem, s. 5–6. 
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charakter indywidualny czy też instytucjonalny241. Realizacja wizji uniwersytetu przedsię-
biorczego następuje zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i przede wszystkim na po-
ziomie indywidualnych relacji międzyludzkich. Wpływ na podnoszenie poziomu przedsię-
biorczości ma charakter tych relacji oraz strony, które biorą udział w tych relacjach. 

Przedsiębiorczość można definiować na trzech poziomach: mikro, mezo oraz makro. 
W ujęciu mikro, mowa o przedsiębiorczości organizacyjnej, zaś w ujęciu makro – chodzi  
o przedsiębiorczość w ujęciu globalnym, regionalnym czy też narodowym242. Przedsiębior-
czość organizacyjna na poziomie strategicznym w modelu przedsiębiorczości wg Hitta243 
na wejściu uwzględnia wśród czynników otoczenia m.in. wzajemne powiązania, gdzie po-
przez sieci i kapitał społeczny budowane są nowe zdolności organizacji, a także przezwy-
ciężane są braki zasobowe. Ponadto na poziomie zasobów indywidualnych istotną rolę przy-
znaje się zasobom indywidualnym w postaci umiejętności społecznych, leżących u podstaw 
budowania kapitału społecznego. Uzupełnienie dostępu do zasobów to jedna z ważnych ról, 
które uniwersytet zapewnia dla tych organizacji, które w szczególny sposób, dla sprostania 
wymaganiom innowacyjności, tych zasobów potrzebuje. Budowanie sieci powiązań uczelni 
z innymi podmiotami, w tym w szczególności z biznesem, stanowi wyjście naprzeciw bu-
dowaniu kapitału dla powstawania innowacji otwartych. Rola uniwersytetu, jako instancji 
w naturalny sposób świadomej konieczności zapewnienia luki w dostępie m.in. MSP do 
wiedzy i nowatorskich rozwiązań, stanowi aktualnie konieczność. Coraz więcej miejsca po-
święca się również zapełnieniu przez uczelnie luki w potrzebach społecznych, jakie są przez 
społeczeństwo – wobec uniwersytetu – kierowane. Naturalna rola dostarczyciela potrzeb-
nych idei, pomysłów, działań, autorytetu i potrzebnych wiarygodnych informacji i wiedzy 
wydaje się nieunikniona. 

Według Colemana kapitał społeczny oznacza umiejętność współpracy międzyludzkiej 
zarówno na poziomie działań indywidualnych jednostek, jak i w ramach grup i organizacji. 
Celem tej współpracy jest realizacja wspólnych potrzeb i interesów. Istota kapitału społecz-
nego sprowadza się do zdolności jednostek do łączenia się w grupy, aby zrealizować okreś-
lone cele244. Kapitał społeczny wyraża się zatem jako zdolność do kreacji sieci, tworzenia re-
lacji, a także jako dążenie do realizacji zamierzonych celów, co z kolei posiada wymiar skłon-
ności przedsiębiorczych. Realizacji zamierzonych celów służy zatem konieczność współpra-
cy, jednocześnie zaś służy temu dostrzeganie możliwych do osiągnięcia korzyści dla współ-
pracujących organizacji. Skłonność do relacji może wynikać z przekonania poszczególnych 

                                                           
 241 D’Este P., Patel P. (2007), University-industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety 

of interactions with industry? Research Policy, 36 (9), ss. 1295–1313. 
 242 Bratnicki M., Dyduch W. (2017), Dokonania i przyszłe kierunki badań nad przedsiębiorczością organiza-

cyjną, [w:] Jędralska K., Dyduch W. (red.), Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania. Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 34–45. 

 243 Hitt M.A., Irealand R.D., Camp S.M., Sexton D.C. (2011), Strategic Entrepreneurship: Creating Value for 
Individuals, Organizations and Society. Academy of Management Perspectives, ss. 57–75.  

 244 Nowicka Skowron M. (red.) (2009), Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej 
organizacji i regionu. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 
s. 230, [za:] Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University 
Press, Cambridge, s. 302. 
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członków sieci o możliwościach odkrywania okazji i ciekawych rozwiązań przez współ-
tworzących te sieci. Zatem świadomość ograniczoności, jaką charakteryzuje się jednostka 
determinuje, tym samym, skłonność do relacji i budowania kapitału społecznego. Sieci można 
definiować jako źródło kapitału społecznego oraz jako zasób kooperujących aktorów245: 
– osób, 
– grup, 
– społeczności, 
– organizacji. 

Powyżej proponowany podział stron interakcji może istnieć w zróżnicowanych kon-
figuracjach (rys. 3.3). 

 

Rys. 3.3. Interakcje sieciowe pomiędzy interesariuszami o różnej liczbie osób  
(OS – osoba, GR – grupa, ORG – organizacja, SPOŁ – społeczeństwo)  

Źródło: Opracowanie własne 

Współpraca partnerska pomiędzy interesariuszami może ewoluować i podlegać zmia-
nom. Ponadto wskazane obszary interakcji można również zdefiniować w kontekście poję-
cia interesariuszy. Definicja interesariuszy zawiera poziom zarówno indywidualny, jak  
i grupowy czy też społecznościowy. Innymi słowy interesariuszy można rozumieć w ujęciu 
indywidualnym jako pojedyncze osoby, jak również w ujęciu grupowym czy instytucjonal-
nym, tzn. jako organizacje, firmy, instytucje, włączając w to również interesariuszy indywidu-
alnych – wewnętrznych – dla danej organizacji. Liczy się zatem siła wpływu i oddziaływania. 
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Scientific conference on Social Sciences and Arts, Section Education and Educational Research, s. 360. 
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Relacje między stronami wymiany m.in. informacji i wiedzy zachodzą zarówno na po-
ziomie danej organizacji, jak i na poziomie międzyorganizacyjnym, czyli na poziomie sieci. 
Na obu tych poziomach celem wymiany jest uzupełnianie zasobów, ich wzbogacenie. Za-
rządzanie relacjami na poziomie organizacji dokonuje się operacyjnie na poziomie indywi-
dualnym, jest realizowane przez pracowników, bądź interesariuszy z organizacją związa-
nych. W przypadku uczelni będą to więc studenci, doktoranci i absolwenci. Odnosząc zarzą-
dzanie relacjami do jednostki warto zwrócić uwagę na infosferę jednostki, która obejmuje 
zasoby informacyjne, a także generowanie, wyszukiwanie, pozyskiwanie, klasyfikowanie, 
opracowywanie, przechowywanie, użytkowanie i dystrybucję informacji. Jednostkowa info-
sfera obejmuje zarówno informacyjne potrzeby, jak również sposoby ich zaspokajania246. 

Relacje o charakterze instytucjonalnym są realizowane przez przedstawicieli organiza-
cji. Są to osoby, które zgłaszają zapotrzebowanie na wiedzę na poziomie danej organizacji – 
czyli zapotrzebowanie na wiedzę o charakterze złożonym, komplementarnym. Z tego wzglę-
du wyróżnić można grupę interesariuszy reprezentujących daną jednostkę organizacyjną – 
pośredników wymiany informacji (intermediaries). W odniesieniu do pośredników wymia-
ny informacji, można wymienić jednostki, osoby, tzw. brokerów lub grupy osób o mniej lub 
bardziej rozbudowanej strukturze np. jednostki transferu wiedzy czy też centra transferu 
technologii. 

Jeżeli chodzi o nawiązywanie, pogłębianie oraz utrzymywanie relacji nauka–biznes ist-
nieją różne kwalifikacje interesariuszy mających wpływ na tworzenie tych powiązań, m.in.: 
– nauczyciele akademiccy, 
– zarządzający uczelniami, 
– studenci, 
– wewnętrzni pośrednicy, 
– zewnętrzni pośrednicy, 
– administracja publiczna, w tym centralna, tj. rząd, 
– przedstawiciele biznesu. 

Interesariusze wewnętrzni danej organizacji mogą występować w relacjach o charak-
terze równorzędnym bądź bardziej lub mniej zhierarchizowanym. Jeżeli chodzi o uczelnie 
tradycyjna relacja nauczyciel–uczeń w dalszym ciągu ma miejsce. W przyszłości, zdaniem 
niektórych ekspertów, forma interakcji, gdzie stronami są dostarczający wiedzę oraz odbiorcy 
wiedzy, może się różnić od dotychczasowych wzorców. Po stronie przekazujących wiedzę 
może być nie tylko pojedyncza osoba – profesor czy też nauczyciel, ale raczej zespół pro-
fesorów czy też nauczycieli. Podobny rodzaj zmiany w zakresie świadczenia wiedzy może 
oznaczać potrzebę posiadania, po stronie nauczyciela, nowych kompetencji247. 
                                                           
 246 Januszko-Szakiel A. (2017), Indywidualne zarządzanie informacją a indywidualna wydajność pracy w przedsię-

biorstwach – koncepcja badań, [w:] Cabała P., Tyrańska M. (red.), Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie 
informacyjnym: Innowacje, projekty, procesy. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, War-
szawa, s. 160–177. 

 247 Sahlberg P. (2018), The change will demand new kind of co-operation. Signals Haaga-Heila’s Stakeholder 
Magazine, s. 8–9. 
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W relacjach o charakterze zewnętrznym interesariusze uczelni komunikują się z intere-
sariuszami biznesu. Proces interakcji może być bezpośredni lub pośredni. Różny może też być 
przedmiot nawiązywania relacji, tj. m.in. kwestie badawcze, edukacyjne. Wysoko oceniana 
jest przez przedstawicieli nauki zarówno skłonność indywidualna ich kolegów współpra-
cowników, jak i skłonność na poziomie instytucjonalnym do rozwoju programów edukacyj-
nych we współpracy sieciowej, które pozwoliłyby na realizację indywidualnych ścieżek edu-
kacyjnych przez studentów248. 

Działaniami o charakterze normatywnym jest powoływanie na uczelniach jednostek 
transferu wiedzy do ułatwiania i animowania kontaktów z otoczeniem zewnętrznym. Jak traf-
nie podkreśla M.A. Lahorgue249 jednostki transferu technologii na uczelniach, ich powstanie, 
miało na celu zamianę indywidualnych powiązań pracowników uczelni z biznesem w po-
wiązania instytucjonalne uczelni z biznesem (rys. 3.4). 

 

Rys. 3.4. Prezentacja transformacji systemów relacyjnych uczelnia–otoczenie  
(O – osoba, B – jednostka biznesu, JTW – jednostka transferu wiedzy)  

Źródło: Opracowanie własne 

Tworzenie więzi relacyjnych z biznesem to proces, w którym relacje, jakie się poja-
wiają, są inicjowane zarówno bezpośrednio, jak też pośrednio. Partnerzy naukowców mogą 
bowiem uzyskać dostęp do odpowiednich, poszukiwanych czy też pożądanych partnerów 
biznesowych za pośrednictwem dotychczasowych kooperantów bądź też za pośrednictwem 
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105 

potencjalnych kooperantów, tj. tych, z którymi podejmowane są dopiero działania o cha-
rakterze współpracy (rys. 3.5). 

 

Rys. 3.5. Relacje pośrednio nawiązywane z partnerami dotychczasowych kooperantów 
bądź partnerami interesariuszy, z którymi inicjowana jest relacja: 

(PU – przedstawiciel uczelni, PB – przedstawiciel biznesu,  
PAP – przedstawiciel administracji publicznej) 

Źródło: Opracowanie własne 

Ogniwem pośrednim relacji, a jednocześnie istotną stroną w relacjach organizacja–
otoczenie, są konsumenci, których aktualnie można definiować jako prosumentów lub pro-
konsumentów. Przedrostek, którym w nowym świetle definiuje się konsumentów, odnosi 
się do podkreślenia wpływu relacyjnego tej grupy interesariuszy na decyzje dotyczące kie-
runków rozwoju produktów lub usług organizacji. Jest to grupa, która świadomie i aktyw-
nie uczestniczy w procesie nie tylko opiniowania produktów i usług danej organizacji, ale 
też dostarczania wytycznych dotyczących kierunków udoskonalania tych efektów działal-
ności przedsiębiorstwa lub innej organizacji zorientowanej na dostarczanie społeczeństwu 
towarów i usług. 
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Jako interesariuszy przedsiębiorstwa definiuje się te grupy, które są zainteresowane 
jego działalnością oraz mają wpływ na funkcjonowanie organizacji250. Kluczowym elemen-
tem zaklasyfikowania osób jako interesariuszy jest kwestia oddziaływania. Jeżeli to oddzia-
ływanie występuje w odniesieniu bezpośrednim, mowa o interesariuszach bezpośrednich, 
których zazwyczaj można zakwalifikować do otoczenia bliższego. Jeżeli, z drugiej strony, 
oddziaływanie na funkcjonowanie organizacji, m.in. przedsiębiorstwa, posiada wymiar po-
średni, który zazwyczaj odnosi się do grup z otoczenia dalszego organizacji, mowa o inte-
resariuszach pośrednich. 

Oceniając kapitał relacyjny należy zwrócić szczególną uwagę na wymóg posiadania 
szczególnych kompetencji i umiejętności, jako że budowa tego kapitału opiera się na rela-
cjach międzyludzkich, w tym nawiązywaniu, podtrzymywaniu oraz wzmacnianiu  między-
osobowych więzi251. Rozpatrując pracę człowieka w kontekście ponoszonych przez niego na-
kładów w postaci czasu, pieniędzy i rzeczy, mowa o kapitale ludzkim252. Z kolei na zasoby 
ludzkie organizacji składa się ogół zatrudnionych pracowników wraz z ich wiedzą i doświad-
czeniem. Zasoby ludzkie to szczególny rodzaj zasobów niematerialnych, wyróżniający się 
niepowtarzalnością, na którego fundamencie zasadza się kapitał intelektualny. Z kreowaniem 
wiedzy w głównej mierze jest związany kapitał ludzki – ludzie, którzy tę wiedzę tworzą. Z kolei 
interakcje i relacje zachodzące między ludźmi tworzą kapitał społeczny. Zasoby zinstytu-
cjonalizowanej wiedzy, należącej do organizacji uznaje się za kapitał organizacyjny, z kolei 
na kapitał intelektualny składa się wiedza materialna i niematerialna, która stanowi zasoby 
organizacji służące do pomnażania aktywów253. 

Choć w kontekście budowania relacji międzyosobowych czy też międzyorganizacyj-
nych chodzi głównie o rozbudowywanie i powiększanie kapitału relacyjnego, to nie należy 
pomijać kwestii rozwiązywania relacji i unikania relacji, które mogłyby negatywnie wpły-
wać na funkcjonowanie organizacji. Z tego względu często pomijanego, nie podejmowanego 
w literaturze przedmiotu, w kontekście kreowania kapitału relacyjnego należy również zazna-
czyć aspekt kształtowania zagadnienia tego kapitału odnosząc go do relacji korzystnych. 

Relacje na poziomie tak nauki jak również biznesu istnieją zarówno wewnątrz, jak też 
na zewnątrz organizacji. Im bardziej rozbudowana jest struktura wewnętrzna organizacji, tj. 
uczelni bądź przedsiębiorstwa, tym interakcji jest więcej. W relacjach biznesowo-nauko-
wych uczestniczą jednak poza tymi obiema grupami interesu jeszcze inni aktorzy, jak cho-
ciażby administracja publiczna, moderująca, wspierająca procesy wzajemnych kontaktów. 

 
                                                           
 250 Kaczmarczyk S., (2017), Klient i wartość klienta jako nadrzędny cel organizacji, [w:] Jakość zarządzania – 

refleksje, wymiary, problemy. Wydawnictwo UJ (red.) Bugdol M., Jedynak P., Kraków, s. 87. 
 251 Wachta P. (2017), Zastosowanie kapitału relacyjnego w polityce CSR na przykładzie spółki KGHM Polska 

Miedź S.A., [w:] Mazur-Wierzbicka E. (red.) Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzki-
mi. Seria „Gospodarka i Organizacja” Zeszyt nr 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 121–130. 

 252 Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.) (2016), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wy-
zwania modernizacyjne sektora publicznego. Wydawnictwo GAP, Kraków, s. 263. 

 253 Dziwulski J. (2017), Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarzą-
dzania kapitałem ludzkim. Marketing i Rynek, nr 7, s. 162–171. 
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Relacje biznesowo-uczelniane (BUR) w praktyce zachodzą między indywidualnymi 
osobami, jednakże relacje mają również wymiar bardziej instytucjonalny, tj. stronami, które 
biorą udział w realizowaniu wzajemnych ustaleń i projektów są instytucje. Przedmiotem BUR 
jest doprowadzenie do powstania oraz w dalszym etapie ewoluowania inicjatyw, których 
realizacja przyniesie obustronne korzyści. Strony zainteresowane osiągnięciem wspólnych 
korzyści, czyli interesariusze, będą dążyć do jak najbardziej skutecznych efektów pracy. 
Inicjatywy biznesowo-uczelniane mogą przede wszystkim dotyczyć działalności badawczej,  
a także edukacyjnej. Rosnące znaczenie inicjatyw które mają charakter działania wspólny, 
tj. konieczny jest udział i nauki i biznesu spowodowało, że intensywność relacji wzrosła.  
W celu spowodowania wzrostu intensywności, jak też ilości relacji, na uczelniach powoły-
wane są jednostki do kontaktu z biznesem, których jednym z głównych zadań jest często 
transfer wiedzy. Zadaniem jednostek transferu wiedzy, jak również transferu technologii, jest 
m.in. usystematyzowanie relacji pomiędzy przedstawicielami zarówno biznesu, jak też nau-
ki. Stwarza to szansę na powiększanie możliwości interakcji, a także zwiększenie efektyw-
ności wykorzystania kontaktów, jakie istnieją lub istniały pomiędzy interesariuszami nauki  
i biznesu. W tym przypadku spada na dalszy plan zagadnienie zaufania, jakie często jest wy-
różnikiem relacji o charakterze wyłącznie indywidualnym, a nie instytucjonalnym. 

Stronami relacji biznesowo-uczelnianych na poziomie indywidualnych kontaktów są 
różne grupy interesariuszy. Są to zarówno naukowcy, jak i pracownicy innych komórek or-
ganizacyjnych uczelni, którzy w efekcie uczestnictwa w wydarzeniach typu szkolenia bądź 
konferencje nawiązują relacje z osobami z biznesu bądź np. administracji publicznej. Poza 
naukowcami wyróżnić można takich interesariuszy z uczelni jak pośrednicy wymiany wie-
dzy, studenci oraz przedstawiciele władz. Wymienione grupy interesariuszy posiadają różny 
poziom decyzyjności, jeżeli chodzi o transformację relacji indywidualnych w relacje 
sformalizowane, tj. relacje o charakterze instytucjonalnym. 

Szczególną grupę interesariuszy, którzy często również są klasyfikowani do społecz-
ności akademickiej, bądź utożsamiają się ze środowiskiem uczelni, stanowią absolwenci. 
Ich wyjątkowa rola polega na możliwości tworzenia wyjątkowych mostów uczelnia–biznes, 
jako że grupa ta może utożsamiać się jednocześnie z uczelnią oraz biznesem.  

Z tego względu, mając na uwadze potrzeby tworzenia relacji biznesowo-uczelnianych, 
im większa liczba absolwentów (pośrednio: współczynnik skolaryzacji – patrz podrozdział 2.1) 
tym większy poziom współpracy uczelniano-biznesowej. 

O ile kwestia możliwości transformacji indywidualnych relacji przedstawicieli uczelni 
z biznesem w relacje instytucjonalne wydaje się nie być skomplikowana i istnieje wpływ 
tych przedstawicieli na procesy transformacji, o tyle w przypadku biznesu ta kwestia wy-
gląda inaczej. Wewnętrzni przedstawiciele biznesu różnią się ze względu na zróżnicowany 
poziom wpływu na podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje. Wynika to w dużej mierze  
z prywatnej formy własności (w dużej mierze), jak też z racji orientacji na zysk w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej. Tym samym maleje swoboda wpływu grup interesariuszy 
o mniejszej sile decyzyjnej w przedsiębiorstwie na zinstytucjonalizowanie nawiązanych bądź 
posiadanych relacji. Buforem zdaje się w tym przypadku zasadność finansowa, czasowa, 
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inwestycyjna, instytucjonalizowania relacji. Interesariuszami biznesu w relacjach z uczel-
niami są najczęściej osoby mające wpływ na podejmowanie w przedsiębiorstwie decyzji, 
przedstawiciele biznesu, oczekujący wzajemności. 

3.4. Podział relacji w zależności  
od poziomu ich wzajemności 

Jak podają R. Borowiecki oraz Z. Olesiński254 tworzenie klastra w trybie samoorganizu-
jącej się sieci wpływa pozytywnie na wzrost kapitału społecznego poszczególnych organiza-
cji, które ten klaster tworzą. Koncentrowanie się partnerów w formie klastra, czyli w określo-
nym geograficznie obszarze oraz w określonym tematycznie i biznesowo spektrum działal-
ności operacyjnej, biznesowej, naukowej, organizacyjnej, sprzyja indywidualnemu podno-
szeniu organizacyjnego kapitału społecznego poszczególnych członków sieci, co można uza-
sadnić również teorią korzyści relacyjnych255, zgodnie z którą strony wtedy współpracują, kiedy 
odnoszą z tego tytułu korzyści. 

Na poziom umacniania więzi, jeżeli chodzi o podłoże gospodarcze, wpływ mają takie 
czynniki jak: satysfakcja, lojalność i zaufanie256.W przypadku relacji partnerskich w sieciach 
biznesowych siła powiązań pomiędzy partnerami jest pozytywnie skorelowana z zachętami 
motywacyjnymi do większej aktywności w zakresie dystrybucji i sprzedaży, czyli podstawo-
wych czynności operacyjnych. Zależności te odnoszą się do partnerów zrzeszonych w sieci 
w płaszczyźnie biznesowej. 

Zaufanie zaliczane jest do jednej z kluczowych koncepcji w analizie wewnętrznych oraz 
zewnętrznych relacji między organizacjami, zatem również w kreowaniu i rozwijaniu sieci257. 
Zróżnicowane definicyjnie podejście do zaufania, w którym można wyróżnić różne jego ro-
dzaje w zależności od potrzeb i korzyści stron pomiędzy którymi zachodzą więzi zaufania, 
pozwala dostrzec, że na zacieśnianie i umacnianie relacji wpływ ma właśnie zaufanie. Po-
ziom zaufania na który wpływa układ potrzeb i korzyści, wyznacza siłę relacji międzyorga-
nizacyjnych. Naturalną potrzebą człowieka jest dążenie do współpracy i interakcji społecz-
nych, z tego względu zagadnienie relacji wydaje się szczególnie istotne. Z kolei zaufanie, 
które między innymi opisuje pewność w zakresie spodziewanych reakcji partnerskich 
drugiej strony relacji, ma wpływ na szybkość i łatwość podejmowania decyzji. 
                                                           
 254 Borowiecki R., Olesiński Z. (2009), Knowledge management in Regional Networks of Inter-Organizational 

relations and the growth of competitiveness of Enterprises, [w:] Jaki A., Borowiecki R. (red.), Global and Regional 
Challenges for the 21st Century Economies. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, ss. 143–160, 
s. 148. 

 255 Hennig-Thurau, T. (2000), Relationship Quality and Customer Retention through Strategic Communication of 
Customer Skills. Journal of Marketing Management, 16, s. 55–79. 

 256 Daroń M. (2017), Satysfakcja, lojalność, motywacja a partnerstwo w kanałach dystrybucji, [w:] Nowakowska- 
-Grunt J., Mesjasz-Lech A., Kot S. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania organizacją sieciową. Logisty-
ka w świetle współczesnych badań. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Czę-
stochowa, s. 126.  

 257 Rudawska I. (2016), Koncepcja zrównoważonej wartości dla interesariuszy sektora farmaceutycznego, [w:] 
Ejdys J. (red.), Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w naukach o zarządzaniu. Aspekty 
teoretyczne i aplikacyjne. TNOiK, Toruń, ss. 311–321, s. 315. 
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Uczestniczenie organizacji w kooperacji biznesowej może opierać się wyłącznie na za-
ufaniu. W takim przypadku zaufanie można uznać za substytut prawa258. Zaufanie, w odnie-
sieniu do procesów współpracy biznesowej, poza rolą substytutu prawa, bądź uzupełniania 
przepisów prawa, stanowi niejako mechanizm elastycznej i dynamicznej współpracy. Im po-
ziom zaufania między organizacjami wyższy tym większe zainteresowanie współpracą mię-
dzy partnerami, pomiędzy którymi więzi zaufania są silniejsze. Im silniejsze więzi współ-
pracy i zainteresowania współpracą, tym poziom relacji i wymiany informacji większy. 

Zagadnieniom zaufania międzyorganizacyjnego towarzyszą zagadnienia ogólnospo-
łecznego poziomu zaufania międzyludzkiego. Poziom zaufania międzyludzkiego różni się 
między krajami. W krajach o wyższym poziomie jakości życia poziom zaufania do innych 
ludzi jest wyższy. Wydaje się, że z poziomem zaufania międzyludzkiego jest związany po-
ziom zaufania międzyorganizacyjnego. Zależności i relacje międzyorganizacyjne są zawie-
rane pomiędzy indywidualnymi przedstawicielami tych organizacji. Niejednokrotnie też na-
wiązywanie relacji międzyorganizacyjnych wynika z istniejących krócej lub dłużej relacji 
międzyosobowych.  

Budowanie wartości organizacji może, z perspektywy teorii zaufania, oznaczać takie za-
chowania organizacji, które są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy. Im więcej zachowań 
organizacji, których efekty są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy, tym wyższy poziom 
zaufania, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w umocnieniu relacji pomiędzy organizacją  
i interesariuszami. Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia identyfikacji tych interesariuszy, 
którzy dla organizacji są najbardziej istotni, biorąc pod uwagę korzyści, jakie ta organizacja 
może odnieść. Analiza oczekiwanych i akceptowalnych dla kluczowych interesariuszy za-
chowań organizacyjnych powinna pozwolić organizacji na wyznaczenie odpowiednich kie-
runków działań wzmacniających relacje z otoczeniem. Z kolei organizację tworzą ludzie, 
którzy wnoszą do niej swoje kompetencje, kontakty, którzy współtworzą kulturę oraz kli-
mat organizacyjny. 

W strukturze modelu 4K kapitału ludzkiego w organizacji w wymiarze organizacyj-
nym można wskazane elementy wyszczególnić259: 
– kompetencje: wiedza, umiejętności, uzdolnienia, kondycja fizyczna, style działania, oso-

bowość, wyznawane zasady, zainteresowania oraz inne cechy, które używane i rozwi-
jane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji, 

– kontakty interpersonalne, czyli system relacji międzyludzkich oraz system komuniko-
wania informacji w organizacji, 

– kultura organizacyjna – nieformalny lub formalny system wzorów myślenia i postępo-
wania w organizacji, 

– klimat organizacyjny – atmosfera panująca w organizacji, subiektywnie odczuwana przez 
pracowników, zależna od indywidualnych cech osobowych oraz uwarunkowań orga-
nizacyjnych. 

                                                           
 258 Świadek A. (2017), Krajowy system innowacji w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 115. 
 259 Dziewulski J. (2017), Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego za-

rządzania kapitałem ludzkim. Marketing i Rynek nr 7, s. 167. 
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Biorąc pod uwagę zależność poziomu zaufania w ujęciu międzyludzkim i w zróżnico-
waniu krajowym od poziomu jakości życia, który wynika z poziomu zamożności obywateli 
i ich dobrobytu, konieczne są działania, w ujęciu krajowym, zmierzające do wsparcia pozio-
mu zaufania międzyorganizacyjnego. Choć poziom zamożności mieszkańców Polski w od-
niesieniu do krajów wysokorozwiniętych jest ciągle niewielki, jednak dynamika doganiania 
czołówki powinna przyśpieszyć. 

W kwestii relacyjności w odniesieniu do nauki i biznesu czy też przedstawicieli nauki 
i biznesu można stwierdzić, że o ile w odniesieniu do nauki relacje mają w dużym stopniu 
charakter jednokierunkowy, istnieje dążenie do tego, aby efekty pracy twórczej w jak naj-
szerszym zakresie stanowiły punkt odniesienia do tworzenia innych prac, o tyle przedstawi-
ciele biznesu wolą tworzyć relacje o charakterze ograniczonym, zamkniętym, nie wycho-
dzącym poza określony obręb. Może to bowiem zostać podchwycone przez konkurentów260. 
Ciekawy kontekst otwartości organizacji gospodarczej prezentuje wikinomia. Jest to formu-
ła komunikacji i współpracy oparta na czterech filarach, tj. otwartości, partnerstwie, udostęp-
nianiu zasobów i działaniach globalnych261. W kontekście działalności gospodarczej zało-
żenia wikinomii obejmują262: 
– otwarcie się organizacji na wielość relacji zewnętrznych, 
– wymiana lub współtworzenie wartości intelektualnych, 
– spłaszczenie struktur organizacyjnych, 
– tworzenie sieci partnerskich relacji wiążących ludzi o określonych poglądach i zainte-

resowaniach, realizujących wspólne badania a także prowadzących wspólne interesy, 
– udostępnianie zasobów, 
– nieograniczony i szybki dostęp do różnorodnych treści. 

Kontekst otwartości organizacji zgodnie z założeniami wikinomii stanowi potwierdze-
nie założeń innowacji otwartych, których imperatywem jest konieczność dzielenia zasobów. 
Należy jednak mieć na uwadze, że działalność innowacyjna nie jest oderwana od ochrony 
posiadanego know-how organizacji gospodarczej. Zagadnienie otwartości przedsiębiorstw 
na kreowanie i umacnianie relacji, dotyczy posiadanych zasobów zarówno w celu dzielenia 
się nimi, jak i uzyskania dostępu do innych zasobów. Wzajemność w zakresie udostępniania 
zasobów z jednej strony oraz dostępu do zasobów z drugiej to kwestia ustaleń wewnątrzsie-
ciowych bądź umów dwustronnych, o mniej lub bardziej sformalizowanym charakterze. Or-
ganizacje dążą do tego, aby z kapitału wiedzy sieci263 osiągnąć jak najwięcej, tj. aby z racji 
współdzielenia zasobów uzyskać jak największą wartość dodaną. 
                                                           
 260 Na podstawie Borowiecki R., Kusio T. (2017), Academic companies – issues on setting up and operating, [w:] 

Contemporary economy: social, legal and economic aspects. XV International Scientific Symposium, Kyiv 
National University of Trade and Economics, s. 34–35.  

 261 Kożusznik B., (2014), Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa, s. 223, [za:] Adamska-Chudzińska 
M. (2017), Psychospołeczne kontrowersje w zarządzaniu kompetencjami pracowników dojrzałych 65+, Nie-
równości społeczne a wzrost gospodarczy, nr 2. 

 262 Ibidem. 
 263 Zob. szerzej: Borowiecki R., Kusio T. (2017), Zarządzanie wiedzą w sieci – kontekst strategiczny, [w:] So-

pińska A., Wachowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa, s. 195–210. 
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Zagadnienia otwartości organizacji na otoczenie zewnętrzne wykracza wyłącznie poza 
obszar działalności organizacyjnej i obejmuje także działalność badawczo-rozwojową. In-
ternacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej jest ujmowana pojęciowo jako m.in. 
międzynarodowa współpraca w badaniach w sieci badawczej, alianse technologiczne, kon-
trakty i umowy na prowadzenie badań, innowacje otwarte w partnerstwie międzynarodo-
wym, międzynarodowa mobilność pracowników B+R, patentowanie na poziomie między-
narodowym264. Internacjonalizacja w obrębie działalności B+R wyraża się i powinna być 
realizowana m.in. poprzez relacje z partnerami zagranicznymi. Wychodzenie poza otocze-
nie regionalne, a nawet krajowe, w kontekście działalności badawczo-rozwojowej, to swoisty 
imperatyw tworzenia innowacji i funkcjonowania na międzynarodowym rynku. 

Budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami, a jednost-
kami naukowo-badawczymi jest nie tylko koniecznością265, ale wręcz wspomnianym uprzed-
nio imperatywem funkcjonowania266. Chodzi zarówno o dostęp do wiedzy i informacji, które 
są niezbędne w podejmowaniu decyzji267, ale także268: 
– potrzebę wzrostu innowacyjności, 
– twórcze myślenie, 
– zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości badań naukowych, 
– promowanie wymiany informacji, 
– dostęp do wiedzy, 
– poprawę efektywności gospodarowania, 
– dzielenie ryzyka i kosztów prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych, 
– zwiększenie zdolności firmy do przetrwania w warunkach kryzysu. 

O wyborze kierunków współpracy uczelni z biznesem decyduje siła powiązań. Jako siłę 
powiązań traktuje się kombinację znajomości, zaufania, równoważności wymiany wiedzy 
oraz częstotliwości relacji269. Podstawowymi obszarami współpracy nauki i biznesu są bada-
nia naukowe, doradztwo, edukacja. Wzrost znaczenia współpracy, procesy sieciowe i globa-
lizacyjne, które są ze sobą ściśle związane, wpłynęły na wykreowanie pojęcia trzeciej misji 
uniwersytetu. Kreowanie trzeciej misji uczelni zorientowane jest na większy jej udział w od-
działywaniu na otoczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Oddziaływanie na otocze-
nie realizowane jest za pośrednictwem zarządzania relacjami z interesariuszami. W efekcie 
interakcji z interesariuszami powstają więzi społeczno-gospodarcze. Zarządzanie relacjami 
                                                           
 264 Kozioł-Nadolna K. (2017), Metodyczne aspekty pomiaru internacjonalizacji działalności badawczo-rozwo-
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oznacza zarówno tworzenie, jak też umacnianie więzi. W kontekście relacji społecznych mo-
wa o społecznej odpowiedzialności uczelni, z kolei w przypadku więzi gospodarczych w głów-
nej mierze realizowane jest tworzenie więzi z biznesem. 

Uczelnie starając się realizować w praktyce założenia zarówno trzeciej misji, jak i spo-
łecznej odpowiedzialności, stosują narzędzia służące zwiększaniu zaangażowania własnych 
pracowników w działalność relacyjną, która ma charakter organizatorski. Poza utworze-
niem systemu ocen, w którym poza dydaktyką i badaniami, brana jest pod uwagę działal-
ność organizacyjna, istnieje również zasada 1/5 odnosząca się do wskazania proporcji cza-
su pracy na działalność o charakterze innym niż badania i dydaktyka, a jednocześnie przy-
czyniająca się do wzmacniania wizerunku uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. 
Uelastycznienie w zakresie wypełniania zasady 1/5, ale także innych metod, w których rola 
uczelni i jej pracowników dotyka w większym stopniu życia gospodarczego, poprzez zmia-
nę w rozdystrybuowaniu czasu pracowników poza wyłącznie naukę i dydaktykę, doprowa-
dziło do zwiększenia otwartości na otoczenie. Nastąpił wzrost relacji na styku pracownik 
uczelni – biznes270. 

W celu usprawnienia zarządzania relacjami na styku nauka–biznes, uczelnie mogą po-
woływać biura transferu technologii, których celem działania jest271: 
– kontakt z przedsiębiorstwami aby poddać dyskusji możliwości wdrożeń, 
– identyfikacja technologii możliwych, nadających się do wdrożeń, 
– udział w negocjacjach oraz przygotowanie wzorów umów wdrożeniowych, 
– przygotowanie dokumentacji dla wynalazków, możliwych do opatentowania, 
– pomoc finansowa w realizacji umów wdrożeniowych, 
– przegląd źródeł finansowania projektów badawczo-wdrożeniowych, 
– działalność promocyjna, 
– ochrona własności intelektualnej. 

Przedmiotem kreowania więzi z biznesem jest przepływ wiedzy. Silne więzi odnoszą się 
do gromadzenia, ale również tworzenia złożonej wiedzy oraz informacji, które charaktery-
zują się większym stopniem dokładności. Większy stopień uszczegółowienia wiedzy kon-
centruje tych partnerów, których pojedynczy reprezentanci potrzebują dokładnych i szcze-
gółowych informacji. Silne więzi mają wpływ na budowanie zaufania, a także tworzenie 
wspólnej płaszczyzny komunikacji, niejako wspólnego języka. Silne więzi mają związek  
z istnieniem interpersonalnych relacji, większą częstotliwością interakcji i większym pozio-
mem zaufania272. 

Procesy sieciowe, które odnoszą się do globalizacji, tworzenia klastrów interakcyjnoś-
ci oraz zacieśniania powstałych podczas współpracy więzi relacyjnych, wynikają z zapo-
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trzebowania na wiedzę. Wiedza stanowi również wspólny mianownik tworzenia interakcji 
uniwersytetu z otoczeniem tak biznesowym, jak również społecznym. Partnerzy sieci aku-
mulują swoją oraz nowo pozyskiwaną wiedzę od uczestników sieci bądź generowaną indy-
widualnie na podstawie uzyskanego dostępu do informacji z sieci, czyli do kapitału wiedzy 
sieci273. Słabe więzi relacyjne pomiędzy partnerami mają znaczenie w przypadku poszuki-
wania, dostępu i upowszechniania prostej, skodyfikowanej wiedzy274. Ponadto umożliwiają 
rozwój sieci dzięki czemu wiedza zostaje rozpowszechniona szeroko. Słabe więzi są kluczo-
we w procesie zgłębiania wiedzy, a także w procesach poszukiwania wiedzy. Przyczyniają się 
do nawiązywania kontaktów z partnerami, z którymi relacje już zaniknęły. Słabe więzi wpły-
wają na dostarczanie nowych zasobów do sieci275. 

Relacje partnerskie wydają się sprawą kluczową w nawiązywaniu i utrzymywaniu oraz 
wzmacnianiu powiązań partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa biznesowo- 
-uczelnianego. Strony oczekują wzajemności we współpracy, ponieważ prowadzi ona do po-
zytywnego odczucia w relacjach, a także zachęca do podtrzymywania relacji. Wzajemność 
dotyczy zrównoważonego udostępniania własnych zasobów oraz dostępu do zasobów dru-
giej strony. W relacjach wielopartnerskich, tj. w sieciach, które zrzeszają wielu partnerów, te 
oczekiwania odnoszą się do wszystkich partnerów współpracy. 

3.5. Podział relacji  
w zależności od stopnia formalizacji 

Więzi pomiędzy partnerami współpracy, w szczególności w sieciach międzyorganiza-
cyjnych, dzieli się m.in. według kategorii formalizacji. Występuje tym samym podział na wię-
zi formalne oraz nieformalne. Uznaje się, że więzi nieformalne sprzyjają współpracy i kształ-
towaniu się relacji wymiany276. W nurcie badań nad kształtowaniem powiązań o charakterze 
nieformalnym duże znaczenie i miejsce znajduje zagadnienie zaufania. Ma ono szczególne 
znaczenie dla współpracy i rozwoju dzięki umożliwieniu i usprawnieniu współpracy. Współ-
praca oparta na zaufaniu daje dostęp do większej liczby szans, niedostępnych dla współpracy 
o niższym poziomie zaufania, bardziej sformalizowanej277. Zaufanie traktowane jest rów-
nież jako nieodzowny czynnik w procesach sieciowania. Czynnik ten posiada wpływ na po-
dejmowanie lub brak działań zmierzających do formalizacji relacji.  
                                                           
 273 Borowiecki R., Kusio T. (2017), Zarządzanie wiedzą w sieci – kontekst strategiczny, [w:] Sopińska A., Wa-

chowiak P. (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego. Oficyna Wydawnicza SGH, War-
szawa, s. 195–210. 
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W kontekście relacyjności, interakcyjności i znaczenia zaufania dla kształtowania więzi 
wymieniane są trzy rodzaje zaufania278: 
1) zaufanie kontraktowe, 
2) zaufanie kompetencyjne, 
3) zaufanie oparte na dobrej woli. 

Zaufanie kontraktowe nawiązuje do zasady tzw. gentelman agreement, w której uzgod-
nionych ustaleń należy dotrzymywać. W zaufaniu kompetencyjnym głównym bodźcem do 
podtrzymywani i budowania zaufania jest oparcie się na przeświadczeniu o posiadanych przez 
partnerów kompetencjach, m.in. wynikających z wcześniejszych praktyk, ale też mając na 
względzie doświadczenia ze współpracy i opinii innych partnerów, kooperantów. Z kolei tzw. 
goodwill, trust polega na przekonaniu partnerów o wzajemnej lojalności oraz wzajemności 
w realizacji wspólnych inicjatyw. Zaufanie tego typu zbieżne jest z zaufaniem personalnym, 
ludzkim. Zdaniem Collemana279 o sukcesie współpracy decydują 42 zasady dotyczące różnych 
aspektów w tym zaufanie, zaangażowanie, dobór partnerów, komunikacja, proces rozwiązy-
wania konfliktów, częstotliwość konfliktów, technologia, zrozumienie, odpowiedzialność, pla-
nowanie, przywództwo, bezpieczeństwo, sprawiedliwość, doświadczenie, transfer wiedzy, lu-
dzie, kwalifikacje, itd. Zaufanie jest również opisywane jako wymiar relacyjny kapitału spo-
łecznego. Chodzi o jakość relacji międzyorganizacyjnych sieci i traktowanie jej jako podstawy 
rozwoju sieci. Usytuowanie zaufania w strukturach kapitałowych obrazuje tabela 3.3. 

Tabela 3.3. Powiązania organizacji z zewnętrznymi interesariuszami a zaufanie 

Kapitał intelektualny organizacji 

Kapitał organizacyjny Kapitał ludzki: 
– komplementarność 
– umiejętności 

intelektualne 
– motywacja 

Kapitał społeczny: 
– kapitał  

strukturalny 
– wymiar  

relacji 
interpersonalnych 

– kapitał  
poznawczy 

Struktura 
wewnętrzna: 
– struktura 

organizacyjna 
– własność 

intelektualna 
– procesy 

wewnętrzne 
– kultura 

organizacyjna 

Struktura 
zewnętrzna: 
– powiązania 

między 
zewnętrznymi 
interesariuszami 

Kapitał  
rozwojowy: 
– innowacyjność 
– organizacyjne 

uczenie 
– intencje 

strategiczne 
– cele i strategie 

organizacji 
– procesy 

tworzenia 
strategii 

– gotowość 
do uczenia się 

ZAUFANIE 

Źródło: Borowiecki R., Olesiński Z. (2009), Knowledge management in Regional Networks  
of Inter-Organizational relations and the growth of competitiveness of Enterprises,  

[w:] Jaki A., Borowiecki R. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies.  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, ss. 143–160, s. 147 
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Zaufanie umiejscowione jest w ramach kapitału organizacyjnego, ale w strukturze tzw. 
zewnętrznej. Obok kapitału organizacyjnego występuje kapitał społeczny oraz kapitał ludzki 
(tab. 3.3). 

Zdaniem Macaulaya wysoce sformalizowane kontrakty biznesowe podważają relacje za-
ufania między stronami współpracy, z racji braku zaufania. Można zatem uznać, że im wyższy 
stopień formalizacji relacji tym mniejszy stopień zaufania w tych relacjach280.  

Dobór partnerów współpracy sieciowej dokonywany jest w zależności od priorytetów, 
jakie charakteryzują podejmowanie działań przez organizację. Kryteriami doboru partne-
rów mogą być m.in.281: 
– koszty transakcyjne, 
– kontakty nieformalne, które mają wpływ na optymalizację procesów komunikacji oraz 

przepływ wiedzy (zgodnie z teorią sieci społecznych), 
– uzyskanie dostępu do zewnętrznych, strategicznych zasobów, stanowiących źródło dłu-

gookresowej przewagi konkurencyjnej. 

Kontakty nieformalne przedsiębiorstw obejmują relacje personalne począwszy od pro-
stych kontaktów pomiędzy przedstawicielami organizacji, poprzez kontakty eksperckie282,  
a kończąc na kontaktach na szczeblu zarządzania wyższego szczebla (rys. 3.6)283. 

Występowaniu zależności międzyorganizacyjnych pomiędzy interesariuszami różnych 
organizacji towarzyszy odniesienie do hierarchii, jakie w tych organizacjach występują. 
Rysunek 3.6 prezentuje kształtowanie się powiązań międzyorganizacyjnych w pespektywie 
hierarchii organizacyjnej. Na kierunek interakcji międzyorganizacyjnej w ujęciu indywidu-
alnym ma wpływ hierarchia. Szefowie kontaktują się i nawiązują relacje z szefami, a szere-
gowi pracownicy z szeregowymi pracownikami. Interakcje i wymiana wiedzy mają nasilo-
ne występowanie pomiędzy pracownikami podobnych szczebli w hierarchii organizacyjnej. 
W relacjach na najwyższych szczeblach w hierarchii organizacyjnej dochodzi już do insty-
tucjonalizowania tych relacji. Im bardziej prawdopodobieństwo nasilonej współpracy jest 
większe i tym samym dopóki korzyści bardziej dostrzegane przez strony relacji, tym szyb-
ciej umowa pomiędzy partnerami może zostać zawarta. Więzi relacyjne znajdują odzwier-
ciedlenie w podpisywanych miedzy stronami relacji w umowach. W umowie formalizującej 
relacje partnerskie zawarte zostają przez partnerów role i wzajemne zobowiązania. 

Partnerstwo wymaga współpracy, na którą składa się wzajemne uznanie potrzeb oraz 
planów rozwojowych partnerów. Wzajemność w partnerstwie oznacza akceptację zachowań 
wychodzącą poza umowy, dążącą do stworzenia niemal społeczności partnerskiej, którą wy-
różniałyby takie elementy jak: równowaga, również partnerów oraz dwustronność działań. 
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Z kolei relacje formalne i nieformalne pomiędzy aktorami funkcjonującymi na danym tery-
torium definiowane jest nawet jako środowisko przedsiębiorcze284. Powiązania nieformalne 
mogą wspierać te o charakterze formalnym, a mogą również stanowić o zalążkach przy-
szłych sformalizowanych związków z organizacjami, z którymi dotychczasowe relacje ma-
ją charakter niezależny285. Stopień zależności wzajemnych powiązań wpływa na kwestie po-
trzeby lub braku potrzeby tworzenia związków sformalizowanych. 

 
Rys. 3.6. Występowanie relacji międzyorganizacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne 

Budowa partnerstwa i skłonność do budowy partnerstwa będzie wynikała z chęci reali-
zacji celów organizacji we współpracy z innymi organizacjami. Ocena poziomu partnerstwa 
wynika z jakości współpracy, jest mechanizmem weryfikującym więzi, które albo prowadzą 
do wzmocnienia powiązań albo do ich zerwania. Ocena wymaga włączenia się partnerów  
w działania mające na celu kształtowanie relacji, umacnianie. Wysiłek partnerski wymaga 
wkładu na rzecz wzrostu ekonomicznych i społecznych korzyści w partnerstwie286. 
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W przypadku powiązań o charakterze formalnym, jak również powiązań nieformal-
nych pomiędzy organizacjami, które wchodzą w interakcje, występuje wymiana zasobów,  
a zatem udostępnianie własnych, jak też dostęp do innych zasobów. Strony zarówno dyspo-
nują różnymi zasobami, jak też ich poszukują. Każda ze stron współpracy chce realizować 
własne cele, a ponadto chce je realizować efektywniej oraz przy mniejszym poziomie zaan-
gażowania posiadanych zasobów. Jednak każda strona uważa, że realizacja własnych celów 
będzie łatwiejsza pod warunkiem uzgodnienia podejmowanych wspólnie działań287. Nego-
cjacje, jakie w efekcie prowadzą do porozumienia w sytuacji wzajemnej zależności i kon-
fliktu interesów, oznaczają proces komunikacji i wymiany288. 

Źródłem bądź motywem do zrzeszania się organizacji w sieci nieformalne jest wy-
stępowanie problemów, mających wpływ na konkurencyjność tych podmiotów289. Można 
skonstatować, że im większe zagrożenie konkurencyjności, bądź im większa świadomość 
zagrożenia własnej konkurencyjności, tym większa skłonność do tworzenia więzi, która jest 
równoznaczna z oczekiwaniem znalezienia takich zasobów materialnych i niematerialnych, 
które pomogą w podniesieniu własnej konkurencyjności, czyli we wzmocnieniu własnej 
pozycji. Współpraca między organizacjami może pomóc organizacjom w podniesieniu po-
ziomu ich innowacyjności, co tym samym wiąże się ze wzrostem lub utrzymywaniem na 
odpowiednim poziomie komparatywnej przewagi. Współpraca nawet w przypadku podmio-
tów rywalizujących ze sobą poprzez oferowanie konkurencyjnych dóbr i usług, może przy-
nieść więcej korzyści niż szkód czy też efektów negatywnych290. Zagadnienia jednostronnej 
kooperacji i konkurencji są definiowane jako koopetycja, bądź kooperacja konkurencyjna291 
i stanowią niewątpliwy fenomen, a jednocześnie konieczność obecnego funkcjonowania or-
ganizacji. 

W dyskusyjnym zakresie koopetycji tzn. współpracy z interesariuszami, których można 
określić mianem negatywnych, czyli konkurentów, korzyści dotyczą m.in.292: 
– możliwości dzielenia się wiedzą, 
– wzajemnego uczenia się od siebie, 
– tworzenia efektów synergii w trakcie rozwiązywania problemów, 
– ograniczenia czasu i ryzyka związanego z nowymi rozwiązaniami. 

Organizacje wchodzące w związki kooperacyjne, nawet kosztem inwestycji w B+R, 
osiągają większą zdolność innowacyjną293. Wchodzenie w związki kooperacyjne może do-
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 293 Świadek A., (2017), Krajowy system innowacji w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 117–118, [za:] de Pruporis L., 

(2007), Types of Innovation and inter-firm cooperation. Entrepreneurship & Regional Development, vol. 14, 
s. 337–353. 
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tyczyć różnych interesariuszy. W świetle prowadzonych badań wyniki wskazywały na to, 
że każda forma współpracy prowadziła do uzyskania przewagi efektów korzystnych dla 
kooperantów nad niekorzystnymi. Oznaczało to, że kooperacja bez względu na to, z kim pro-
wadzona, przynosi korzyści. 

Szczególny wyraz interakcji międzyorganizacyjnych służących generowaniu nowator-
skich rozwiązań, ale też służących wykorzystywaniu interesujących rozwiązań, wyników ba-
dań, stanowią relacje uczelniano-biznesowe, jak również relacje w obrębie tzw. poczwórnej 
helisy (czy też spirali – helix), tj. przedsiębiorstwa–uczelnie–administracja publiczna–organi-
zacje pozarządowe294. Współpraca nauki i biznesu powinna opierać się na relacjach przyno-
szących wymierne korzyści instytucjonalne obu stronom partnerstwa. Za kolejną kwalifika-
cję interesariuszy współpracy nauki i biznesu uznać można295: 
– kadrę akademicką, studentów, doktorantów, 
– klientów, kooperantów i pracowników przedsiębiorstw, 
– przedstawicieli otoczenia okołobiznesowego lokalnego, regionalnego krajowego i mię-

dzynarodowego, 
– społeczeństwo i gospodarkę. 

Co ciekawe uznaje się, że współpraca pomiędzy interesariuszami, w szczególności tymi 
o dużym poziomie wpływu na podejmowanie decyzji, ma znaczenie dla rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego słabszych gospodarek. W gospodarkach tych, pomimo że decydenci mają 
świadomość korzyści, jakie dla rozwoju gospodarczego niosą wdrożenia nowoczesnych roz-
wiązań wynikających z osiągnięć naukowo-technicznych, relacje z zewnętrznymi interesa-
riuszami mają wpływ na proces podejmowania decyzji296. Kreowanie sieci współpracy ma-
jących na celu tworzenie m.in. innowacji otwartych zorientowanych społecznie w ramach 
quadruple-helix ma uniwersalnie korzystny wpływ niezależnie od poziomu rozwoju gospo-
darczego danej gospodarki. Dotyczy to skali mikrogospodarczej, tj. danej organizacji, mezo-
gospodarczej rozumianej jako lokalne otoczenie, jak też wymiaru makro, rozumianego już 
jako gospodarka regionalna, krajowa, a nawet ponadnarodowa. Przedsiębiorcy są skorzy do 
dobrowolnego włączania się w życie lokalne, m.in. inicjatywy o pozytywnym wpływie na 
społeczeństwo wtedy, gdy znajdują wsparcie ze strony lokalnej administracji publicznej297. 
Instytucje na szczeblu centralnym mogą stanowić istotny element wsparcia w realizacji ini-
cjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym. Ich rola może sprowadzać się do wsparcia  

                                                           
 294 W definicji poczwórnej helisy uznaje się społeczeństwo jako czwarty element. Zdaniem Autora (T.K.) zinsty-

tucjonalizowanym wymiarem reprezentacji społeczeństwa są organizacje pozarządowe, w tym organizacje eko-
nomii społecznej. 

 295 Jakubiec M., Kurowska-Pysz J. (2013), Jakość kształcenia zawodowego na pograniczu polsko-czeskim jako de-
terminanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała. 

 296 Parkhomenko N. (2017), Analysis tools of the rating of innovative activity on the example of Ukraine and 
Slovakia. Economic Review: Scientific Journal of the University of Economics in Bratislava, nr 4, ss. 321–331, 
s. 327. 

 297 Kamosiński S. (2017), Samorząd ułatwiający a obywatelskie powinności biznesu. Płaszczyzny współpracy 
samorządu terytorialnego i biznesu. Marketing i Rynek, nr 11, s. 185. 
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o charakterze organizacyjnym, jak również finansowym. Dostawcy funduszy charakteryzują 
się niską skłonnością do ryzyka. W sytuacjach możliwości dostarczania funduszy dla celów 
komercjalizacji i zaistnienia relacji współpracy nauki i biznesu strona biznesowa nie jest 
skłonna do ryzykowania funduszy298. Z tego względu zaistnienie pośrednictwa tzw. brokerage 
w relacjach nauka–biznes wydaje się w ogólny sposób wspierać nawiązywanie oraz umac-
nianie tych powiązań. Możliwe jest dzięki temu pchnięcie całego systemu w kierunku bardziej 
zaawansowanych punktów równowagi w relacjach nauka–biznes poprzez inwestowanie 
biznesu w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia. 

Relacje, które charakteryzuje występowanie szerokiego partnerstwa m.in. w ramach 
potrójnej, bądź poczwórnej helisy, które są finansowane i mają na celu np. wypracowywa-
nie rozwiązań o charakterze społecznym, to relacje o wysokim poziomie sformalizowania. 
Im większe zaangażowanie finansowe partnerów na poziomie administracji publicznej, wy-
magające społecznej przejrzystości, tym większy jest poziom formalizacji takich relacji między-
partnerskich. Towarzyszyć temu może formalizacja wewnątrzorganizacyjna. Formalizacja 
relacji wewnątrz organizacji może być wynikiem rozrostu norm i regulacji powstających  
w organizacji. W dalszej fazie prowadzić to może do pogłębienia kontroli, jak również spo-
sobu motywacji pracowników299. W rezultacie rozrostu norm i regulacji pracownicy mogą nie 
nadążać z zapoznawaniem się a w dalszej kolejności z ich wykorzystywaniem. Zmienność re-
akcji pracowników na pojawiające się wytyczne i regulacje ma wpływ na zróżnicowanie wie-
dzy każdego pracownika. Dzielenie się wiedzą w ramach organizacji jest uznawane jako fun-
dament nowoczesnego przywództwa300. Jest to przeciwieństwo przywództwa klasycznego, 
którego istota polega na egzekwowaniu i podporządkowywaniu. Kwestia przywództwa do-
tyczy relacji pomiędzy pracownikami w danej organizacji w kontekście przełożony–podwład-
ny, na różnych poziomach zarządzania i dotyczy też różnych poziomów stanowiskowych. 

Przywództwo bywa identyfikowane jako metody wzmacniania związków występują-
cych pomiędzy liderami zespołów w obszarze komunikacji i organizacji301. Kwestie relacji, 
w szczególności interpersonalnych, odgrywają duże znaczenie w procesie podejmowania 
decyzji. Samo podejmowanie decyzji może być jednoosobowe lub wieloosobowe302. Jedno-
osobowe podejmowanie decyzji przez menedżera może być sporadycznie konsultowane z in-
nymi w postaci zbierania informacji, ich porządkowania, opiniowania, wnioskowania. Pro-
ces decyzyjny podlega tym samym wspomaganiu. Wieloosobowe podejmowanie decyzji 
                                                           
 298 Nadotti L. (2017), Finansowanie innowacji: kluczowe wyzwanie dla rozwoju gospodarczego, [w:] Zając C. 

(red.), Nauki ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław. 

 299 Komańda M. (2017), Zimna wiedza w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 35–41, s. 36. 
 300 Sikorski G. (2002), Zachowania ludzi w organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 202, [za:] 

Rosiński J., Szara A. (2017), System ocen jako narzędzie wspierające rozwój pracownika i wpływające na efek-
tywność zespołu – studium przypadku, [w:] Bugdol M., Jedynak P. (red.) (2017), Jakość zarządzania – refleksje, 
wymiary, procesy. Wydawnictwo UJ, Kraków. 

 301 Nowicka-Skowron M. (2017), Przywództwo a sieci społeczne w organizacjach, [w:] Bojar B. (red.), Liderzy 
o liderowaniu w XXI wieku: Refleksje przedstawicieli nauki i praktyków o zarządzaniu. Politechnika Lubelska, 
Lublin, s. 111. 

 302 Grzesik K., Karaś M. (2014), Decyzje menedżerskie w organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Wrocław, s. 132–133.  
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oznacza proces decyzyjny grupy osób. Zarówno w przypadku decyzji podejmowanych jedno-
osobowo, jak też wieloosobowo, pomiędzy pracownikami organizacji dochodzi do natężo-
nych relacji, zdecydowanie bardziej nasilonych w grupowym podejmowaniu decyzji. 

Nastąpiła ekonomizacja funkcji społecznej, którą pełniły i pełnią m.in. uniwersytety, 
ale również inne jednostki. Powoduje to w dalszej kolejności sprowadzenie podmiotowości 
człowieka do norm kalkulowalnych oraz wtłoczenia w standardy efektywnościowe. W tym 
kontekście pojawia się definicja relacji władzy w ramach danej instytucji, a w szczegól-
ności jeżeli chodzi o uczelnie. W ramach tej tzw. artykulacji jedna grupa próbuje wpływać 
na działania innej grupy lub grup. W tym znaczeniu utrata władzy przez pracowników nau-
kowych wymaga rozpoznania metod stosowania władzy na uczelni. O relacjach niesforma-
lizowanych mowa głównie w kontekście kontraktów nieformalnych, które mają miejsce na 
poziomie indywidualnym i grup. W kontekście relacji niesformalizowanych zaklasyfikować 
należy relacje osobowe wynikające z innych relacji, tj. osobowych pozaorganizacyjnych 
np. rodzinnych303.Tym samym geneza relacji interpersonalnych wewnątrzorganizacyjnych, 
bądź międzyorganizacyjnych, może odnosić się do relacji pozaorganizacyjnych. W tym przy-
padku źródłem relacji interpersonalnych, wiążących się z organizacją, są relacje spoza or-
ganizacji. Bardzo często przeniesienie charakteru relacji pozaorganizacyjnych do relacji 
wiążących się z organizacją mają społecznie negatywny odbiór. Mówi się bowiem o nepo-
tyzmie, kumoterstwie, znajomościach itp. Choć podobnego rodzaju aspekty znajdują często 
odzwierciedlenie w rzeczywistości, przenoszą też często negatywne emocje na sytuacje,  
w których zatrudnieni specjaliści, którzy mimo swoich kompetencji, zyskują silniejszy wy-
różnik w organizacji wynikający właśnie ze sposobu, w jaki pojawili się w organizacji. In-
dywidualne nieformalne relacje odnosić się mogą do otoczenia wewnętrznego organizacji, 
jak również do otoczenia zewnętrznego organizacji. O ile kwestia genezy i charakteru po-
wiązań nieformalnych, osobowych wewnątrz organizacji może posiadać wydźwięk nega-
tywny, o tyle już kwestia relacji o charakterze indywidualnych, osobowych relacji, ale doty-
czących różnych organizacji, może być odbierana cieplej. Wynika to z postrzeganych poten-
cjalnych korzyści, jakie mogą stanowić efekt pozytywnych relacji międzyorganizacyjnych, 
szczególnie w odniesieniu do kadry najwyższego szczebla. Relacje niesformalizowane, które 
cechuje przyjaźń, zaufanie, a także koleżeńskość, mogą mieć istotne znaczenie we współ-
tworzeniu nowych wartości304. Istnienie korzystnych nieformalnych więzi na poziomie 
wysokiego szczebla między organizacjami przyczynia się do łatwiejszego podejmowania 
decyzji przez poszczególnych decydentów. Uznaje się, iż jeżeli chodzi o sieci kontaktów 
zewnętrznych, tj. powiązań pracowników organizacji z osobami reprezentującymi inną or-
ganizację, to pewna doza charakteru prywatności tych powiązań nadaje atrybuty elastycz-
ności oraz trwałości305, co szczególnie istotne wydaje się na etapie początkowym procesu 
budowania zależności między wewnętrznymi interesariuszami nauki i biznesu. 

                                                           
 303 Świadek A. (2017), Krajowy system innowacji w Polsce. CeDeWu, Warszawa, s. 110. 
 304 Ibidem. 
 305 Rumiankowski K., Mechło P. (2018), Metodologiczno-metodyczne aspekty podejścia procesowego do net-

workingu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 02 (815), s. 5, ss. 3–15. 
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3.6. Podsumowanie 

Kwestia powiązań międzyorganizacyjnych to nie tylko kwestia bliskości geograficznej 
czy też usytuowania w regionie bez względu na jego administracyjne zdefiniowanie. Na 
podejmowanie, inicjowanie współpracy wpływ mają cele, które dzięki kooperacji mogą zo-
stać osiągnięte. Poza partykularnymi celami poszczególnych, indywidualnych organizacji, 
możliwy do uzyskania jest efekt synergii, dodatkowy efekt wynikający ze współdziałania. 
Spodziewane synergiczne rezultaty współpracy znajdują wyraz w wypracowanej przez 
partnerów wartości, która jest zasobem niepowtarzalnym, unikalnym i trudnym do imitacji. 
Poza celowymi działaniami, które prowadzą do wypracowania wartości, niejako zaplano-
wanego, zewnątrz-organizacyjnego rezultatu współdziałania między partnerskiego, istotne 
jest również to, co można wyrazić w skali wewnątrzorganizacyjnej. Pracownicy organizacji 
uzyskują dostęp do zasobów innych organizacji poprzez relacje międzyosobowe. Kapitał 
relacyjny, kapitał społeczny wpływa na kształtowanie kapitału intelektualnego poszcze-
gólnych organizacji, co przekłada się na wzrost wartości wypracowywanej w ramach sieci. 
Cele, które mogą zostać zrealizowane w ramach szerokiego międzypartnerskiego dostępu 
do zasobów materialnych oraz niematerialnych, są bezpośrednio związane z podniesieniem 
pozycji konkurencyjnej organizacji. Z kooperencją związana jest minimalizacja ryzyka zwią-
zanego z tworzeniem wartości, włączając w to towarzyszące temu procesowi koszty.  

Rozwój współpracy międzyorganizacyjnej podlega przeobrażeniom, na które wpływ mają 
czynniki odnoszące się do formalizacji tych relacji. W miarę rozwoju czynników mających 
pozytywny wpływ na rozwój relacji, zależności ewoluują i w miarę postępu realizowanych 
wspólnie działań, interakcje przekształcają się w więzi współpracy (rys. 3.7). 

Istnieją różne rodzaje współpracy sieciowej, m.in. klastry, grupy, sieci, partnerstwa. 
Szczególnym rodzajem powiązań są te pomiędzy nauką a biznesem, których jednym z ce-
lów jest komercjalizacja. Angażowanie partnerów naukowych do sieci współpracy ma zwią-
zek z oczekiwanym dostępem do kapitału niematerialnego, takiego jak kapitał intelektualny. 
W procesie tworzenia wartości, których charakter jest innowacyjny, jest to partner szcze-
gólnie istotny. 

Zawiązywanie sieci partnerskiej, czy to pierwotnie zaplanowane jako działanie jedno-
razowe czy też krótkotrwałe lub z myślą o pogłębieniu współpracy w dłuższym okresie, może 
podlegać zmianom. Z ewolucją sieci związana może być zmiana struktury partnerstwa. Zmiany 
w sieci, poza tym że mogą być związane ze zmianami partnerów, mogą też dotyczyć zmian 
ról, jakie organizacje pełnią w ramach danej sieci, np. danego konsorcjum306. Możliwości 
zmiany ról w ramach danej sieci może dla sieci oznaczać jej przetrwanie, a nawet pogłębie-
nie powiązań między partnerskich w kierunku powstawania więzi. Zmiany wewnątrzsiecio-
we są determinowane nowymi celami, ale przede wszystkim decyzjami indywidualnych in-
teresariuszy. 
                                                           
 306 Zob. szerzej: Kusio T., Teczke J. (2015), Change management… 
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Rys. 3.7. Ewolucja zależności wewnątrzsieciowych  
w zależności od czasu trwania współpracy 

Źródło: Opracowanie własne 

Do badania sieci służy mapa interesariuszy, jak również controlling sieci, dzięki któ-
rym możliwe jest oszacowanie poziomu wpływów poszczególnych interesariuszy. Budowa-
na we właściwy sposób strategia funkcjonowania sieci, w której role partnerów podlegają 
zmianom w zależności od aktualnie definiowanych celów, wiąże się z budowaniem indywi-
dualnych organizacyjnych kapitałów społecznych, opartych m.in. na zaufaniu. Sieci dojrzałe 
to sieci, które charakteryzuje ustabilizowany kapitał społeczny i których perspektywa funk-
cjonowania ma charakter strategiczny, a nie zorientowany indywidualnie. Coraz większe zna-
czenie w zrównoważonym rozwoju sieci posiada element społeczny. Cele funkcjonowania 
sieci, które są zorientowane społecznie, przynoszą korzyści finansowe partnerom, co wy-
daje się zbieżne z kreowaniem przez sieci wartości. O długofalowej orientacji funkcjono-
wania sieci można również wnioskować na podstawie wyzwań, jakie determinują aktualnie 
rozwój organizacji, a wśród nich m.in. elastyczne i zmienne rozwiązania organizacyjne, 
zrównoważony rozwój, czy też potęgujące znaczenie wiedzy i kapitału intelektualnego. 

Kwestiom ewolucji sieci, których zainicjowanie mogło mieć cel krótko lub długoter-
minowy, konieczne jest poświęcenie większej uwagi badawczej. Wynika to z rosnącej roli 
innowacji otwartych, których idea powstawania wiąże się bezpośrednio z sieciowym cha-
rakterem zdobywania wiedzy. Im większa integracja sieci i związków między partnerskich 
tym lepsze możliwości do tworzenia rozwiązań służących powstawaniu innowacji otwartych. 



Kwestie integracji sieci są związane z jej strukturą. Z kolei ze strukturą sieci i kapitałem spo-
łecznym w jej obrębie (kreowanym i rozwijanym, a także dzielonym przez partnerów sieci), 
związana jest intensyfikacja relacji między partnerskich. Począwszy od indywidualnych 
interakcji, przez relacje i zakończywszy na więziach można je interpretować jako ewolucję 
powiązań w zależności od czasu trwania, który jako jedna ze zmiennych ma wpływ na mo-
żliwości intensyfikowania wzajemnych powiązań (rys. 3.7). Dynamika intensyfikacji tych 
powiazań zależy od wielu zmiennych, m.in. zaufania, zadowolenia ze współpracy, można ją 
też odnieść do poziomu sformalizowania relacji. Podmiotami relacji są interesariusze i ich 
struktura również może podlegać zmianom, co również stanowi interesujący przyszłościo-
wy wątek badawczy. 

Dotychczasowe rozważania, oparte na analizowanych pozycjach literaturowych, krajo-
wych i zagranicznych służyły omówieniu kwestii potencjału możliwości relacyjnych uczel-
ni i biznesu, jak również uwarunkowaniom społeczno-gospodarczym kształtowaniu tych za-
leżności.  

Siłę potencjału relacyjnego wyznacza skala działalności uczelni i przedsiębiorstw, która 
w coraz większym stopniu podlega terytorialnemu rozprzestrzenieniu. Poza kwestią pozio-
mu uczelnianego i biznesowego zinstytucjonalizowania, na kształtowanie zależności wpły-
wa ich jakość, wyznaczana przez zmienne o charakterze społeczno-gospodarczym.  

W kolejnym rozdziale zostanie przybliżone rozważanie tematyki podjętej w dotychczas 
prezentowanych teoretycznych rozważaniach pod kątem rezultatów przeprowadzonych ba-
dań empirycznych. 
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4. Kształtowanie się zależności  
uczelniano-biznesowych w Polsce 

4.1. Ogólna ocena współpracy uczelni i biznesu w Polsce 
w świetle badań 

W ramach prowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej – DG Education and Culture 
(nr projektu: EAC/10/2015) europejskiego badania dotyczącego współpracy nauki i biznesu, 
koordynowanego przez Science-to-Business Marketing Research Center (S2BRMC), Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie był jednym z europejskich partnerów tego największe-
go europejskiego projektu dotyczącego pomiaru stanu współpracy nauki i biznesu. Projekt 
był prowadzony łącznie w 33 krajach (28 krajach Wspólnoty oraz pięciu krajach stowarzyszo-
nych UE), w okresie I 2016 – XI 2017 i w jego rezultacie uzyskano zarówno dane dotyczące 
stanu współpracy uczelniano-biznesowej w poszczególnych krajach partnerskich, jak też 
zagregowane dane europejskie. Autor był krajowym partnerem koordynującym, po stronie 
UEK, działania badawcze. Aktualny projekt stanowi kontynuację realizowanego wcześniej 
już przedsięwzięcia badawczego o podobnym zakresie badawczym, jednakże o mniejszej 
skali geograficznej. Działania badawcze Autora w zakresie aktualnego projektu obejmowa-
ły współpracę przy przygotowaniu kwestionariusza ankiety, działalność upowszechniającą 
oraz dystrybucję kwestionariusza, a także komentarz naukowy do rezultatów badania. Ponad-
to Autor współuczestniczył w tworzeniu raportu krajowego oraz prezentował wyniki krajo-
we na spotkaniu w Brukseli w terminie 14–15 grudnia 2017 r. Raport z badania jest dostęp-
ny na stronie internetowej projektu307, natomiast publikacja, bazująca na uzyskanych wyni-
kach, stanowi autorską wersję w zakresie interpretacyjnym. 

Badanie prowadzone było techniką CAWI (computer assisted web interview), na nielo-
sowo wybranej grupie uczelni oraz przedsiębiorstw. Do instytucji wysłano zapytanie, a w dal-
szej kolejności link dotyczący prośby o wypełnienie kwestionariusza online. Link wysłano 
do wszystkich uczelni krajowych oraz do przedsiębiorstw z zebranej bazy danych europej-
skich. Link był również rozsyłany techniką mailingu. Pozwoliło to na zebranie danych źród-

                                                           
 307 https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations 



125 

łowych służących dla celów dokonania analiz statystycznych, i uzyskania uśrednionych 
danych odpowiedzi. Metoda analizy odpowiedzi odnosiła się do zastosowanej w ankiecie 
wartości skali odpowiedzi o rozpiętości od 0 do 10, co w części empirycznej zostało opisa-
ne w legendzie do wykresów.  

W badaniu w ujęciu krajowym wzięły udział dwie grupy interesariuszy wewnętrznych: 
1) przedstawiciele uczelni (władze uczelni, jednostek uczelnianych, nauczyciele akade-

miccy, reprezentanci jednostek pośredniczących we współpracy naukowo-biznesowej  
i inne osoby posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie współpracy badanej uczelni  
z biznesem), 

2) przedstawiciele biznesu (osoby reprezentujące wyższe, średnie i niższe szczeble zarzą-
dzania a także inni reprezentanci, których wiedza pozwala na wydanie opinii dotyczą-
cych poziomu współpracy z uczelniami). 

W kontekście grup interesariuszy reprezentujących uczelnie, należy mieć na uwadze, 
iż reprezentują oni zarówno kadrę zarządzającą uczelni, jak też kadrę akademicką uczelni, 
czyli zaangażowaną bezpośrednio we współpracę Biorąc pod uwagę łączną liczbę zwrot-
nych ankiet z obu krajowych sektorów uzyskano 1316 odpowiedzi respondentów z uczelni 
i biznesu (1253 odpowiedzi naukowców oraz osób mających wiedzę dotyczącą zarządzania 
na uczelni oraz 63 osób reprezentujących biznes). 

Autorska interpretacja wyników badania, jaka została przeprowadzona w niniejszej roz-
prawie dotyczy wybranych wyników badania. Kryterium doboru rezultatów badania była po-
trzeba odniesienia się do celów pracy, czyli uzupełnienia luki poznawczej w zakresie kształ-
towania się zależności pomiędzy uczelniami a biznesem w wymiarze krajowym oraz sfor-
mułowania wytycznych w zakresie polityki ich kształtowania. 

Ponadto, zmienne określające poziom współpracy uczelniano-biznesowej poddano ka-
tegoryzacji według następującej charakterystyki rodzajowej: 
– zmienne o charakterze materialno-finansowym, 
– zmienne o charakterze niematerialnym, 
– zmienne o charakterze osobowym. 

Przyjęty na potrzeby kategoryzacji wyników opisujących kształtowanie się współpracy 
uczelnia–biznes system wynika z ogólnie przyjętych zasad podziału zasobów, jak również  
z racji celu analizy porównawczej, mając na uwadze możliwość zróżnicowania czynników, 
opisujących kształtowanie się współpracy nauka–biznes. W dalszej kolejności zmiennym 
opisującym kształtowanie się współpracy nauka–biznes została przypisana charakterystyka 
rodzajowa, tj. czynniki o dominującej charakterystyce materialno-finansowej, czynniki o domi-
nującej charakterystyce niematerialnej, czynniki o dominującej charakterystyce osobowej. 
Tam, gdzie dla celów udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze wystąpiła taka potrzeba, 
pogłębionej analizie poddano procentowy udział każdej z zaprezentowanych charakterystyk. 
Tym samym w badaniu udało się doprowadzić do klasyfikacji różnorodnych zmiennych oraz 
działań stymulujących bądź utrudniających współpracę uczelniano-biznesową na każdym 
etapie jej cyklu relacyjnego, odnosząc się tym samym do weryfikacji prawidłowości stwier-
dzenia kwestii fazowości w odniesieniu do zależności uczelniano-biznesowych. 
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Jeżeli chodzi o podmioty uczestniczące w badaniu, po stronie biznesu, w przeważającej 
mierze, były to przedsiębiorstwa sektora MMSP, tj. mikro, małych i średnich. Mikroprzed-
siębiorstwa, w ogóle firm biorących udział w badaniu stanowiły 16%, małe firmy (10–49 os.) 
33%, natomiast średni przedsiębiorcy 24% (rys. 4.1). 

 

Rys. 4.1. Struktura udziału w badaniu przedsiębiorstw krajowych  
według wielkości zatrudnienia 

Źródło: Opracowanie własne na podst. badania University-Business Cooperation (dalej: UBC) 

Niewiele ponad ¼ przedsiębiorstw, biorących udział w badaniu stanowiły firmy duże 
tzn. zatrudniające pow. 250 osób oraz powyżej 1000 osób.  

Jeżeli chodzi o respondentów akademickich, tj. pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych, czyli academics, to największy odsetek jest reprezentowany przez uczelnie 
niewielkie, tj. od 2 do 10 tys. studentów (34%), następnie uczelnie małe, tj. do 2 tys. stu-
dentów oraz uczelnie, które można scharakteryzować jako średniej i dużej wielkości, bo li-
czące powyżej 20 tys. studentów (rys. 4.2). 

 
Rys. 4.2. Struktura udziału w badaniu reprezentantów  

pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z uczelni krajowych  
według liczby studiujących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Z kolei jeżeli chodzi o reprezentantów kadry zarządzającej uczelni biorących udział  
w badaniu to w przypadku uczelni bardzo małych, tj. do 2 tys. studiujących, w badaniu wzięło 
udział 14% uczelni, uczelni niewielkich, tj. od 2 do 10 tys. studentów było to najwięcej, bo 
37% uczelni, a następnie uczelni średnich i dużych (od 20 do 50 tys. studentów) 27%, 
uczelni o średniej wielkości tzn. 10 do 20 tys. studentów – 20%, a uczelni największych 
tzn. pow. 50 tys. studentów tylko niewielka część, bo 1% osób (rys. 4.3). Łączne liczby res-
pondentów, jeśli chodzi o liczbę osób to odpowiednio: 268 osób reprezentujących kadrę za-
rządzającą oraz 985 naukowców. 

 

Rys. 4.3. Struktura udziału w badaniu reprezentantów kadry zarządzającej z uczelni krajowych 
według liczby studiujących 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Większość firm, które odpowiedziały w badaniu UBC, współpracuje z niewielką liczbą 
uczelni tzn. z jedną, bądź dwiema uczelniami – 29%, jedna trzecia firm współpracuje z 3 i 4 
uczelniami, 22% przedsiębiorstw ma współpracę z liczbą od 5 do 10 uczelni, a 16% przed-
siębiorców kooperuje z więcej niż 10 uczelniami (rys. 4.4). 

 

Rys. 4.4. Liczba uczelni, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo  
według opinii biznesu 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Biznes krajowy wykazuje, tym samym, ograniczone do niewielkiej liczby uczelni, za-
angażowanie relacyjne. Stanowi to potwierdzenie dość szeroko dyskutowanej na poziomie 
krajowym potrzeby intensyfikacji działań na rzecz zachęcania do poszerzania współpracy 
naukowo-biznesowej. Jednocześnie podobny rezultat potwierdza w dalszym ciągu początko-
wy etap krajowej współpracy UB. 

Niewielka liczba przedsiębiorstw bo jedno lub dwa, z którymi większość uczelni pro-
wadzi współpracę odzwierciedla wskazania przedsiębiorstw, które potwierdzają tę sytuację. 
Opinie uczelni są jeszcze bardziej pod tym względem rygorystyczne. Niestety zakres współ-
pracy z przedsiębiorstwami na tak niskim poziomie nie tylko potwierdza bardzo początkowy 
etap procesu tworzenia więzi współpracy ale też pokazuje że jest to sytuacja alarmująca. 
Należy podjąć zdecydowanie bardziej skuteczne działania na poziomie zarówno uczelni, jak 
też przedsiębiorstw do zmiany tego obrazu niskiej jakości powiązań. 

Wyniki prezentowanych badań wskazują również na brak oczekiwanych efektów 
narodowych dyskusji nad potrzebą wsparcia innowacyjności poprzez współpracę naukowo- 
-biznesową. Dla osiągnięcia zadowalających efektów w zakresie krajowej innowacyjności 
w wymiarze otwartym, szeroka współpraca stanowi konieczność, zgodnie z paradygmatem 
imperatywu obowiązkowego rozwoju. 

Aktualnie deklarowany poziom współpracy zarówno po stronie przedsiębiorstw, jak 
też uczelni określić można nawet nie jako wąski, ale bardzo zawężony, bo do kilku jednostek.  

Z kolei jeżeli chodzi o uczelnie, które wzięły udział w badaniu, zdecydowana więk-
szość, bo 60% prowadzi współpracę z jednym lub dwoma przedsiębiorstwami, kolejna naj-
większa reprezentacja (24%) deklaruje prowadzenie partnerstwa z 3 i 4 firmami, a jedynie 
niewielka część, bo 10% wskazuje iż kooperuje z 5 do 10 firmami oraz 6% deklaruje współ-
pracę z więcej niż 10 przedsiębiorstwami. (rys. 4.5). 

 
Rys. 4.5. Liczba partnerów biznesowych, z którymi współpracują uczelnie  

według opinii uczelni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Krajowi przedsiębiorcy oraz krajowe uczelnie prowadzą współpracę międzysektorową 
na niewielkim poziomie, tj. głównie z liczbą partnerów do 4. Dotyczy to ponad połowy firm 
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oraz zdecydowanej większości uczelni. Podobna zgodność odpowiedzi dotyczy oceny wpły-
wu bliskości geograficznej na zależności uczelniano-biznesowe. Spośród uczelni, z którymi 
współpracują przedsiębiorstwa, zdecydowana większość (95%) to uczelnie z regionu, rów-
nie dużo odpowiedzi wskazuje na krajowy wymiar kooperacji (86%), natomiast 62% przed-
siębiorstw wskazuje na współpracę z uczelniami zagranicznymi (rys. 4.6). 

 

Rys. 4.6. Odsetek liczby przedsiębiorstw, które prowadzą współpracę z uczelniami  
według kryterium geograficznego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Uczelnie w największym stopniu również współpracują regionalnie (rys. 4.7). Poziom 
współpracy, który w największym odsetku uczelnie określiły jako umiarkowany, dotyczy 
poziomu regionalnego i krajowego. Jako umiarkowany określono poziom współpracy z part-
nerami biznesowymi i krajowymi (32%), następnie regionalnymi (30%) i na końcu zagra-
nicznymi (10%). Na wysokim poziomie współpracy oceniono w pierwszej kolejności współ-
pracę na poziomie regionalnym (26%), dalej krajowym (15%) i ponadkrajowym (5%). Wśród 
pozytywnie określanej współpracy, choć na najniższym poziomie, bo 34% wobec (46% i 72%) 
oceniono kooperację na bardzo wysokim poziomie. Wskazane najsilniejsze więzi również 
w najsilniejszym wymiarze dotyczą partnerów biznesowych z regionu (19%), dalej z kraju 
(11%) oraz zagranicy (4%). Drugim, co do wielkości poziomem współpracy uznano niewielki 
jej poziom, który dotyczy współpracy o wymiarze krajowym (27%), regionalnym (19%) oraz 
zagranicznym (21%). 

Jako wysoce niepokojący należy uznać fakt braku wystarczającego poziomu współpra-
cy z biznesem, w dodatku na poziomie ponadnarodowym. 59% odpowiedzi negatywnych 
dotyczy prowadzenia wspólnych działań na poziomie ponadkrajowym, dalej krajowym (15%) 
i regionalnym (7%).  
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Rys. 4.7. Ocena przedstawicieli uczelni dotycząca poziomu współpracy  
z partnerami biznesowymi według kryterium lokalizacji geograficznej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Bardzo wąsko zakrojonemu partnerstwu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów współpracy, 
towarzyszy niewielki zasięg geograficzny tegoż partnerstwa. Sytuacja ta dotyczy zarówno 
jednej, jak i drugiej strony współpracy. Analizowana sytuacja nie tylko potwierdza kwestię 
dużego znaczenia bliskości geograficznej w kształtowaniu zależności, co zostało podkreślo-
ne na etapie analiz literaturowych we wcześniejszej części książki. Pokazuje to również 
niewielką skłonność do wychodzenia głównie poza środowiska krajowe w celu poszuki-
wania interesujących partnerów np. reprezentujących podobne zainteresowania w zakresie 
branży. Podobna sytuacja może znajdować uzasadnienie ze względu na bariery językowe, 
czy np. kulturowe.  

Bardziej optymistycznie nastrajać mogą odpowiedzi biznesu, które wskazują, że ponad 
połowa (62%) przedsiębiorstw zadeklarowała posiadanie partnerstw spoza kraju. Wyniki doty-
czące zasięgu terytorialnego, regionalnego oraz krajowego są bowiem zbliżone (86% vs 95%). 

Uczelnie prezentują mniej optymistyczny obraz ponadkrajowego partnerstwa z bizne-
sem, w dodatku o bardzo wąskim zasięgu, jak to zostało już wspomniane. Współpraca z biz-
nesem ponadkrajowym jest tu wskazywana na właściwie szczątkowym poziomie. Zaledwie 
4% uczelni zadeklarowało „bardzo duży” poziom zaangażowania we współpracę z bizne-
sem zagranicznym. Oznacza to, iż skłonność uczelniana do partnerstwa z biznesem nie tylko 
jest zawężona ilościowo, tj. do kilku przedsiębiorstw, ale również terytorialnie i to w zdecydo-
wanie większym stopniu.  
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Nauka nisko ocenia poziom współpracy z biznesem ogólnie, natomiast bardzo źle ocenia 
poziom współpracy z biznesem zagranicznym. Można uznać, iż jest to współpraca szcząt-
kowa. Potwierdza to jednocześnie wpływ usytuowania geograficznego na podejmowanie 
oraz rozwój współpracy międzysektorowej. 

Ogólna ocena stanu współpracy nauka–biznes, czy też biznes–nauka, w ujęciu krajo-
wym wypada słabo, zarówno jeżeli chodzi o wskazania reprezentantów nauki, jak też repre-
zentantów biznesu. Największy odsetek odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli obu 
sektorów w odniesieniu do większości zmiennych opisujących tą współpracę dotyczy od-
powiedzi „brak współpracy”. Tabele 4.1 oraz 4.2 prezentują uszeregowanie zmiennych opi-
sujących współpracę w kolejności pokazującej te zmienne, gdzie współpraca jest najlepsza. 

Natomiast w przypadku szeregowania w kolejności odwrotnej, tj. według tych zmien-
nych, które opisują najsłabszy poziom zależności nauka–biznes, to według nauki, ale także 
według biznesu jest nim „przedsiębiorczość studencka” i „przedsiębiorczość akademicka”. 
Nauka jako kolejny słaby punkt współpracy wskazuje na dzielenie zasobów, a biznes – za-
rządzanie.  

Zmienne, które uznano za najsłabsze ogniwa współpracy to jeszcze wspieranie uczelni, 
w tym finansowe, współprojektowanie programów nauczania, a także wspólna realizacja pro-
gramów nauczania. Wymienione czynniki charakteryzujące rodzaj współpracy zostały wspól-
nie przez przedstawicieli nauki oraz biznesu ocenione jako najsłabsze ogniwa współpracy. 
Również średnia ważona odpowiedzi dotyczących wszystkich czynników opisujących zakres 
współpracy krajowych uczelni oraz przedsiębiorstw w skali 1–10 daje wyraz niskiemu 
poziomowi współpracy: średni wynik biznesu to 3,22, natomiast nauki to 1,99 (rys. 4.8), co 
oznacza, że średnie charakteryzujące odpowiedzi zawierają się najczęściej w przedziale 
„niska” (1–4). Ocena biznesu jest nieco bardziej optymistyczna wobec oceny nauki, w której 
zarówno nauczyciele akademiccy, jak też osoby zarządzające uczelniami prezentują w tej 
materii większy pesymizm. 

 
Rys. 4.8. Struktura średnich ważonych odpowiedzi na temat stanu współpracy wzajemnej  

(skala od 1 do 10, gdzie: 1 – badzo niski stan, 10 – bardzo wysoki stan współpracy)  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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W ocenie przedstawicieli biznesu mobilność studentów, tj. praktyki i staże w przedsię-
biorstwach to czynnik o największym poziomie istotności (rys. 4.9). Praktyki i staże, bądź 
też inny rodzaj zaangażowania personalnego stanowić może tym samym źródło inicjacji 
współpracy, a także w dalszym etapie możliwość jej pogłębienia. Studenci stanowią rów-
nież istotną grupę interesariuszy w kontekście etapu inicjowania współpracy. Studentów tym 
samym można uznać za istotną grupę interesariuszy w interakcjach z biznesem. Wydaje się, że 
szczególnie istotny może być etap inicjowania współpracy nauka–biznes, bądź biznes–nauka.  

 

Rys. 4.9. Ocena biznesu dotycząca aktualnego poziomu współpracy  
z uczelniami w ujęciu krajowym (1 – bardzo nisko do 10 – bardzo wysoko) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Również w ocenie nauki mobilność studentów to jedna z dwóch najważniejszych zmien-
nych opisujących poziom istniejącej współpracy z biznesem, zaraz po współpracy w zakresie 
B+R, który został na uczelniach uznany za najczęstszą zmienną opisującą aktualne kształ-
towanie się relacji (rys. 4.10). W ocenie biznesu współpraca w zakresie B+R to również istot-
na zmienna charakteryzująca w największym aktualnie stopniu relacje z uczelniami. Wystę-
powanie tego elementu relacji wymieniano na drugim miejscu. 
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Rys. 4.10. Ocena uczelni dotycząca aktualnego poziomu współpracy z biznesem  
w ujęciu krajowym (1 – bardzo nisko, 10 – bardzo wysoko) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Przedsiębiorstwa ogólnie wyżej oceniają poziom współpracy z uczelniami, niż uczel-
nie w każdym ze wskazanych obszarów tej współpracy. W każdym przypadku średnie odpo-
wiedzi przedsiębiorców przewyższają średnie odpowiedzi jakie wskazały uczelnie (rys. 4.11). 

Zestawienie średnich ważonych oceny biznesu oraz nauki dotyczące poziomu istot-
ności poszczególnych czynników charakteryzujących współpracę UB w ujęciu krajowym 
wskazuje, iż istnieje zbieżność ocen w ramach trzech obszarów współpracy, które są wspól-
nie najwyżej oceniane, a mianowicie: 
– mobilność studentów, 
– współpraca w zakresie B+R, 
– działalności doradcza. 

Ogólnie nisko oceniany poziom współpracy nauki i biznesu w ujęciu krajowym to obraz 
tego na jakim etapie zależności międzysektorowych aktualnie znajduje się Polska. Jest to 
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dopiero początek, co oznacza, że wszelkie dyskusje dotyczące oczekiwanych szybkich efektów 
funkcjonowania spirali zależności (triple lub quadruple-helix) są bezpodstawne. Należy 
mieć na uwadze konieczność uświadomienia sobie potrzeby długofalowości tych procesów, 
ale również, co stanowi przedmiot rozważań niniejszej lektury, fazowości czy też cykliczności. 

 

Rys. 4.11. Porównanie ocen uczelni oraz biznesu  
dotyczących aktualnego poziomu współpracy w ujęciu krajowym  

(1 – bardzo nisko, 10 – bardzo wysoko) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Co więcej jak wynika z rezultatów badania większość zmiennych, opisujących poziom 
zależności uczelni z biznesem została oceniona na niskim poziomie, z niewielką różnicą 
pomiędzy przedstawicielami uczelni i biznesu. Słabo oceniony poziom istniejących zależ-
ności stanowi odzwierciedlenie kształtowania się już istniejących powiązań, co oznacza ich 
niewystarczającą siłę. 

Najwyżej ocenione zmienne kształtujące zależności, tj. mobilność studentów, współ-
praca w zakresie B+R oraz działalność doradcza, mimo że zostały najlepiej ocenione, wciąż 
jednak wydają się poniżej oczekiwań. Natomiast mając na uwadze, że są to zmienne cha-
rakteryzujące zauważalne relacje, konieczna jest w pierwszej kolejności koncentracja na 
działaniach w tym zakresie wspierających, co biorąc pod uwagę podtrzymywanie więzi 
uczelniano-biznesowych, stanowi wyzwanie o charakterze – finansowym dla działań wobec 
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uczelni oraz – osobowym dla działań wobec biznesu. Aby można było mówić o rezultatach 
jest potrzeba stworzenia mechanizmów powodujących zainicjowanie procesów tworzenia 
relacji, czego dotyczy kolejna część rozdziału czwartego. 

4.2. Charakterystyka kształtowania się współpracy 
w fazie jej inicjowania i tworzenia relacji 

Jeżeli chodzi o inicjowanie współpracy, pierwsze kontakty, których celem jest zawiązy-
wanie współpracy, to zdaniem biznesu pierwszy kontakt najczęściej inicjowany jest zwykle 
lub zawsze przez organizację macierzystą, następnie przez absolwentów uczelni, a w dal-
szej kolejności rząd. Na następnych pozycjach znaleźli się odpowiednio pracownicy nauko-
wi uczelni, studenci, kadra kierownicza uczelni oraz pośrednicy w pierwszej kolejności wew-
nętrzni oraz na końcu zewnętrzni typu agencje rozwoju regionalnego (rys. 4.12). Za intere-
sujące można uznać, iż biznes w najmniejszym stopniu ocenia rolę instytucji pośredniczą-
cych jako tych aktorów, którzy odpowiadają za zainicjowanie współpracy nauki i biznesu.  

 
Rys. 4.12. Pogląd biznesu na temat częstości inicjowania współpracy 

według różnych grup interesariuszy 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania UBC 
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W ocenie uczelni zwykle lub zawsze do zainicjowania współpracy dochodzi za sprawą 
przedstawicieli kadry naukowej, na kolejnym miejscu została wskazana kadra zarządzająca 
uczelni, następnie wewnętrzni pośrednicy, czyli np. biura transferu wiedzy, czy jednostki trans-
feru technologii, a na kolejnych miejscach odpowiednio: przedstawiciele biznesu (z wyłącze-
niem absolwentów), rząd, absolwenci, zewnętrzni pośrednicy i na końcu studenci (rys. 4.13). 

 

Rys. 4.13. Pogląd uczelni na temat częstości inicjowania współpracy nauka–biznes  
przez poszczególne grupy interesariuszy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Doświadczenia przedstawicieli uczelni są zatem podobne do doświadczeń przedstawi-
cieli biznesu, jeżeli chodzi o postrzeganie własnych organizacji, jako inicjujących współ-
pracę. Widoczna własna duża rola w inicjowaniu współpracy może wskazywać na podobne 
postrzeganie inicjowania współpracy na przyszłość (rysunki 4.14 oraz 4.15), mając na uwa-
dze wspomniany wcześniej etap dopiero konstytuowania się zależności międzysektorowych 
na poziomie krajowym. 
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Rys. 4.14. Ocena biznesu dotycząca tego, kto jest inicjatorem współpracy nauka–biznes 

(odpowiedzi „zwykle” i „zawsze”) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

 
Rys. 4.15. Ocena uczelni dotycząca tego, kto jest inicjatorem współpracy nauka–biznes 

(odpowiedzi „zwykle” i „zawsze”) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Jeżeli chodzi o wskazanie przez uczelnie pośredników zewnętrznych praktycznie na 
końcu zbioru aktorów (gorzej wypadają tylko studenci), odpowiadających najczęściej za za-
inicjowanie współpracy, znajduje to również wyraz w opinii biznesu, co potwierdzać po-
winno negatywną opinię na temat dotychczasowej roli tych ośrodków w inicjowaniu współ-
pracy nauka–biznes. Opinie dużego znaczenia tzw. sektora transferu technologii są bowiem 
formułowane zarówno na poziomie krajowym, jak też ponadkrajowym. Z tego względu, ma-
jąc na uwadze wspomniany etap początkowy kształtowania się zależności nauka–biznes, można 
się spodziewać, iż ośrodki te czeka sporo pracy. 

Jeśli chodzi o umiejscowienie pośredników wewnętrznych przez uczelnie wyżej w hie-
rarchii częstotliwości inicjowania współpracy, może ono wynikać z postrzegania własnych 
interesariuszy jako tych odpowiadających za nawiązywanie współpracy, co nierzadko ma 
miejsce. Jednocześnie należy mieć na uwadze umiejscowienie zewnętrznych pośredników 
praktycznie na końcu listy interesariuszy, co znajduje potwierdzenie i zbieżność opinii z bi-
znesem na temat dotychczasowej, niewielkiej roli tych interesariuszy w procesie tworzenia 
międzysektorowych zależności. Warto natomiast zwrócić uwagę na umiejscowienie studen-
tów na końcu listy. Biorąc pod uwagę ocenę stanu współpracy, gdzie mobilność studentów 
oceniana była wśród innych zmiennych dość wysoko, należy uznać, że ich wpływ na ini-
cjowanie współpracy należy scharakteryzować w zdecydowanej mierze jako przedmiotowy. 
Staże i praktyki stanowią za to istotne determinanty dla rozwoju współpracy.  

Na rysunkach 4.16 oraz 4.17 zaprezentowano graficznie zróżnicowanie poglądowe przed-
stawicieli nauki oraz biznesu, jeżeli chodzi o kwestię kreowania zależności.  

 

Rys. 4.16. Porównanie poglądów przedstawicieli biznesu oraz nauki  
na kwestię wskazania interesariuszy inicjujących „zwykle” i „zawsze” współpracę z drugą stroną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Za najbardziej istotną poglądowo grupę interesariuszy wpływającą na inicjowanie współ-
pracy naukowo-biznesowej uznać należy rząd, który biznes ocenił wysoko w kontekście do-
tychczasowych doświadczeń inicjowania współpracy (3 miejsce), a nauka nieco dalej (4 miej-
sce). Biznes jednakże nieco wyżej ocenił rolę resortową w tworzeniu powiązań. Wskazuje to 
na ogólnie pozytywną ocenę dotychczasowych działań rządu, a jednocześnie może też wska-
zywać na sygnał dla możliwości wspierania, poprzez doświadczenia resortowe, praktyki funk-
cjonowania zewnętrznych pośredników współpracy typu regionalne organizacje okołobiz-
nesowe, które zostały ocenione nisko. 

 
Rys. 4.17. Porównanie poglądów przedstawicieli nauki oraz biznesu  

na kwestię wskazania interesariuszy inicjujących „zwykle” i „zawsze” współpracę z drugą stroną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Z kolei biorąc pod uwagę skumulowane wartości odpowiedzi „zwykle” i „zawsze” wy-
stępujące po stronie uczelni oraz biznesu (rys. 4.18), największy odsetek odpowiedzi wska-
zuje na biznes, jako stronę inicjującą współpracę, na dalszych pozycjach znajdują się in-
dywidualni naukowcy, absolwenci, kadra kierownicza, dopiero na dalszych pozycjach znaj-
dują się rząd, pośrednicy zarówno wewnętrzni, jak też zewnętrzni oraz studenci. Definicja 
biznesu występująca w badaniu obejmuje wymiar indywidualny i instytucjonalny, z kolei na 
kolejnych pozycjach dość jednoznacznie wskazywany jest wymiar indywidualny inicjowa-
nia współpracy, co już na tym etapie wpływa na możliwość udzielenia pozytywnej odpo-
wiedzi na następujące pytania badawcze: 
A.1: Czy tworzenie relacji nauki i biznesu następuje na etapie interakcji osobistych i jest 

inicjowane zazwyczaj przez interesariuszy indywidualnych? 
A.2: Czy zależności nauki i biznesu, realizowane są na poziomie indywidualnych po-

wiązań grup interesariuszy? 
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Rys. 4.18. Porównanie ocen biznesu oraz nauki dotyczące stron  
„zwykle” i „zawsze” inicjujących współpracę 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Biorąc pod uwagę czynniki wpływające na inicjowanie zależności nauka–biznes to wy-
nikają, zdaniem zarówno przedstawicieli uczelni, jak też biznesu, z chęci uzyskania dofi-
nansowania (tab. 4.3–4.5). Według przedstawicieli biznesu na dalszym poziomie istotności, 
jeżeli chodzi o zmienne skłaniające do zainicjowania współpracy, znajdują się: uzyskanie do-
stępu do nowych technologii i wiedzy, wzmocnienie reputacji biznesu, dostęp do absolwen-
tów o wysokich kwalifikacjach. W tabeli 4.3 zawarte są informacje na temat zmiennych skła-
niających biznes do inicjowania współpracy z partnerami z nauki wraz ze wskazaniem cha-
rakterystyki tych zmiennych tzn. niematerialnych, materialno-finansowych, osobowych. 

Jeżeli chodzi o charakter zmiennych opisujących skłonność do podejmowania współ-
pracy i nawiązywania relacji, to większość zmiennych występujących w badaniu reprezen-
tuje charakter osobowy.  

Mimo że skłonność biznesu do inicjowania współpracy w największym stopniu jest dykto-
wana możliwościami otrzymania finansowania, to jednak w przeważającej mierze charakte-
rystyka zmiennych podkreśla, że czynniki osobowe stanowią klucz do nawiązywania współ-
pracy – każda ze zmiennych osobowych jest oceniana w skali od 1 do 10 powyżej 5.  
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Jeżeli chodzi o pogląd decydentów uczelni dotyczący zmiennych skłaniających do po-
dejmowania współpracy, na pierwszym miejscu – podobnie jak to miało miejsce w przy-
padku przedstawicieli biznesu – znajduje się uzyskanie finansowania. Z punktu widzenia za-
rządzających uczelniami, kolejnym najważniejszym czynnikiem skłaniającym do podjęcia 
współpracy z biznesem jest możliwość wykorzystania wyników badań naukowych w prak-
tyce. Ogólnie, podobnie, jak w przypadku biznesu oraz nauczycieli akademickich (tab. 4.5) 
największy zagregowany wpływ na inicjowanie współpracy mają zmienne osobowe. 

Z analizy zmiennych opisujących fazę inicjowania uczelniano-biznesowych zależności 
wynika, iż wszystkie wskazane wyróżniki tej fazy zostały ocenione w skali 1–10 powyżej 5, 
co uprawnia do uznania tych zmiennych jako mających wpływ na fazę inicjowania zależ-
ności. Analizując dalej charakter wyróżników opisywanej fazy, w dużej mierze można uznać 
iż są to wyróżniki o dużej sile wpływu osobowego. Daje to podstawę do pozytywnej odpo-
wiedzi na pytania badawcze A1 i A2, tj.: 

A.1: Czy tworzenie relacji nauki i biznesu następuje na etapie interakcji osobistych i jest 
inicjowane zazwyczaj przez interesariuszy indywidualnych?, 

A.2: Czy zależności nauki i biznesu, realizowane są na poziomie indywidualnych po-
wiązań grup interesariuszy? 
 
Przedstawiciele uczelni uznają możliwość wykorzystania rezultatów badań naukowych 

w praktyce za jedną z najważniejszych zmiennych, które ich zdaniem mogłyby zapoczątko-
wać współpracę. Wysokie miejsce znalazła również możliwość udoskonalenia procesu nau-
czania na uczelni, co w bezpośredni sposób nawiązuje do dwóch priorytetowych kierunków 
funkcjonowania szkoły wyższej. Uczelnie zdają się tym samym dostrzegać istotną rolę czyn-
nika praktyki w tych kierunkowych działaniach. Kadra zarządzająca wyżej potraktowała tylko 
możliwość uzyskania finansowania wynikającego z nawiązywanej współpracy, co nie wy-
daje się zaskoczeniem, biorąc pod uwagę postulaty potrzeby samofinansowania uczelni. 

W podobnym i zgodnym tonie wypowiada się biznes, który również wskazuje na 
pierwszym miejscu możliwość uzyskania finansowania. Te wypowiedzi decydentów uczel-
ni i biznesu dotyczące kwestii finansowej znajdują uzasadnienie m.in. w kryteriach udziału 
w konkursach finansujących rozwój zarówno uczelni, jak też przedsiębiorstw. Uzyskanie 
środków na badania czy podnoszenie konkurencyjności jest bowiem często warunkowane 
koniecznością podjęcia współpracy. Wskazania dotyczące uzyskania dofinansowania potwier-
dzają zainteresowanie formą dotacyjną dokapitalizowania instytucji naukowych oraz sku-
tecznością zastosowania tego właśnie czynnika, bez względu na wątek osobowy, którym cha-
rakteryzują się pozostałe ze zmiennych. 

Analiza zmiennych pozwala na wyodrębnienie fazy zainicjowania relacji i potwierdzenie, 
że istnieje wpływ tych zmiennych na kształtowanie relacji. W procesie inicjacji relacji oraz 
tworzenia uczelniano-biznesowych relacji, najważniejszy jest czynnik osobowy – ludzki. 
Dotyczy to zarówno wymiaru indywidualnego, jak i grupowego (grup interesariuszy). Zde-
cydowany nacisk na inicjowanie współpracy jest kładziony na interesariuszy wewnętrznych, 
a w szczególności bezpośrednio zaangażowanych w relacje, którzy poprzez rozpoczęcie 
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procesu współpracy spodziewają się uzyskać bezpośrednie korzyści własne oraz instytucji, 
którą reprezentują. Jednakże wachlarz korzyści jest szerszy i wychodzi poza organizację 
macierzystą, obejmując również społeczeństwo. Ponadto samo zainicjowanie współpracy, 
jeżeli dostrzeżone już jako pewien etap, stanowi dopiero początek współpracy. Istotne jest, 
aby dostrzec istotę kształtowania zależności. Zainicjowane interakcje dopiero poprzez dzia-
łalność o charakterze procesowym, systematycznym, mogą ewoluować do kolejnej fazy po-
wiązań, czyli wytworzenia więzi, pod warunkiem pokonania barier współpracy. 

4.3. Charakterystyka fazy  
wzmacniania zależności i tworzenia więzi 

Z wyników badania odpowiedzi respondentów reprezentujących biznes (rys. 4.19) wy-
nika, że każdą ze zmiennych, określających wzmacnianie zależności biznesowo-uczelnianych, 
ocenili pozytywnie. 

 
Rys. 4.19. Ocena biznesu w zakresie poziomu istotności czynników  

ułatwiających rozwój współpracy (wpływających stymulująco) 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania UBC 
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Za najważniejszą ze zmiennych wpływających na rozwój więzi uznali oni „wspólny 
cel”, w dalszej kolejności znalazły się „obecność środków finansowych umożliwiających 
współpracę”, „wspólne zaangażowanie”, „zaufanie”, a także „wzajemne relacje”. Wśród naj-
ważniejszych pięciu zmiennych wskazanych przez biznes wpływających na stymulowanie 
relacji nauka–biznes znajdują się: 
– wspólne zaangażowanie (8), 
– wspólne zaufanie (7.7). 

Z punktu widzenia przedstawicieli biznesu wzajemność i zaufanie mają stymulujący 
wpływ na współpracę (rys. 4.19). 

W podobny sposób do kwestii stymulowania współpracy naukowo-biznesowej podcho-
dzą przedstawiciele nauki, zarówno bowiem nauczyciele akademiccy, jak też osoby nale-
żące do kierownictwa uczelni pozytywnie (w większości) wypowiadają się na temat stymu-
latorów współpracy (rys. 4.20 oraz 4.21). 

 
Rys. 4.20. Ocena wewnętrznych interesariuszy uczelni –  

nauczycieli akademickich – w zakresie poziomu istotności czynników  
ułatwiających rozwój współpracy (wpływających stymulująco) 

Źródło: Opracowane na podstawie badania UBC 
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Rys. 4.21. Ocena wewnętrznych interesariuszy uczelni –  
kadry zarządzającej – w zakresie poziomu istotności czynników  
ułatwiających rozwój współpracy (wpływających stymulująco) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Co więcej, podobnie jak miało to miejsce w przypadku biznesu, również wzajemne 
zaangażowanie, a także zaufanie to czynniki sytuowane w pierwszej piątce najważniejszych 
zmiennych, wpływających stymulująco na rozwój współpracy. Dla nauczycieli akademic-
kich tylko finanse oraz istnienie wspólnego celu są ważniejsze od wzajemnego zaangażo-
wania oraz zainteresowania dostępem biznesu do wiedzy naukowej. Z kolei zarządzający 
uczelniami wskazali jako ważniejsze od zaangażowania i zaufania środki finansowe oraz 
wspólny cel. 

Zbieżność wskazań respondentów zarówno nauki, jak też biznesu stanowi również po-
twierdzenie wyników analiz literaturowych na temat wpływu wzajemności relacji na rozwój 
zależności uczelniano-biznesowych. Oznacza to możliwość udzielenia pozytywnej odpowie-
dzi na pytanie badawcze B.1 oraz potwierdzenie tego, że na rozwój zależności i tworzenie 
więzi UBI wpływ ma poziom wzajemności relacji. 

Z kolei jeżeli chodzi o ocenę własną możliwości (capabilities) biznesu w kwestii współ-
pracy z uczelniami, a w szczególności jej wewnętrznymi interesariuszami, to zgodnie z wyni-
kami badania empirycznego – wypada ona pozytywnie. W przypadku każdego ze wskaza-
nych respondentom czynników istnieje wskazanie powyżej 5 (rys. 4.22).  
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Rys. 4.22. Gotowość do podjęcia współpracy przez biznes 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UBC 

W największym stopniu biznes krajowy uznaje, że jest w stanie opanować wiedzę i tech-
nologię, które możliwe są do uzyskania od nauki (8.5 na 10). Stanowi to potwierdzenie po-
siadania przez biznes odpowiednich zasobów osobowych, materialno-finansowych oraz nie-
materialnych. Na dalszej pozycji (7.1) przedsiębiorstwa potwierdzają zdolność do rozwoju 
współpracy z uczelniami pod kątem posiadanego kapitału społecznego (relacje i kontakty  
z uczelniami), zorientowanego na naukę. Większość firm ocenia wysoko posiadany przez 
siebie potencjał w zakresie badań naukowych, ale również edukacji i szkoleń. Nieco niżej 
respondenci ze strony biznesu oceniają posiadany w przedsiębiorstwach kapitał wiedzy 
i umiejętności (5.7). 

Podobną opinię reprezentują nauczyciele akademiccy (rys. 4.23), którzy zgadzają się, iż 
to ich rolą jest współpraca z biznesem czy też że rolą uczelni jest współpraca z biznesem (3.9).  
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Rys. 4.23. Ocena własnego potencjału nauczycieli akademickich  
w zakresie możliwości współpracy z biznesem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu UBC 

Podzielają opinię dotyczącą własnej szerokiej oferty badawczej, która mogłaby zainte-
resować biznes, czy też posiadanego potencjału w zakresie edukacji takiej, która mogłaby 
znaleźć uznanie przedsiębiorstw (3.7). Prezentują oni stanowisko iż w niewielkim stopniu 
mają możliwość przekazywania czy też wymiany wiedzy i technologii z przedsiębiorstwami 
(3.4), a także nie dysponują wystarczającym kapitałem społecznym w postaci relacji i kontak-
tów biznesowych. Mniej optymistycznie odnoszą się do tego, iż dysponują odpowiednim 
wsparciem, aby zająć się tworzeniem więzi uczelniano-biznesowych. 

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, do jakiego stopnia na uczelni wskazane w bada-
niu elementy wpływają na wspieranie rozwoju współpracy z biznesem za najważniejsze zo-
stały uznane czynniki o charakterze strategicznym, takie jak kierownictwo wyższego szcze-
bla aktywnie działające w zakresie współpracy (7.0), starannie określona misja lub wizja 
odnosząca się do współpracy (6.2), strategia wspierania współpracy z biznesem (5.8), skoor-
dynowane podejście komunikacyjne (5.6) oraz branie pod uwagę doświadczenia zawodo-
wego w procesie rekrutacji (5.3) – rysunek 4.24. 

Spośród czynników o charakterze strukturalnym za te, które w największym stopniu 
wpływają na kształtowanie więzi respondenci reprezentujący decydentów uczelni uznali 
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istnienie i funkcjonowanie biur karier (6.8), jednostki zajmujące się transferem wiedzy 
wiedz czy też innowacji (5.8), stanowiska członków zarządu lub prorektora ds. współpracy 
z biznesem (5.5), inkubatory (5.2) oraz sieci absolwentów (5) – rysunek 4.25. W mniejszym 
stopniu wpływ na rozwój współpracy mają m.in. występowanie programów kształcenia 
ustawicznego z udziałem pracowników przedsiębiorstw (4.7), biura łącznikowe dla biznesu 
(4.5) czy też obszary służące do wspólnej pracy, dostępne dla przedsiębiorstw. 

 

Rys. 4.24. Istnienie po stronie uczelni czynników o charakterze strategicznym,  
wspierających współpracę (inicjowanie i rozwój współpracy) –  

odsetek uczelni, gdzie mechanizmy istnieją w ocenie decydentów uczelni 

Źródło: Opracowano na podstawie badania UBC 
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Rys. 4.25. Istnienie po stronie uczelni czynników o charakterze strukturalnym,  
wspierających współpracę (inicjowanie i rozwój współpracy) – 

odsetek uczelni, gdzie mechanizmy istnieją w ocenie decydentów uczelni 

Źródło: Opracowano na podstawie badania UBC 

W dalszej kolejności decydenci uczelni oceniają czynniki o charakterze operacyjnym, 
wśród których za ten najważniejszy wskazują kursy przedsiębiorczości dla studentów (5.3), 
umieszczenie informacji dotyczącej współpracy na stronie internetowej uczelni (4.9), a tak-
że działalność ułatwiającą współdziałanie studentów z przedsiębiorstwami (4.8) oraz sieci 
dla pracowników naukowych poświęcone zależnościom naukowo-biznesowym (rys. 4.26). 

Zarówno przedstawiciele biznesu, jak też kadra zarządzająca uczelni uznają posiadany 
potencjał i własne możliwości za wystarczające do rozwoju współpracy. Aby móc udzielić od-
powiedzi na pytanie badawcze B.4 (Czy na wzmacnianie zależności nauka–biznes wpływa 
posiadany po obu stronach potencjał materialno-finansowy, niematerialny oraz ludzki?) 
przedstawione respondentom zmienne zostały poddane bardziej szczegółowej jakościowej 
analizie poprzez przypisanie atrybutów o wiodącej charakterystyce osobowej, niematerial-
nej lub materialno-finansowej. (tab. 4.6–4.9). 
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Rys. 4.26. Istnienie po stronie uczelni czynników o charakterze operacyjnym,  
wspierających współpracę (inicjowanie i rozwój współpracy) –  

odsetek uczelni, gdzie mechanizmy istnieją w ocenie decydentów uczelni 

Źródło: Opracowano na podstawie raportu UBC 

Zaobserwować też można niewielkie zróżnicowanie w optymizmie na korzyść bizne-
su, jeżeli chodzi o perspektywę możliwości rozwojowych współpracy. Istnieje jednakże zróż-
nicowanie w ocenie poszczególnych opisowych w odniesieniu do własnych możliwości. 
Rysunek 4.27 prezentuje ocenę biznesu w odniesieniu do ekosystemu współpracy naukowo- 
-biznesowej. Z analizy wynika, iż biznes w największym stopniu (4.5 na 5.0) zgadza się ze 
stwierdzeniem, iż zasoby ludzkie mają podstawowe znaczenie dla uzyskania przez organi-
zację macierzystą przewagi konkurencyjnej, a także iż firma posiada silny profil badawczo- 
-rozwojowy. 

W tabeli 4.10 zawarto kategoryzację zmiennych opisujących możliwości i potencjał 
biznesu do rozwoju współpracy, z których wynika, iż w największym stopniu czynniki o cha-
rakterystyce osobowej i niematerialnej wpływają na możliwości rozwojowe dla kształtowa-
nia zależności i tworzenia więzi z partnerami z uczelni. 
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Rys. 4.27. Ocena biznesu wpływu zmiennych ekosystemu współpracy naukowo-biznesowej  
na rozwój tej współpracy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu UBC 

Analizując ocenę własnego potencjału i możliwości biznesu w zakresie wspierania pro-
cesu tworzenia więzi, można stwierdzić, iż właśnie zmienne o charakterystyce materialno-
finansowej są oceniane przez biznes najniżej (rys. 4.28 oraz tab. 4.11). 

Analizując ocenę kierownictwa uczelni w kwestii poziomu istotności zmiennych okreś-
lających politykę wsparcia współpracy nauki i biznesu (tab. 4.12) to co w pierwszej kolej-
ności można zaobserwować to ogólnie niżej od biznesu oceniane zmienne dotyczące poli-
tyki wsparcia. Zmienne o charakterystyce materialno-finansowej również nie zostały skla-
syfikowane wysoko. Oznacza to, iż zarówno biznes, jak też nauka uznaje wpływ potencjału 
materialno-finansowego na współpracę, ale też jego poziom jest oceniany nisko w biznesie 
oraz w nauce.  

Bazując na powyższych analizach należy uznać, iż na wzmacnianie zależności nauka–
biznes wpływa posiadany po obu stronach potencjał materialno-finansowy, niemate-
rialny oraz ludzki. Z odpowiedzi udzielonych przez naukę i biznes wynika, iż na pytanie: 

B.3. Czy zarówno strona uczelniana, jak też strona biznesowa posiadają odpowiedni 
potencjał do wzmacniania wzajemnych zależności? 

nie można udzielić w pełni pozytywnej odpowiedzi. Wynika to z faktu, iż zarówno strona 
uczelniana, jak też biznesowa oceniają pozytywnie jedynie potencjał osobowy. Potencjał 
niematerialny i materialno-finansowy jest, zdaniem obu grup, na niskim poziomie, w kon-
tekście wzmacniania zależności. 
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Rys. 4.28. Istnienie po stronie biznesu czynników wspierających współpracę –  
odsetek firm, gdzie mechanizmy istnieją 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC  
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4.4. Charakterystyka fazy osłabiania zależności  
i schyłku związków naukowo-biznesowych 

Wśród barier transferu technologii z uczelni do biznesu wymienia się m.in. postawy 
naukowców308, jak również cechy osobowościowe309. Opinie te znajdują potwierdzenie z opi-
nią przedsiębiorców, dotyczącą czynników mających negatywny wpływ na rozwój współ-
pracy (rys. 4.29).  

 

Rys. 4.29. Pogląd biznesu na temat barier utrudniających współpracę z uczelniami 

Źródło: Opracowanie na podstawie badania UBC 

                                                           
 308 Wu Y., Welch E., Huang W. (2015), Commercialization of university inventions: Individual and institutional 

factors affecting licencing of university patents. Technovation, No. 36–37, s. 12–25. 
 309 Shubert P., Killian T., Bjorn N. (2014), I am an engaged scholar, a typology of IS researchers engagement in 

research with industry. Procedia Technology, No. 16, s. 138–149. 
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Wśród barier w rozwoju współpracy z uczelniami przedsiębiorcy w pierwszej kolej-
ności wymieniają: „skupienie się naukowców na pracy badawczej i jej wynikach”, „brak 
osób posiadających wiedzę biznesową na uczelniach”, ale również „odmienne motywacje”, 
„horyzonty czasowe charakteryzujące specyfikę pracy”, jak też oczywiście „biurokrację” 
(rys. 4.29). Jako czynniki o mniejszej negatywnej sile oddziaływania na osłabianie  zależności 
przedstawiciele biznesu wymieniają również czynniki o charakterze materialno-finansowym. Są 
nimi brak „własnego finansowania”, „brak finasowania rządowego”, a także „ograniczona 
chłonność biznesu” na wdrażanie nowatorskich rozwiązań ze strony uczelni (tab. 4.13). Zde-
cydowaną większość zmiennych, które w skali 1–10 zostały ocenione średnio powyżej 5.0 
stanowią czynniki o charakterystyce osobowej. 

 

Rys. 4.30. Ocena wewnętrznych interesariuszy uczelni –  
zarządzających uczelniami na temat barier utrudniających współpracę z biznesem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Nieco inaczej od biznesu w kwestii zmiennych mających negatywny wpływ na rozwój 
współpracy wypowiadają się przedstawiciele nauki: zarówno decydenci, jak i nauczyciele 
akademiccy (rys. 4.30 i 4.31).  

 
Rys. 4.31. Ocena wewnętrznych interesariuszy uczelni –  

nauczycieli akademickich dotycząca barier utrudniających współpracę z uczelniami 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Zdaniem decydentów uczelnianych tym, co w największym stopniu utrudnia rozwój 
współpracy, są ograniczone zasoby małych i średnich przedsiębiorstw. Na dalszych miejscach 
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wymieniają oni brak własnych funduszy dedykowanych współpracy, ale też brak funduszy 
drugiej strony, tj. biznesu. Choć odpowiednio w dalszej kolejności znalazły się „odmienna 
motywacja i wartości”, to już kolejnym czynnikiem jest „brak finansowania rządowego”. 
Podobnie, jak reprezentanci biznesu, bariery blokujące rozwój współpracy oceniają decy-
denci uniwersyteccy. Identyfikacja charakterystyki zmiennych wskazuje iż główną siłą cią-
żenia są w pierwszej kolejności czynniki natury materialno-finansowej (tab. 4.14). 

Opinia nauczycieli akademickich jest zbliżona do wcześniej analizowanych odpowie-
dzi. Stawiają oni na równi bariery biurokratyczne i finansowe (rys. 4.31).  

Następnie „ograniczone zasoby biznesu”, w dalszej kolejności, ponownie na tym samym 
poziomie istotności „czas dedykowany na uczelniach działaniom służącym rozwojowi rela-
cji” oraz „brak finansowania ze strony biznesu”. Na kolejnych pozycjach znajdują się jeszcze 
odpowiedzi odmiennej motywacji i wartości, jakie reprezentują uczelnie oraz przedsiębior-
stwa oraz brak finasowania rządowego. 

Analiza charakterystyki zmiennych o negatywnym wpływie na rozwój współpracy 
nauki i biznesu wskazuje na dużą rolę zmiennych materialno-finansowych (tab. 4.15). 

Nie bez znaczenia jednak pozostają czynniki natury ludzkiej, które nauczyciele akade-
miccy również ocenili wysoko.  

Istnieje rozbieżność dotycząca wskazań biznesu oraz nauki (zarówno po stronie decy-
dentów, jak i nauczycieli akademickich) w zakresie istotności czynników mających negatyw-
ny wpływ na rozwój współpracy. Dla biznesu główny problem stanowią czynniki natury oso-
bowej, a dla nauki czynniki natury materialno-finansowej. Pokazuje to pożądany kierunek 
potrzebnych działań na rzecz utrzymywania i wzmacniania więzi. Uczelnie powinny wy-
kazać, w szczególności po stronie decydentów, większą dbałość o osobowy wymiar utrzy-
mywanych relacji. Z kolei działania wobec uczelni, mające na celu wzmocnienie skłon-
ności do utrzymywania relacji, a nawet nie ukształtowanych więzi powinny być ukierunko-
wane na stworzenie mechanizmów finansowych, które powodowałyby utrzymanie czy też 
wzmocnienie tej skłonności. 

Analiza barier współpracy nauki i biznesu wskazuje, iż to głównie zmienne natury 
materialno-finansowej mają negatywny wpływ na rozwój współpracy. Tym samym odpo-
wiedź na pytanie badawcze 
C.2 Czy na osłabianie zależności nauka–biznes wpływ mają przede wszystkim czyn-

niki natury ludzkiej? 
jest częściowo negatywna, przynajmniej jeżeli chodzi o biznes. W oczach nauki te zdania 
nie są tak jednoznaczne, chociaż kierownictwo uznaje również jako bardzo istotne właśnie 
zmienne materialno-finansowe. Nauczyciele akademiccy na podobnym poziomie istotności 
uznają czynniki natury materialno-finansowej oraz osobowej z niewielkim ciążeniem na ko-
rzyść materialno-finansowych. Jednakże, z drugiej strony, wskazany poziom istotności tych 
czynników wskazuje na możliwy kierunek działań, którego celem będzie pokonanie barier 
rozwoju współpracy. Identyfikacja czynników o charakterze finansowym, stanowiących naj-
dotkliwsze dla współpracy problemy stanowi sygnał, iż możliwe jest ich pokonanie właśnie 
za pomocą bodźców finansowych. 
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Jeżeli chodzi o opinię nauki oraz biznesu na temat rekomendowania innym podmiotom 
działań służących podejmowaniu współpracy to są one nieco odmienne. Biznes w większości 
skłania się do rekomendowania współpracy z nauką, podczas gdy nauka jest w tym zakresie 
bardziej sceptyczna. (tab. 4.16 i 4.17). 

Tabela 4.16. Skłonność nauki do rekomendowania współpracy z przedsiębiorstwami 

Skłonność uczelni  
do rekomendowania  

współpracy z biznesem 

Akademicy  
współpracujący  

z biznesem w zakresie 
badań i rozwoju  

(R&D) 

Akademicy  
współpracujący  

z biznesem w zakresie 
działań edukacyjnych  

i szkoleniowych 

Rekomendacja negatywna  
w zakresie podejmowania 
współpracy 

31% 43% 

Rekomendacja bierna dotycząca 
podejmowania współpracy 27% 28% 

Rekomendacja pozytywna  
w zakresie podejmowania 
współpracy z nauką 

42% 29% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Tabela 4.17. Skłonność biznesu do rekomendowania współpracy z uczelniami 

Skłonność biznesu  
do rekomendowania  

współpracy z uczelniami 

Biznes  
współpracujący  

z nauką w zakresie  
badań i rozwoju 

(R&D) 

Biznes  
współpracujący 

z nauką w zakresie  
działań edukacyjnych 

i szkoleniowych 

Rekomendacja negatywna  
w zakresie podejmowania 
współpracy 

18% 29% 

Rekomendacja bierna dotycząca 
podejmowania współpracy 36% 31% 

Rekomendacja pozytywna  
w zakresie podejmowania 
współpracy z nauką 

46% 40% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Wyższe skumulowane wartości wskazane przez reprezentantów przedsiębiorstw współ-
pracujących w zakresie badań oraz w zakresie edukacji po stronie przedsiębiorstw wobec 
nauki wskazują na przychylniejszą dotychczasową ocenę tej współpracy (rys. 4.32).  
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Rys. 4.32. Prezentacja skłonności przedsiębiorstw do rekomendacji działań  
służących współpracy z nauką (ujęcie skumulowane) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

 

Rys. 4.33. Prezentacja skłonności uczelni do rekomendacji działań  
służących współpracy z przedsiębiorstwami 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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W ocenie uczelni większe skumulowane wartości łączne odnoszą się do rekomendacji 
negatywnej, co wskazuje na ogólnie mniej od biznesu pozytywną ocenę dotychczasowej 
współpracy (rys. 4.33). Na uwagę zasługuje bardzo duży po obu stronach, tj. nauki i bizne-
su, odsetek odpowiedzi biernych tzn. rekomendacji biernej, czyli braku zdania na temat reko-
mendacji. W przypadku biznesu skumulowana wartość jest wyższa niż w przypadku nauki, 
co wskazuje na większe spolaryzowanie opinii przedstawicieli uczelni na temat dotychczaso-
wej współpracy, ale też na prezentację kredytu zaufania dla przyszłości współpracy nauka–
biznes po stronie przedsiębiorstw. 

W dalszym ciągu analizując wskazania dotyczące rekomendacji współpracy ciekawa 
wydaje się również różnica w odpowiedziach interesariuszy obu sektorów według rodzaju 
dotychczas prowadzonej współpracy. Zdecydowanie bardziej pozytywne oceny dotyczące 
togo, że warto podejmować współpracę z drugą stroną prezentują interesariusze uczelni, 
którzy dotychczas prowadzili wspólne działania w zakresie badawczo-rozwojowym. Ci spo-
śród przedstawicieli uczelni, którzy współpracowali w zakresie działalności edukacyjno- 
-dydaktycznej, są w większym stopniu skłonni do negatywnej rekomendacji współpracy na 
polu edukacji i dydaktyki. Ogólna analiza wskazuje na ogólną pozytywną ocenę dotychcza-
sowej współpracy, która stanowi obraz wskazań dotyczących rekomendacji takich działań. 
Natomiast, w zdecydowanie dużym stopniu to właśnie przedstawicieli biznesu powinna za-
interesować kwestia niejednoznaczności i niezbyt optymistycznej oceny współpracy w za-
kresie edukacyjno-szkoleniowym.  

Chociaż w kwestii rekomendowania współpracy zdania nie wydają się w pełni jednozna-
czne po stronie nauki, to już ocena własna w zakresie zamierzeń na przyszłość jest dość jedno-
znaczna. Zarówno po stronie biznesu, jak i nauki istnieje silna pozytywna skłonność do zwięk-
szania poziomu współpracy, jak i do podtrzymywania istniejących relacji (rys. 4.34 i 4.35). 

 
Rys. 4.34. Ocena interesariuszy uczelni  

w zakresie przyszłej własnej współpracy z biznesem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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Rys. 4.35. Ocena interesariuszy biznesu  
w zakresie przyszłej własnej współpracy z uczelniami 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 

Aż 67% respondentów ze strony przedsiębiorstw zdeklarowana jest do rozwoju współ-
pracy z uczelniami, ok. 31% respondentów reprezentujących przedsiębiorstwa zamierza 
podtrzymywać istniejące relacje. Skłonność o charakterze negatywnym, tj. do zmniejszania 
poziomu współpracy deklaruje zaledwie 2% respondentów. Bardzo podobne tendencje są 
reprezentowane przez przedstawicieli nauki. Jeszcze więcej niż w biznesie bo ponad 76% 
odpowiedzi dotyczyło deklarowanego wzrostu poziomu współpracy. Prawie 23% odpowie-
dzi wskazuje na chęć podtrzymywania istniejących relacji, a znikoma część odpowiedzi, bo 
zaledwie 0,3% wykazała motywację negatywną tzn. odpowiedziało że planuje zmniejszenie 
poziomu współpracy. 

Praktycznie znikomy odsetek interesariuszy wewnętrznych zarówno po stronie bizne-
su, jak i po stronie nauki deklaruje zmniejszenie poziomu współpracy. Tym samym można 
udzielić pozytywnej odpowiedzi na pytania: 

B.2. Czy interesariusze wewnętrzni UBR dążą do zwiększania poziomu wzajemnych 
relacji, które mają w efekcie doprowadzić do powstania więzi o charakterze for-
malnym? 

C.3. Czy cykl relacyjny ma tendencję podtrzymującą tzn. nie do kończenia relacji ale 
do ich wzmacniania i utrzymywania? 

Interesariusze są zainteresowani utrzymywaniem relacji, co wskazuje na pozytywne ocze-
kiwania, jakie dotyczą efektów relacji. Z pozytywnymi rezultatami odpowiedzi dotyczących 
planowania perspektywicznego w odniesieniu do współpracy biznesu z nauką i vice-versa, 
związane są również odpowiedzi dotyczące rekomendowania współpracy. Pozytywne reko-
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mendowania współpracy, szczególnie ze strony biznesu wobec nauki pozwala dodatkowo 
wykazać i potwierdzić skłonność do wydłużania cyklu relacyjnego, ale też do jego kształ-
towania. Można tą tendencję podtrzymującą wyjaśnić istnieniem rodzaju kredytu zaufania, 
a także skłonnością do oczekiwania pojawienia się u partnera zasobów, do których dostęp 
mógłby doprowadzić do zwiększenia wartości własnej oferowanych produktów i usług czy 
to biznesowych, czy też edukacyjnych, szkoleniowych, ale też badawczych. Perspektywa mo-
żliwości dostępu do zasobów, jeżeli będzie uświadomiona, może pozytywnie wpłynąć na prze-
dłużenie relacji i jej wzmocnienie. Jednakże, aby do tego doszło, konieczna jest mobilizacja 
zasobów własnych, która zarówno po stronie biznesu, jak też uczelni, może być realizowa-
na już na poziomie kierownictwa. Kontekst czasowy powoduje, że często ludzie, którzy ini-
cjowali współpracę, zmieniają organizację, odchodzą z organizacji, ew. zmieniają charakter 
własnych aktywności w organizacji macierzystej. Z tego względu celowi utrzymania pozio-
mu wzajemnego zaangażowania może przysłużyć się element formalizacji zależności. Różny 
może być poziom formalizacji, o którym zdecydować może zasadność do jakiego stopnia 
formalizmu należy się posunąć. Niejednokrotnie formalizacja może nastąpić wcześniej na-
wet w momencie inicjowania stosunków zależnościowych. Niemniej jednak formalizacja może 
wynikać z konieczności, jak też może służyć przywróceniu dynamiki w zależnościach. Na ry-
sunku 4.36 zaprezentowano odpowiedzi kierownictwa uczelni dotyczące kwestii tego, do jakie-
go stopnia wskazane elementy występują w reprezentowanych przez nich uczelniach. 

W pierwszej kolejności wymienione było aktywnie działające kierownictwo, w zakre-
sie współpracy z biznesem. Na kolejnym miejscu wskazano istnienie starannie określonej 
misji lub wizji dotyczącej współpracy z biznesem, potem kolejno strategia wspieranie współ-
pracy, skoordynowane podejście komunikacyjne oraz włączanie do kryteriów rekrutacyj-
nych przyszłych naukowców doświadczenia zawodowego. Choć wymienione powyżej zmienne 
były oceniane najwyżej (pow. 5.0), warto również zwrócić uwagę na odpowiedzi, które 
wskazują na powstałe zmienne, czyli te o najmniejszej skali występowania na uczelniach. 
Każdą z wymienionych zmiennych można określić jako odwołującą się do instytucjonalizo-
wania zależności, choćby z racji tego, że decyzje w zakresie objętym wymienionymi zmien-
nymi zapadają na szczeblu kierowniczym, mają charakter nadany odgórnie.  

Biorąc z kolei do porównania sytuację w przedsiębiorstwach (rys. 4.37) rzuca się w oczy 
niewielka ogólna skala występowania czynników o charakterze formalizującym. Nieco po-
wyżej 40% przedsiębiorców zdeklarowało prowadzenie na uczelniach wykładów, prezenta-
cji, bądź mentoringu i jest to zmienna o największej skali występowania, jaką wskazali res-
pondenci przedsiębiorcy. W nieco mniejszej liczbie przedsiębiorstw krajowych kierow-
nictwo najwyższego szczebla jest zaangażowane w działania mające na celu współpracę  
z uczelniami, jeszcze mniejszy odsetek przedsiębiorstw posiada wśród kierownictwa osoby, 
które są za taką współpracę odpowiedzialne, czyli w swoich obowiązkach mają formalnie 
wskazane czynności, odpowiadające realizacji strategii współpracy z nauką. Praktycznie taki 
sam odsetek odpowiedzi wskazuje na posiadanie strategii współpracy z uczelniami. Nie-
wielkiemu odsetkowi przedsiębiorstw, deklarującemu istnienie zmiennych wskazujących 
istnienie zmiennych wskazujących na sformalizowane zależności odpowiada również nie-
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wielka skala współpracy z uczelniami na poziomie krajowym, a jednocześnie wysoki od-
setek rekomendacji pozytywnych dotyczących podejmowania współpracy. Jednocześnie 
materialno-finansowy charakter zmiennych wpływających negatywnie na rozwój relacji po-
zwala na potwierdzenie istnienia wpływu zmiennych o charakterystyce formalizującej na 
kształtowanie współpracy naukowo-biznesowej. Stanowi to o możliwości udzielenia po-
zytywnej odpowiedzi na pytanie 

C.1. Czy na kształtowanie i podtrzymywanie więzi ma wpływ ich formalizacja? 

 

Rys. 4.36. Istnienie po stronie uczelni czynników  
o charakterze strategicznym, wspierających współpracę –  

odsetek uczelni, gdzie mechanizmy istnieją w ocenie decydentów uczelni 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu UBC 
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Rys. 4.37. Istnienie po stronie biznesu czynników wspierających współpracę –  
odsetek firm, gdzie mechanizmy istnieją 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania UBC 
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4.5. Podsumowanie 

W badaniu europejskim dotyczącym współpracy nauki i biznesu (UB) wzięło udział łącz-
nie 33 krajów, w których poddano analizie stan istniejącej współpracy naukowo-biznesowej. 
Ogólną ocenę stanu współpracy w Polsce należy uznać za dalece niewystarczającą. W świetle 
odpowiedzi reprezentantów dwóch analizowanych sektorów, tj. uczelni i biznesu, istnieje 
niewielka dysproporcja w tym względzie tzn. nieznacznie bardziej optymistyczni są przed-
siębiorcy. Z racji objęcia badaniem podmiotów biznesowych oraz uczelnianych każdej wiel-
kości (od mikrofirm do dużych przedsiębiorstw i od niewielkich jednostek naukowych do 
dużych ponadpięćdziesięciotysięcznych uniwersytetów) wyniki stanowią istotny ilościowo 
i jakościowo pogląd na temat poziomu kooperacji krajowej uczelni z biznesem. W wynikach 
badań empirycznych nie odniesiono się do sytuacji europejskiej, ale stanowią one zaktuali-
zowany obraz stagnacji w zakresie stanu współpracy UB. 

O współpracy nauki z biznesem można stwierdzić, że ciągle jest ona, w perspektywie 
krajowej, na etapie początkowym. Wśród kadry akademickiej coraz wyraźniejsza staje się 
świadomość potrzeby zmian w kierunku zachowań przedsiębiorczych kadry, studentów, władz. 
Przedsiębiorcy z kolei, w szczególności jeżeli chodzi o duże firmy, podejmują ostrożną współ-
pracę z uczelniami, polegającą m.in. na zlecaniu ekspertyz, diagnozowania sytuacji gospodar-
czej, przygotowywaniu nowych rozwiązań310. 

Wymiar geograficzny omawianej współpracy międzysektorowej ma w dalszym ciągu 
duże znaczenie. Bliskość geograficzna jest tożsama z wyższym poziomem współpracy. Nie-
pokojącym jest fakt szczątkowej współpracy w wymiarze zagranicznym i dotyczy to zarów-
no uczelni, jak też biznesu. Równie niepokojący jest niski odsetek współpracy w wymiarze 
ilościowym: tylko 6% uczelni prowadzi współpracę z ponad 10 partnerami biznesowymi  
i tylko 16% przedsiębiorstw z taką samą liczbą uczelni. Choć wskazywanych niepokojących 
czynników opisujących stan współpracy jest więcej, to za najsłabsze ogniwa uznano przed-
siębiorczość studencką, akademicką, dzielenie zasobów oraz zarządzanie (governance). 
Ważne dla utrzymywania zależności uznano praktyki i staże studenckie w przedsiębiorstwach, 
choć sami studenci znajdują się praktycznie na końcu szeregu, jeżeli chodzi o inicjowanie 
współpracy. 

Charakterystyka zmiennych opisujących poziom współpracy pozwala m.in. na wyod-
rębnienie faz kształtowania się zależności UB. W fazie inicjacyjnej zależności pierwsze in-
terakcje są najczęściej po stronie zarówno przedstawicieli biznesu, jak też uczelni. Własna 
aktywność inicjacyjna jest podkreślana najbardziej. Wiele do życzenia pozostawia się po-
średnikom zewnętrznym współpracy, takim jak np. agencje regionalne, natomiast zaanga-
żowanie rządu jest oceniane pozytywnie zarówno przez jedną, jak i drugą analizowaną stro-
nę UBR (uczelniano-biznesowych relacji). Zmienne o najsilniejszej charakterystyce wpły-
wu na inicjowanie współpracy to zmienne osobowe, co znajduje również wyraz we wcześniej 
                                                           
 310 Makieła Z. (2014), Pozycjonowanie ośrodka akademickiego w budowaniu regionów wiedzy, [w:] Stachowicz J., 

Nowicka-Skowron M., Voronina L. A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk 
o zarządzaniu. Dom Organizatora, Lublin–Toruń, s. 186. 



analizowanych rozważaniach literaturowych. Reasumując fazę inicjowania, w odwołaniu do 
analiz literaturowych można stwierdzić, że inicjowanie oraz realizacja relacji międzyor-
ganizacyjnych stanowi dla organizacji imperatyw jej funkcjonowania tzn. bez tworze-
nia powiązań organizacja nie jest w stanie funkcjonować. Z kolei rozwój relacji aż do mo-
mentu utworzenia więzi wpływa na budowanie kapitału organizacji. 

Relacje zawiązane i zawiązywane mogą podlegać wzmacnianiu (faza rozwoju), albo 
osłabianiu (faza schyłku), w każdym razie zarówno biznes, jak też nauka prezentują opty-
mistyczne, ale również ambicjonalne podejście do budowania kapitału relacji i podtrzymy-
wania istniejących już powiązań. Zmienne dotyczące stymulacji rozwoju różnią się od zmien-
nych osłabiających związki, różna też jest ich charakterystyka. Pozwala to na udzielenie po-
zytywnej odpowiedzi na większość pytań badawczych, jakie zostały sformułowane w pracy. 
Jedno z pytań badawczych, na które można udzielić jedynie częściowo pozytywnej odpo-
wiedzi dotyczy kwestii posiadania przez każdą ze stron odpowiedniego potencjału dla wzmac-
niania zależności. Z analizy wyników badania można wywnioskować, iż udzielenie pozytyw-
nej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie jest możliwe jedynie w odniesieniu do kapi-
tału ludzkiego oraz niematerialnego. Własna ocena potencjału materialno-finansowego nie 
jest już tak optymistyczna. Możliwe jest do podsumowania fazy drugiej skonstatowanie,  
w odniesieniu do kwestii zwiększania poziomu przedsiębiorczości uczelni, iż poziom otwar-
tości uczelni na otoczenie biznesowe zależy od ilości i siły więzi łączących uczelnie z biz-
nesem. 

Optymistycznie nastraja ocena planowanej przyszłej współpracy, w której w zdecydo-
wanej większości tak uczelnie, jak też przedsiębiorstwa zamierzają zwiększyć poziom rela-
cji. Instrumentem służącym podtrzymywaniu związków może z kolei być formalizowanie 
relacji, za które odpowiadają osoby kierujące organizacjami. Równie optymistycznym może 
być założenie, iż zarówno strona uczelniana, jak też strona biznesowa posiadają odpowiedni 
kapitał relacyjny do tworzenia długoterminowych, korzystnych dla stron więzi. Natomiast czyn-
niki mające wpływ na inicjowanie powiązań nauka–biznes różnią się od czynników, które 
te relacje wzmacniają i prowadzą do tworzenia więzi. 
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 Zakończenie 

Głównym celem pracy było uzupełnienie luki poznawczej w zakresie kształtowania się 
zależności pomiędzy uczelniami a biznesem w wymiarze krajowym oraz sformułowanie wy-
tycznych w zakresie polityki ich kształtowania. Z kolei cele cząstkowe dotyczyły uzupeł-
nienia luki poznawczej w odniesieniu do zmiennych, które wpływają na kształtowanie 
zależności w poszczególnych fazach procesu kształtowania się zależności, tj. inicjowanie, 
rozwój i wzmacnianie, ale też osłabianie i schyłek zależności. Realizacji celów pracy słu-
żyło m.in. sformułowanie pytań badawczych, odniesienie się do występujących w literatu-
rze pojęć zależności, interakcji, relacji, więzi, powiązań i związków w sposób służący za-
prezentowaniu cyklu relacyjnego. Ponadto przeprowadzono analizę badań literaturowych, 
aktów prawnych, własnych doświadczeń oraz wyników badań empirycznych. W rezultacie 
przeprowadzenia analiz pod kątem próby uzyskania odpowiedzi w jak najpełniejszym za-
kresie poznawczym objętym celami oraz pytaniami badawczymi, powstała niniejsza roz-
prawa, zatytułowana „Więzi relacyjne uczelni z biznesem”. Jako więzi sieciowe definiuje 
się zależności pomiędzy podmiotami tworzącymi sieci311, w ramach których następuje 
wymiana informacji oraz przepływów materialnych. Tytułowe więzi relacyjne odnoszą się 
zarazem do inicjowania, rozwijania, ale też osłabiania zależności dwóch kluczowych akto-
rów gospodarczych w procesie tworzenia i adaptacji rozwiązań innowacyjnych, tzn. uczelni 
i biznesu. Postrzeganie zależności w kontekście cyklu relacyjnego pozwala na wyodrębnie-
nie faz kształtowania się zależności, daje także możliwości nowego spojrzenia na badanie 
kapitału społecznego organizacji, jak też analizy interesariuszy. 

Z rezultatów przeprowadzonych analiz wynika, iż możliwe jest wyodrębnienie etapów 
kształtowania się zależności i relacji naukowo-biznesowych, a także wskazanie, że zmienne 
charakteryzujące poszczególne etapy można opisać przyjętą charakterystyką materialno- 
-finansową, niematerialną oraz osobową. Na każdym etapie kształtowania się zależności 
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MŚP w dotychczasowych badaniach empirycznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu „Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw”, nr 359, 
s. 65–72. 
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zmienne o wskazanej charakterystyce mają inny poziom istotności. Poszczególne fazy, 
w których związki naukowo-biznesowe się znajdują są osadzone w czasie i przestrzeni geo-
graficznej i posiadają swoistą charakterystykę, którą można opisać poziomem indywiduali-
zacji, wzajemności i formalizacji. Chęci podtrzymywania zależności są reprezentowane przez 
obie strony. Poniżej zaprezentowana została podsumowująca analiza poszczególnych faz 
w odniesieniu do analiz teoretyczno-empirycznych. 

Z rezultatów badań wynikają następujące bezpośrednie nawiązania do pytań badawczych: 
A.1. Tworzenie relacji nauki i biznesu następuje na etapie interakcji osobistych i jest ini-

cjowane zazwyczaj przez interesariuszy indywidualnych. 
A.2. Zależności nauki i biznesu, realizowane są na poziomie indywidualnych powiązań 

grup interesariuszy. 
B.1. Na rozwój zależności i tworzenie więzi UBI wpływ ma poziom relacji. 
B.2. Interesariusze wewnętrzni UBR dążą do zwiększania poziomu wzajemnych relacji, 

które mają w efekcie doprowadzić do powstania więzi o charakterze formalnym. 
B.3. Zarówno strona uczelniana, jak też strona biznesowa posiadają odpowiedni potencjał 

osobowy do wzmacniania wzajemnych zależności, jednakże nie posiadają odpowied-
niego potencjału materialno-finansowego oraz niematerialnego. 

B.4. Na wzmacnianie zależności nauka–biznes wpływa posiadany po obu stronach potencjał 
materialno-finansowy, niematerialny oraz ludzki. 

C.1. Na kształtowanie i podtrzymywanie więzi ma wpływ ich formalizacja. 
C.2. Na osłabianie zależności nauka–biznes nie mają wpływu przede wszystkim czyn-

niki natury ludzkiej. 
C.3. Cykl relacyjny ma tendencję podtrzymującą tzn. nie do kończenia relacji ale do ich 

wzmacniania i utrzymywania. 

Indywidualizacja relacji wynika z poziomu osobistego udziału w związku zależności  
z drugą stroną. Inicjacja współpracy, czyli etap tworzenia związku odpowiada zazwyczaj du-
żej osobistej ingerencji aktorów współpracy. Może to być działanie bardziej lub mniej dwu-
stronne, a także w bardziej lub mniejszej mierze opierające się o formy proceduralne. Nie-
mniej ten etap zależności jest najsilniej wyznaczony przez indywidualizm i wymiar osobo-
wy, który podkreśla znaczenie interesariuszy indywidualnych. 

Celem współpracy interesariuszy jest osiąganie korzyści, które w zależności od misji  
i specyfiki tworzących sieci organizacji, są zróżnicowane i posiadają różnorodną naturę, np. 
biznesowe, społeczne, naukowe, jak też obywatelsko-społeczne. Jeżeli organizacje, zrze-
szające się w sieci posiadają bardzo zbieżne cele np. cel edukacyjny to tworzone sieci mają 
charakter jednorodny – może następować i następuje konsolidacja np. uniwersytetów. Im 
więcej takich jednostek zlokalizowanych jest geograficznie w bezpośredniej bliskości tym 
perspektywa współpracy będzie bardziej sprzyjająca. Uczelnie łączą się w sieci o zasięgu 
regionalnym, krajowym, a także ponadkrajowym. Podobna perspektywa oddziaływania wy-
stępuje w przypadku klastrów, które stanowią przykład sieci o różnorodnej strukturze inte-
resariuszy, tj. zrzeszające się organizacje reprezentują różne sektory gospodarki (uczelnie, 
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NGO, biznes, administracja publiczna). Klastry to rodzaj sieci o charakterze regionalnym, 
organizacje które się zrzeszają, charakteryzuje bliskość lokalizacji geograficznej. Tworze-
nie klastrów warunkowane jest podobnym celem oczekiwanych przez partnerów korzyści. 
Klastry społeczne charakteryzują się ukierunkowaniem na osiąganie celów o naturze spo-
łecznej, dla osiągania ogólnie pojętego dobra społecznego. Sieciowanie regionalne pomaga 
w podnoszeniu regionalnej konkurencyjności poprzez zintensyfikowanie procesów innowa-
cyjnych. Uniwersytety jako interesariusze charakteryzujący się zasobami materialnymi  
i przede wszystkim niematerialnymi o wysokim potencjale generowania wiedzy, stanowią 
kluczowe ogniwo w procesach podnoszenia innowacyjności. Uniwersytety podnoszą inno-
wacyjność zarówno w sferze biznesowej, jak też przemysłu. W regionach o mniejszym po-
ziomie zurbanizowania uniwersytety regionalne charakteryzuje mniejszy potencjał w zakre-
sie kapitału społecznego. W celu poprawy relacji na styku nauka–biznes, a także mając na 
celu ogólnie pojętą sferę innowacyjności, możliwe jest funkcjonowanie firm usługowych 
wspierających dynamikę innowacyjną, tzw. KIBS, które zaliczyć należy do grona ważnych 
regionalnych interesariuszy. Ważne jest to, że nierzadko procesy relacyjne pomiędzy inte-
resariuszami niekoniecznie posiadają granice działalności regionalnej, które to granice są 
definiowane urzędowo. Charakterystyka regionalna w procesach innowacyjnych posiada wy-
miar geograficzny, ale nie jest on ograniczony regionalnie w pojmowaniu regionu zgodnie  
z ustalonymi administracyjnymi i regionalnymi granicami. O minimalizacji ryzyka współ-
pracy z jednostkami B+R nie świadczy jedynie bliskość geograficzna, ale również charak-
terystyka partnera uniwersyteckiego czy też zbieżność/bliskość organizacyjna jaka charak-
teryzuje potencjalnych partnerów. Kwestia poziomu istotności każdego z kryteriów podję-
cia współpracy stanowić może cel badawczy, warto jednocześnie mieć na uwadze istotny 
aspekt internacjonalizacji, jaki dotyczy aktualnie m.in. krajowych aktorów procesów inno-
wacyjnych. Za główny cel internacjonalizacji można uznać dostęp do nowej wiedzy, nowych 
rynków zbytu, nowych partnerów, nowej siły roboczej, nierzadko bardziej konkurencyjnej, 
przynajmniej jeżeli wziąć pod uwagę koszty pracy312. 

Jak wskazuje Romanowska313, kluczowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw z sek-
tora High-Tech posiada strategia umiędzynarodowienia. Dzięki internacjonalizacji bowiem 
można m.in. pozyskiwać nowe źródła wiedzy i innowacji, a w sferze działalności badawczo- 
-rozwojowej możliwe jest tworzenie międzynarodowych aliansów technologicznych w formie 
konsorcjów i sieci, co daje mniej zaangażowanym przedsiębiorstwom dostęp do wiedzy i więk-
sze możliwości konkurowania. Przedsiębiorstwa te cechuje wyższa dynamika procesów inno-
wacyjnych a jednocześnie większa skłonność do kooperacji oraz koopetycji314. Zwiększona 
innowacyjność jest w przedsiębiorstwach krajowych HT osiągana m.in poprzez osiągnięcie 
większego poziomu efektywności z posiadanych zasobów oraz efektywniejszego kosztowo 
pozyskania źródeł innowacji z racji właśnie strategii, które odnoszą się do współdziałania. 
                                                           
 312 Na podstawie Kozioł-Nadolna K., (2017), Motywy i modele internacjonalizacji działalności badawczo-roz-

wojowej przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr 7, s. 357, ss. 356–366. 
 313 Romanowska M. (2018), Strategie przedsiębiorstw w sektorach wysokiej techniki. Promotio doctoris honoris 

causa. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. 
 314 Ibidem. 
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Rys. Z.1. Krajowy i międzynarodowy wymiar internacjonalizacji  
działalności badawczo-rozwojowej 

Źródło: Na podst. Kozioł-Nadolna K. (2017), Motywy i modele internacjonalizacji  
działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr 7, s. 357, ss. 356–366 

W kolejnym etapie, gdy relacja jest już osadzona w czasie i miejscu i podlega różno-
rodnym mechanizmom wpływu, na znaczeniu zyskuje poziom dwustronności zależności. 
Mniejsze znaczenie ma w tym momencie czynnik indywidualizacji, z racji tego, że strony 
się znają i kwestia możliwości rozwojowych stanowi wypadkową możliwych do uzyskania 
przez obie strony korzyści. Im te postrzegane korzyści będą się wydawać bardziej realne  
i możliwe do uzyskania, tym stronom będzie w większym stopniu zależało na podtrzymywa-
niu zależności. Zmienna wzajemności ma dla etapu rozwoju współpracy wiodące znaczenie. 

Relacje, które są we właściwy sposób zarządzane tzn. ukierunkowane poszukiwaniem 
korzyści, bazując na możliwych do zaoferowania przez drugą stronę zasobach o charakterze 
osobowym, materialno-finansowym oraz niematerialnym, można zdefiniować jako więzi. Na 
tym etapie można dopatrzyć się już procesowości w zarządzaniu relacjami, gdyż osiągane 
w wyniku realizacji współpracy efekty mogą podlegać analizie, ocenie i można je również 
maksymalizować pod warunkiem dostępu do zasobów partnerskich dających możliwość 
zwiększania wartości. Jeżeli jednak poziom wzajemności będzie podlegał zbyt dużym róż-
nicom po stronie partnerów, siła więzi również będzie się zmniejszać.  

Zrównoważoność (sustainability) i niejako zbilansowanie w dostępie i udostępnianiu 
nie dotyczy wyłącznie zasobów. Wzajemność może również dotyczyć oczekiwań związanych 
z ponoszonym ryzykiem wspólnych działań, a także z innym rodzajem odpowiedzialności, 
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której przyjęcia i w której partycypacji oczekuje się od solidnego partnera. Zagwarantowanie 
przez współpracujące strony tak uzyskania dostępu, jak też udostępnienia zasobów, tworzy 
odpowiedni budujący klimat do kontynuacji współpracy i zacieśnienia więzi. Siła powiązań 
to wyróżnik poziomu wzajemności relacji oraz odniesionych korzyści wynikających z relacji. 

Na siłę powiązań ma wpływ zaufanie, lojalność, a także rodzaj wiedzy podlegającej 
wymianie. Im wiedza jest bardziej specjalistyczna i adekwatna do oczekiwań partnerów tym 
silniejsze więzi pomiędzy tymi partnerami. Wzajemność relacji rośnie wraz ze wzrostem za-
ufania, lojalności, a także korzyści, które partnerzy odnoszą z racji kooperacji. 

Jedną z determinant wydłużenia pozytywnej i korzystnej relacji z danym partnerem 
jest uzyskanie i podtrzymanie lojalności. Metody czy techniki do tego służące jeżeli mowa  
o partnerach instytucjonalnych to gratyfikacje finansowe, ale także pozafinansowe. Jeżeli 
chodzi o bodźce finansowe, można do nich zaliczyć m.in.: 
– premie, 
– gratisowe upominki, 
– konkursy i loterie, 

Z kolei do bodźców pozaekonomicznych można zaliczyć: 
– informatory 
– biuletyny, 
– imprezy okolicznościowe, 
– infolinię. 

Nie bez znaczenia jednak pozostają również słabe więzi, które dotyczą wiedzy prostej, 
jej upowszechnienia. Umożliwiają bowiem nawiązywanie nowych kontaktów i relacji, pro-
wadzą do rozwoju organizacji. Biznesowo-uczelniana wzajemność relacyjna zależy zarówno 
od instytucjonalnych korzyści, jakie wynikają z realizowanej współpracy, jak też od korzyści 
indywidualnych interesariuszy, którzy inicjują, wzmacniają i utrzymują relacje. Przedmio-
tem współpracy jest udostępnianie i pozyskiwanie wiedzy, edukacji, informacji, a także in-
nych zasobów pozostających do dyspozycji biznesu i nauki. 

Istnieje pozytywny efekt kredytu zaufania, który wynika ze stworzonych więzi. Strony 
uważają bowiem, że pomimo różnego poziomu szacowania wzajemności efektów korzyści, 
możliwe jest uzyskanie od partnera efektów oczekiwanych do procesu tworzenia wartości  
z zasobów. Ta tendencja podtrzymująca stanowi potwierdzenie istnienia kolejnej fazy za-
leżności, kiedy to większego znaczenia nabierają bariery współpracy. Trudne do dostrzeże-
nia wydają się oczekiwane do uzyskania korzyści z zasobów partnera, co może doprowa-
dzić do zamrożenia związków zależnościowych albo w efekcie przedłużającego się czasu 
braku efektów ze współpracy do rozpadu związków. Perspektywa dostrzeżenia korzyści ze 
współpracy oraz kredyt zaufania mają wpływ na podtrzymanie relacji tyle że o zmniej-
szającej się sile oddziaływania. 

Poziom siły więzi i zależności wzajemnych interakcji będzie zależał od tego, do ja-
kiego stopnia satysfakcja z osiągniętych korzyści będzie zrównoważona tak dla biznesu, jak 
też uczelni.  
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Można wyróżnić cztery rodzaje interakcji pomiędzy uczelnią a biznesem. 
1. Interakcje wynikające z finansowych przesłanek strategii uczelni oraz pasywnych stra-

tegii przedsiębiorstw, które mają formę usług z przepływem wiedzy, głównie z uniwer-
sytetu do przedsiębiorstwa. Przykładami mogą być: doradztwo, kontrakty, testowania. Ten 
rodzaj interakcji w głównej mierze przynosi korzyści przedsiębiorstwu, z ryzykiem dla 
projektu wiedzy realizowanego przez uniwersytet ze względu na adekwatność wiedzy; 

2. Interakcje wynikające z merytorycznych strategii uczelni oraz proaktywnych strategii 
przedsiębiorstw przybierają formę bardziej dwukierunkową. Wiedza przepływa zarów-
no od uczelni do biznesu, jak i z biznesu do uczelni. Występuje duży potencjał wza-
jemnego uczenia się, poprzez wspólne projekty badawczo-rozwojowe lub sieci służące 
osiąganiu wzajemnych korzyści; 

3. Tradycyjne formy interakcji wynikają z imperatywów merytorycznych uczelni oraz 
pasywnych strategii firm z pośrednim przepływem wiedzy do przemysłu, jednak silnie 
ukierunkowane przez funkcje akademickie, takie jak zatrudnienie absolwentów, konferen-
cje i publikacje, przepływy finansowe z firm w celu wspierania funkcji akademickich; 

4. Wreszcie tzw. komercjalizacyjne formy interakcji, które wynikają z finansowych i przed-
siębiorczych strategii uczelni oraz proaktywnych strategii firm, znajdujące wyraz w two-
rzeniu przedsiębiorstw odpryskowych a także inkubatorów. Wynikają one w decydują-
cych momentach decyzyjnych bezpośrednich interakcji osobowych. Komercjalizacyj-
na forma interakcji charakteryzuje się pozytywnym finansowym działaniem jeżeli cho-
dzi o uczelnię, ale jednocześnie może stwarzać ryzyko dla uczelnianych funkcji dydak-
tycznych oraz badawczych w znaczeniu statutowym315. 

Relacje, jakie mają miejsce pomiędzy partnerami, mogą być mniej lub bardziej sformali-
zowane. Sieci można rozumieć jako luźne międzyorganizacyjne powiązania o różnym stopniu 
intensyfikacji kontaktów, a także o różnym poziomie zależności, a także jako formy po-
wiązań o większym poziomie zinstytucjonalizowania. Kryterium instytucjonalizacji wy-
znacza kwestię formalizacji powiązań. Mogą zatem być zarówno sieci, które definiuje się 
jako nieformalne, jak również te, które stanowią sieci sformalizowane. Do sformalizowa-
nych sposobów współpracy międzyorganizacyjnej zaliczyć można316: 
– grupy kapitałowe, 
– holdingi, 
– spółdzielnie, 
– fuzje,  
– konsorcja, 
– alianse, 
– klastry, 
– sieci. 
                                                           
 315 Kruss G., Kisser M. (2017), Putting university-industry interaction into perspective: a differentiated view from 

inside South African universities. Journal of Technology Transfer, No. 42, p. 884–908, s. 888–889. 
 316 Balicki M., Rojek T. (2017), Struktury sieciowe i klastrowe jako stymulanty rozwoju regionalnego na Pod-

karpaciu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 105–116, s. 105. 
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Podtrzymaniu istniejących zależności sprzyja ich formalizacja, która tym samym, sta-
nowi wyznacznik trzeciej fazy cyklu relacyjnego. Nierzadko za relacje, które podlegać mo-
gą modyfikacjom ze względu na upływający czas, a także zmiany geograficzne, odpowia-
dają inne osoby od tych, które związki zależnościowe zainicjowały. W celu nadania dyna-
miki relacjom i mając na uwadze chęć ich kontynuacji decydenci jednostek większą uwagę 
poświęcają na identyfikację wymiaru materialno-finansowego zależności, co w dość wyraź-
ny sposób wynika z rezultatów badania. 

Niektórzy Autorzy uważają317, że różnorodność instytucjonalnych form współpracy 
między organizacjami wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego kapitału 
społecznego, opierającego się na zaufaniu, lojalności, normach i powiązaniach. Za jedną  
z efektywniejszych metod rozwoju uznaje się tworzenie sieci klastrowych, własnych, na-
stępnie sieci globalnych. Inni uważają zaś, że formalizacja w zakresie kontraktów bizne-
sowych podważa relacje zaufania318, natomiast samo zaufanie zaliczają raczej do kapitału 
organizacyjnego i sytuują równolegle do kapitału społecznego319. Podejmowanie tematyki 
formalizacji powiązań wskazuje na zaufanie jako element wpływający na więzi, a także na 
skłonność do instytucjonalizowania i zabezpieczania zakresu ról i wzajemnych zobowiązań. 
Z kategoryzacją formalizacji wiążą się osobiste kontakty, jakie przedstawiciele poszcze-
gólnych organizacji posiadają. Niejednokrotnie to właśnie od nich rozpoczynają swoją byt-
ność sieci. Kontakty nieformalne mogą istnieć na różnych szczeblach w hierarchii organiza-
cyjnej, a w momencie kiedy więzi międzyorganizacyjne dotyczą decydentów, może dojść do 
formalizacji tych więzi w postaci umowy.  

Poza kwestią instytucjonalizacji, formalizacji relacji, kontakty nieformalne w dalszym 
ciągu wspierają więzi formalne. Formalizacja może pomóc w zabezpieczaniu kwestii wza-
jemnych zobowiązań m.in. w zakresie dostępu do zasobów czy też ich udostępniania. Jest 
to również czynnik mający duży wpływ na podejmowanie działań partnerów na rzecz bu-
dowy sieci. Dostęp do zasobów może służyć podniesieniu własnej pozycji konkurencyjnej 
organizacji i z tego względu cel konkurencyjny uznać można za uniwersalny i podsta-
wowy, jeżeli chodzi o determinanty tworzenia sieci, czyli perspektywy łatwiejszego dostę-
pu do zasobów sieciowych wraz z rosnącą świadomością pogarszania własnej pozycji kon-
kurencyjnej bądź z rosnącą świadomością perspektywy możliwości podniesienia tej konku-
rencyjnej pozycji. 

Kształtowanie się wzajemnych powiązań w sieci realizuje się w różnorodnej struktu-
rze międzyorganizacyjnej. Jednakże kwestia różnorodności interesariuszy uczestniczących 
w sieci wyznacza cele funkcjonowania sieci, a także poziom formalizacji sieci. Im większy 
                                                           
 317 Balicki M., Rojek T. (2017), Struktury sieciowe i klastrowe jako stymulanty rozwoju regionalnego na Pod-

karpaciu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7, s. 105–116. 
 318 Macaulay S. (1963), Non contractual relations in business: A preliminary study. American Sociological Review, 

vol. 28, No. I, pp. 55–67, [za:] Świadek A. (2017), Krajowy System Innowacji. CeDeWu, Warszawa. 
 319 Borowiecki R., Olesiński Z. (2009), Knowledge management in Regional Networks of Inter-Organizational 

relations and the growth of competitiveness of Enterprises, [w:] Global and Regional Challenges for the 21st 

Century Economies (red.) Jaki A., Borowiecki R., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, ss. 143–160, 
s. 147. 
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udział interesariuszy reprezentujących duży formalizm i potrzebę transparentności społecz-
nej tym oczekiwana skłonność do formalizacji sieci będzie wyższa. Udział jednostek admi-
nistracji publicznej w sieciach często wspiera procesy formalizacyjne. Im wątek finansowy 
w takich konsorcjach jest silniej reprezentowany, tym skłonność do formalizacji i jej po-
trzeba większa. Zróżnicowane struktury udziału partnerskiego w sieciach zorientowanych 
innowacyjnie znajduje wyraz w spirali zależności (helix), którą definiuje się jako potrójną 
(triple-helix) lub poczwórną (quadruple-helix). Kwestia formalizacji przy zależnościach spi-
ralnych może też w większym lub mniejszym stopniu być obarczona ryzykiem. Im większy 
udział środków finansowych tym ryzyko większe i większa skłonność do formalizacji. Ana-
lizując powiązania spiralne można również dostrzec rodzaj grawitacji formalizacji, w której 
formalizacja wewnątrz instytucjonalna jednej organizacji może rzutować na podobne me-
chanizmy formalizujące w innych instytucjach. Jest to widoczne choćby w przypadku kon-
sorcjów realizujących przedsięwzięcia publicznie finansowane o dużym stopniu ryzyka fi-
nansowego. Wymogi formalne kształtują tutaj zachowania natury formalnej w instytucjach 
zrzeszonych w konsorcja. 

Formalizacja choć stanowi instrument zabezpieczający, w negatywny sposób wpływa 
na dyseminację wiedzy wewnątrzorganizacyjnej, co z kolei rzutuje na procesy decyzyjne. 
Łatwiejsze dzielenie się wiedzą wspomaga budowę kapitału intelektualnego co w przypad-
ku partycypacyjnego zarządzania pozytywnie wpływa na proces decyzyjny. Wieloosobowe 
podejmowanie decyzji oznacza większe natężenie relacji wewnątrzorganizacyjnych. Zgod-
nie z teorią ekonomizacji funkcji społecznej, gdzie podmiotowość człowieka sprowadza się 
do norm kalkulowalnych, znaczenia w relacjach w wewnątrzorganizacyjnych nabierają stan-
dardy efektywnościowe, również w zakresie zarządzania. Powoduje to, szczególnie w du-
żych organizacjach, wykształcanie się nowych form grup interesariuszy, opartych o siłę relacji 
wpływu decyzyjnego. 

W literaturze jak również w prowadzonych dotychczas badaniach nie stwierdzono do-
wodów na potwierdzenie przekształcania się powiązań nieformalnych w formalne. Zależność 
dotyczące formalizacji sieci są związane z urbanizacją: mniejsze przedsiębiorstwa są bar-
dziej zainteresowane rozwojem nieformalnej sieci powiązań320. Może temu przeczyć zasada 
formalizacji relacji interpersonalnych, jakie łączą osoby z organizacji z osobami spoza niej. 
Chodzi o wpływ bliskości relacyjnych o charakterze pozazawodowym i ich zamianę w rela-
cje zawodowe, profesjonalne. Rodzaj formalizacji relacji, jaki w tym przypadku ma miejsce, 
często opiera się na czynniku zaufania, jednakże równie często ma społecznie negatywny 
wydźwięk, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiar krajowy. Dotyczy sytuacji, gdzie w struk-
turach o wysoce sformalizowanej naturze powiązań, szczególnie społecznie transparent-
nych, dochodzi do splecenia powiązań pozaformalnych, co zaburza specyfikę funkcjonowa-
nia struktur interesariuszy organizacji, traktujących budowanie konkurencyjnej pozycji or-
ganizacji na filarach instancjonalnych. 

                                                           
 320 Kingsley G., Malecki E.J. (2004), Networking or competitiveness, Small Business Economics, No. 1. 
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Zaprezentowane rozważania dotyczące cyklu relacyjnego, obrazującego kształtowanie 
się relacji w szczególności w odniesieniu i na podstawie zależności zachodzących pomię-
dzy uczelniami a biznesem stwarzają podwaliny dla dalszych badań. Mając na uwadze per-
spektywy rozwoju gospodarki sieciowej, a także gospodarki współdzielenia321, znaczenie 
networkingu oraz strategii procesowego projektowania polityki innowacyjności otwartej  
w organizacjach322, istotnego znaczenia nabiera kwestia zidentyfikowania krajowego poten-
cjału relacyjnego zarówno w odniesieniu do uczelni, jak też biznesu. W zakresie rekomen-
dacji dla decydentów ważna jest ocena stanu tego kapitału, a także możliwości jego roz-
woju, pozwoliłoby to bowiem na wykorzystanie zaprezentowanego w niniejszej pozycji 
materiału tematycznego do budowy krajowej mapy potencjału relacyjnego. Wyodrębnienie 
faz kształtowania się poziomu zależności to również możliwość usystematyzowania istnie-
jących w organizacjach metod zarządzania wiedzą w procesach tworzenia innowacji otwar-
tych. Zarządzanie relacjami stanowi kolejny blok problematyczny, w ramach którego za-
proponowany w pracy cykl relacyjny powinien znaleźć zastosowanie. Cykl relacji oraz ich 
podział może także zostać wykorzystany jako element uzupełniający do analizy interesariu-
szy, w której wyodrębnionym grupom interesariuszy można przypisać odpowiedni rodzaj 
oraz poziom zależności, zaprezentowany w rozważaniach w rozprawie (wzajemność, for-
malizacja, zaangażowanie osobowe). Wreszcie ściślejszym analizom można poddać kwe-
stie budowania strategii rozwoju organizacji, mając na uwadze odniesienie do interesariu-
szy i stanu zależności, jaki organizacja z nimi posiada.  

Na rysunku Z.2 zaprezentowano możliwy zakres problemowy do dalszych badań nad 
zarządzaniem relacjami i kapitałem społecznym organizacji. 

 
 
 

                                                           
 321 Miśkiewicz R. (2018), Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. TNOiK „Dom 

Organizatora”, Toruń. 
 322 Sopińska A, Dziurski P. (2018), Postawy wobec zarządzania wiedzą w otwartych innowacjach, Przegląd 

Organizacji, nr 7. 
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