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1 Kontekst badania 

Skąd przedsiębiorstwa czerpią innowacje? Część korporacji i dużych firm może pozwolić sobie na 
posiadanie własnych działów badawczych, a małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po 
rozwiązania oferowane przez zewnętrzne podmioty – m.in. uniwersytety, instytuty badawcze, 
jednostki badawczo-rozwojowe, centra naukowo-badawcze a także prywatne jednostki badawcze. 

Ten model współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie 
projektów m.in. w środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału 
inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek. Współpraca ta z założenia wymaga dialogu 
i kreowania relacji między jednostkami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w 
sferze społeczno-gospodarczej. 

Zadania w obszarze komercjalizacji powstającej na uczelni technologii, kształtowanie procesu 
sprzedaży, wdrożenie technologii na rynek lub jakiekolwiek inne działania tworzące warunki do 
transferu technologii wymagają wdrożenia rozwiązań, które w efektywny sposób wspomogą 
promowanie prac naukowo badawczych i docieranie do świadomości potencjalnych odbiorców. 

Jak obecnie prowadzone są takie działania i czy jednostki powoływane przez uczelnie w celu transferu 
do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji wypracowały 
narzędzia promocji wyników badań w gospodarce? W celu odpowiedzi na wyżej postawione pytanie 
Dział Badań i Analiz (DBA)  CZIiTT PW zrealizował badania, w których problem badawczy koncentrował 
się na identyfikacji efektywnych narzędzi promocji wyników badań naukowych do gospodarki. 

Przechodząc od szczegółowego opisu stosowanych narzędzi z perspektywy aktorów tej relacji, 
wykazano, jak złożoną przestrzenią (rozumianą jako organizacja-ludzie-wiedza) jest obszar związany 
z promocją wyników prac badawczo-naukowych w aspekcie komercjalizacji. Ważną częścią projektu 
badawczego jest moduł jakościowy (wywiady eksperckie), który okazał się być kluczowy dla 
wyjaśnienia podjętego problemu. 
Niniejsze badanie stanowi jeden z elementów wspierających realizację prac w Zadaniu 6: 
„Przygotowanie raportu wskazującego efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych 
wdrażanych do gospodarki” w ramach programu DIALOG 0047/2016 „Innowacje w procedurach 
transferu technologii: Nauka-Przemysł”.  
 
Realizacja badań to praca zespołowa. Ważny wkład w projekt badawczy został wniesiony przez Dział 
Komercjalizacji i Transferu Technologii CZIiTT PW  oraz Zespół rektorski ds. promocji wyników badań 
naukowych Politechniki Warszawskiej, w składzie: 
 
1) dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, prorektor ds. studenckich - przewodniczący; 
2) dr inż. arch. Krzysztof Koszewski, Wydział Architektury; 
3) dr hab. inż. Marek Marcinek, Wydział Chemiczny; 
4) dr inż. Roman Grygoruk, Wydział Inżynierii Produkcji; 
5) dr Agnieszka Kamińska, Biuro Rektora; 
6) mgr Urszula Okulska — Deblessem, Biuro ds. Promocji i Informacji; 
7) mgr Agnieszka Kapela, Biuro ds. Promocji i Informacji; 
8) mgr inż. Radosław Kuca, Biuro ds. Promocji i Informacji; 
9) dr Krzysztof Raszplewicz, CZIiTT PW; 
10) mgr Dariusz Parzych, CZIiTT PW; 
11) Tomasz Turzyński, CZIiTT PW. 
 
Autorzy raportu pragną również złożyć podziękowania Magdzie Matysiak (DBA  CZIiTT) za trud 
włożony w korektę i redakcję tekstu. 
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2 Metodyka badania  

2.1 Cele badania  

Głównym celem badania było zdiagnozowanie efektywnych narzędzi promocji wyników badań 
naukowych wdrażanych do gospodarki. 

Cele szczegółowe badania:  

I. Poznanie spektrum metod promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki 
wykorzystywanych przez CTT-y oraz ocena ich efektywności. 

II. Poznanie spektrum metod promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki 
wykorzystywanych przez jednostki PW oraz ocena ich efektywności. 

III. Poznanie organizacyjnych aspektów promocji badań naukowych wdrażanych do gospodarki 
wśród CTT-ów oraz PW. 

IV. Poznanie opinii potencjalnych inwestorów nt. metod promocji wyników badań naukowych 
wdrażanych do gospodarki wykorzystywanych przez CTT-y oraz jednostki PW oraz ocena ich 
efektywności. 

2.2 Przyjęte definicje 

 Content marketing – w teorii marketingu tak zwany marketing treści, czyli strategia polegająca 
na pozyskiwaniu potencjalnych klientów poprzez publikowanie atrakcyjnych i przydatnych 
treści, które zainteresują ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców. W kontekście niniejszego 
raportu będą to przede publikacje w czasopismach naukowych oraz czasopismach 
specjalistycznych. 

 CTT – Centrum Transferu Technologii 

 CRM - (ang. customer relationship management, CRM) – zestaw procedur i narzędzi istotnych 
w zarządzaniu kontaktami z klientami 

 Event marketing - jedno z narzędzi komunikacji marketingowej, polegające na wykorzystaniu 
różnego rodzaju wydarzeń („eventów”) do realizacji celów przedsiębiorstwa. W kontekście 
niniejszego raportu będą to przede wszystkim organizowane konferencje, seminaria czy targi. 

 Innowacja - proces obejmujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, 
powstawaniem wynalazków, a następnie wdrażaniem nowego lub ulepszonego produktu, 
procesu, organizacji, usługi. 

 Klub networkingowy – kluby służące nawiązywaniu kontaktów i utrzymaniu pozytywnych 
relacji w celu wymiany informacji oraz wzajemnego wsparcia w sferze zawodowej. 

 Komercjalizacja – zadania związane z budowaniem modelu biznesowego technologii; 
kształtowanie procesu sprzedaży lub wdrożenia technologii na rynku; spowodowanie, że coś, 
co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostaje sprzedane, 
wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania 
kapitału; budowanie wartości dodanej technologii. 

 LinkedIn – międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach 
zawodowo-biznesowych szczycący się bazą ponad 500 mln osób. 

 NDA – ang. non-disclosure agreement, tj. umowa o poufności. 

 Newsletter – biuletyn elektroniczny rozsyłany regularnie na adresy mailowe, których 
właściciele wyrazili na to zgodę. 

 PACTT – Porozumienie Akademickich Centrów Transferu technologii 

 Pitch Deck – przyjęty w biznesie sposób określania prezentacji swojego pomysłu dla inwestora 

 Potencjalny Inwestor – firma prywatna lub instytucja publiczna, potencjalnie zainteresowana 
współpracą: wspólną inwestycją w technologię lub kupieniem wynalazku (patentu). W tekście 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_marketingowa
https://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja
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używając sformułowania potencjalny inwestor zazwyczaj włączane są instytucje pośredniczące 
takie jak prywatni brokerzy technologii czy fundusze inwestycyjne. 

 Spółka celowa - może być powołana przez jedną lub kilka uczelni. Spółce celowej powierza się 
zarządzania prawami własności przemysłowej należącymi do uczelni w zakresie jej 
komercjalizacji. Ponadto na uczelniach powinien funkcjonować regulamin zarządzania 
prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych. 

 Venture Capital jest specyficzną formą finansowania rozwoju przedsiębiorstw, polegająca na 
zasileniu kapitałowym powstającej lub już istniejącej spółki poprzez objęcie nowej emisji akcji 
lub udziałów. Venture capital najczęściej oferowany jest za pośrednictwem pewnej struktury 
prawnej, zwanej funduszem. To właśnie ta struktura prawna niejako symbolizuje zgromadzony 
kapitał, który jest z kolei zarządzany (inwestowany) przez wynajętych specjalistów – tzw. firmę 
zarządzającą. 
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2.3 Populacja, próba oraz techniki i narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu 

Badając Efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki, 
skupiono się przede wszystkim na dwóch grupach: społeczności akademickiej oraz potencjalnych 
inwestorach, czyli przedstawicielach biznesu. Głównymi informatorami w badaniu stali się 
przedstawiciele jednostek wyspecjalizowanych w promocji wyników badań naukowych do gospodarki, 
czyli centra transferu technologii – CTT. Ich pracownicy, jako osoby doświadczone w pracy w tej 
dziedzinie, były ważnym źródłem informacji na temat skuteczności lub braku skuteczności różnych 
mechanizmów obecnych na styku nauki i biznesu. Druga populacja, czyli potencjalni inwestorzy, to 
zarówno przedstawiciele dużych firm z budżetami na zakup innowacji, jak też instytucje pośredniczące 
w komercjalizacji: fundusze inwestycyjne czy brokerzy technologii. Ponadto, zważając na subtelność 
uczelnianej tkanki organizacyjnej oraz złożoność życia akademickiego, została dokonana próba 
określenia zakresu kompetencji oraz praktyki poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej. 
W tym celu zostało przeprowadzone badanie jakościowe obejmujące próbę przedstawicieli Wydziałów 
oraz trzech odpowiedzialnych za promocję jednostek PW. 

W badaniu wykorzystano zarówno ilościowe, jak i jakościowe metody i techniki badawcze. Triangulacja 
metod badawczych (czyli łączenie w pomiarze wielu metod badawczych) miała zapewnić nie tylko 
wyższą jakość prowadzonych badań, ale przede wszystkim – przyczynić się do pogłębienia badań 
i poszerzenia wiedzy o badanym zjawisku. 

Tabela 1 Badania społeczne: próba i metodyka badawcza. 

Populacja 
Metoda 

badawcza 
Dobór próby 

Liczebność 
próby 

Technika Narzędzie 

Centra transferu 
technologii  

jakościowa  celowy n=8 
przegląd stron 
internetowych 
(desk research)  

Matryca  

Publikacje dot. 
promocji badań 
naukowych 

jakościowa  celowy n=75 
przegląd 
literatury  
(desk research)  

Matryca  

Przedstawiciele CTT 

ilościowa okolicznościowy  n=45 
ankieta 
audytoryjna 

Kwestionariusz 
PAPI 

jakościowa celowy n=11 
wywiad 
ekspercki  

Scenariusz 
wywiadu  

Wydziałach PW ilościowa okolicznościowy  n=12 ankieta online 
Kwestionariusz 
CAWI 

Jednostki 
pozawydziałowe PW 

jakościowa celowy n=3 
wywiad 
ekspercki  

Scenariusz 
wywiadu  

Potencjalni 
inwestorzy 

jakościowa celowy n=10 
wywiad 
ekspercki  

Scenariusz 
wywiadu  

Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 
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2.4 Przebieg procesu badawczego 

Materiał badawczy gromadzono etapami, stosując zróżnicowane metody badawcze oraz źródła 
danych, dzięki czemu zbudowano podstawy do dalszej analizy (por. Rysunek 1). 

a) Badanie rozpoczęto od przeglądu dostępnej literatury (publikacje, raporty). Przeprowadzono 
analizę publikacji opisujących dotychczasowe badania nt. promocji badań naukowych 
(w szczególności w kontekście komercjalizacji wyników badań) jak również stron internetowych 
wybranych CTT. 

b) W kolejnym kroku wykorzystano istotne wydarzenie w społeczności ekspertów z zakresu promocji 
badań naukowych, tj. Ogólnopolską Konferencję Porozumienia Akademickich Centrów Transferu 
Technologii (PACTT) zorganizowaną w dniach 18-20 kwietnia 2018 roku. Podczas konferencji 
przeprowadzono badanie ilościowe, podczas którego respondenci zostali poproszeni 
o wypełnienie ankiety w formie papierowej (PAPI) dot. najbardziej efektywnych narzędzi, w tym 
informatycznych, usprawniających wykonywanie zadań. Kwestionariusz został przygotowany na 
podstawie przeglądu dostępnej literatury. Rozwiązanie to umożliwiło wypełnienie ankiety 
w momencie odpowiednim dla respondenta, co jest szczególnie istotne w kontekście specyfiki 
organizacji konferencji PACTT. W projektowanym badaniu większość pytań miała charakter 
zamknięty z uwagi na technikę i miejsce przeprowadzanego badania. Dodatkowo do osób, które 
nie miały okazji uzupełnić ankiety papierowej na konferencji przesłano wersję elektroniczną 
ankiety (CAWI). 

c) Przeprowadzono badanie wśród osób odpowiedzialnych za promocję badań na Wydziałach PW 
(CAWI). 

d) Przeprowadzono wywiady pogłębione realizowane w Biurze Rektora (Sekcja ds. Komunikacji 
Społecznej i Mediów), w Biurze ds. Promocji i Informacji oraz w Centrum Komercjalizacji 
Wyników Badań Instytutu Badań Stosowanych PW. 

e) W ostatnim etapie przeprowadzono wywiady pogłębione z potencjalnymi inwestorami, gdzie na 
podstawie zbudowanego w poprzednim etapie katalogu stosowanych narzędzi promocyjnych 
poproszono o ocenę ich efektywności w świetle wiedzy i doświadczenia respondentów. 

Na tej podstawie możliwe było przygotowanie niniejszego raportu, a w nim – propozycji zestawu 
metod i narzędzi (toolbox), które w ocenie osób badanych najlepiej wspierają proces promocji wyników 
badań naukowych do praktyki gospodarczej i równocześnie mogą zostać wykorzystane przez PW 
(w tym  CZIiTT PW), co opisano we wnioskach i rekomendacjach na końcu raportu. 
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Rysunek 1 Przebieg procesu badawczego. 

 
Źródło: Opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 
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3 Przegląd dobrych praktyk 

Prowadzenie działań promocyjnych w jednostkach zajmujących się komercjalizacją i transferem 
technologii, szczególnie działających w obrębie uczelni, wymaga uwzględnienia ich szczególnej 
specyfiki działalności w obszarze uczelni. Jednak możliwe jest zaczerpnięcie inspiracji z różnych typów 
opracowań: zarówno tych traktujących o marketingu naukowym, jak i tych poruszających tematykę 
współpracy nauki z biznesem. Dlatego celem przeprowadzonego przeglądu było przedstawienie badań 
i opracowań w zakresie metod promocji w obszarze komercjalizacji oraz opracowanie założeń do 
dalszych badań w zakresie efektywnych narzędzi promocji. 

Marketing naukowy jako dyscyplina pojawił się w Stanach Zjednoczonych jako rozwinięcie koncepcji 
korzystania z marketingu dla podmiotów publicznych (wcześniej: dla służby zdrowia) (por. Hall 3013). 
Co ważne, jedną z największych trudności we wprowadzaniu marketingowych koncepcji w uczelniach 
okazał się opór wewnętrzny środowiska, któremu nie odpowiadało przeniesienie koncepcji zarządzania 
stosowanych w biznesie do sektora publicznego, kierującego się „wyższymi ideami”. Współcześnie, 
choć opór wciąż można odnotować, marketing uczelni został na tyle dostosowany, że w 80% polskich 
uczelni funkcjonuje komórka odpowiedzialna za ich promocję (por. badania A. Pabian, w: Hall 2013). 

Marketing naukowy jest zagadnieniem szeroko omówionym w literaturze. Jednak dotyczy on często 
promocji uczelni jako instytucji, np. marki uczelni, jej wizerunku, systemu identyfikacji wizualnej (np. 
Lisiecki 2006; Iwankiewicz-Rak, Shulgina 2013; Dejnaka 20131) czy szeroko rozumianej popularyzacji 
nauki i prowadzenia badań naukowych (m.in. Osica, Niedzicki 2017; Niedzicki 2015; Mankiewicz 2013; 
MNiSW 2007), czy wreszcie zawodu naukowca (por. Projekt NAUKOWIEC, realizowany przez Krajowe 
Punkty Kontaktowe Projektów Badawczych UE i sieć Euraxess w 2017 r). 

W niniejszym badaniu nacisk położono na wąski obszar marketingu naukowego, tj. działania związane 
z promocją wyników badań naukowych na rzecz komercjalizacji. Działania te mają więc na celu nie 
tylko informowanie o przedmiocie, ale też pozyskanie konkretnego klienta – nierzadko tak 
sprofilowanego pod technologię, że trudno tutaj mówić o działaniu promocyjnym o szerokim zasięgu. 
Na specyfikę promocji wyników badań naukowych w obrębie komercjalizacji składają się przede 
wszystkim takie czynniki, jak trudność dotarcia do wąsko zakrojonego grona potencjalnych 
odbiorców, charakterystyka zarówno nadawców, jak i odbiorców – będących wysokiej klasy 
specjalistami, a także działanie na styku nauki i biznesu, często realizowane, co ważne, w ramach 
własnych zasobów uczelni. 

Zwykle komunikat reklamowy jest kierowany do możliwie ściśle określonej grupy odbiorców (reguła 
dopasowania, por. Doliński 2005). Czym innym jest jednak dopasowanie produktu czy usługi do cech 
demograficznych konsumentów (płeć, wiek, grupa etniczna, status zawodowy, tryb życia), a czym 
innym jest budowanie komunikatów dot. zaawansowanych rozwiązań kierowanych do wąskiej grupy 
specjalistów. Słowami jednego z ekspertów, który wziął udział w badaniu, rzecz można określić 
następująco:  

My jako uczelnia rzadko sprzedajemy konkretne produkty – my częściej sprzedajemy 
technologie, bardziej pomysły, nie – gotowe do wdrożenia czy sprzedaży produkty, które 
łatwo się promuje. (C1)  

Posługując się podstawowym rozumieniem marketingu, warto przypomnieć, że „Struktura działań 
marketingowych wiąże się z określeniem strategii, identyfikacją celów strategicznych, segmentacją 

                                                           

1 Marka uczelni to suma wrażeń, emocji, doświadczeń i faktów, która została wykreowana w świadomości społecznej (Lisiecki 
2006). Pozytywny wizerunek uczelni budować można w oparciu o zasadę społecznej odpowiedzialności, zasadę identyfikacji 
grup interesariuszy, zasadę różnicowania strategii budowania wizerunku i marki (względem interesariuszy), zasadę 
przerzucania kosztów promowania wizerunku i marki oraz zasadę kontroli efektów (Iwankiewicz-Rak, Shulgina 2013). 
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rynku, sformułowaniem kompozycji marketingu-mix oraz procesami realizacji” (Albin 2002: 11). 
Elementy te są ze sobą mocno powiązane.  

Niezwykle ważnym spostrzeżeniem w odniesieniu do działań marketingowych jest dostrzeżenie 
konieczności stosowania adekwatnych narzędzi, dostosowując promowane treści do różnych 
kanałów, form, estetyki, częstotliwości. Co więcej, komunikowanie o tym samym przedmiocie na 
różne sposoby pozwala utrwalić dany przekaz w umyśle odbiorcy, potencjalnego konsumenta. 

Rysunek 2 Uwarunkowania efektu skutecznej kampanii reklamowej. 

 
Źródło: Albin 2002: 119. 

Na kolejnych stronach omówione zostały zarówno elementy związane ze strategią, planowaniem 
(ideą przyświecającą działaniom), jak i konkretnym narzędziom wykorzystywanym na poziomie 
operacyjnym.

„Efekt, jaki wywołuje skuteczna kampania reklamowa nie jest wynikiem struktury pojedynczego przekazu lub 
rezultatem częstości dotarcia do odbiorcy przekazów o jednakowej sile oddziaływania, jak jest to często 

opisywane.

Skutek kampanii reklamowej o typowym przebiegu wynika z oddziaływania, jakie wywiera na odbiorcę zbiór 
argumentów zapisywanych na podstawie odrębnych środków formalnych serii komunikatów, które z kolei 

utrwalane są w kodach typowych dla wybranych środków masowego przekazu.

Skuteczność reklamy zależeć więc będzie od łącznego oddziaływania serii wiadomości […], zmienności 
warunku ich odbioru w trakcie kolejnych ekspozycji, częstotliwości docierania komunikatu oraz jego określonej 

jakości perswazyjnej kształtowanej przez sytuację odbioru wiadomości.” 
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3.1 Wybrane narzędzia i praktyki w promocji badań naukowych 

Na podstawie przeglądu publikacji i raportów zakresie interesujących praktyk w obszarze promocji 
badań, w tym tych, które mają potencjał do komercjalizacji, zaprezentowano kolejno propozycje 
konkretnych narzędzi, z których część omówiono bardziej szczegółowo. Ujęto również przykłady 
organizacji procesu komunikacji. Te jednak należy potraktować jedynie jako punkty odniesienia, które 
mogą być inspiracją do opracowywania własnych rozwiązań (każda instytucja i uczelnia posiada swoją 
specyfikę, wymagającą projektowania rozwiązań w dostosowaniu do własnych potrzeb). Biorąc pod 
rozważania narzędzia promocji, należy uwzględniać etapy procesu komercjalizacji, które m.in. zostały 
szczegółowo omówione w literaturze przez Brighta, Coopera i Jolly’ego (2001). 

Rysunek 3 Kształtowanie wartości nowej technologii. 

 
Źródło: V.K. Jolly 2001, s. 4 za: Trzmielak 2010. 

W aspekcie promocji nowych technologii powstających na uczelni istotne jest uwzględnienie etapu, na 
którym znajduje się projekt badawczy, gdyż nie zawsze możliwe jest przełożenie klasycznych narzędzi 
marketingowych wykorzystywanych w promocji produktu – chyba że owe działania promocyjne będą 
odnosić się do ostatnich faz procesu komercjalizacji (np. sprzedaż). 

Jednak to nie oznacza, że tylko etap sprzedaży powinien być 
brany pod uwagę w rozpatrywanym temacie, a komunikacja z 
potencjalnymi odbiorcami może być istotna w innych fazach 
procesu komercjalizacji. Zarówno w fazach początkowych, np. 
uświadomienie wartości innowacji, gdy poszukiwane są środki 
finansowe na prace badawcze, potencjalny inwestor, jak również 
w kolejnych etapach, gdy badania lub nowe rozwiązanie nie jest 
jeszcze gotowym produktem i znajduje się w fazie testów. 
Uwzględnienie powyższych aspektów należy dodatkowo 
przywołać w kontekście znaczenia marketingu innowacji w 
obrębie podstawowych definicji w obszarze promocji nauki, o których jest mowa w dalszych częściach 
raportu. 
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Rysunek 4 Podstawowe definicje.  

 
Źródło: Żabicki (2013: 9-10). 

Analizując zebrany materiał dotykający tematyki promocji badań, warto przywołać w tym miejscu 
przekrojowy przewodnik „Promosaurus. Poradnik promocji nauki”, wydany przez Centrum Innowacji, 
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013), który to 
umożliwia zapoznanie się z głównymi wyzwaniami. Ważnym elementem procesu promocji nauki może 
być odpowiednia narracja (Podgórni 2013), odwołania do popkultury, gdzie pewne ustandaryzowane 
rozwiązania, uproszczenia, analogie pozwalają na poszerzenie grona odbiorców (Żabicki 2013). 

Najpowszechniejsze narzędzie – strona internetowa – jest wbrew pozorom sporym wyzwaniem ze 
względu na konieczność wprowadzenia przemyślanej architektury informacji (Giżycka 2013). Trudno 
jest mówić prostym językiem o skomplikowanych procesach, godząc się na nieuniknione uproszczenia 
(por. Jurkowska 2013). Wreszcie, zadania promujące naukę i wyniki prac badawczych, szczególnie, gdy 
są oparte na relacjach, angażują czas i zasoby – często bez pewności, że przyniesie oczekiwany zwrot 
(Rudź 2013). 

W opinii Iłowieckiej-Tańskiej (2011) wśród strategii możliwych do zastosowania wyróżnić warto trzy, 
skupiające się wokół trzech głównych filarów: badań, instytucji i uczonych, tj.: 

 „nagłaśnianie prowadzonych badań” – strategia polega na eksponowaniu wielości i znaczenia 
badań oraz osiąganych rezultatów; 

 promocję instytucji naukowej przez odwołanie się do jej tradycji, kapitału intelektualnego, 
całokształtu osiągnięć lub stylu pracy; 

 promocję konkretnych naukowców jako „twarzy” budujących wiarygodność instytucji. 

Na podstawie przytoczonych w raporcie źródeł możliwe było opracowanie zbiorczego zestawienia 
narzędzi wspominanych w kontekście promocji wyników badań naukowych – otwartego katalogu, 
elementów strategii oraz trendów pomocnych we wspieraniu promocji wyników badań naukowych. 

Na Rysunku 5 przedstawiono wszystkie zidentyfikowane w literaturze narzędzia, które mogłyby być 
pomocne w działaniach wspierających – bezpośrednio lub pośrednio – promocję wyników badań 
naukowych (por. Rysunek 5). 

„Promocja nauki” oznacza działania 
zawsze skierowane poza środowisko 
akademickie [...] adresatem będzie 
więc i widz naukowego programu 

telewizyjnego, i emeryt – uczestnik 
spotkania z naukowcem, i uczeń –
zgłaszający swą pracę na konkurs 

naukowy.

„Popularyzacja wiedzy”, w 
ramach której komunikat 
skoncentrowany jest na 
tłumaczeniu ogólnych i 

podstawowych prawideł 
naukowych oraz – co równie 

ważne – racjonalności myślenia 
naukowego.

„Promocja badań i wyników 
prac naukowych” z reguły 

koncentruje się na wyjaśnianiu 
specyfiki i znaczenia 

współczesnych odkryć.

Wymianę informacji pomiędzy 
naukowcami-specjalistami można 
nazwać „komunikacją badawczą”. 

Jej przejawami są naukowe 
konferencje i sympozja, publikacje w 

naukowych periodykach, sesje 
posterowe, wykorzystanie notesów 

laboratoryjnych itd.

Gdzieś pomiędzy sferą promocyjną i komunikacją badawczą 
lokuje się „marketing innowacji”. [...] zespoły badawcze, 
które opracowały wynalazek i chcą oferować go na rynku 

ekonomicznym (lub w ich imieniu czynią to wyspecjalizowane 
jednostki) dążą do tego, by informacja o odkryciu trafiła do 

jak najszerszego grona odbiorców (takie działanie może 
budować pozytywny wizerunek innowacji, może być szansą 

na znalezienie partnera lub inwestora).
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Rysunek 5 Narzędziownia – zbiór otwarty.  

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW na podstawie przytoczonych w raporcie źródeł. 

Na kolejnych stronach zawarto opis wybranych dobrych praktyk, zwracając uwagę na ich użyteczność 
w kontekście promocji wyników badań naukowych. Z narzędzi wymieniono blog naukowy, stronę 
internetową czy event marketing. Wspomniano również o rozwiązaniach pomocnych w organizacji 
procesu budowy relacji oraz komunikacji, tj. CRM, ale również o badaniach społecznych, będących 
nieraz fundamentem trafnych decyzji biznesowych i promocyjnych. Interesującym punktem 
odniesienia jest również społeczna odpowiedzialność biznesu i możliwość adaptacji tego pomysłu do 
uczelni – instytucji, która działanie na rzecz dobra społecznego ma wpisane w podstawę swojego 
istnienia. 

 
 

aplikacje 
edukacyjne 

infografika strona www katalog produktów 
identyfikacja 

wizualna 

marketing 
doświadczeń 

(sampling, 
experience 
marketing) 

nierformalne 
spotkania 

wystąpienia 
publiczne 

marketing 
szeptany (buzz) 

ambient 

projection 
mapping 

wykorzystanie 
sharing economy 

konferencje 
branżowe 

targi 

wykorzystanie 
współpracy i 

współtworzenia 
(co-creation) 

inbound marketing 
zróżnicowane 

media 
społecznościowe 

infotainment content marketing blog naukowy

CRM: zarządzanie
CRM (baza 

danych) 
Google Analytics

analizy mediów 
społecznosciowych 

...?

•Celem bloga jest: pokazanie, że praca naukowa jest istotna, zainteresowanie czytelnika
formą, zachęcenie odbiorcy do tego, by zapoznał się z treścią. Pisząc bloga, warto
analizować swój tekst przez „test rodzinny”, tj. pisanie bez żargonu naukowego, zupełnie
jak w przypadku tłumaczenia zawiłości pracy naukowej członkom rodziny (metafory,
analogie). Warto też pamiętać, że krótkie informacje są najczęściej czytane.

• Istotne jest korzystanie z legalnych źródeł (rola Creative Commons), interakcja z
czytelnikami (komentarze, krytyka), zapewnienie wsparcia poprzez media
społecznościowe (np. Facebook, Twitter, Academia.edu) oraz regularne publikowanie
nowych treści.

blog naukowy – Emanuel Kulczycki (2013)
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•Strona internetowa to wirtualna wizytówka. Jako „najbardziej statyczna ze wszystkich
narzędzi komunikacji w internecie, dobra strona jest jak drogowskaz. Pokazuje drogę do
naukowców, wydarzeń, badań i ich rezultatów”. Strona www powinna akcentować
przedmiot działalności uczelni, tj. nie traktować nauki jako balastu, ale jako clue
działalności. Tymczasem na przykładzie analizy polskich i zagranicznych uczelni badaczka
stwierdza, że: „wizytówki polskich uczelni wyglądają tak, jakby nasze uniwersytety
zajmowały się organizacją czasu wolnego studentów i kadry naukowej oraz
pozyskiwaniem środków”.

•Dobra strona powinna: pokazywać możliwości wdrażania wyników pracy naukowej w
życiu społecznym i gospodarczym, wprowadzać rezultaty badań do debaty publicznej, a
także budować wiarygodność i poparcie dla nauki w społeczeństwie, aby było ono jej
rzecznikiem i rozumiało zasady, koszty i sposób funkcjonowania.

Strona www - Ilona Iłowiecka-Tańska (2013) 

•„CRM to rodzaj filozofii funkcjonowania firmy, która na pierwszym miejscu stawia
klientów. Zarządzanie relacjami z klientem wywodzi się bezpośrednio z koncepcji
marketingu relacyjnego (partnerskiego), tj. marketingu 1 do 1. Podejście to zakłada
konieczność budowania indywidualnych, trwałych relacji między firmą i klientem oraz
umieszczenie klienta i jego potrzeb w centrum zainteresowania firmy. Kontakty z
klientami traktuje się nie jako zbiór odrębnych epizodów, lecz jako proces, na który
można oddziaływać”.

•„Technologia informacyjna w kontekście CRM daje możliwość: przechowywania danych
o kliencie w tak zintegrowany sposób, aby wgląd do informacji mogły mieć w tym
samym czasie wszystkie uprawnione w firmie osoby, zautomatyzowania analiz
dotyczących klientów i kontaktów z nimi (data mining), pozwalających na
przekształcanie informacji w wiedzę”. (por. Kostecki b.d.)

CRM – Teresa Porębska-Miąc (2013)

•„Relationship marketing, w polskiej literaturze określany m.in. jako marketing relacji,
więzi, relacyjny, partnerski, interakcyjny, określić można jako nowoczesną koncepcję
marketingowego zarządzania, której wdrażanie oznacza zmianę jego stylu, kultury
organizacyjnej sposobu wykorzystania zasobów” (Hall 2013: 245; por. J.H Gordon
„Relacje z Klientem. Marketing partnerski” 2001).

•Korzyści z marketingu relacyjnego obejmują nie tylko korzyści dla organizacji, tj.
zwiększenie przychodów, poprawę wskaźników utrzymania klienta, wzrost rentowności
organizacji, ale również - co ważniejsze - korzyści dla partnera relacji, tj.daje większą
wartość i satysfakcję odbiorcy.

Marketing relacyjny, Hanna Hall (2013) 

•„CRM może jednak być także wykorzystany do transferu technologii pomiędzy nauką a
przemysłem. Istotnym elementem poprawnego wyboru programu/oferenta jest
odpowiednie modelowanie procesów „marketingowych” w placówce naukowej. To
znaczy muszą powstać katalogi informacji, jakie biorą udział w procesie powstawania
nowych produktów jako wyników badań i w jakiej kolejności, jakiego typu informacje
powstają. […] Dopiero na tej podstawie firmy oferujące CRM mogą pomóc stworzyć
odpowiednio dopasowany program - uszyć garnitur na miarę. Niestety nie często firmy
odefujące CRM uprzedzają, że warunkiem sukcesu wprowadzenia CRM jest dobrze
zredagowany opis procesów. Wykorzystanie NACE (system kodów europejskich usług i
towarów) może ułatwić znalezienie wspólnego języka z przemysłem”.

Efektywny CRM – Monika Pietrzyk, Piotr Winiarski (2012) 
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Zidentyfikowano także inne narzędzia wykorzystywane w działalności polskich jednostek w obszarze 
komunikacji wyników badań. Poniżej zaprezentowano ich wykaz wraz z przyporządkowaniem 
adresatów tych działań. 

Rysunek 6 Wykaz głównych instrumentów promocyjnych stosowanych przez Główny Instytut Górniczy.  

 
Źródło: Jasiński 2015. 

•Korzyści organizacji eventu: wzmocnić swoją pozycję, zmaksymalizować wyniki,
wzmocnić świadomość i rozpoznawalność marki, pozyskać nowe zamówienia, wzmocnić
lojalność, pobudzić wzrost biznesowy (por. Chlechowicz 2009).

•Przykłady: konwencje, wystawy, seminaria, spotkania zarządu i komisji, przyznawanie
nagród, uroczystości i rocznice, sympozja, edukacyjne i videokonferencje, prezentacje
referatów, przyjęcia, wydarzenia sportowe i programy rekreacyjne, wiece polityczne,
misje studyjne, szkolenia (por. L.H. Hoyle, Jr za: Olejniczak 2013).

Event marketing, tj. zarządzanie procesami rynkowymi poprzez wydarzenia
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Rysunek 7 Przykład: Instrumenty promocji działalności COBR PIB w Katowicach. 

 
Źródło: Śmiszek–Lindert, Miros 2012. 

Jabez LeBret w artykule „Pentaquark And Gravitational Waves - The Marketing Of Science” (2017) 
relacjonuje inspiracje zaczerpnięte z wizyty w CERN oraz rozmowy z Arnaud Marsollier, dyrektorem 
relacji medialnych (por. Rysunek 8). 

Rysunek 8 Inspiracje zaczerpnięte z wizyty w CERN 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie LeBret 2017. 

  

Znajdź swoich ekspertów oraz określ, jak działania promocyjne będą miały wpływ zarówno na niego, jak i na 
organizację.

Twoje treści, opracowane o wypowiedzi eksperta, pomagają przedstawicielom rynku zrozumieć jakie 
rozwiązanie proponujesz: produkt, usługę.

Ułatw ekspertom udzielanie informacji rynkowych. Pomóż im w przekazywaniu informacji, udzielając im 
wskazówek, jakich informacji potrzebujesz.

Angażuj jak najmniej czasu ekspertów, jak się da. Bądź świadomy wysiłu, o który prosisz. Może to sprawić, że 
twoje wysiłki będą bardziej szanowane, a ekspert nie będzie miał obiekcji przed kolejną współpracą.

Daj znać ekspertom, czy musisz dostosować ich treści i w jaki sposób.

Bądź na bieżąco z mediami społecznościowymi i prasą; wraz z zespołem powinniście być przygotowani na 
monitorowanie i reagowanie na bieżąco.

https://www.forbes.com/sites/jabezlebret/
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Należy też odnieść się do narzędzi analitycznych, które wspierają korzystanie z narzędzi promocyjnych. 
Poniżej opisane propozycje są na tyle uniwersalne, że mogą zostać zaadaptowane w kontekście 
promocji wyników badań naukowych. wśród technik badania efektywności marki można wyróżnić 
badanie: świadomości spontanicznej (niewspomaganej) marki, w tym: top of mind (top box), a także 
świadomości wspomaganej, testy reklamowe dot. stopnia zapamiętania, zrozumienia i siły 
przekonywania, a także tracking, tj. regularne badania świadomości marki (Kłeczek 2008). 

Warto też wspomnieć zautomatyzowany pomiar użytkowania serwisu internetowego: liczba odsłon 
strony, liczba i długość wizyt, liczba unikalnych użytkowników, ranking stron w serwisie, ranking 
adresów, z których wywołano stronę, ranking geolokalizacyjny, ranking technologiczny (Kłeczek et.al. 
2008), nie wspominając o rozwiązaniach z kategorii użyteczności dla użytkownika (user experience), 
gdzie wnikliwie można badać subiektywne odczucie łatwości korzystania z serwisu (adekwatność 
i efektywność projektu) oraz wiążących się z tym postaw, emocji i decyzji konsumenckich. 

Dodatkowym aspektem jest ocena efektywności prowadzonych działań, która byłaby wolna od 
subiektywnych opinii nadawcy. Oczywiście przed przystąpieniem do ewaluacji warto zadać sobie 
pytanie o zakładany cel przeprowadzonej analizy. 

 

Z punktu widzenia badanego zagadnienia, tj. promocji wyników badań naukowych, szczególnie 
interesujące jest właśnie monitorowanie (tracking), obejmujące określenie takich zagadnień jak: czy 
działania promocyjne przyczyniły się do poprawy wizerunku, czy należy zmodyfikować działania, jak 
długo powinny być prowadzone działania, jaka jest rentowność decyzji. 

  

•Korzyści z badań satysfakcji to przede wszystkim: zwiększenie lojalności klientów,
konsumentów lub pracowników, ale także użyteczne dla projektowania kolejnych działań:
identyfikacja i wykorzystanie szans rynkowych, zdobycie przewagi nad konkurencją.
Przekłada się to na pozyskanie lub utrzymanie udziału w rynku, zwiększenie przychodów,
redukcję kosztów i w efekcie optymalizację inwestycji w modyfikacje.

•Przykłady badań satysfakcji: zadowolenie klientów z produktów i usług, ocena
programów/projektów lojalnoścowych, satysfakcja pracowników, zadowolenie pasażerów z
komunikacji miejskiej.

Decyzje podejmowane w oparciu o wyniki badań, SPSS Polska
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4 Promocja innowacji: doświadczenia polskich centrów transferu 
technologii 

Przegląd metod pozwolił określić szerokie spektrum rozwiązań stosowanych w celu promocji wyników 
badań naukowych w kontekście transferu technologii. By ocenić efektywność poszczególnych metod 
promocji, zbadano ich wykorzystanie w polskich CTT-ach: po pierwsze ilościowo: czy dane metody są 
wykorzystywane i jak respondenci (osoby odpowiedzialne za promocję wyników badań w CTT-ach) 
oceniają ich efektywność, po drugie jakościowo: czy występują bariery i zawiłości związane 
z wykorzystaniem poszczególnych metod – te informacje uzyskano z wywiadów pogłębionych 
z ekspertami. W kolejnych podrozdziałach opisano wyzwania związane ze strukturą organizacyjną oraz 
stosowane metody i ich efektywność. Rozdział zamyka komentarz zawierający opis różnic 
w stosowaniu konkretnych narzędzi promocji przez CTT-y oraz przez pojedyncze wydziały. 

4.1 Struktura organizacyjna polskich CTT-ów 

Struktura organizacyjna CTT-ów ma wpływ na rodzaj i efektywność podejmowanych działań. 
Określenie relacji między strukturą organizacyjną a działaniami promocyjnymi poprzedzono analizą 
zasobów, którymi dysponują CTT-y w zakresie działań promocyjnych. 

4.1.1 Zespoły i zasoby, czyli kto odpowiada za promocję 

Blisko połowa badanych CTT-ów organizuje działania promocyjne badań naukowych, wydzielając do 
tego specjalny zespół lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Jedynie co 
czwarty CTT nie korzysta z usług specjalizujących się w tej dziedzinie osób lub jednostek (Wykres 1). 

Wykres 1 Czy w Państwa jednostce funkcjonuje dedykowany zespół lub osoba odpowiedzialna za proces promocji wyników 
badań na potrzeby komercjalizacji/transferu technologii? 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 

Mimo że najczęściej działaniami promocyjnymi zajmuje się jedna przypisana do tego osoba (np. broker 
innowacji), działania promocyjne w przypadku każdego badanego CTT-u nie są jedynymi zadaniami 
takiego pracownika. Implikuje to wielozadaniowość pracownika, który musi specjalizować się w kilku 
obszarach. Oznacza to również, że wśród codziennych zadań pracownika mogą znaleźć się zadania 
o wyższym priorytecie niż promocja wyników badań. 

Wśród problemów wymieniana jest również duża rotacja pracowników. Związane jest to ze specyfiką 
zadań, które wymagają specjalizacji na styku kilku dyscyplin: zagadnienie komercjalizacji, obejmujące 
w dużej mierze tematykę prawną i administracyjną w kontekście podmiotów prywatnych i uczelni, 
a także zagadnienie promocji, wymagające lekkości pióra, twórczego myślenia, poszukiwania 
i wykorzystywania nadarzających się możliwości dla propagowania danego działania. Eksperci zwracają 
uwagę, że pracownicy często znają się głównie na jednym aspekcie działalności i zbudowanie 
kompetencji w pozostałych obszarach jest długotrwałym procesem. 
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W praktyce zespół bywa budowany w oparciu o dostrzeżone dodatkowe 
talenty pracowników administracyjnych, np. graficzne: „[pracownik] ma 
zacięcie takie graficzne i promocyjne”, „Interesuje się takimi rzeczami, 
ale nie jest specjalistką”, „Łatwiej będzie ją dokształcić i przeformułować 
na takiego pracownika” lub naukowe, np. prawnicy czy inżynierowie 
(tj. osoby posiadające pewien pokrewny dla komercjalizacji obszar 
specjalizacji). „Oddelegowani” w ten sposób pracownicy dostają do 
pomocy zespół. Wyzwaniem w takiej sytuacji bywa brak doświadczenia biznesowego, czyli brak 
znajomości realiów, w jakich ma być promowany wynalazek czy inny produkt działalności naukowej. 

Poza brakiem wyspecjalizowanych pracowników, ważny jest też brak 
spójności w działaniach oraz stałego monitoringu prowadzonych 
aktywności. Trudność ta jest wypadkową braku strategii oraz małej liczby 
wyspecjalizowanych pracowników.  

Osobną sprawą jest – być może mylące – określenie „promocja”, podczas 
gdy rola podejmowana przez reprezentantów uczelni w procesie 
komercjalizacji jest raczej pokrewna animatorom: poszukiwanie kontaktu, nawiązywanie relacji, 
inicjowanie działań, mogących okazać się korzystnymi dla zaangażowanych partnerów. 

Badani pracownicy CTT-ów mają świadomość, że promocja wyników 
badań naukowych wymaga specyficznego, czasochłonnego 
i personalizowanego podejścia ze względu na przedmiot i odbiorcę – 
sprzedawana jest technologia, która ma raczej wąskie zastosowania, 
bywa też ściśle powiązana z istniejącymi produktami, usługami, 
patentami, rozwiązaniami technologicznymi. Dodatkowo działania te 
muszą być odpowiednio dobrane w zależności od fazy, w jakiej znajduje 
się promowany wynalazek, dlatego istotna jest tutaj wiedza z procesu komercjalizacji na uczelni: 

To nie jest tak rozumiana promocja, jak reklama w telewizji, w radiu, jak Google AdWords2, 
bo to tak nie zadziała. Ta promocja polega na tym, że trzeba od jednego do drugiego 
funduszu jeździć, z każdym rozmawiać, zbierać feedback, rozmawiać z potencjalnymi 
klientami drugiej rundy. Pierwszy krok muszę zrobić z tym funduszem, ale żeby fundusz był 
zainteresowany, to muszę ustalić, czy w drugim kroku tę technologię kupi ktoś jeszcze. 
Szereg tego typu działań. W zdecydowanej większości tego typu przypadków, jeżeli 
chcemy coś skutecznie skomercjalizować, musimy prowadzić tego typu działania. (C1) 

To jest cały duży proces, zrobienia z pomysłu produktu; projektu pod fundusz inwestycyjny, 
pod dotacje, gdzie trzeba cały ten follow up [proces] ustawić. (C6) 

Kolejnym wyzwaniem w budowaniu zespołu jest również relatywnie niski budżet na wynagrodzenia, 
który utrudnia znalezienie osób o odpowiednich kompetencjach, łączących wiedzę z zakresu 
komercjalizacji oraz promocji, a także posiadających doświadczenie w strukturze organizacyjnej 
uczelni: 

Ograniczenia budżetowe, które zawsze są powodują, że czasami brakuje po prostu 
człowieka, który byłby wprost dedykowany do działań i zajmował się tym w sposób 
profesjonalny, planowy, ciągły, a nie – z doskoku, jak mam chwile czasu. (C3) 

                                                           

2 Google AdWords to system reklamowy firmy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach 
wyszukiwania i stronach internetowych. 
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Trzeba mieć znacznie więcej kasy niż mamy, żeby te ruchy [przyp. marketingowe] 
wykonywać […] Łatwiej przekonać Rektora, żeby dał na patenty, ekspertyzy niż na 
delegację, wyjazd na targi, firmę zewnętrzną. (C2) 

Myślę, że jako CTT-y mamy problem zasobów profesjonalnych. Specjalista do promocji, 
marketingowiec, to jest osoba, która musi mieć odpowiednie kompetencje. Bardzo mało 
zespołów posiada takie zasoby i często takie potrzeby, by mieć kogoś na pełen etat – to 
większe zespoły. Nawet jak mam jakiś budżet, to nie mogę znaleźć zasobów, bo człowiek 
z odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, znajomością historii jednostki, to ktoś kto 
powinien pracować dłużej w jednostce, to jest niedosyt. (C1) 

Pracownicy CTT-ów podkreślają również, że trudno działać profesjonalnie 
bez odpowiednich kompetencji specjalisty, dlatego też zdarzają się praktyki 
wykorzystania firm zewnętrznych. Najczęściej wtedy, gdy pewnych 
kompetencji brakuje w CTT-ach:  

Publikujemy również na portalach przez media tradycyjne: 
mamy współpracę z firmą obsługującą nas medialnie, PR-owską, która systematycznie 
pisze artykuły, które są umieszczane w różnych miejscach do tego, żeby również 
w tradycyjnych mediach informacje się o nas pokazywały – wysyłane do gazet, portali. (C5) 

Cały czas się zastanawiam, czy zlecić komuś napisanie strategii”; „Identyfikację zlecić na 
zewnątrz. (C2) 

Szata graficzna została opracowana przez zewnętrzną firmę, my zadbaliśmy o treści i o to, 
by ta treść była napisana językiem biznesowym, zachęcającym przedsiębiorców. (C4) 

4.1.2 Strategie promocji i komunikacji  

Badanie ilościowe wśród przedstawicieli CTT-ów pokazało, że całościowa strategia promocji 
i komunikacji wyników badań występuje w pojedynczych ośrodkach. W większości instytucji 
analogiczny plan lub strategia nie została opracowana (por. Wykres 2). Zdarza się, że CTT-y mają 
całościowy plan działań promocyjnych, ale nie przyjmuje on zwykle formy opracowanej i zatwierdzonej 
strategii. Jeżeli pojawiają się takie działania, to też nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w formie 
spisanego formalnego dokumentu: 

Strategia nie, to byłoby bardzo silne słowo. (C2) 

Zamysł jest taki, że projekty, które są realizowane w strukturach CTT-ów powinny być 
wszystkie komplementarne, by różne aspekty tej działalności rozwijać. (C3) 
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Wykres 2. Czy mają Państwo opracowany plan/strategię działań komunikacyjnych i promocyjnych wspierających współpracę 
z przedsiębiorstwami? 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 

Strategie promocji są raczej planami operacyjnymi budowanymi w oparciu o wiedzę i dotychczasowe 
doświadczenie (tzw. know-how) – rozwiązania, które wcześniej sprawdziły się lub nie: 

Założenie: codziennie zmiany na stronach, co drugi dzień newsy na LinkedIn, raz na miesiąc 
materiał do mediów tradycyjnych i raz na dwa miesiące [Nazwa własna cyklicznego 
seminarium networkingowego]. Strategia systematycznego informowania o 
rozwiązaniach [nazwa uniwersytetu]. (C5) 

Podczas rozmów eksperci akcentowali, że właśnie rozpoczynają się lub trwają prace nad przyjęciem 
strategii. Podstawą budowy strategii bywają analizy metod stosowanych przez inne ośrodki:  

Do tej pory tego nie robiliśmy, ale w tej chwili budujemy 
strategie promocji i tam jednym z elementów jest to, że 
osoby za to odpowiedzialne mają przeanalizować najlepsze 
praktyki tego typu działalności. (C1) 

W zakresie strategicznego planowania jeden z ekspertów zwrócił uwagę, 
że interesujące tematy oraz spójne i konsekwentne działania informacyjno-promocyjne przekładają się 
na dobre postrzeganie marki uczelni. Zdaniem przedstawicieli CTT-ów dzięki takim działaniom 
odbiorcom zdarza się zwrócić uwagę, że kilka razy w ciągu roku słyszeli o wynalazkach z danej uczelni, 
przez co marka pozostaje w pamięci. 

W innym przypadku pomysł opracowania strategii również wiąże się z chęcią akcentowania jakości 
i doświadczenia jednostki – jej sukcesów – ale też chęcią budowania świadomości wśród partnerów 
(naukowych i nienaukowych), że CTT to podmiot, do którego należy się zwracać po wsparcie w zakresie 
transferu technologii z uczelni do gospodarki. Obecnie przedsiębiorcy nie mają świadomości, że istnieją 
komórki dedykowane do współpracy z nimi na uczelni (czyli CTT-y) i szukają osób do współpracy, 
kontaktując się bezpośrednio z pracownikami uczelni niezatrudnionymi w CTT-ach (np. kontaktując się 
z biurem promocji lub z osobami zatrudnionymi przez wydziały). Taka sytuacja osłabia pozycję CTT-ów, 
a z kolei zespoły badawcze, kontaktując się bezpośrednio z przedsiębiorcami, tracą wsparcie, które 
mogliby otrzymać od CTT-u. 

Poświęcamy trochę zasobów i energii, żeby konkretne technologie promować, natomiast 
do tej pory nie promowaliśmy samej jednostki. Uważaliśmy, że to jest rzecz drugorzędna, 
natomiast ona powoduje, że wewnętrznie i zewnętrznie podmioty nie wiedzą, do kogo 
zgłosić się po poradę dot. współpracy. (C1) 

Na początku jest taka promocja ogólna, która ma przypominać przedsiębiorcom o tym, że 
CTT-y i uczelnia to jest fajny partner do innowacji. (C3) 
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W promocji jednostki powinniśmy trafiać do szerokiego grona ludzi, tutaj interesariuszy 
łatwiej zidentyfikować: to są grupy naukowców, studentów, administracja publiczna, 
przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe. Tak, mamy pewną wizję, do 
kogo chcemy docierać (C3). 

Wymieniane rodzaje działań podejmowanych w CTT-ach to działania: informacyjne, promocyjne, 
szkoleniowe oraz główne działania związane z transferem technologii: komercjalizacja (sprzedaż 
wynalazków), usługi doradcze (dla firm i naukowców) oraz konsultacyjne. Wszystkie działania związane 
z transferem technologii teoretycznie powinny być kierowane nie tylko do podmiotów w Polsce, ale 
również za granicą. 

Działania informacyjne i promocyjne powinny być prowadzone dwutorowo. Warto kierować je 
zarówno do wewnątrz organizacji (pracownicy uczelni, studenci, doktoranci), jak też na zewnętrz 
(marka uczelni dla podmiotów zewnętrznych,: np. firmy, instytucje):  

My skupiamy się na wewnątrz – współpracujemy z pracownikami, studentami, 
doktorantami, a spółka skupia się głównie na firmach, co nie znaczy, że my nie idziemy do 
przedsiębiorców, a spółka nie idzie do naukowców (C4). 

W niektórych CTT-ach promocja bywa postrzegana jako obszar działania ogólnouczelnianego biura 
promocji i nie jest prowadzona jako niezależne działanie CTT-ów (promocja jednostki jest włączona 
w promocję całej uczelni). W relacjach badanych pojawiają się przypadki, kiedy promocja CTT-u była 
na początku przypisana pod ogólne działania promocyjne uczelni, jednak obecnie podejmuje się próby 
zbudowania dedykowanego zespołu w ramach struktury CTT-u. 

Działania promocyjne bywają skoordynowane z ogólną promocją uczelni (biuro promocji, biuro 
rzecznika prasowego), ale zdarza się też, że obejmują tylko procesy z zakresu identyfikacji graficznej 
(np. stosują przyjętą identyfikację wizualną: wytyczne, logotypy, wzory dokumentów). Pojawiają się 
też przypadki, kiedy relacja z biurem promocji uczelni nie układa się pomyślnie (jedno biuro na całą 
uczelnię powoduje, że nie zawsze są zasoby, by uczestniczyć w działaniach CTT-u). 

4.1.3 Weryfikacja skuteczności realizowanych działań  

Ewaluacja wyników działań promocyjny jest prowadzona jedynie w przypadku dwóch badanych 
CTT-ów, z czego pracownik jednego z nich przyznał, że ocenie poddawana jest każda wykorzystywana 
do promocji metoda. Natomiast systematyczne oceny efektywności działań promocyjnych nie są 

prowadzone w przypadku żadnego 
przebadanego wydziału PW (por. 
Wykres 3). 

Rozmowy z przedstawicielami 
CTT-ów pokazują, że ośrodki te nie 
mają zasobów do weryfikacji 
realizowanych działań, a także, że 
brak im wiedzy i kompetencji do 
jej wykonania: 

Nie zrobiłem pełnej oceny jeszcze, 
ponieważ brak mi do tego 
zasobów. (C2) 

Wśród używanych narzędzi 
weryfikacji wymieniany jest 
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Wykres 3. Czy weryfikowana jest efektywność stosowanych w jednostce metod 
z obszaru komunikacji i promocji badań? – odpowiedzi uporządkowano w dwie 
grupy: respondenci z CTT i respondenci z Wydziałów PW. 

Źródło: opracowanie własne DBA CZiiTT PW 
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benchmarking3, przy czym nie jest to zadanie cykliczne i nie jest ono związane z konkretnymi punktami 
odniesienia (stałymi wzorcami dla danej jednostki):  

Co jakiś czas robimy przegląd benchmarkingowy, żeby zobaczyć, czy jakieś nowe ciekawe 
pomysły się pojawią, z których można by było skorzystać. Nie jest to taki proces tydzień 
w tydzień, ale co jakiś czas jest – rzeczywiście spoglądamy na CTT-y innych jednostek 
patrząc, co ciekawego się u nich dzieje. (C3) 

Patrzymy jak inne firmy, podmioty administracyjne czy organizacje promują swoje 
działania, staramy się szukać ciekawych pomysłów i robić to w ciekawy sposób, ale trudno 
mi jest jak nazwę podać kogoś kto jest naszym nieustającym wzorem. (C5) 

Eksperci wspominali również o takich narzędziach, jak ankieta 
rozpoznawalności jednostki wśród pracowników uczelni (znajomość oferty) 
oraz monitoring przeczytanych wiadomości (dotarcie do odbiorcy). 
Wskazano również, że analizowany jest współczynnik skuteczności informacji 
w odniesieniu do wynajętej przestrzeni reklamowej i poniesionego kosztu. 
Profesjonalna analiza kosztu i efektywności dotarcia do firm to znaczący 
wydatek dla uczelni i CTT, przez co nie zawsze mogą sobie na taką analizę 
pozwolić. 

Odpowiadając na pytanie o skuteczność stosowanych metod, pracownicy CTT-ów sami stawiali pytanie 
o to, jak właściwie prowadzić taką weryfikację czy jak określić sukces w promocji: 

To jest rzeczywiście trudna sprawa do oceny. Jedziemy na targi. 
Przewinęło się przez pytających klientów – i jak to tak naprawdę 
ocenić? Jeden kontakt pojawi się za tydzień, jeden za półtora 
roku. To nie są proste rzeczy do oceny – relacja między nakładem 
a skutkiem. Jak rozumiemy skutek – czy to jest udzielona 
licencja, czy firma rozmawiała z zespołem naukowców? (C3) 

4.1.4 Relacje z klientami i narzędzia wspomagające ich budowanie 

W rozmowach z ekspertami wyraźnie wybrzmiewa to, że tym, co najbardziej wpływa na możliwość 
dbania o relacje z klientami jest zbyt duży nakład pracy podstawowej. Ze względu na obciążenie 
codziennymi zróżnicowanymi obowiązkami nie są podejmowane dodatkowe specjalne działania w celu 
budowania długofalowych relacji z klientami. 

Eksperci pytani o relacje długoterminowe z klientami, stwierdzają, że rodzaj relacji zależny jest od 
partnera, a tym samym – w przypadku, gdy kontakty są zadawalające i oparte na wypracowanych 
efektach, relacja „buduje się sama”. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, iż badane jednostki nie 
posiadają strategii budowania relacji długoterminowych, co nie oznacza, że takich relacji nie ma między 
ośrodkami a firmami – jednak wychodzi to nie jako „przy okazji”, a nie jako zaplanowana strategia 
działań. Działania te nie obejmują kluczowych kwestii związanych z zarządzaniem siecią relacji: 

Mamy klientów, z którymi działamy wiele razy, ale to dzieje się trochę samo. (C2)  

Z niektórymi budujemy długoterminową relację – są takie firmy, z którymi to się nie udało, 
to zrobimy coś innego. A są tacy klienci, że projekt się nie udał, to zapominamy o relacji. 

                                                           

3 Benchmarking to metoda zarządzania polegająca na systematycznym porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami lub 
firmami wiodącymi w danej branży oraz adaptowaniu sprawdzonych wzorów postępowania (procesów, metod, sposobów 
działania). 
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Ale to zapominamy do kolejnego pomysłu, bo my ich w bazie mamy, to się potem 
odzywamy. (C1) 

Kwestia długoterminowych relacji. Jeżeli dziś żaden projekt [nazwa jednostki] nie jest na 
odpowiednim poziomie gotowości, to nie znaczy że w przyszłości tak nie będzie. (C7) 

Eksperci tłumaczą, że dobre efekty współpracy owocują dalszą współpracą. Jednocześnie podkreślają 
wagę działań podtrzymujących kontakt z firmami już obsługiwanymi. Raz zbudowana relacja w 
przyszłości procentuje:  

Jak raz pomogliśmy firmie i wzięliśmy na jakieś targi, pomogliśmy w rozmowach z innymi 
firmami, to oczywiście mój konsultant trzyma sobie tę firmę w portfolio obsłużonych 
klientów i jak robi podobny wyjazd za rok czy za dwa, wysyła się do tych poprzednich […]. 
Każdy buduje grono swoich klientów. To się dzieje naturalnie. (C8) 

Eksperci dostrzegają, że stała działalność ułatwia zdobywanie klientów i starają się prowadzić działania 
podtrzymujące kontakt, przy czym zdarza się, że budowanie relacji długofalowych jest zaniedbywaną 
kwestią. W przeprowadzanych wywiadach widoczna jest duża potrzeba wprowadzenia rozwiązań, 
które mają usystematyzować i ułatwić ten proces (np. systemy CRM). Wysiłki na rzecz systematycznego 
rozwijania bliskich, długoterminowych partnerstw związanych ze współpracą, mimo że są złożone 
i intensywnie wykorzystują zasoby organizacji przynajmniej w początkowej fazie, w dłuższej 
perspektywie mogą przynosić wiele korzyści ze współpracy dla uniwersytetów i przemysłu: 

Budowa takiej grupy odbiorców trwa latami, ale wydaje mi się, że warto to robić i to ma 
sens. (C8) 

Obecnie prowadzone są zestawienia i historia kontaktów w Excelu, jednak jest widoczna 
duża potrzeba systemu do zarządzania relacjami (system w ramach centrum lub 
ogólnouczelniany, gdzie będą wpięte dziekanaty i poszczególni rektorzy), system obiegu 
dokumentów i system zarządzania zadaniami, obecnie zamawiana jest zaawansowana 
baza danych. (C9) 

Dbanie o dobrą relację wydaje się być zadaniem realizowanym w momencie, gdy pozwoli na to 
realizacja innych obowiązków. Postrzeganie budowania relacji długoterminowych jako zadania 
„dodatkowego”, co więcej – nastawienie transakcyjne, skupiające się na pojedynczych inicjatywach 
komercjalizacyjnych stanowi sedno problemu. 

Szczególnie ważnym wyzwaniem jest personalizacja kontaktu i nadawanych 
komunikatów. Konieczność dostosowania działań do obszarów i odbiorców 
wynika nie tylko ze zróżnicowanej tematyki, specyfiki projektów naukowych 
czy danej branży, ale też chęci budowania indywidualnego kontaktu 
z danym podmiotem. Działania CTT-ów zmierzają do personalizacji ofert dla 
przedsiębiorców:  

To musi tak być. Ja nawet nie próbuję tego ujednolicać […] Standaryzacja i wprowadzanie 
jednolitych działań dla całej organizacji zabija te działalności. Tak nie może być. (C8) 

najlepszy sposób w promowaniu, poszukiwaniu nabywców na wynalazki. Robisz analizę 
potencjału komercyjnego, którego częścią jest analiza rynku. W tej analizie rynku, jak już 
ocenisz branżę, wskazujesz najlepszych, czyli największych potencjalnych nabywców tego 
wynalazku i mam ich z nazwy. […] I oni mają za zadanie jechać, umawiać się na spotkania 
z naukowcem, jeśli jest to wskazane, rozmawiać z prezesem, technologiem, kimś od 
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rozwoju. […] Jak taką promocję nazwać? Nie wiem, nawet nie wiem, czy to jest promocja, 
po prostu uderzasz w tarczę, a nie strzelasz w niebo. (C8)  

poszczególne projekty są opakowywane w narzędzia promocyjne, które są projektowane 
indywidualnie do projektów, gdyż wynalazek czy projekt determinuje sposoby jego 
promocji. (C10) 

Narzędzia promocji zależne od etapu, tj. TRL-u4, na jakim jest projekt. (C6)  

na początku jeśli jest wynik, który wymaga weryfikacji rynkowej, to ta komunikacja jest 
ogólniejsza, szukająca partnerstw. Kiedy już jest oferta mocno sprecyzowana i możemy 
mówić, że to jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, to wtedy rzeczywiście szuka się 
precyzyjnie partnerów, którzy określone technologie już stosują i wtedy dialog jest 
indywidualny, a nie komunikat ogólny zapraszający czy w komunikujący atrybuty tego 
rozwiązania. (C3) 

Wynalazek musi zostać zgłoszony i musi zostać przygotowana oferta technologiczna i 
kiedy uznajemy, że możemy z tym pójść na zewnętrz, żeby nie wyprzedzić ochrony, wtedy 
rozpoczyna się aktywność pokazywania oferty w różnych miejscach albo poprzez 
prezentacje w firmach, zabieranie na targi, imprezy typu Impact CEE. Jeżeli uda się 
zainteresować partnera przemysłowego rozwiązaniem, to zaczyna się promocja 
indywidualna poprzez spotkania zespołu naukowego, z kimś odpowiedzialnym za 
technologie. I tam się wtedy na ten temat rozmawia, pokazując jego innowacyjne oblicze, 
atrybuty, korzyści rozwiązania, patrząc jakie są aspekty wdrożenia, aspekty produkcyjne 
przedsiębiorstwa, elementy związane z wyceną itp. (C3) 

Zdarza się też, że relacja nabudowuje się na innej personalnej relacji. Jeden z ekspertów stwierdził, że 
doświadczenie pokazuje, że najczęściej ludzie trafiają do CTT-ów przez znajomych5:  

Relacje nawiązywane są, ale na poziomie poszczególnych instytutów i wydziałów, to 
jednak relacje personalne, co jest dobre. Jeśli później się przełoży na relacje biznesowe 
(C9). 

Omawiając przykłady współpracy z klientem nad konkretnymi rozwiązaniami, eksperci przywołują 
czasem metody kreatywne, nie tylko wspierające pracę, ale również zacieśniające relację, jednak ich 
wykorzystanie zależy od tematu i wzajemnych możliwości, co nie zawsze się udaje:  

Próbujemy zrobić projekt wspólny i różnymi narzędziami – to trochę zależy od sytuacji i od 
tego, jaki jest partner i jak on jest przygotowany.[…] O ile zawsze się dyskutuje pewne 

                                                           
4 Poziom TRL (czyli Technology Readiness Level) to narzędzie służące do określenia gotowości technologicznej 
danego rozwiązania. Gotowość technologiczna to w tym ujęciu etap rozwoju projektu z szeroko rozumianej 
branży technologicznej. 
5 Badania prowadzone przez CBOS pokazują, że do zatrudnienia z polecenia, czyli po znajomości dochodzi 
w większości Polskich firm (w 63,3% małych i 57,6% średnich firm). Raport „Global Recruiting Trends 2017” 
również podkreśla, że „polecenia pracownicze stanowią najlepsze źródło jakościowych rekrutacji”. 
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rzeczy, to bardzo trudno wymusić na partnerach systemowe podejście. Elementy design 
thinkingu6, roadmappingu7, gdzieś się pojawiają, ale nie są usystematyzowane. (C1) 

Jeden z ekspertów wskazuje na pozornie drobne, ale czasochłonne działania, które jednak mają wpływ 
na całościowy odbiór komunikacji:  

Przygotowujemy materiały jak najbardziej dedykowane dla 
odbiorcy, staramy się znaleźć informacje o odbiorcy, staramy się 
sami dowiedzieć, do czego on może tego potrzebować, staramy 
się pogłębić, choćby z ciekawości, ale to się przekłada głównie 
na to, że możemy bardziej dopasować tę ofertę, że to jest takie 
bardziej custom made [spersonalizowane], a nie na broadcast 
[zestandaryzowane]. (C5) 

Warto pamiętać, że budowanie relacji rozpoczyna się często od usług zleconych CTT-om – dobrze 
zrealizowana pojedyncza usługa oraz efektywna współpraca budują wzajemne zaufanie, które może 
zaprocentować przy kolejnych procesach komercjalizacji i jest początkiem długoterminowej 
współpracy:  

Zlecenia na usługi badawcze stwarzają dobra płaszczyznę porozumienia, można coś 
później razem zrobić. (C6) 

Sprzedaż usług badawczych – klient potrzebuje usługi, np. wykonania badań 
wytrzymałości, zgłasza się, ja mu szukam potencjalnego wykonawcy pośród naszych 
zespołów badawczych i to też się znajduje w naszej bazie. (C1) 

Może się zdarzyć, że przedsiębiorca zwraca się z zapytaniem i wtedy przeszukujemy swoje 
zasoby rozwiązań w grupie, którą uczelnia dysponuje i szukamy zespołów, które 
specjalizują się w tej dziedzinie, mając na uwadze, że może się rozpocząć współpraca 
i wtedy powstanie nowa wiedza, nowe rozwiązanie, pod zamówienie, potrzeby firmy. (C3) 

Coraz więcej uczelni zaczyna rozumieć wagę budowania długoterminowych relacji ze strategicznymi 
partnerami biznesowymi. Jako punkt odniesienia warto odnotować, że w badaniach prowadzonych na 
22 czołowych uniwersytetach europejskich i amerykańskich wskazano, że wysiłki na rzecz 
systematycznego rozwijania bliskich, długoterminowych partnerstw związanych ze współpracą – mimo 
że są złożone i intensywnie, a tym samym wykorzystują zasoby organizacji przynajmniej w początkowej 
fazie – w dłuższej perspektywie mogą przynosić wiele korzyści we współpracy dla uczelni i przemysłu 
(Schneider, Kock, Schultz 2015). 
 

                                                           
6 Design Thinking to jedno z usystematyzowanych podejść do procesu projektowania innowacji doskonalona 
d.school Uniwesrytetu Stanforda. 
7 Roadmapping – (ang. road map to dosłownie mapa drogowa) jedna z metod zarządzania projektami polegająca 
na przygotowaniu szczegółowego planu lub schematu działań realizowanych stopniowo, mających doprowadzić 
do osiągnięcia zamierzonego celu. 
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4.2 Przegląd stosowanych w CTT-ach narzędzi promocji oraz ich efektywność 

Przegląd literatury w pierwszym etapie projektu pozwolił wyłonić spektrum działań promocyjnych, 
które są wykorzystywane w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Ponieważ polskie 
CTT-y miały autonomię w wypracowaniu własnych sposobów funkcjonowania (nie korzystały ze 
wzorców funkcjonowania ani zestawu dobrych praktyk), istotnym wydawało się sprawdzenie, które 
z szeroko znanych działań promocyjnych są wykorzystywane przez polskie CTT-y oraz które z nich 
oceniane są jako skuteczne.  

Subiektywna ocena skuteczności dokonywana była przez przedstawicieli CTT-ów, którzy zostali 
potraktowani jako eksperci, czyli osoby dokładnie znającą specyfikę swojego ośrodka oraz efekty8 
oddziaływania poszczególnych działań promocyjnych. Założenie to było konieczne, ponieważ 
opracowania efektywności działań promocyjnych w CTT-ach, opierające się na obiektywnych 
wskaźnikach nie zostały dotychczas opracowane. 

Analiza opisanych w literaturze dobrych praktyk stosowanych przy promocji wyników badań 
naukowych do gospodarki pozwoliła na wyłonienie listy 30 działań promocyjnych. Następnie w ramach 
badania ankietowego (PAPI) poproszono przedstawicieli CTT-ów o ocenę efektywności poszczególnych 
działań9 oraz zaznaczenie, czy dana metoda jest wykorzystywana w przypadku ich instytucji. Tym 
samym pozwoliło to na przyporządkowanie wszystkich metod do 5 grup:  

1) działania relatywnie często wykorzystywane i relatywnie wysoko efektywne, 
2) działania relatywnie często wykorzystywane, ale mało efektywne, 
3) działania wykorzystywane przeciętnie często i o przeciętnej efektywności, 
4) działania wykorzystywane relatywnie rzadko, ale o wysokiej efektywności, 
5) działania stosowane rzadko i oceniane jako nieskuteczne. 

W poniższym zestawieniu zawarto przykładowe narzędzia, a w kolejnych podrozdziałach 
przedstawiono kolejno metody według grup, w których się znajdują (por. Rysunki 11 i 12). 

Pogłębiona analiza wypowiedzi przedstawicieli CTT-ów (wywiady IDI) pracujących na co dzień 
w obszarze promocji i komercjalizacji badań naukowych pozwoliła na pogrupowanie stosowanych 
metod ze względu na częstość ich stosowania oraz dostrzegany rachunek kosztów do korzyści (nakładu 
pracy oraz efektywności narzędzi). Możliwe było też określenie głównych ograniczeń stosowanych 
metod, np. związanych z cyklicznością działań lub stałym ich monitorowaniem, co przekłada się na 
użyteczność, a przez to i efektywność. 
  

                                                           
8 Definicja pojęcia efektywności została pozostawiona samym zainteresowanym, przez co istnieje ryzyko pomniejszania 
efektywności niektórych metod, na przykład tych, których rolą jest promocja marki instytucji/uczelni. 
9 Respondenci oceniali efektywność poszczególnych działań promocyjnych na 5-stopniowej skali, gdzie 0 oznaczało działanie 
w ogóle nieskuteczne, a 4 – działanie bardzo skuteczne. 
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Rysunek 9 Zestawienie przykładowych narzędzi. 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 
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Wykres 4 Ocena działań promocyjnych stosowanych przez CTT-y przez ich przedstawicieli, N = 45. 

 

Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 

4.2.1 Grupa 1: działania relatywnie często wykorzystywane i relatywnie efektywne 

W grupie działań, które wykorzystywane są przez wysoki odsetek polskich CTT-ów (ponad 80%) 
i jednocześnie zostały ocenione jako relatywnie skuteczne przez przedstawicieli tych instytucji znalazło 
się 6 spośród 30 działań. Wśród nich są 3 działania związane ze stroną internetową instytucji. Pozostałe 
powszechnie wykorzystywane i skuteczne działania to udziały w targach i wystawach, udział 
w konkursach czy mikrograntach oraz prezentacjach i pokazach. Jak można zauważyć, formy te 
pozwalają na bezpośrednie połączenie naukowców i przedstawicieli biznesu. 

 Strona internetowa  

Strona internetowa jest wykorzystywana jako narzędzie promocji przez wszystkie CTT. Trudno sobie 
wyobrazić jakąkolwiek dużą organizację czy stowarzyszenie bez strony internetowej, jednakże – mimo 
oczywistości tego rozwiązania – badani oceniali strony internetowe jako jedne z najskuteczniejszych 
narzędzi. Wysoka ocena efektywności podstawowych informacji, jak również aktualności i możliwość 
promocji własnej działalności komercyjnej na stronie internetowej instytucji sugerują, że to sami 
zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem badań szukają możliwości współpracy, a strona 
internetowa okazuje się ich pierwszym wyborem. Co ciekawe, działania związane ze stroną 
internetową instytucji oceniane są przez przedstawicieli CTT-ów jako bardziej efektywne niż inne 
działania w Internecie: promocja na portalach społecznościowych czy wykorzystywanie baz ofert 
technologicznych. 

Strona internetowa jest wykorzystywana jako narzędzie promocji także przez wszystkie 12 badanych 
wydziałów PW. Mimo że aż 80% CTT-ów promuje również działalność komercyjną na swoich stronach 
internetowych, wydziały PW rzadziej stosują to narzędzie samodzielnie. Przedstawiciele wydziałów 
również niżej oceniali potencjał (efektywność) stron internetowych w dotarciu do potencjalnych 
klientów. Analiza stron internetowych uczelni pokazuje, że najbardziej wyeksponowane są na nich 
informacje i aktualności związane z misją dydaktyczną uczelni (informacje kierowane do studentów 
i kandydatów na studentów). Pozostałe misje uniwersytetu: nauka oraz działalność innowacyjno-
wdrożeniowa z różnych względów nie są zazwyczaj eksponowane na głównych stronach uczelni. 
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Własna strona lub podstrona na stronie uczelni wymaga nakładu czasu i zasobów, by informacje na 
niej były aktualne. Badani przedstawiciele CTT-ów akcentują, że należy ją regularnie redagować i dbać 
o atrakcyjność treści:  

Aktualizować i pilnować, żeby te strony „żyły”, uważam, że to jest nasz mankament. (C2) 

Dużo informacji, co nie tylko my robimy, ale współpracujące podmioty – ludzie wchodzą 
na te stronę dosyć często, żeby wiedzieć, co się dzieje w środowisku. (C5) 

 Prezentacje i pokazy 

Prezentacje i pokazy to narzędzia promocji wykorzystywane zarówno przez większość CTT, jak 
i wydziałów PW samodzielnie: w obu przypadkach około 80%. Przedstawiciele wydziałów oceniają niżej 
efektywność prezentacji i pokazów niż przedstawiciele CTT. Oznacza to, że dedykowane osoby na 
uczelni czują się zobowiązane do organizowania spotkań i prezentacji prowadzonych projektów przed 
odpowiednią grupą osób. Niemniej jednak kwestią otwartą pozostaje to, w jaki sposób zachęcić 
potencjalnych inwestorów do uczestnictwa w pokazach oraz jakimi metodami prezentować. W związku 
z tym prezentacje i pokazy nie mogą być traktowane jako samodzielne narzędzie, ale muszą być łączone 
z innymi spośród 29 pozostałych. 

Z relacji badanych wynika, że spotkania i prezentacje są 
sprofilowane pod branżę, konkretny problem lub typ odbiorców. 
To istotny czynnik, który decyduje o zainteresowaniu 
przedsiębiorców, dlatego nie należy utożsamiać tego typu 
inicjatyw z ogólnymi prezentacjami, które dotyczą szerokiej 
tematyki. Konkretyzowanie takich działań pomaga bardziej 
precyzyjnie wyselekcjonować odbiorców, którzy będą w większym 
stopniu zainteresowani takimi działaniami, a tym samym chętniej 
będą w nich uczestniczyć. Dodatkowo ważnym aspektem jest 
przygotowanie takich prezentacji pod względem komunikacji: 
użycie języka zrozumiałego dla przedsiębiorców, komunikując jednocześnie korzyści możliwe do 
osiągniecia w prezentowanych rozwiązaniach. 

Spotkania te owocują często podejmowaną współpracą lub zdobytymi kontaktami, które mogą być 
kluczowe przy podejmowaniu współpracy w podobnych projektach w przyszłości, co nawiązuje 
również do problematyki podejmowanej we wcześniejszym rozdziale dot. budowania relacji 
długoterminowych. Jest to o tyle istotne, że samo zbieranie wizytówek i bywanie na imprezach może 
pozwolić poszerzyć grono „znajomych”, ale nie zwiększy to prawdopodobieństwa, że te znajomości 
przyniosą korzyści komercjalizacyjne w przyszłości, bez odpowiednich działań, które budują takowe 
relacje. 



 

35 
 

Rysunek 10 Wybrane przykłady spotkań branżowych realizowanych przez CTT. 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW na podstawie wypowiedzi udzielonych w wywiadach eksperckich. 

 Targi 

Udział w targach jest przykładem działania, które pomaga zaprezentować projekt przed grupą osób, 
wśród których z dużym prawdopodobieństwem znajdą się potencjalni odbiorcy, ponieważ targi 
zazwyczaj są imprezami branżowymi. Jest to narzędzie, z którego korzystają niemal wszyscy 
przedstawiciele CTT-ów, natomiast przedstawiciele wydziałów w 60% przypadków. Efektywność 
udziału w targach przez wydziały PW oceniana jest niżej niż przez przedstawicieli CTT-ów. Warto też 
pamiętać, że udział w targach wiąże się z kosztami, a poszczególne targi różnią się rangą i zbierają 
różnego typu gości. 

Udział w targach i konferencjach zwiększa rozpoznawalność i widoczność zarówno CTT-u, uczelni, 
wynalazku, jak również jego autorów. Podczas targów pokazywane są filmy promocyjne, prezentacje, 
plakaty, foldery, broszury, prototypy, odbywają się także spotkania z twórcami:  

Zależy czy bierzemy ze sobą twórców, czy nie. Bierzemy prototypy, plakaty, foldery 
informacyjne, te ostatnie bardzo się podobały, w języku polskim i angielskim. Przede 
wszystkim bierzemy ze sobą materiały multimedialne, czyli filmy, prezentacje fajnie 
zrobione dla biznesu. […] Ostatnio na targach w Katowicach pokazaliśmy taki filmik 
promocyjny, przygotowany dla całej uczelni i dzięki temu filmikowi nawiązaliśmy stały 
kontakt z firmą Reuters. (C4) 

•metoda przynosząca najwięcej efektów: spotkania odbywają się na wydziałach, w Centrum
lub innych podmiotach; każdy broker powinien zorganizować co najmniej jedno takie
spotkanie w ciągu roku w swojej branży. Słowami eksperta: „efekt uboczny, który mnie na
początku zaskakiwał, (...) zapraszaliśmy ludzi, naukowców z tej samej branży (...) Ci ludzie
odkrywali siebie (...), zaczynali ludzie ze sobą współpracować wewnątrz [uczelni], pomimo
że byli z tego samego wydziału (...), łączą kompetencje i tym samym są bardziej atrakcyjni
dla tych firm”.

C2

•Klub [networkingowy]– spotkania dla wybranych branż: „prezentujemy dwa wybrane
projekty z uniwersytetu i zapraszamy gości ze świata zewnętrznego: głównie firm
dopasowanych tematycznie i promujemy wynalazki i projekty – naukowcy opowiadają z
naszym wsparciem o swoich wynalazkach biznesowo. To się dzieje na mieście w wynajętej
sali, w której jest coś do jedzenia, do picia, można sobie posłuchać o projektach
uniwersytetach. Raz na dwa miesiące takie wydarzenie”.

C5

•„Takie spotkania to najlepszy sposób dotarcia do przemysłu”; „W tych spotkaniach muszą
uczestniczyć osoby mówiące językiem biznesu, nie tylko sami twórcy"; „Personalizujemy te
spotkania, żeby ten przedsiębiorca czuł się - że tak powiem w cudzysłowie - dopieszczony,
żeby się tak na nim skupić”.

C4

•„Uczestnictwo w branżowych wydarzeniach jest najlepsze dla nas i zazwyczaj kończy się
sukcesem, poznajemy jakąś firmę czy osobę zainteresowaną rozwojem wynalazku”.

C7

•„najszybszą metodą dającą rezultaty jest udział w wystawach innowacji, spotkanie dla
inwestorów (prezentacja posterów, prototypów, eksponatów), pozyskiwanie inwestorów do
startupów wśród lokalnych inwestorów na pierwszym etapie. W ramach tzw. backoffice
realizowany jest lokalny festiwal naukowy”.

C9
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Jeśli mówimy o masowej promocji, która ma sens, to jeździmy na targi, wygrywamy 
medale na targach, zaczyna się robić głośno, to klienci przychodzą do nas i to jest jedno 
z ciekawszych narzędzi typowej promocji, jak my ją rozumiemy, w sposób masowy, 
produktów, które się promuje. (C1) 

Skuteczna jest prezentacja sztandarowego projektu (nośnego medialnie) przez jednostkę, 
a przy okazji przemyca się inne projekty i wzbudza się zainteresowanie mediów (C9). 

W oparciu o zgromadzone opinie można stwierdzić, że skuteczność dotarcia do klientów zależy w dużej 
mierze od 1) wyboru odpowiednich targów oraz 2) działań służących efektywnej prezentacji w czasie 
targów. Pierwszy czynnik może być zależny od doświadczenia i wiedzy osoby lub instytucji. Drugi 
natomiast mocno polega na wyspecjalizowanych kompetencjach oraz zasobach instytucji wspierającej 
naukowców podczas targów. 

Udział w targach jest powiązany z innymi materiałami promocyjnymi, które towarzyszą efektywnej 
prezentacji podczas nich. Zazwyczaj wykorzystywane są wtedy broszury, skrócone prezentacje 
wynalazku (onepager) i inne materiały. W związku z tym, nie jest do końca uprawnionym badanie 
każdej z metod oddzielnie. 

4.2.2 Grupa 2: działania relatywnie często wykorzystywane i relatywnie mało efektywne 

W grupie działań wykorzystywanych niemal powszechnie, ale ocenianych jako relatywnie mało 
efektywnych znalazło się organizowanie konferencji, udział w klastrach i konsorcjach oraz 
opracowywanie i dystrybucja ulotek, broszur i przewodników. Te ostatnie wyróżniają się tym, że są to 
powszechnie używane formy drukowane, a mimo to oceniane są jako mało efektywne. Powszechność 
użycia mało efektywnych metod wiąże się najprawdopodobniej z przyjętym zwyczajem materiałów 
konferencyjnych – niejako „oczekiwanych” przez użytkowników wydarzeń. Paradoksalnie, bardziej 
dostrzegalny byłby brak materiałów konferencyjnych. 

 Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów 

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów jest obok stron internetowych i udziału w targach 
najczęściej wykorzystywanym przez CTT-y narzędziem, z którego również korzystają samodzielnie 
wszystkie badane wydziały PW. Skuteczność organizowanych konferencji jest oceniana przez 
przedstawicieli CTT-ów przeciętnie i niżej niż na przykład udział w targach i wystawach. Z kolei 
przedstawiciele PW uznali organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów za jedno z trzech 
najefektywniejszych narzędzi. 

Warto odnotować, że organizowanie konferencji, mimo iż daje szanse na spotkanie specjalistów 
z branży, należy również do narzędzi stosowanych w popularyzacji wyników badań. Poszczególne 
konferencje różnią się profilem. O potencjale do wspierania promocji wyników badań do gospodarki 
decydować będzie to, czy konferencja jest zorientowana ściśle naukowo, czy raczej skupia się na 
aplikacyjności wyników oraz czy w gronie uczestników konferencji znajdą się jedynie osoby związane 
z nauką, czy również przedstawiciele biznesu. 

Warto również podkreślić, że konferencje są narzędziami uznania poziomu naukowego w świecie 
nauki. Wystąpienia na prestiżowych konferencjach naukowych budują prestiż nie tylko samych 
prelegentów, ale też jednostki czy instytucji, z której się wywodzą. Prestiż ten przekłada się na 
wizerunek uczelni, co wpływa na chęć podejmowania współpracy przez potencjalnych inwestorów 
z przedstawicielami konkretnej jednostki. 
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 Udział w klastrach 

Udział w klastrach10, stwarza dogodną możliwość promocji wyników badań do komercjalizacji. 
Aktywność w stowarzyszeniach branżowych wspólnie z przedsiębiorcami jest praktykowane przez 
większość CTT-ów, ale efektywność tej formy promocji oceniana jest relatywnie nisko zarówno przez 
wydziały jak i pracowników CTT. W klastrach uczestniczą również wszystkie badane wydziały PW. 

Przykładem stowarzyszonych działań, innych niż klastry, jest sieć brokerów. Jeden z respondentów 
opisuje stosowaną dobrą praktykę: 

Na każdym wydziale jest broker innowacji, który jest odpowiedzialny za promocję 
technologii uczelni i który jest zobowiązany do tego, żeby promować uczelnianą naukę 
i technologie. Niedawno centra transferu [technologii] powstały w każdej miejscowości 
znajdującej się pod [nazwa miasta wojewódzkiego], gdzie pracują również brokerzy 
zatrudnieni przez Urząd Marszałkowski. Brokerzy ci mają bliższy kontakt 
z przedsiębiorcami z danego obszaru. (C4) 

 Ulotki i broszury 

Ulotki, broszury i przewodniki są wykorzystywane przez blisko 80% zarówno CTT-ów, jak i wydziałów, 
ale oceniane są jako jedne z najmniej efektywnych narzędzi w obu podgrupach. Chociaż sama ulotka 
„nie sprzedaje” i nie jest postrzegana jako narzędzie, które może przekonać przedsiębiorcę do 
zainwestowania w technologie, to jest nieodłącznym elementem między innymi targów i konferencji:  

Mimo wszystko robimy materiały drukowane – systematycznie drukujemy, i zostawiamy, 
gdzie się tylko da, żeby ludzie mieli hard copy [coś materialnego] pod ręką. (C5) 

Liflety [ulotki] nie są dobrym narzędziem promocji. (C6) 

Chociaż materiały drukowane są powszechne, to ponad połowa CTT-ów używa ich nie posiadając 
systemu identyfikacji wizualnej. Kluczowe wydaje się zauważenie, że wyżej wymienione materiały 
wykorzystywane są w innych narzędziach promocji (np. spotkania, wystawy, targi), co może nie jest 
bezpośrednio zauważane w kategoriaz zapisami ch oceny skuteczności, jednak może istotnie wpływać 
na inne działania. Ocena efektywności tego działania wydaje się być niska, kiedy za wydrukiem 
materiałów i umiejscowieniem ich w odpowiednich gablotach nie idą inne działania związane z ich 
kolportażem. 

                                                           

10 Klaster to sieć wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek usługowych, firm 
działających w pokrewnych sektorach i związane z nimi instytucje (uniwersytety, jednostki badawcze, normalizacyjne 
i stowarzyszenia branżowe) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących lub współpracujących ze sobą. 

Przykładem dobrze funkcjonującgo klastra jest Interdyscyplinarna Platforma Biotechnologii i 
Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej (InterBioMed PW). Celem tej inicjatywy było 

stworzenie w Politechnice Warszawskiej sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących 
specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne 

doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Utworzenie takiej sieci 
miało pozwolić na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia dużych, w 

tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych. Interdyscyplinarna Platforma 
InterBioMed PW, skupia obecnie 29 zespołów naukowo-badawczych o różnym profilu z 10 

wydziałów uczelni. Platforma dzięki potencjałowi naukowemu jest w kręgu zainteresowania różnych 
potencjalnych inwestorów skłonnych do wejścia we współpracę. 

Źródło: https://interbiomed.pw.edu.pl/O-platformie
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4.2.3 Grupa 3: działania wykorzystywane przeciętnie często i o przeciętnej efektywności 

W grupie tej znalazło się wiele działań promocyjnych o szerokim przekroju, które stanowią wsparcie 
dla innych metod. Przeciętna ocena efektywności może wynikać z różnego stosowania i stopnia 
zaawansowania poszczególnych działań. 

 Newsletter 

Newsletter jest używany przez mniej niż połowę CTT-ów, a jego efektywność jest oceniana przeciętnie. 
Co ciekawe, badane wydziały PW nie prowadzą samodzielnie newsletterów, ale oceniają efektywność 
tego narzędzia relatywnie wysoko. 

Jeden z badanych opisuje przykład newslettera docierającego do ponad 4000 firm i naukowców „tam 
wrzucane są informacje o wynalazku, konsultacjach czy evencie, z którego jest bardzo duży zwrot” 
(C11). Warto odnotować, że profesjonalny, dobrze sprofilowany newsletter, nad którym pracują co 
najmniej grafik i redaktor treści (copywrighter), ze znacząca bazą odbiorców (w tym firm) z pewnością 
może przyczynić się do skutecznego zainteresowania technologią. Oznacza to jednak zarówno nakład 
po stronie merytorycznego przygotowania, jak i posiadanie i wykorzystywanie rozbudowanych 
zasobów w formie osób kontaktowych z firm współpracujących. Nieciekawy, nierelewantny, pobieżnie 
przygotowany newsletter rozsyłany do grupy innej niż docelowa nie przyniesie pożądanego efektu. 

 Media społecznościowe 

Media społecznościowe są uważane za narzędzia promocji o przeciętnej skuteczności 
i wykorzystywane przez około 60% CTT-ów i wydziałów, lecz przedstawiciele wydziałów oceniają 
skuteczność mediów społecznościowych wyżej niż centra. Badani przedstawiciele CTT-ów 
w wywiadach pogłębionych uważają, że najbardziej efektywnym medium społecznościowym 
z możliwych do wykorzystania jest LinkedIn, postrzegany jako portal profesjonalistów. LinekdIn ma 
również tę zaletę, że pozwala podtrzymywać kontakt z absolwentami uczelni. 

Każdy wydział ma absolwentów, potrzebne jest budowanie tej sieci kontaktów: taki 
LinkedIn powinien działać jak narzędzie systemowe. (C9) 

LinkedIn dzięki swojej szerokiej bazie użytkowników umożliwia przekazywanie absolwentom 
informacji o wydarzeniach na uczelni. Dawny student będący obecnie przedsiębiorcą lub będący na 
decyzyjnym stanowisku w przedsiębiorstwie może postrzegać dawne alma mater korzystniej niż inne 
uczelnie i może mieć większą skłonność do podjęcia ewentualnej współpracy. 

 Monografie i publikacje 

Monografie i publikację są uważane za narzędzie promocji o przeciętnej skuteczności i wykorzystywane 
przez około 60% CTT. Wykorzystują je natomiast wszystkie badane wydziały PW. Monografie 
i publikacje są nieodłączną częścią pracy naukowej i trudno sobie wyobrazić, by którykolwiek 
z wydziałów mógł z tej formy upowszechniania wyników badań zrezygnować: 

[Uczelnia] regularnie wydaje kwartalnik (biuletyn High-Tech) w liczbie 1300-1500 
egzemplarzy (forma papierowa), który trafia do klientów: naukowców - członków senatu, 
dziekanów, rektorów, głównie z [regionu]. (C8) 

Chociaż monografie i publikacje nie są uznawane za efektywne narzędzie promocji wyników badań do 
gospodarki, to służą tworzeniu wysokiej pozycji naukowej zarówno samych badaczy, którzy prezentują 
w ten sposób swoje wyniki społeczności akademickiej, jak również samej instytucji. 

 Katalogi ofert technologicznych 

Około połowa badanych CTT-ów oraz około połowa badanych wydziałów PW tworzy katalogi ofert 
technologicznych, lecz oceny efektywności katalogów w obu przypadkach są relatywnie niskie. 
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Respondenci w wywiadach pogłębionych również wypowiadali o tym działaniu jako o niezbyt 
pomocnym narzędziu:  

Książki z opisem technologii się nie sprawdzają –[uczelnia] wydała książkę swoich 
technologii (...), 200 stron (...) i ja nie wiem, czy oni z tej książki chociaż jedną z tych 
technologii sprzedali. (C6) 

Warto wspomnieć, że prowadzenie katalogu ofert technologicznych jest dużym wyzwaniem. Baza musi 
być regularnie aktualizowana oraz zawierać szereg informacji, które umożliwiają zapoznanie się 
z meandrami projektu. Ponadto skuteczność katalogu jest zależna także od stopnia promocji tego 
narzędzia – liczby osób, potencjalnych inwestorów wiedzącym o jego istnieniu. Sam katalog jest 
narzędziem, które w zamyśle może zainteresować potencjalnych inwestorów projektem 
i spowodować, że będą oni dążyć do nawiązania kontaktu. Katalog jest kierowany do tych 
przedstawicieli świata biznesu, którzy aktywnie prowadzą poszukiwania interesujących projektów 
naukowych. 

4.2.4 Grupa 4: działania wykorzystywane relatywnie rzadko, ale o wysokiej efektywności 

W grupie tych działań znalazły się przede wszystkim te, które dotyczą metod wspomagania 
indywidualnych kontaktów z klientami. Przeprowadzona analiza akcentuje to, że niemal wszyscy 
przedstawiciele CTT-ów wskazują na wysoką skuteczność systemów budowania relacji z klientami, 
gromadzenia o nich informacji oraz funkcjonowania zinformatyzowanych systemów zarządzania 
wiedzą o kliencie. Mimo to, szczególnie procedury obsługi klienta i wspomniane systemy zarządzania 
wiedzą o kliencie i produkcie występują w niewielkiej liczbie centrów. Z uwagi na wysoką efektywność, 
działania te można określić jako obszar do rozwoju dla CTT-ów w Polsce. Istnieją silne przesłanki 
wskazujące na wysoki potencjał tych działań, a przedstawiciele uczelni zdają sobie sprawę, że 
wymienionych narzędzi brakuje im w ich codziennej pracy. 

 Systemowe zarządzanie relacjami z klientem 

Niemal wszyscy badani podkreślają istotę budowania i podtrzymywania relacji z klientami, ponieważ 
specyfika pracy wymaga indywidualnego podejścia do każdego projektu, a nawet do każdego klienta. 
Niemniej mimo zgody co do znaczenia relacji z klientem, systemowe zarządzanie relacjami niemal nie 
występuje. Chociaż CTT-y są w stanie funkcjonować bez tego narzędzia, uczestniczący w badaniu 
pracownicy zauważają, że byłoby ono niezwykle przydatne. 

Około połowa CTT-ów informuje o ofercie (wybranych) klientów, co jest uznawane za 
najefektywniejsze ze wszystkich działań promocyjnych, a blisko 60% CTT-ów gromadzi historię swoich 
dotychczasowych kontaktów. Organizowanie relacji z klientami można przeprowadzić na wiele 
sposobów. To samo działanie można realizować, wykorzystując różne narzędzia – przykładowo historia 
kontaktów może być przechowywana w skoroszytach lub w zaawansowanych systemach typu CRM. 
Budowanie relacji wymaga zaprojektowania odpowiednich działań związanych z obsługą klienta oraz 
systematycznie realizowanych procesów w organizacji. 

Jednym z narzędzi, które skutecznie pozwala zorganizować procesy jest system informatyczny CRM – 
obejmujący zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Wdrożenie 
systemu CRM wymaga przeanalizowania procesów w organizacji oraz przyjęcia strategii działania, 
koncentrującej się na wspieraniu czynności marketingowych, procesie sprzedaży oraz wszelkich 
działaniach związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi na potrzeby klientów. Spośród 
przedstawicieli CTT-ów, którzy mają wdrożony CRM w swojej jednostce zdecydowana większość 
zgodziła się, że tego typu system informatyczny jest w przypadku CTT-ów dobrym sposobem na 
usprawnienie komunikacji z klientem. 

Wykres 5: Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: „Wprowadzenie systemów informatycznych do zarządzania relacjami 
(np. CRM) w ośrodkach typu CTT jest dobrym sposobem na usprawnienie komunikacji z klientem”? – odpowiedzi 
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uporządkowano w dwie grupy: respondenci posiadający wdrożony CRM w jednostce (CRM) oraz respondenci nieposiadający 
wdrożonego CRM w jednostce (brak CRM). 

 
Źródło: opracowanie własne  CZIiTT PW. 

Większość respondentów uważa, że rozwiązania typu CRM są przydatne w niemal wszystkich 
aspektach obejmujących współpracę z klientami. Wśród najczęściej dostrzeganych korzyści 
z wdrożenia CRM należy wymienić możliwość gromadzenia informacji, automatyzacji rutynowych 
czynności, co przekłada się na poprawę jakości komunikacji i utrzymanie dobrych relacji z klientami. 
Nieco mniejsza liczba respondentów zwraca uwagę na cechy CRM związane z usprawnieniem 
wewnętrznych procesów w jednostce, np. związane z analizą danych, zarządzaniem projektami czy 
podejmowaniem decyzji. 

Każdy z respondentów, używających w swoim CTT-cie systemu typu CRM zgodził się, że pomaga on 
utrzymywać dobre kontakty z dotychczasowymi klientami. Warto również odnotować, że każdy 
z respondentów, którzy pracują na co dzień z systemem CRM potrafił wskazać przynajmniej jedną 
związaną z tym zaletę. Wśród osób niekorzystających z CRM jedynie co piąty twierdził, że systemy te 
nie mają żadnych zalet. 

Porządkując argumentację na rzecz stosowania CRM, można określić,  
że potrzeba tego systemu wiąże się z usprawnieniem komunikacji 
wewnętrznej (gromadzenie danych o partnerach biznesowych w jednym 
miejscu, budowanie historii relacji, określanie statusu podejmowanych 
działań). Przekłada się to nie tylko na zarządzanie relacjami z klientami, ale 
też budowanie wiedzy organizacji w przypadku rotacji pracowników. Dzięki 
CRM, informacje o klientach, ich potrzebach i oczekiwaniach stają się 
częścią know-how jednostki. 

4.2.5 Grupa 5: działania wykorzystywane relatywnie rzadko i o niskiej efektywności 

Uczestniczący w badaniu przedstawiciele CTT-ów zaznaczali, że tradycyjne formy promocji takie, jak: 
artykuły w czasopismach specjalistycznych, współpraca z portalami branżowymi, artykuły 
sponsorowane i reklamy w mediach są zarówno rzadko wykorzystywane, jak też ich potencjał oceniany 
jest nisko. Działania te w różnych opracowaniach są utożsamiane z narzędziami popularyzacji badań, 
lecz prawdopodobnie nie przekładają się bezpośrednio na skuteczną komercjalizację. 

 Czasopisma specjalistyczne 

Publikacje w czasopismach specjalistycznych są wykorzystywane bardzo rzadko przez CTT-y, natomiast 
korzystają z nich niemal wszystkie wydziały PW, których to przedstawiciele oceniają ich skuteczność 
szczególnie wysoko. Pracownicy CTT-ów, jako osoby spoza branży, mogą nie mieć dostępu do 
specjalistycznych czasopism. Tak więc ta część promocji wyników badań wydaje się pozostawać 
domeną wydziałów. Jak twierdzą badani przedstawiciele CTT-ów, artykuły do czasopism branżowych, 
na portale branżowe „przyciągają jakiś ruch, to jest całkiem sensowne” (C2), niemniej relatywnie niskie 
oceny efektywności mogą sugerować, że rozmówcy uważają inne narzędzia za bardziej skuteczne. 
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 Bazy ofert technologicznych 

Bazy ofert technologicznych są wykorzystywane rzadko, a ponadto w opinii badanych przedstawicieli 
CTT-ów są nieskuteczne. W wypowiedziach zebranych w wywiadach pogłębionych przewija się 
przeświadczenie, że bazy branżowe mogą zwiększać widoczność w kraju i za granicą, ale wymagają 
stałej aktualizacji. Z narzędziem tym wiąże się ryzyko – brak zaangażowania i dbania o stan baz 
powoduje, że stają się one nieaktualne i w efekcie bardziej szkodzą wizerunkowi CTT-u niż przyczyniają 
się do komercjalizacji. 

Warto odnieść się też do wyszukiwarek usług badawczych, które mają usprawnić przeszukiwanie 
dostępnych technologii na uczelni. Okazuje się, że w praktyce narzędzia te bywają stosowane nie 
dlatego, że postrzega się je jako użyteczne, ale dlatego, że konkurencja również je wykorzystuje:  

My tworzymy bazę, bo inne uczelnie też mają […] jesteśmy w trakcie tworzenia bazy 
internetowej, ale nie jestem pewna, czy ona ma sens – mając na uwadze, że jeżeli ktoś wie, 
jak szukać to znajdzie: jest POL-on11 jako baza informacji o uczelniach i wynikach badań 
i patentach, są bazy urzędowe, kolejna baza uczelniana czy ogólnopolska – nie jestem 
pewna, czy jest potrzebna. (C7) 

 Reklama w mediach 

Narzędzia takie, jak filmy czy spoty promocyjne, wywiady (przeznaczone do radia i telewizji) są 
oceniane przez ekspertów jako jedyny sposób, by przyciągnąć tych klientów, których nie udało się 
precyzyjnie zidentyfikować, przy czym wciąż jest to dodatek do innej, znacznie skuteczniejszej metody, 
np. targów. Niemniej trudno jest wyłonić media, z których korzysta jedynie grupa docelowa, czyli 
potencjalni inwestorzy: 

Jedyny moim zdaniem efektywny sposób promocji technologii, które posiadamy – jadę na 
targi, zdobywam medal, namawiam dziennikarzy, żeby napisali o tym artykuł, zrobili krótki 
materiał filmowy do telewizji – to jest jedyny sposób, żeby zachęcić ludzi, których my nie 
zidentyfikowaliśmy do tego, żeby zainteresować się naszym produktem. (C1) 

Jeżeli jakaś technologia nas interesuje i chcemy ją sprzedać, to ktoś od nas pisze artykuły 
i próbujemy je gdzieś umieszczać – regionalne, krajowe media – ad hoc. (C1) 

Komercyjne ogłoszenia prasowe są zazwyczaj dla uczelni zbyt drogie, by mogła korzystać z takich 
narzędzi. W związku z tym, narzędzie to dla większości rozmówców pozostaje poza dziedziną 
zainteresowań zawodowych. 

 Materiały dla mediów 

Materiały dla mediów nie są powszechnie wykorzystywane przez centra transferu technologii, ale 
można je uznać za narzędzia popularyzacji nauki, które wykorzystywane są przez inne jednostki uczelni. 
W przypadku Politechniki Warszawskiej tego typu popularyzatorskimi działaniami zajmuje się Biuro 
Promocji. Zdarza się, że działania te pośrednio przyczyniają się do połączenia naukowców czy zespołów 
oraz przedstawicieli przemysłu, gdy ci drudzy zainteresują się materiałem prasowym, w którym dane 
rozwiązanie bądź technologia są opisane. Niemniej ocena efektywności, którą wskazali przedstawiciele 
CTT-ów, może pokazywać, że przypadki te są raczej rzadkie. 

Przedstawiciele CTT-ów odnoszą się do artykułów i wywiadów prasowych z rezerwą. Wskazują, że 
z jednej strony współpracują z portalami internetowymi i gazetami, ale z drugiej strony akcentują 
dobrą wolę dziennikarzy, która dookreśla formę tej współpracy. Artykuły promują wyniki badań bez 
ponoszenia kosztów dla uczelni, ale tylko wtedy, gdy uda się przekonać czy zaciekawić dziennikarzy, 

                                                           
11 System prowadzony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy https://polon.nauka.gov.pl/ 

https://polon.nauka.gov.pl/
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żeby o czymś napisali. Mimo to działania popularyzatorskie pozostają częścią misji uczelni publicznych. 
Służą głównie budowaniu marki, wizerunku uczelni, co z kolei oddziałuje na wizerunek wszystkich 
innych projektów opatrzonych logo danej uczelni. 

W tym miejscu warto odnotować jeden z przypadków, gdzie korzystanie z sprawdzonego narzędzia, 
jakim jest informacja prasowa, może mieć zupełnie odwrotny skutek. Jeden z ekspertów opisuje 
przykład wynalazku o potencjalnym zastosowaniu jako lek przeciwnowotworowy, będącego jednak 
w zbyt wczesnej fazie, by można go używać w testach klinicznych. Zdarzały się sytuacje, kiedy po 
publikacji takiej informacji pacjenci będący w trudnych sytuacjach zasypywali uczelnię oraz 
bezpośrednio naukowców prośbami o udział w badaniach eksperymentalnych, w czym upatrywali 
swojej ostatniej szansy na wyleczenie. Działania takie nie mogły być jednak podjęte. Obecnie ekspert 
składania się ku temu, by w pojedynczych przypadkach rozważać celowy brak publikacji o szerokim 
zasięgu ze względu na czynniki społeczne. 

 Współpraca z portalami branżowymi 

Podobnie jak w przypadku współpracy z czasopismami specjalistycznymi, współpraca z portalami 
branżowymi jest rzadko stosowana przez CTT-y, a jej efektywność jest oceniania nisko przez 
pracowników CTT-ów. Jednocześnie przedstawiciele wydziałów uważają ją za jedno 
z najskuteczniejszych narzędzi promocji. Wykorzystuje je niemal każdy wydział. Pokazuje to, że 
przedstawicielom wydziałów jako specjalistom w swoich dziedzinach łatwo znaleźć dostęp do portali 
branżowych. Współpraca z portalami branżowymi zwiększa szansę, że daną technologią (projektem) 
zainteresuje się przedstawiciel odpowiedniej branży oraz że od razu zostanie zapoznany z bardziej 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu. 

Czasopisma i portale branżowe pomagają również budować wizerunek bezpośrednio wśród ekspertów 
konkretnej branży, tym samym pozwalają osiągnąć naukowcom status eksperta. Status ten w dalszej 
perspektywie może przełożyć się na wysoką pozycję przetargową podczas współpracy z ekspertem. 

4.3 Różnice strategii promocyjnych wydziałów oraz CTT-ów: przykład PW 

Centra transferu technologii nie są jedynymi instytucjami uczestniczącymi w procesie promocji 
i komercjalizacji w ośrodkach akademickich. Na przykładzie PW poza wspominanymi w poprzednim 
rozdziale podmiotami odpowiedzialnymi za promocję wyników badań w ramach poszczególnych 
wydziałów, w Politechnice Warszawskiej funkcjonują jeszcze między innymi Biuro Promocji, Sekcja 
Komunikacji Społecznej Biura Rektora, czy też Centrum Komercjalizacji Wyników Badań, działające 
w ramach spółki celowej Instytut Badań Stosowanych. 

W opinii przedstawicieli wydziałów można wyróżnić obszary, które są zupełnie pomijane na wydziałach 
(np. obsługa klientów) (por. Wykres 6). 
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Wykres 6: Odsetek CTT-ów i wydziałów PW wykorzystujących poszczególne narzędzia promocji wyników badań naukowych. 
N= 45 CTT i 12 wydziałów PW. 

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 

Współpraca z CTT zdaniem przedstawicieli wydziałów wiąże się z oczekiwaniami dotyczącymi:  

 oferowania profesjonalnej usługi (pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowych, szkolenia, 
wsparcie w profesjonalnym montażu materiałów wideo),  

 wsparcia organizacyjno-prawnego,  

 koordynacji współpracy międzywydziałowej (szczególnie w formie scentralizowanej bazy 
projektów),  

 szerszej sieci kontaktów, a przez to możliwości większego zasięgu podejmowanych działań. 

Wśród zagrożeń przedstawiciele wydziałów upatrują ograniczenie autonomii wydziału. Wskazują na 
regulacje zewnętrzne względem wydziału, które wydają się utrudniać kontakty między zespołem 
badawczym a potencjalnymi inwestorami. Badani przedstawiciele wydziałów uważają, że naukowcy – 
autorzy wynalazków – lepiej rozumieją środowisko specjalistyczne i łatwiej jest się im porozumieć 
z ekspertami w swojej dziedzinie. Promowanie badań naukowych przez CTT-y wydaje się dawać 
dodatkowe możliwości, ponieważ mogą skupiać wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencję do 
promocji wyników badań oraz rozwoju projektów biznesowych. Takimi przykładowymi działaniami, 
które mogą wyróżniać CTT-y od mniejszych jednostek, takich jak wydziały, mogą być: 
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Rysunek 11 Wybrane działania wspierające promocję komercjalizowanych technologii przez CTT.  

 
Źródło: opracowanie własne DBA CZIiTT PW. 

4.4 Promocja wyników badań w strukturze uczelni: przykład PW 

Dobór narzędzi oraz strategia realizacji działań promocyjnych, w tym z zakresu komercjalizacji badań 
na Politechnice Warszawskiej, wymaga szerszego spojrzenia na problematykę związaną z kwestiami 
zarządzania informacją na Uczelni. Jak wynika z relacji osób badanych, w tym szczególnie 
reprezentujących jednostki ogólnouczelniane, aby móc efektywnie wykorzystywać narzędzia promocji 
w sferze komercjalizacji badań naukowych, istotne jest posiadanie przez PW wiedzy na temat 
prowadzonych projektów naukowo-badawczych w całej Uczelni oraz wewnętrznie spójnej strategii 
informacyjnej, która byłaby zgodna ze Strategią Rozwoju Politechniki Warszawskiej. Z relacji osób 
badanych wynika, że aby działania te były skuteczne muszą zostać skoordynowane na całej Uczelni 
docelowo tworząc model zarządzania informacją. Struktura procesowa polityki informacyjnej uczelni 
powinna uwzględniać wielowarstwowe otoczenie uczelni oraz wszystkie podstawowe procesy 
związane z zarządzaniem informacją (Kamińska 2018, s.98). 

Narzędzia dopasowane do specyfiki Politechniki Warszawskiej, 
powinny uwzględniać potrzebę wypracowania polityki 
ogólnoinformacyjnej, gdzie komercjalizacja wyników badań 
będzie jednym z obszarów. W przeprowadzonych wywiadach 
wielokrotnie podkreślono istotność posiadania przez Uczelnię 
polityki informacyjnej jako podstawy między innymi skutecznej 
promocji w wielu obszarach działalności Politechniki 
Warszawskiej. Działania te powinny być wspierane przez 
wydziały i instytuty, które są najbliżej prowadzonych prac 
naukowo-badawczych, które przy wsparciu odpowiednich jednostek mogą mieć ogromny potencjał 
komercjalizacyjny. Obecnie wiele jednostek funkcjonujących w ramach Politechniki Warszawskiej 
wyróżnia się pewnym zakresem wysokich kompetencji, podczas gdy tych kompetencji brakuje innym 
jednostkom. Biuro Promocji oraz Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów Biura Rektora posiadają 
np. zdolności docierania z materiałami prasowymi do prasy ogólnopolskiej, co mogłoby być 
wykorzystane przez jednostki, które pracują bezpośrednio z zespołami badawczymi. 

Wśród wymienianych narzędzi, które mogą być wykorzystywane w kontekście promocji badań 
naukowych wspominano o inicjatywie opracowywania katalogu realizowanych projektów naukowo-
badawczych na Politechnice Warszawskiej w poszczególnych obszarach. Obecnie przygotowywany 
jest przy współpracy z Biurem Rektora, Biurem Promocji i Informacji, jak również Centrum Obsługi 
Projektów - COP oraz innych jednostek katalog dot. biotechnologicznych projektów badawczych, który 
ma uwzględniać m.in. takie informacje jak opis projektu, stanu realizacji czy jego koordynatora. 
Docelowo takie rozwiązanie mogłyby zostać opracowane dla głównych dziedzin w obszarze działalności 
naukowej Uczelni, tworząc tym samym swoiste kompendium informacji na temat projektów 
badawczych realizowanych na całej Uczelni. 

Jak sygnalizują respondenci, skompletowanie tych informacji i ich dalsza aktualizacja wymagają po raz 
kolejny opracowania planów komunikacji na PW. W efekcie dokonując dodatkowej kategoryzacji 
zebranych projektów, którym nadane zostaną odpowiednie wypracowane etykiety na potrzeby 

•przykład: UOTT UW - facylitatorami są pracownicy poszczególnych wydziałów UW, których
zadaniem jest wewnętrzna identyfikacja projektów o potencjale komercyjnym oraz promocja
bazy ofert UW wśród pracowników wydziałów;

powołanie „facylitatorów” na poszczególnych wydziałach uczelni

•przykład: CTT UŁ - strona internetowa zawiera wykaz płatnych szkoleń oferowanych przez
pracowników CTT; dodatkowo sporządzany jest wykaz zrealizowanych szkoleń.

oferta szkoleń na zamówienie
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działalności poszczególnych jednostek (np. stan realizacji prac, opracowane patenty, dziedziny, 
potencjał do promocji medialnej czy komercjalizacyjnej), Uczelnia zyska potężny zasób wiedzy 
o projektach dostępny „od ręki” dla Władz Uczelni oraz innych jednostek (np.  CZIiTT). Takie narzędzie 
mogłoby funkcjonować na potrzeby interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznym uczelni w wersji 
cyfrowej (rozszerzone funkcjonalności) oraz drukowanej. 

Innym narzędziem, który ma duży potencjał związany z promocją projektów badawczych w PW, jest 
Platforma Ekspertów12, która z założenia miała za zadanie umożliwić dostęp do wiedzy i realizowanych 
projektów, ułatwiając nawiązanie bezpośredniego kontaktu z ekspertami Politechniki Warszawskiej, 
czyli specjalistami z zakresu inżynierii, techniki i nowoczesnych technologii. 

Rysunek 12 Platforma ekspertów PW 

 
Źródło: http://www.eksperci.pw.edu.pl/ 

                                                           
12 http://www.eksperci.pw.edu.pl/ 
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5 Promocja innowacji: perspektywa klientów 

Analiza działań podejmowanych przez podmioty zaangażowane w procesy komercjalizacji (nadawcy 
komunikatów) byłaby niekompletna bez zaczerpnięcia opinii reprezentantów firm zaangażowanych w 
transfer technologii z uczelni do biznesu (odbiorcy komunikatów). Włączenie perspektywy odbiorców 
ma na celu pogłębienie, uzupełnienie tematyki promocji wyników badań do gospodarki w celu 
uniknięcia jednostronnego rozpatrywania problemu, będącego relacją dwustronną. Ponadto poznanie 
potrzeb przedstawicieli biznesu w kontekście kanałów i sposobów informowania o wynikach badań 
naukowych może przyczynić się do obniżenia kosztów poszukiwania projektów naukowych, co 
przyczyni się do zwiększenia chęci inwestowania w komercjalizację nauki i zwiększy pulę potencjalnych 
inwestorów. 

5.1 Opłacalność komercjalizacji w świetle teorii kosztów transakcyjnych 

Teoretycznymi podstawami dla tłumaczenia strategii poszukiwania badań naukowych o potencjale do 
komercjalizacji jest w tym rozdziale przede wszystkim teoria kosztów transakcyjnych, rozwijana przez 
amerykańskiego ekonomistę i laureata nagrody Nobla, Oliviera Williamsona. Williamson same koszty 
transakcyjne definiuje ogólnie jako „komparatywne koszty planowania, adaptacji i nadzoru nad 
wypełnianiem zadań w różnych strukturach zarządzania” (Williamson 1998, 15), co w przypadku 
zagadnienia inwestycji w wyniki badań naukowych oznacza, że poza samym kosztem np. patentu, 
przedsiębiorstwo inwestujące w B+R ponosi również koszty transakcyjne, takie jak poszukiwanie 
nowych projektów i badań (ang. scouting), spotkania (i związane z nimi wyjazdy), planowanie 
wykorzystania inwestycji, adaptację technologii itp. Są to dwa odmienne rozwiązania, których wybór 
zależny jest od poziomu kosztów transakcyjnych związanych z realizacją transakcji. Wyróżniamy dwa 
rodzaje kosztów transakcyjnych: a) ex ante – jest to koszt doprowadzenia do transakcji (np. koszty 
znalezienia partnerów na uczelni, przygotowanie propozycji kontraktu itp.), b) ex post – koszty 
stwierdzenia, czy transakcja odbyła się zgodnie z ustalonymi warunkami, koszty związane 
z rozwiązaniem ewentualnych sporów itp. 

Wobec powyższego, zarząd przedsiębiorstwa rozważając inwestycje w badania naukowe musi brać pod 
uwagę koszty całkowite (koszty produkcji + koszty transakcji) i na tej podstawie staje przed 
alternatywą: prowadzić badania samodzielnie, kupić daną technologię (make or buy) czy też zaniechać 
działalności innowacyjnej. Williamson (1998) opierając swoje analizy na licznych przykładach, twierdzi, 
że transakcja realizowana przy użyciu własnych zasobów jest bardziej opłacalna, ponieważ koszty 
transakcji związane z koniecznością ciągłego nadzorowania zewnętrznego dostawcy, dystrybutora 
usług są większe niż oszczędności uzyskane dzięki jego większej wydajności pracy. Tym samym 
wysokość kosztów transakcyjnych polegających na poszukiwaniu odpowiednich, innowacyjnych badań 
może powodować zaniechanie działalności inwestycyjnej bądź (tak jak w przypadku globalnych 
korporacji) skupienie się na budowaniu własnych działów B+R. 

5.2 Typy instytucji poszukujących komercyjnego wykorzystania badań naukowych 

Według jednej z klasyfikacji proponowanej przez Williamsona 
(1979), transakcje można podzielić ze względy na częstotliwość 
(sporadyczne vs powtarzające się) oraz specyfikę zasobów 
(typowe kontra wyjątkowe). Transakcje sporadyczne 
i wyjątkowe generują najwyższe koszty transakcyjne. Dlatego 
też liczba firm, która aktywnie poszukuje wyników badań jest 
mała. Polska, mimo wzrostu wydatków na badania i rozwój 
(B+R) od 0,5% do 1% PKB w ciągu ostatnich 10 lat, wciąż 
znajduje się zdecydowanie poniżej średniej unijnej wydatków.  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Struktura_organizacyjna
https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszty_transakcyjne
https://mfiles.pl/pl/index.php/Transakcja


 

48 
 

Co więcej wśród 1000 europejskich firm prywatnych o najwyższych wydatkach na B+R znalazły się tylko 
dwie firmy z Polski13. Liczba polskich przedsiębiorstw przeznaczających na B+R powyżej 3% swoich 
obrotów (33%) jest istotnie niższa od średniej dla krajów Europy Środkowej (46%) (Eurostat 2018). Co 
więcej ponad połowa firm przeznacza na B+R kwotę mniejszą niż 5% wydatków inwestycyjnych 
ogółem. Powyższe dane oznaczają, że badania i rozwój nie są nadal istotnym obszarem rozwojowym 
z punktu widzenia przedsiębiorstw (Delloite 2016). Natomiast, przedstawiciele międzynarodowych 
korporacji, czyli przedsiębiorstw o najwyższych budżetach B+R wolą działalność B+R prowadzić 
w ramach własnej struktury i jedynie sporadycznie inwestują w zewnętrzne wyniki badań. W związku 
z tym na rynku pojawiły się instytucje, które radzą sobie z wysokimi kosztami transakcyjnymi i opierając 
się na swoim doświadczeniu i wyrobionych strategiach działania, pośredniczą między światem nauki 
a biznesu. Wśród tego typu instytucji znajdują się brokerzy innowacji oraz przedstawiciele funduszy 
inwestycyjnych, których reprezentanci znaleźli się w próbie respondentów. 

5.3 Metody poszukiwania badań naukowych przez inwestorów 

Przedstawiciele biznesu, którzy określają się jako skłonni do inwestowania w wyniki badań naukowych 
proponują różne strategie poszukiwania projektów, w które mogą zainwestować. Przeprowadzona 
analiza zebranego materiału z badania klientów nasuwa podział instytucji według osi aktywność - 
pasywność metod poszukiwania badań i zespołów badawczych. Wiele przedsiębiorstw postępuje 
pasywnie, oczekując od przedstawicieli nauki, że to oni powinni przedstawić ofertę technologiczną, 
którą firma zaakceptuje bądź odrzuci. Istnieją jednak instytucje, które aktywnie poszukują zespołów 
lub projektów badawczych, z którymi mogą wejść we współpracę – szczególnie jeśli jest to dla nich 
główna gałąź biznesu, jak w przypadku brokerów innowacji czy funduszy venture capital14. Oczywiście 
wiele firm przyjmuje też pewne formy pośrednie: na przykład używając jednej czy dwóch metod 
aktywnych, np. zatrudniają osoby, które mają w swoich obowiązkach poszukiwanie nowych projektów 
naukowych i badań (ang. scouting) lub prowadzą programy dedykowane dla naukowców. 

Poniżej omówione zostały metody aktywne, którymi przedsiębiorcy i instytucje pośredniczące 
aktywnie poszukują badań, w które mogliby zainwestować oraz modele bierne, gdzie, ograniczając 
koszty transakcyjne, inwestorzy oczekują, że to przedstawiciele świata nauki przejmą inicjatywę. 
W obu tych modelach można wyłonić pewne uogólnione wizje współpracy na linii nauka – biznes oraz 
żądania kierowane pod adresem świata nauki. 

5.3.1 Metody pasywne 

Przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwach, z którymi przeprowadzono rozmowy panowało 
przeświadczenie, że to uczelnie (w tym CTT-y) powinny wychodzić aktywnie do przedsiębiorców. 
„Naukowiec nie może działać wg. Strategii: siedźmy w zaciszu i tak nas znajdą” (F1). Idealny scenariusz 
dla tej grupy rozmówców zakładałby, że firmie zostanie przedstawiony dostosowany do ich potrzeb 
projekt i firma zainwestuje w niego odpowiednią sumę pieniędzy. 

Firmy globalne raczej nie przyjdą do uczelni z prośbą o pomoc. Firma globalna raczej czeka 
na projekty, które ją zainteresują, aż ktoś wyjdzie do nich i powie, że zrobić coś, co w jakimś 
aspekcie może usprawnić działanie korporacji. Tak więc projekt naukowców musiałby być 
dobrze przemyślany i odpowiadać na pytanie, co jest w nim nowego, ciekawego 
i oryginalnego i jak może usprawnić działanie firmy. (C5) 

Podejście to ogranicza do niezbędnego minimum koszty transakcyjne ex ante, czyli koszty 
doprowadzenia do transakcji (np. koszty znalezienia partnerów, przygotowanie propozycji kontraktu 
itp.), cedując je na świat akademicki. Sprowadza się to do tego, że to uczelnia powinna ponosić koszty 

                                                           
13 Są to firmy Asseco i Mabion, źródło: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html 
14 Fundusze venture capital to średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we 
wczesnych fazach rozwój, więcej informacji: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/venture-capital. 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard17.html
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związane między innymi z wyszukiwaniem i aranżowaniem spotkań. Dlatego też rozmówcy zarzucają 
polskim uczelniom bierność, podkreślają, że nigdy nie zdarzyło się, by ktoś sam zadzwonił z ofertą lub 
wysłał maila 

[Nazwa globalnej korporacji farmaceutycznej] na świecie zalewany jest ofertami 
współpracy, więc naprawdę mamy z czego wybierać. (F5) 

Według tego podejścia prezentowanego przez przedsiębiorców, to przede wszystkim naukowcom 
powinno zależeć na tym, by ich badania zostały dostrzeżone przez biznes. To naukowcy tez, zdaniem 
potencjalnych inwestorów powinni inicjować spotkania i interesować się potrzebami przemysłu. 

[Nazwa globalnej korporacji z sektora IT] nie ma [w Polsce] dedykowanej komórki, która 
by miała wiedzę na temat szukania ciekawych badań. Może nie odrobili dostatecznie lekcji. 
(F2) 

Osoby zatrudnione na stanowiskach technologów w korporacjach mają skłonność do twierdzenia, że 
uczelnie powinny wychodzić do przedsiębiorców proaktywnie i wychodzić do nich razem 
z naukowcami, „bo póki co dostrzegają, że CTT-y zależy na współpracy, ale naukowcom już mniej” (F1). 
Oczekują, że kontakt zostanie zawiązany nie tylko przez uczelnianych brokerów technologii, ale też 
samych naukowców gotowych zaprezentować swój projekt. 

2-3 razy się w życiu zdarzyło, że ktoś na naszej konferencji podszedł i starał się 
zainteresować tematem, niemniej żadna współpraca nie została podjęta. (F5) 

Oczekiwanie aktywnej postawy ze strony naukowców wiąże się również z oczekiwaniami 
przedsiębiorców odnośnie „prorynkowej” edukacji naukowców przez uczelnie (w tym CTT-ów), które 
to powinny uczyć zespoły badawcze, w jaki sposób profilować wyniki badań naukowych, by były 
użyteczne z punktu widzenia biznesu oraz komunikować wyniki badań w sposób zrozumiały dla 
odbiorcy końcowego. Zarzuty odnośnie hermetyczności języka naukowego pojawiają się 
w wypowiedziach wielu rozmówców. 

Opis naukowy, nie znamy się na kwestiach technicznych i te opisy były dla nas kompletnie 
niezrozumiałe. Ale jak się przebiliśmy przez wersję merytoryczną, to stwierdziliśmy, że 
możemy się spotkać, ale oni nie chcieli słuchać naszych porad biznesowych. (F4) 

Bo naukowcy to czasem potrafią takim językiem mówić, że to zupełnie nie ma jak tego 
zrozumieć. (F7) 

Niemniej warto nadmienić, że niemal każdy rozmówca potrafi wskazać także przypadki takich zespołów 
badawczych, w których komunikacja przebiega niemal wzorowo. Wzmacnianie kompetencji 
prezentacyjnych jest wymieniane jako jedno z pożądanych zadań CTT-ów. 

5.3.2 Metody aktywne 

Niemniej wielu rozmówców reprezentuje firmy, które aktywnie poszukują projektów naukowych 
o wysokim potencjale do wykorzystania komercyjnego. Wśród tych firm znajdują się fundusze 
inwestycyjne czy brokerzy innowacji (czyli firmy specjalizujące się we wspieraniu inicjatyw 
biznesowych), ale też przedstawiciele dużych przedsiębiorstw, które zazwyczaj mają konkretny 
program skierowany do świata nauki. Poniżej znajdują się przykłady działań, którymi potencjalni 
inwestorzy poszukują badań naukowych. 

 Współpraca z CTT 

Wśród rozmówców znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele instytucji, którzy współpracują 
z centrami transferu technologii, wykorzystując potencjał tych instytucji w ograniczaniu kosztów 
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transakcyjnych poszukiwania interesujących ich projektów naukowych. Brokerzy technologii oraz 
fundusze inwestycyjne pośredniczą między CTT –em a przedsiębiorcami, korzystając z możliwości CTT-
u do selekcji projektów naukowych oraz własnych możliwości rozwijania modelu biznesowego projektu 
i zainteresowania nim świata przedsiębiorców. 

Najczęściej to same fundusze poszukają uczelni lub ośrodka 
badawczego, z którymi chcą współpracować. Sytuacja, 
w której uczelnie same wychodzą z inicjatywą zdarzają się 
relatywnie rzadko. Wychodząc z inicjatywą i ogłaszając, że 
chętnie zainwestują kapitał w projekty, inwestorzy dążą do 
podpisania oficjalnej współpracy z ośrodkiem akademickim 
lub badawczym. Zazwyczaj ma to zobowiązywać CTT-y do 
przedstawiania regularnie określonej liczby 
perspektywicznych projektów. 

Najlepszą zawsze drogą jest spotkanie 
z człowiekiem, który za to odpowiada: czy 
z brokerem, czy z szefem centrum transferu 
technologii, czy szefem spółki celowej. To różnie 
bywa na różnych uczelniach. […] Kwestia 
zidentyfikowania, kto będzie najlepszym źródłem informacji w danej jednostce i potem jest 
kwestia albo się zdzwonić, albo się spotkać. (F9) 

Istnieją też przypadki, gdy porozumienie o współpracy zostaje zawiązane na wyższym poziomie, czyli 
organizacji parasolowej wszystkich stowarzyszonych CTT. 

Zawiązanie współpracy CTT-u z przedsiębiorcą skraca dystans 
i minimalizuje koszty zawiązania bezpośredniej relacji między 
autorami badań i firmą. W tym modelu współpracy CTT 
zobowiązuje się do wstępnej selekcji prowadzonych projektów 
i przedstawia je przedsiębiorcy, z którym jest w kontakcie. 
Taka współpraca wydaje się opłacalna dla obu uczestników 
porozumienia, niemniej implikuje ona ograniczenie liczby 
potencjalnych odbiorców innowacji. Uczelnia kieruje wyniki 
do konkretnych odbiorców, a nie – szerokiego rynku, zaś 
przedsiębiorcy wybierają ograniczoną liczbę instytucji, 
z którymi mogą współpracować. Oczywiście wybór konkretnej 
instytucji jest podyktowany przewidywanym potencjałem tej 
jednostki. Stąd też prestiż i doskonałość naukowa to warunki 
sine qua non skutecznej komercjalizacji. 

Nie jest to wina CTT-ów [niskie wskaźniki 
komercjalizacji], bo to jakby winić szklankę za 
jakość wody, rurociąg – za złą jakość paliwa. (F1) 

Z naszej strony była taka inicjatywa wobec  
CZIiTT-u: to wy znacie swoje badania najlepiej, 
najlepiej wiecie, które zespoły są obiecujące, z którymi jest jakaś szansa, że to [wdrożenie] 
mogłoby się udać. […] i żeby takie zespoły wyselekcjonować. […] potem się spotykamy 
i rozmawiamy […] na końcu decydujemy czy to jest dobry projekt dla funduszu. (F9) 

INSPIRACJE

Przedstawiciele firmy SpeedUp 
Investments – prestiżowego funduszu 

inwestycyjnego – nawiązują 
zazwyczaj kontakt z uczelniami za 
pośrednictwem CTT. Wybierają 

uczelnie, z którymi chcą 
współpracować. SpeedUp wychodzi 

do CTT z programem i mogą 
przyjechać na 2-3 dni. Prowadzą 
wykłady, warsztaty i szkolenia 

dotyczące przedsiębiorczości dla 
naukowców. Następnie z wybranymi 

wspólnie z CTT projektami 
przechodzą do zaawansowanych 

rozmów.

PUNKT ODNIESIENIA

Porozumienie Akademickich Centrów 
Transferu Technologii - PACTT, które 

wspiera komercjalizację odkryć 
naukowych, nawiązało pierwszą 

strategiczną współpracę z firmą Pfizer. 
Dzięki niej rosną szanse na 

przyspieszenie komercjalizacji 
wyników badań prowadzonych na 

polskich uczelniach. Dzięki 
porozumieniu Pfizer może pozyskiwać 
ciekawe projekty (dając jednocześnie 

coś od siebie). PACTT powinien 
docierać do naukowców i ich zachęcać 

i otwierać na współpracę z 
przemysłem . PACTT jest interfejsem, 

płaszczyzną porozumienia między 
nauka a biznesem. Wzorem dla 

PACTT-u było porozumienie z UW. 
Wtedy Pfizer wpółpracował z 

Inkubatorem BraveCAMP
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5.4 Ocena metod komunikacji badań naukowych 

Chociaż wyniki badań z punktu widzenia przedsiębiorców (używając terminologii Williamsona) są 
zasobem wyjątkowym, czyli wymagającym specjalistycznej wiedzy, zasobów oraz specjalnego 
podejścia, to jednak na podstawie analizy przeprowadzonych wywiadów można wnioskować 
o pewnych ogólnych tendencjach, które dostrzeżono w niemal wszystkich wypowiedziach. Zebrany 
materiał, mimo że nie pozwala na stworzenie jednego optymalnego modelu komunikacji, daje 
podstawy do wyłonienia metod, które służą bezpośredniej komunikacji z inwestorami oraz tych, które 
mogą być używane do tworzenia wizerunku uczelni jako miejsca przyjaznego inwestorom lub 
oferującego badania naukowe na wysokim poziomie. 

5.4.1 Metody niewykorzystywane przez inwestorów 

 Strona internetowa 

Rozmówcy podkreślali, że nie korzystają ze stron internetowych uczelni, by szukać interesujących ich 
badań naukowych, ponieważ musieliby samodzielnie przeglądać aktualności na stronach wszystkich 
uczelni wyższych i instytutów badawczych, co wydaje się zajęciem zbyt czaso- i zasobochłonnym. 

Musiałbym raz w tygodniu oglądać strony internetowe wszystkich uczelni i instytutów 
badawczych. (F1) 

Okazuje się, że nawet jeśli firma lub instytucja ma osoby zatrudnione do poszukiwania wyników badań 
(scoutingu), to osoby te nie korzystają ze stron internetowych jako dogodnych miejsc do poszukiwania 
aktualności. 

Nikt nie będzie szukał [informacji na o aktualnościach na stronie internetowej], bo zmusza 
się inwestora do wykonania dodatkowej pracy. (F5)  

Niemniej trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest to spowodowane tym, że obecnie strony 
internetowe nie zawierają informacji przydatnych dla potencjalnych inwestorów czy też ze względu na 
samą specyfikę tego medium.15 

 Media społecznościowe 

Podobne uwagi co w przypadku stron internetowych są kierowane pod adresem wielu mediów 
społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Rozmówcy albo ich nie używają w ogóle albo 
nie traktują jako miejsc, w których warto poszukiwać tego typu treści. Podobnie jak w przypadku stron 
internetowych, występuje zbyt wiele kanałów, które musieli obserwować, a ponadto sama 
architektura tych serwisów powoduje, że wiele informacji mogłoby zostać niezauważonych, co wynika 
z samego algorytmu wyświetlania treści, powodującego, że nie wszystkie aktualności wyświetlane są 
każdemu z użytkowników. Pojawiają się jednak pewne wyjątki. Jeden z inwestorów podkreślał, że 
śledzi profile na Twitterze wszystkich instytucji naukowo-badawczych w Polsce w interesującej go 
dziedzinie, dzięki czemu docierają do niego informacje o spotkania i konferencjach, na których warto 
się pojawiać. W związku z tym odpowiednie kanały w sieciach społecznościowych mogą wspomagać 
promocję innych kanałów komunikacji. 

Wyjątkiem jest również LinkedIn, który jest wykorzystywany przez szerokie grono osób związanych 
z biznesem. Rozmówcy podkreślali, że zdarza im się znaleźć tam ogłoszenia organizowanych przez 
uczelnie wydarzeń i czasem czymś zainteresować. 

Centrum transferu technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest obecne na LinkedInie. 
Widzę, że oni tam są aktywni. Nie jestem może człowiekiem mediów społecznościowych, 

                                                           
15 Wyjątkiem są bazy ofert technologicznych, które formalnie są stronami internetowymi i często odnośnik do bazy jest 
umieszczony na stronie internetowej uczelni. 
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ale LinkedIn jest wykorzystywany i widzę, że rzeczy których na mailu nie ma, tam są 
umieszczane. (F1) 

 Czasopisma i portale branżowe 

Wielu rozmówców dostrzega pewne ograniczenia czasopism i portali branżowych, jako źródła wiedzy 
o projektach, w które potencjalnie można zainwestować. Nawet gdy potencjalni inwestorzy robią 
scouting i poszukują specjalistów zajmujących się interesującymi ich zagadnieniami, to zazwyczaj jeśli 
coś ukazało się w czasopismach specjalistycznych, to znaczy, że „jest za późno na komercjalizację” (F5) 
(ze względu np. na możliwość patentowania lub że ktoś już z danym zespołem współpracuje) albo 
„z jakichś powodów nikt dotychczas się tym projektem nie zainteresował” (F5). Niemniej jednak, 
możliwe jest wskazanie pewnych historii, w których zaczynem do podjęcia współpracy była publikacja 
w portalu branżowym. To po publikacji inwestor odezwał się do autora, wiedząc, że jego zespół 
podejmuje ważne badania i warto z nim podjąć współpracę. Oznacza to jednak, że nawiązano kontakt 
ze względu na umiejętności zespołu, a nie bezpośrednio na zainteresowanie wynalazkiem czy 
patentem. 

WNT – portal; Polska chemia, teleinfo. To fajne portale i potem możliwy jest kontakt do 
autora i umówienie się przez rozmowę (F2)  

Potencjalni inwestorzy raczej nie zatrudniają osób, które w ramach swoich obowiązków przeszukują 
portale i czasopisma branżowe. Co więcej część rozmówców skupia się na lekturze jedynie 
zagranicznych czasopism, uznając je za odznaczające się wyższym poziomem naukowym. W związku 
z czym, publikacje mogą stać się przyczynkiem do współpracy, gdyż osoba zatrudniona po stronie 
potencjalnego inwestora natknie się na artykuł w ramach swoich innych obowiązków lub aktywności 
poza pracą. Czasopisma i portale branżowe nie są zatem kanałem, który jest bezpośrednim medium 
dotarcia do potencjalnych inwestorów, a takie narzędzia promocji jak konferencje, wydają się dawać 
większe szanse na komercjalizację. 

5.4.2 Metody wykorzystywane przez inwestorów 

 Baza ofert technologicznych uczelni 

Baza ofert technologicznych uczelni (czyli narzędzie z łatwym dostępem do wszystkich patentów 
i projektów uczelni) to dla rozmówców zajmujących się scoutingiem podstawa pracy. 

Katalog, który byłby przydatny na każdej uczelni. (F7) 

Rozmówcy chętnie znaleźliby w jednym miejscu wszystkie dostępne patenty, rozwiązania 
i prowadzone na uczelni projekty. Zgromadzenie w jednym miejscu wszystkich ofert obniża koszty 
poszukiwania projektów badawczych, ponieważ koszt ewidencji zostaje przeniesiony na świat nauki. 

One stop shop – jedno miejsce, w którym można sobie poprzeglądać innowacje. 
Pojedynczy punkt kontaktu jest super. (F5) 

Potencjalni inwestorzy, przedstawiając swoje oczekiwania względem bazy ofert technologicznych 
uczelni przedstawiali następujące jej cechy:  

a) przejrzysta i zrozumiała (user friendly), 
b) taka w której łatwo zorientować się czy opisywany projekt jest nowym rozwiązaniem,  
c) łatwo na jej podstawie oszacować skalę projektu (np. wielkość grantu), 
d) powinno być określone z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z projektem, 
e) jaka jest forma ochrony prawnej wynalazku, 



 

53 
 

f) baza powinna zawierać funkcjonalności umożliwiające przeszukiwanie po kategoriach, 
słowach kluczowych oraz po ostatnio dodanych wpisach (tak by możliwe było oglądanie 
jedynie ostatnio dodanych projektów). 

Zacznijmy [spotkanie z osobą decyzyjną w CTT] na przykład od katalogu, który mamy. Na 
przykład UJ ma bardzo dobry nazwijmy to marketplace związany ze swoimi projektami. 
On jest czytelny, on jest zrozumiały, jasny i na podstawie tego materiału można powiedzieć 
to jest fajne, można się spotkać. (F8) 

Jako wzór bazy technologicznej na „może nie światowym, ale na pewno europejskim poziomie” (F4) 
jest internetowa baza technologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego16, która zawiera dostateczny opis, 
przystępny interfejs oraz jest regularnie aktualizowana (chwalona była również baza UW17). 

Rozmówcy przekazywali też swoje rekomendacje możliwych kierunków rozwoju bazy:  

1) Utworzenie różnych poziomów dostępu do bazy, co 
umożliwi zaoferowanie pewnym, wybranym, 
potencjalnym klientom ekskluzywnego dostępu, by 
jako pierwsi mogli zobaczyć projekt. (F1) 

2) Informacja o pozyskanych grantach i wielkość 
grantu: zakres badań, co umożliwi korzystającym 
z bazy ocenę tego co w danym momencie jest 
rozwijane. (F2)  

3) Dodanie poziomu TRL, czyli poziomu gotowości 
technologicznej. (F4) 

4) Planowane ścieżki rozwoju. (F9) 
5) Utworzenie bazy po angielsku, by umożliwić polskim 

brokerom dokonać wstępnej selekcji projektów wraz 
z zagranicznymi inwestorami. Brokerzy nie mogą 
tłumaczyć specjalistycznego języka, więc 
tłumaczenie musi powstawać wspólnie z autorem 
technologii. (F7)  

6) Wskazanie autorów projektu i zawarcie informacji, 
kiedy i w jaki sposób można się z nimi skontaktować 
lub spotkać. (F1) 

Baza ofert technologicznych, choć traktowana przez 
potencjalnych inwestorów jako warunek konieczny, 
często staje się zmorą inwestorów w momencie, gdy 
funkcjonowanie osób odpowiedzialnych za kontakty z 
przedsiębiorcami ograniczają się jedynie do pokazania 
bazy projektów. Niektórzy przedstawiciele biznesu narzekają, że kontakty z niektórymi CTT-ami 
ograniczają się do „proszę macie tu bazę, coś sobie wybierzcie, zobaczymy co da się zrobić” (F1). 

                                                           
16 http://www.sciencemarket.pl/baza-wynalazkow-uj 
17 https://oferta.uw.edu.pl/ 

Rysunek 13. Wyszukiwarka projektów UJ 

Źródło: http://www.sciencemarket.pl/baza-wynalazkow-uj 

http://www.sciencemarket.pl/baza-wynalazkow-uj
https://oferta.uw.edu.pl/
http://www.sciencemarket.pl/baza-wynalazkow-uj


 

54 
 

 Korzystanie z dostępnych baz ofert technologicznych 

Stworzenie bazy danych organizacji to jedno rozwiązanie, 
możliwe jest jednak wykorzystywanie baz już istniejących w celu 
promocji wyników badań i wynalazków. Różne instytucje, przede 
wszystkim publiczne (np. baza POL-on18, Platforma Transferu 
technologii ARP19), utworzyły bazy ofert technologiczne do 
których można samodzielnie dodawać projekty. Dzięki temu 
możliwe staje się pokazanie swoich projektów innym. Konieczne 
jest oczywiście wyłonienie tych baz, z których faktycznie 
korzystają inwestorzy. 

W PW wyszukałem partnerów przez CORDIS20. Okazało się że PW jest silna w działce, której 
poszukiwaliśmy, zadzwoniłem do CZIiTT i zespół, który mnie obsługiwał był super. (F8) 

W jednym z przypadków, dzięki obecności projektów Politechniki Warszawskiej, w zewnętrznej bazie 
danych możliwe stało się wejście we współpracę z przedstawicielem instytucji, która nie należała 
wcześniej do sieci kontaktów i co więcej nie rozważała współpracy z PW. 

 Klub networkingowy (mailing, zaproszenia) 

Wielu rozmówców podkreśla znaczenie bezpośrednich relacji w małym gronie przy zawiązywaniu 
relacji biznesowych. Ze względu na specyfikę badań naukowych, 
konieczna okazuje się rozmowa z możliwością zadania wielu 
pytań i poznania zespołu, co umożliwia podjęcie decyzji o 
ewentualnej dalszej współpracy. Na dużych konferencjach 
zazwyczaj brakuje czasu na dokładne przedstawienie projektu 
oraz rozmowy kuluarowe, dlatego też często łatwiej jest poznać 
projekt na mniejszej branżowej konferencji. Wielu rozmówców 
za dobry przykład instytucji umożliwiającej dosyć dobre 
poznanie projektu i autorów projektu uważa, spotkania klubu 
networkingowego UW – Klubu Innowacji UW21. 
  

                                                           
18 https://polon.nauka.gov.pl/ 
19 https://www.arp.pl/wsparcie-innowacji/platforma-transferu-technologii 
20 https://cordis.europa.eu/ 
21 www.uott.uw.edu.pl/klub-innowacji-uw 

https://cordis.europa.eu/
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Oczywiście takie spotkania wiążą się z zarówno kosztami 
organizacyjnymi po stronie uczelni, jak również kosztami 
po stronie potencjalnych inwestorów. Nie na każdym 
można się pojawić choćby ze względu na ograniczenia 
przestrzenne. 

Państwa odbiorcy, to nie tylko Warszawa, 
ale to może być też drugi koniec Polski. (F1)  

Rozwiązaniem może być przeniesienie części takich 
spotkań do Internetu i organizowanie tego typu spotkań 
w formie webineriów22, z możliwością zdalnego 
zadawania pytań, co wiązałoby się z ryzykiem, ponieważ, 
przynajmniej w Polsce, żaden ośrodek akademicki nie 
oferował cyklicznych webinariów, skierowanych do 
przedsiębiorców. 

Politechnika to nowoczesność i powinna 
korzystać z nowoczesnych technologii, by 
być odbierana jako nowoczesna. Na pewno 
taką na przykład platformę do webinariów, 
ktoś by zrobił. (F1) 

Efektywnie funkcjonujący klub networkingowy jest wyzwaniem dla uczelni. Wydaje się że musi zostać 
spełnionych kilka warunków: 1) klub musi posiadać pewną masę krytyczną członków, by spotkania 
miały sens i mogły zaowocować zawiązaniem współpracy, 2) członkowie muszą reprezentować 
szerokie spektrum branż, by każda specjalizacja mogła liczyć na zainteresowanie, 3) klub musi posiadać 
atrakcyjną formę, 4) osoby odpowiedzialne za jego prowadzenie muszą utrzymywać stałe relacje z 
członkami, by klub był aktywny. 

 Newsletter oraz email 

Rozmówcy z chęcią otrzymywaliby od uczelni dobrze sprofilowany newsletter, zawierający 
najważniejsze informacje oraz powiadomienia o interesujących spotkaniach. Dzięki temu wiedzieliby, 
co się dzieje w najbardziej interesujących ich CTT-ach. 

O tych spotkaniach dowiaduję się z Newslettera UOTT UW. Zostałam dodana do listy 
mailingowej. UW wysyła swoje wynalazki mailem: 2-3 wynalazki wysłane mailem. (C7) 

Przez dobry newsletter rozmówcy rozumieli taki, do którego mogą zapisać się samodzielnie i dostawać 
tylko interesujące ich informację, co zazwyczaj oznaczało, że możliwość wybrania branży lub dziedziny, 
z zakresu której chcą otrzymywać bieżące informacje. Ponadto newsletter powinien zawierać 
powiadomienia o spotkaniach, konferencjach i seminariach wraz z informacją co i przez kogo będzie 
na nich prezentowane, żeby potencjalni inwestorzy mogli dowiadywać się o spotkaniach, na których 
warto bywać. Niektórzy potencjalni inwestorzy, przede wszystkim ci nastawieni na rozwój i większą 
współpracę, chętnie dowiadywaliby się również o możliwościach współpracy z konsorcjami czy 
pracowniami badawczymi. Dobrze funkcjonujący newsletter wymaga pewnej promocji, by zgromadzić 
odpowiednią liczbę potencjalnych odbiorców. 

                                                           
22 Webinarium to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii 
webcast (transmisja i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę 
internetową.), która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, 
z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi 

INSPIRACJE

Klub Innowacji UW działa na 
Uniwersytecie Warszawskim w 

ramach Ośrodka Transferu 
Technologii (UOTT). Jego celem jest 
usprawnienie wymiany informacji 

między środowiskiem naukowców a 
przedsiębiorcami oraz inspirowanie 

obu stron do współdziałania na rzecz 
rozwoju innowacji i komercjalizacji 
nauki. Klub ma formułę cyklicznych 

spotkań. Biorą w nich udział związani 
z UW naukowcy, założyciele 

uniwersyteckich spółek typu spin-off 
oraz przedstawiciele przedsiębiorstw 

poszukujący kontaktów ze 
środowiskiem naukowców. Z 

perspektywy firm uczestnictwo w 
spotkaniach Klubu Innowacji to 

świetna okazja do lepszego poznania 
zespołów naukowych oraz już 
dostępnych ofert i rozwiązań 

opracowanych przez naukowców z 
UW i skatalogowanych przez UOTT. 



 

56 
 

Poza newsletterem UOTT UW, który jest chętnie czytany przez wielu rozmówców, jako bardzo dobry 
wyróżniony został NCBiR23. Niektórzy rozmówcy podkreślali również, że czekają także na zwyczajne 
maile o interesujących ich wydarzeniach lub wynikach badań. 

Chętnie dowiedziałby się o aktywnościach klubu innowacyjność plus link do spotkania na 
temat seminarium, które będzie na ten temat mówiło i plus informacja, że będzie miejsce 
na rozmowy nieformalne. (F8) 

Niemniej jednak inni rozmówcy, podkreślają że otrzymują na tyle duża liczbę maili, że z łatwością mogą 
przegapić istotne informacje przesyłane z nieznanego im adresu. 

 Relacje 

W wielu wypowiedziach przedstawicieli biznesu akcentowana jest odmienność podejścia w stosunku 
do relacji w świecie akademickich niż na przykład w świecie startupowym, zgodnie z zasadą 
„przedsiębiorca przedsiębiorcę zrozumie” (F6). Naukowcy, zdaniem badanych, są znacznie mniej 
nastawieni na cel, jakim jest komercjalizacja, rzadziej słuchają rad i są mniej przygotowani na 
długotrwałą współpracę „CTT oczekują, że pokażą nam że mamy taki zestaw projektów, obejrzyjcie 
sobie i powiedzcie co kupujecie” (F4). 

Przedstawiciele biznesu zdają się oczekiwać pewnego schematu (kodu) zachowań, biznesowego savoir 
vivre. Ten schemat zachowań zdaje się również, utrzymywać współpracę, a nawet posuwać pewne 
projekty do przodu. Przedstawiciele biznesu oczekują, że każda rozmowa powinna mieć swoje 
następstwo w postaci podziękowania za rozmowę następnego dnia wraz z nawiązaniem mówiącym 
o możliwych kierunkach współpracy. W świecie nauki kontakt bezpośrednio po konferencji nie uchodzi 
za obowiązek. 

Po konferencji PACTT czekałem w kuluarach, poświęcałem czas, rozmawialiśmy, 
wymieniłem się wizytówkami z różnymi ludźmi nauki i następnego dnia nie otrzymałem 
żadnego maila jako follow up [ponowienia kontaktu]. (F1) 

Przedsiębiorcy oczekują również, że proces negocjacyjny będzie poruszał się sprawnie, podczas gdy 
hierarchiczny model zarządzaniu uczelnią powoduje, że czas oczekiwania na decyzję wydłuża się. 
Rozmówcy opisywali przykłady wspólnych działań, które nie doszły do skutku z powodu 
przedłużającego się oczekiwania na zgody osób decyzyjnych po stronie uczelni. 

Centra transferu technologii nie są obecnie, w mojej opinii przygotowane do sprzedawania 
technologii […], nie ma w ogóle procesu. Nie są przygotowani na dochodzenie do 
wspólnego rozwiązania. Po stronie uczelni byłoby przekazanie tego do spółki celowej, 
spółka celowa stworzyła by z nami spółkę i tam rozwijalibyśmy biznes, ale CTT-y myśli tylko 
żeby sprzedać technologie, a nie żeby razem coś zrobić (F9) 

Wielu inwestorów narzeka również, że uczelnie nie są gotowe na współpracę. Często okazuje się, że na 
komercjalizacji zależy bardziej CTT-om, podczas gdy autorzy technologii nie są skłonni współpracować. 
Tego typu sytuacje utrudniają wspólne działanie inwestora i przedstawicieli uczelni, ponieważ cześć 
inwestorów nastawiona jest na wspólne rozwijanie pomysłu biznesowego naukowców, co często 
implikuje szeroko zakrojoną ingerencję w projekt. Dla przedstawicieli biznesu również bardzo ważne 
jest zachowania poufności i każda rozmowa powinna zostać poprzedzona podpisaniem umowy 
poufności (ang. non-disclosure agreement, NDA). Ponieważ dla potencjalnych inwestorów kluczowa 
wydaje się być w pierwszej kolejności ochrona własnych interesów. 

                                                           
23 http://www.ncbr.gov.pl/newsletter/ 
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Potencjalni inwestorzy przekonują, że liczy się dla nich pomysł, potencjał oraz zespół, z którym to 

finalnie będzie podejmowana współpraca i że nie zwracają uwagi na formę, w której został 

zaprezentowany produkt, o ile zostały zawarte najważniejsze dokumenty. Jednakże, z wypowiedzi 

przedstawicieli firm wspierających naukowców w poszukiwaniach inwestorów wynika, że forma ma 

znaczenie. 

Wynalazcy to często ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia o biznesie. Ale tak 
kompletnie. Bierzemy ich wtedy robimy z nimi szkic planu, czasem nawet prototyp 3D, żeby 
było z czym iść do inwestora i jakoś się staramy sprzedawać (F6) 

5.4.3 Pozostałe metody 

 Konferencje 

Przeprowadzone wywiady pogłębione z potencjalnymi inwestorami nie pozwalają na jednoznaczną 
ocenę skuteczności konferencji w procesie komunikowania wyników badań naukowych w kontekście 
komercjalizacji. Z jednej strony konferencje są miejscem, w których można zarówno dowiedzieć się 
o nowych projektach, jak również nawiązać kontakt z naukowcem, a z drugiej konferencje są 
czasochłonne, ich poziom różny i nie zawsze jest czas na nieformalne spotkania.  

Konferencji jest bardzo wiele, a czas jest ograniczony. (F1) 

Zależy też czy gada się z MSP czy z dużym przemysłem. Bo duży przemysł to lepiej zaprosić 
raz na kwartał na konsultacje. Mogą wtedy powiedzieć jak widzą przyszłość tych 
rozwiązań. Jako główny technolog spokojnie mogę przyjść raz na kwartał na 3 godziny jak 
to sobie ustawie w kalendarzu. Konferencja zaś wyleciałaby z kalendarza pod byle 
pretekstem jakby mi coś wypadło. (F2) 

Ponadto przedstawiciele największych globalnych korporacji o najwyższych budżetach inwestycyjnych 
pojawiają się jedynie na największych konferencjach takich, jak Wolves Summit24 czy Impact CEE25, 
omijając całe spektrum spotkań o niższym statusie. Inni, mając na uwadze mnogość konferencji, 
deklarują, że „z większym prawdopodobieństwem pojawiamy się na konferencji startupowej niż 
naukowej” (F1), gdyż przeciętnie po stronie startupowej jest „większe myślenie biznesowe” (F1). 

Mniejsze firmy, i przedstawiciele funduszy inwestycyjnych chętniej wybierają się na konferencje 
branżowe, gdyż jest większa szansa na bezpośrednie kontakty i głębsze poznanie technicznych 
aspektów projektu. Ponadto pokazywanie się na konferencjach to doskonały sposób komunikacji 
wysokiej jakości naukowej, ale to wymaga odpowiedniego budżetu (F7) zarówno po stronie 
akademickiej (koszt konferencji, dojazdu itp.), jak również przedstawicieli biznesu – szczególnie, gdy 
muszą dojechać z innego miasta (czas). 

Pojawiają się również głosy, że konferencje co do zasady powinny być nakierowane bardziej na 
przedstawicieli biznesu i każde z konferencyjnych wystąpień jako podsumowanie powinno zawierać 
potencjalne kierunki aplikacyjności. „Pod koniec konferencji powinien być Innovation Shop. Innovation 
Shop powinien mieć krótka umowę o poufności, taką NDA-kę, żeby można było pogadać” (F8). W opinii 
respondentów na pewno niedopuszczalne są sytuacje, w których to nie-naukowiec, przedstawia swój 
projekt. 

                                                           
24 www.wolvessummit.com/pl/ 
25 www.impactcee.com/ 
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I powiedziała mi [prelengentka na konferencji] ja nie wiem, to nie jest mój projekt, ja 
jestem tylko pracownicą i kazali mi zaprezentować. To ja jej mówię, kurde to po co to? No 
po co tu w ogóle jesteś. Jakie marnotrawstwo. (F6) 

 Broszury (onepager), ulotki  

Jak wynika z relacji badanych, potencjalni inwestorzy nie przykładają uwagi do broszur i ulotek, które 
otrzymują podczas różnych okazji takich, jak seminaria i konferencję. Powstaje bardzo wiele 
drukowanych materiałów promocyjnych, które umykają uwadze uczestników konferencji. Podobne 
opinie pojawiają się kontekście plakatów czy reklam. Niemniej brokerzy oraz inwestorzy oczekują, że 
zespół badawczy pragnący skomercjalizować wyniki swoich badań, będzie w stanie zaprezentować 
najważniejsze wyniki swoich badań za pomocą tak zwanego onepagera, czyli krótkiego przedstawienia 
najważniejszych informacji, opracowanych graficznie: „Ważna jest dobrze napisana ulotka, onepager, 
żeby móc ją przedstawić zagranicznym inwestorom.” (F7)  

Forma, jaką jest onepager pozwala potencjalnie na zainteresowanie tematem osób trzecich i na 
zaprezentowaniu najważniejszych informacji, które mogą się okazać kluczowe z punktu widzenia 
potencjalnych negocjacji. „Wolę dostać onepagera niż jeździć. Potem wysłać do scoutów i niech 
szukają” (F6). Zakres informacji w tego typu broszurze powinien być zbliżony do tych zawartych w bazie 
technologicznej (por. punkt 4.2.4.1) oraz w oczekiwanym przez inwestorów standardzie – najczęściej 
przytaczanym standardem jest Sequoia Capital Pitch Deck Template26. 

Jeśli się ktoś zastanawia jak przygotować ofertę technologiczną czy jakąkolwiek 
prezentacje dla biznesu to niech sobie wpisze w wyszukiwarce sequoia capital pitch deck 
template i tam wszystko jest i naprawdę niczego innego nie trzeba. (F3) 

 Edukowanie rynku 

Badani przedstawiciele biznesu zwracają również uwagę, że ich zdaniem wiele firm nie dostrzega 
żadnego potencjału we współpracy z uczelnią. Takie firmy, nie wiedzą, w co mogłyby inwestować oraz 
w jaki sposób i na jakich płaszczyznach współpracować z uczelnią. Firmy nie zawsze też są gotowe na 
podjęcie długoterminowej współpracy, która doprowadzi do wspólnego wdrożenia wyników badań 
naukowych. Co więcej cześć firm nie zdaje sobie sprawy ze specyfiki współpracy z uczelniami 
i odchodzą przy pierwszych pojawiających się wątpliwościach, traktując tę współpracę jako współpracę 
wyższego ryzyka. 

Cześć rozmówców reprezentuje również pogląd, że przynajmniej obecnie, uczelnia nie jest potrzebna 
naukowcom, by promować własny biznes. Uważają, że naukowcy nie chcą współpracować z uczelnią 
i wolą pracować nas własnymi projektami poza uczelnią. Często też przedstawiciele biznesu oczekują 
od uczelni, tego czego uczelnia nie może zaoferować: dać dostępu do studentów i doktorantów, którzy 
zrobią coś dla przedsiębiorcy, udostępnić wiedzę (know-how) czy też rozwiązać konkretny problem 
przedsiębiorstwa. 

 Podejście biznesowe 

Wielu rozmówców narzeka na brak podejścia biznesowego naukowców. Poza opisywanymi wcześniej 
czynnikami takimi jak: brak chęci naukowców do komercjalizacji, hermetyczność języka czy brak 
umiejętności prezentacyjnych, przedstawiciele inwestorów podkreślają, że naukowcy często nie są 
gotowani na wspólna pracę z przedstawicielami spółki lub funduszu inwestycyjnego. 

Wskazujemy na to co musiałoby się zmienić co należałoby zmienić, albo w jakim kierunku 
pójść, żeby projekt miał ręce i nogi. […] Bardzo często wchodzimy w naturę projektu, jak 

                                                           
26 Opis standardu można znaleźć między innymi pod adresem: https://thepitcher.org/10-slides-to-include-in-
your-investor-pitch-according-to-sequoia-capital-pitch-deck-template/ 
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najbardziej. Wynika to z tego, że naukowcy są ekspertami w dziedzinie… ta dziedzina jest 
bardzo wąska. W momencie gdy trzeba to ubrać w projekt biznesowy, staje się mocno 
interdyscyplinarny. (F9) 

Fundusze inwestycyjne pragną dalekiej ingerencji w projekt, włączając w to rekrutacje osób 
o brakujących kompetencjach (np. managerów) i stopniowego budowania produktu. Inwestorzy 
narzekają, że często przedstawiciele uczelni zakładają, że po prostu sprzedadzą swój projekt lub wejdą 
do spółki wnosząc jedynie swój pomysł. 

Nie potrzebujemy biernych wspólników w naszych spółkach. (F4)  

Myślę, że w Polsce powinna powstać instytucja CEO27. Mam kompetencje, umiem 
zarządzać, ale nie mam pomysłu i powinni dostać do zarządzania. Tacy CEO. Przychodzi 
ktoś z dobrym doświadczeniem z korporacji i bym wsadzał ich do takich spółek 
wynalazców. Bo tego brakuje. (F6) 

Ponadto, naukowcy często mają problem, żeby wskazać, na jakim etapie jest ich projekt. „czy jesteśmy 
na etapie prototypu, czy jesteśmy na etapie koncepcji, na ile ona jest zwalidowana, które badania 
trzeba powtórzyć” (F9). Ważne jest (dla inwestorów), by grać w otwarte karty i by naukowcy byli w 
stanie zaprezentować również słabe strony i obszary do rozwoju swoich projektów, co może uchronić 
projekt przed porażką. Często też współpraca nie dochodzi do skutku w powodu kwestii 
biurokratycznych. 

Najtrudniejsze to wyszukać potrzeby przedsiębiorców. (F6) 

 Model współpracy CTT – Nauka 

Szczególnie duże międzynarodowe korporacje, ale również fundusze inwestycyjne cenią sobie istnienie 
centrów transferu technologie, które są przez nich traktowani jako kluczowi pośrednicy w budowaniu 
sieci współpracy biznes-nauka. Inwestorzy cenią 
sobie to, że jest jedno miejsce, z którym można 
się skontaktować, a pracownik centrum 
przedstawi istniejącą ofertę uczelni. Inwestorzy 
uważają za dużą wartość fakt, że w jednym 
miejscu zgromadzone są projekty naukowe, jak 
również, że CTT-y wykonują wstępną selekcję 
projektów oraz zespołów badawczych gotowych 
do podjęcia współpracy. Co więcej pojawiają się 
firmy, które są skłonne płacić za samo podjęcie 
współpracy z CTT-ami. Zdejmuje to z nich 
konieczność samodzielnego, często żmudnego 
wyszukiwania badań. 

Model, w którym CTT-y pośredniczą w między 
uczelnią, a funduszami inwestycyjnymi możliwy 
jest jedynie w przypadku dużych uczelni, 
ponieważ małe mają zazwyczaj zbyt małą liczbę 
projektów o wysokim potencjalne w konkretnej 
branży. 

                                                           
27 W tym kontekście chodzi o osoby dysponująca dostatecznymi kompetencjami do posiadania ostatecznej 
władzy wykonawczej w organizacji lub przedsiębiorstwie 

INSPIRACJE

Jeden z przedstawicieli biznesu za wzór dla polskich 
CTT poza CTTami Harvardu i Cambridge uważa 

działalność firmy MDDP (http://www.mddp.pl), 
która jego zdaniem robi dokladnie to, co powinny 

robić wszystkie CTT. Do firmy tej zgłaszają się 
naukowcy z projektami, a po wstępnej ocenie 

projektu, firma MDDP ustalają z naukowcem cele. 
W razie chęcia podjęcia współpracy zostaje 

zawiązana umowa, a naukowiec musi wnieść 
pewną opłatę, która jest gwarancją zawiązania 

współpracy. W następnych etapach firma 
przygotowuje wspólnie z naukowcem dokumenty, 
pitch deck, budżet, prezentacje inwestorską oraz 
listę podmiotów zainteresowanych technologią i 
rozpoczynają proces inwestycyjny. Przeszukują 

rynek i towarzyszą zespołowi podczas prezentacji, 
pomagają również inwestorowi zrozumieć 

specyfikę projektu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Paradoksalnie, takie jednostki jak Politechnika, które mają trochę sformalizowane 
struktury są lepsze. Mimo że one trochę kosztują. Wszyscy klną o jezus maria…  CZIiTT 
wydał 100 milionów na budynek, jakie to jest drogie. A moja wewnętrzna ocena jest taka 
że się to opłaca i że jest tanie. Po w perspektywie kilku lat zacznie się opłacać i wszyscy 
będą wiedzieli jak to się robi. (F8) 

5.5 Podsumowanie  

Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami branż i instytucji inwestujących w badania naukowe 
pozwoliły na wyłonienie metod pracy, z których najczęściej korzystają oni podczas poszukiwania 
projektów badawczych, w które warto inwestować. Warto jednak zauważyć, że dokonywane przez 
przedstawicieli inwestorów poszukiwania (nawet jeżeli szeroko zakrojone) nie są pełne. Ograniczając 
koszty transakcyjne ex ante związane z inwestowaniem w wyniku badań naukowych, firmy ograniczają 
się do uczelni i instytutów badawczych o najwyższym potencjale naukowym. W związku z tym ważne 
jest również nieustanne dbanie w pierwszej kolejności o jakość prowadzonych badań, ale również 
o opinię uczelni, jako instytucji, które umożliwiają efektywne inwestowanie środków. Komunikacja dot. 
marki uczelni może być prowadzona za pomocą szerokich kanałów komunikacji, które nie były 
wymieniane przez przedstawicieli firm inwestujących w wyniki badań naukowych, jako te, z których 
dowiadują się o wynikach badań. 

Rozmówcy najchętniej korzystaliby z baz ofert technologicznych, niemniej jednak obecnie, poza 
bazami UJ i UW, nie ma takich, które spełniają ich oczekiwania. W związku z tym, badani inwestorzy 
poszukując badań naukowych, starają się wykorzystywać kanały, które gwarantują wstępną selekcję 
projektów badawczych. W wielu przypadkach taką wstępną selekcję gwarantuje współpraca z centrami 
transferu technologii, które pośrednicząc w kontaktach z naukowcami, powodują oszczędność czasu. 
Ponadto scouting prowadzony jest na ściśle wyselekcjonowanych spotkaniach, konferencjach czy 
targach, które gwarantują bezpośrednie spotkania i ustalanie szczegółów dalszej współpracy. 

Dlatego też kanały komunikacji takie jak LinkedIn, newsletter czy mailing powinny służyć raczej 
zachęceniu bazy odpowiednich osób do wzięcia udziału w spotkaniu z odpowiednim zespołem 
badawczym. W dalszej kolejności liczą się już relacje i umiejętności prezentacyjne, co jest kolejnym 
obszarem, w którym wyspecjalizowane instytucji uczelni mogą wspierać badaczy w procesie 
komunikacji. 
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6 Konkluzje i dalsze ścieżki badań 

6.1 Główne wnioski 

Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoją polskie uczelnie, jest perspektywa wejścia w życie 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadzającej wiele zmian w funkcjonowaniu 
Uczelni, która m.in. akcentuje współpracę pomiędzy instytucjami ze świata nauki i biznesu, zakładając 
wspólne, aktywne poszukiwanie projektów m.in. w środowisku naukowym oraz pomocy dla naukowca 
w wejściu na rynek ze swoimi rozwiązaniami. 

Współpraca nauki i gospodarki od lat jest przedmiotem badań  
i analiz. Powstało wiele publikacji na temat tego jakie czynniki 
wzmacniają, a które ograniczają współpracę obu grup, jak 
powinno się realizować wspólne przedsięwzięcia lub 
komercjalizować wyniki badań. Przeprowadzając jednak 
przegląd dostępnej literatury, można odnieść wrażenie, że nie 
docenia się w tych rozważaniach roli marketingu, a konkretniej 
promocji w tym obszarze, którą definiujemy jako działania 
zmierzające do zaprezentowania rynkowi nowego rozwiązania w 
ramach danej technologii lub prowadzonych badań. 

Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że strategia promocji wyników badań, szczególnie 
w aspekcie nowych technologii, jest istotna w wielu etapach komercjalizacji. Działania te 
wkomponowane w proces komercjalizacji usprawniają chociażby kluczowe punkty takie jak 
poszukiwanie środków finansowych czy dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców.  

Wśród kluczowych wniosków należy zwrócić uwagę na umiejscowienie działań marketingowych, w tym 
szczególnie promocyjnych w jednostkach odpowiedzialnych za transfer technologii. Szczególnie 
interesujące zagadnienia to: 

 Jednostki obsługujące proces komercjalizacji w sposób intuicyjny poruszają się w sferze 
promocji wyników badań (nie oznacza to jednak, że te działania są nieskuteczne); 

 Trudno jednak jednoznacznie ocenić skuteczność takich działań, gdyż nie są prowadzone 
badania związane z oceną efektywności stosowanych narzędzi promocji; 

 W strategii marketingowej aby oceniać skuteczność działań, zasadne jest określenie sukcesu 
związanego ze stosowanym narzędziem promocji; 

 W większości polskich instytucji naukowo-badawczych nie ma wyodrębnionych jednostek/ 
działów zajmujących się marketingowymi aspektami komercjalizacji badań (chociaż widoczna 
jest taka potrzeba); 

 Większość CTT-ów nie posiada strategii promocyjnej, a jeśli takie czynności promocyjne się 
pojawiają, to nie przybierają sformalizowanej formy (powstają pierwsze inicjatywy zmierzające 
w tym kierunku); 

 Widoczna jest potrzeba posiadania wyspecjalizowanej kadry, łączącej kompetencję z obszaru 
komercjalizacji i marketingu. 

Opracowanie strategii i planów w obszarze promocji badań naukowych umożliwia skuteczną realizację 
zamierzonych celów, ograniczenie kosztów oraz wprowadza jasne role i odpowiedzialność za ten 
proces przypisany do konkretnych osób, przed którymi stawia się konkretne cele, a które jednocześnie 
stanową uzasadnienie istoty funkcjonowania takiego zespołu. Nieodłączną częścią strategii są plany, 
które określą kiedy i za pomocą jakich narzędzi zostaną zrealizowane cele. Dodatkowo działania 
promocyjne w obszarze badań naukowych wymagają specyficznego, czasochłonnego 
i personalizowanego podejścia ze względu na przedmiot i odbiorcę – sprzedawana jest technologia, 
a przy tym istotne jest uwzględnienie etapu na którym znajduje się projekt badawczy, gdyż nie zawsze 
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jest możliwe przełożenie klasycznych narzędzi marketingowych wykorzystywanych w promocji 
gotowego produktu. 

Aby strategia promocji mogła efektywnie funkcjonować w obszarze uczelni, kluczowe jest również 
posiadanie modelu informacyjnego instytucji. W wywiadach przeprowadzonych wśród osób badanych, 
podkreślono istotność posiadania przez Uczelnię polityki informacyjnej, jako podstawy skutecznej 
promocji w wielu obszarach działalności Politechniki Warszawskiej. 

Zrealizowane badania pokazują również, jak ważna jest potrzeba budowania świadomości wśród 
partnerów (naukowych i nienaukowych), nt. jednostek takich jak CTT-y do których należy się zwracać 
po wsparcie w zakresie transferu technologii z uczelni do gospodarki. Ten aspekt również wymaga 
odpowiedniej strategii promocji samej instytucji (promocja jednostki, promocja marki). Spójne 
i konsekwentne działania informacyjno-promocyjne w obszarze komercjalizacji przekładają się na 
dobre postrzeganie marki całej uczelni. 

To co warte podkreślenia i wyraźnie wybrzmiewało w opiniach 
wielu ekspertów, to potrzeba działań w celu budowania 
długofalowych relacji z klientami w kontekście komercjalizacji 
wyników badań. Z badań wynika, iż jednostki wspierające 
procesy komercjalizacji nie posiadają opracowanej i wdrożonej 
strategii budowania relacji długoterminowych (co wcale nie 
oznacza, że takich relacji nie ma miedzy ośrodkami a firmami), 
jednak wychodzi to niejako „przy okazji”. Nie jest opracowywana 
strategia działań, która by uwzględniała zarządzaniem siecią 
relacji tychże instytucji. Tym, co najbardziej wpływa na braki 
w tej sferze, to oprócz nie posiadania strategii - zbyt duży nakład pracy podstawowej. Ze względu na 
obciążenie codziennymi zróżnicowanymi obowiązkami nie są podejmowane dodatkowe specjalne 
działania w celu budowania długofalowych relacji z klientami. W przeprowadzonych badań 
zaobserwowano, że potrzeba budowania długofalowych relacji jest widoczna w ośrodkach zajmujących 
się komercjalizacja badań, o ugruntowanej pozycji. Najpewniej ten fakt wynika ze skali działalności tych 
ośrodków, a przy tym większej ilości obsługiwanych klientów. Dlatego też widoczna jest duża potrzeba 
wprowadzenia rozwiązań, które mają usystematyzować i ułatwić ten proces (systemy typu CRM). Tego 
typu podejście może być odpowiedzią na kolejne zidentyfikowane wyzwanie jakim jest personalizacja 
kontaktu i nadawanych komunikatów do klientów. Konieczność dostosowania działań do obszarów i 
odbiorców wynika nie tylko z zróżnicowanej tematyki, specyfiki projektów naukowych czy danej 
branży, ale też chęci budowania indywidualnego kontaktu z danym podmiotem. 

Potrzeba usprawnienia transferu wyników badań do gospodarki, która była podstawą do zainicjowania 
niniejszego projektu badawczego, jest następstwem koncepcji transgresji Politechniki Warszawskiej 
i tworzenia podwalin pod – używając terminologii Burtona Clarka (1998) – uniwersytet przedsiębiorczy. 
Dotychczasowe doświadczenia tych pracowników PW, którzy w ramach swoich obowiązków mieli 
zadania związane z szeroko pojętą komercjalizacją wyników badań naukowych pokazują, że zadanie to 
rodzi pewne wyzwania. W związku z tym oprócz strategii i polityki informacyjnej, zasadnym wydaje się 
wyposażenie zespołów badawczych oraz zespołów wspierających badaczy w procesie komercjalizacji 
w narzędzia (toolbox) jak też wiedzę i praktyki (know-how) pomagające im w poszukiwaniu i dotarciu 
do potencjalnych inwestorów oraz negocjacjach nad warunkami ewentualnej współpracy. 
  



 

64 
 

6.2 Rekomendacje w zakresie narzędzi promocji wyników badań naukowych (Toolbox) 

Specyfika badań naukowych, osobliwość prowadzonych projektów badawczych oraz zróżnicowanie 
odbiorców (potencjalnych inwestorów) powoduje różnorodność scenariuszy kończących się 
sukcesem. Istnieją pewne wzory postępowania, które zwiększają szansę na zainteresowanie 
projektem szerszego grona odbiorców oraz pewne wzory postępowania, które charakteryzują się 
raczej niskim potencjałem powodzenia. 

Zgromadzone w procesie badawczym obserwacje, które pozwoliły na sformułowania punktu drugiego, 
stały się podstawą do opracowania zestawu narzędzi (toolbox) i zestawu dobrych praktyk (know-how) 
dla uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Politechniki Warszawskiej. Co więcej 
eksploracyjny charakter projektu, pozwolił na nakreślenie dalszych ścieżek i kierunków badań, które 
pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego uczelni. 

1. Najważniejszym czynnikiem procesu udanej komercjalizacji są wysokiej jakości badania naukowe. 
Wniosek ten wybrzmiewał w wypowiedziach niemal wszystkich potencjalnych inwestorów i choć 
wydaje się banalny to jest jednak niezwykle ważny. Istnieje bowiem ryzyko, że wysiłek osób 
zaangażowanych w proces komercjalizacji (także po stronie biznesu) nie przyniesie rezultatu 
właśnie z uwagi na niską jakość badań (przykłady takich sytuacji znalazły się w wypowiedziach 
rozmówców). By ograniczyć ten efekt konieczna jest budowa atmosfery zaufania, uczciwość oraz 
transparentność. 

2. Inna kwestia, również wybrzmiewająca w perspektywie niemal wszystkich badanych 
potencjalnych inwestorów to konieczność uwspólniania języka, celów i oczekiwań między 
przedstawicielami nauki i świata biznesu. 

3. Gdy zostaną spełnione dwa powyższe warunki: czyli wysokiej jakości, nowatorskie i innowacyjne 
badania naukowe spotkają się z potrzebami rynku, następuje etap, w którym konieczne są 
narzędzia będące solą projektu badawczego: efektywne metody promocji gospodarki. 
Zastosowanie metod wynikających z praktyki i teorii marketingu, pozwala zwiększyć szansę na 
połączenie odpowiednich ludzi (naukowców i inwestorów). Aktywne wyjście w stronę 
przedsiębiorców minimalizuje koszty transakcyjne (przeciwdziałanie małej liczbie związków typu 
dystrybutor-klient). Niemniej, skuteczne narzędzia (toolbox) za pomocą, których możliwe jest 
promowanie wyników badań naukowych mogą być różne. Uwzględniając różnorodność badań, 
możliwe było wskazanie na pewne podobieństwa i określenie dwóch podejść, w których różne 
zestawy narzędzi (toolbox) mogą być skuteczne. 

4. Podejście nr I jest nakierowane w stronę potencjalnych inwestorów, którzy aktywnie poszukują 
badań naukowych o potencjale do komercjalizacji: dla takich inwestorów opracowano zestaw 
narzędzi (toolbox I), który powinien usprawnić komunikację z nimi i spowodować, że żadne dobre 
badanie nie pozostanie nie zauważone. W podejściu numer II kluczowymi odbiorcami są 
potencjalni inwestorzy, którzy pomimo dysponowania możliwościami inwestowania w B+R, 
z różnych przyczyn nie poszukują samodzielnie projektów badawczych. Dotarcie do tego typu 
inwestorów jest zazwyczaj trudniejsze, lecz może zaowocować udaną współpracą 
przedsiębiorcami, których możliwości oraz profil działania będzie najodpowiedniejszy. Podejście 
to wymaga jednak innych narzędzi (toolbox II). 
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6.2.1 Toolbox I 

Jest to zestaw narzędzi, który pozwala na usprawnienie współpracy między uczelnią, a tymi 
instytucjami, które specjalizują się w poszukiwaniu projektów badawczych o wysokim potencjale do 
komercjalizacji. Odpowiednie metody promocyjne pozwalają na podjęcie współpracy z większą liczbą 
takich instytucji. Co więcej jakość tych relacji może być też wyższa. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że instytucje, które same kontaktują się z uczelnią wybierają ją ze względu na jej potencjał, a zatem 
najważniejszym czynnikiem jest marka uczelni. Dzięki dbałości o wysoki poziom prowadzonych badań, 
uznanie w świecie akademickim, prestiż w życiu publicznym, ale też nowoczesny i profesjonalny 
wizerunek, uczelnia może stać się tą, z którą inwestorzy kontaktują się w pierwszej kolejności oraz 
w wydarzeniach organizowanych przez którą wezmą udział z większym prawdopodobieństwem. W 
celu ograniczenia kosztów związanych poszukiwaniem projektów badawczych, potencjalni inwestorzy 
kontaktują się z osobą lub jednostką, dedykowana do kontaktu, czyli najchętniej z przedstawicielem 
CTT-u. Po nawiązanie kontaktu z uczelnią (nawet jeśli następuje z pominięciem CTT) potencjalni 
inwestorzy, najchętniej skorzystaliby z bazy ofert technologicznych i prowadzonych projektów za 
pomocą, której mogliby wybrać interesujące ich projekty. Opis warunków, które musi spełniać 
profesjonalna baza znajduje się w rozdziale 5.4.2.1. Dobrym sposobem może być również umieszczanie 
projektów uczelni w zewnętrznych bazach technologicznych takich jak CORDIS czy POL-on, dzięki 
czemu zwiększa się szansę na podjęcie współpracy z inwestorami niewspółpracującymi bezpośrednio 
z PW. 

Współpraca podczas wdrażania projektów naukowych, koniecznym okazuje się poznanie meandrów 
projektu oraz ludzi, którzy za danym projektem stoją, w związku z czym na dalszym etapie konieczna 
jest odpowiednia prezentacja projektu (by nie stracić projektu o wysokim potencjale). Prezentacja 
może nastąpić wielorako. Może to nastąpić jako dedykowana prezentacja i pokaz na spotkaniu 
dwustronnym, jak również bardziej lub mniej formalne spotkanie na zorganizowanej konferencji, 
seminarium, meetupie, webinarium lub spotkaniu klubu networkingowego. Ważne jest oczywiście 
sprofilowanie tego typu spotkań pod audytorium. Poza organizacją wydarzeń konieczne jest 
zgromadzenie na nich odpowiedniej publiczności. W związku z czym warto utrzymywać kontakt 
z partnerami biznesowymi poprzez dbałość o relacje oraz odpowiednio informować ich 
o wydarzeniach. Jednym z oczekiwanych narzędzi jest newsletter lub mailing, innymi na przykład sieć 
społecznościowa LinkedIn. 

6.2.2 Toolbox II 

Wiele firm, w tym dużych korporacji, nie posiada pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków 
aktywnie przeszukują projektów, mimo to firmy te posiadają największe budżety B+R co czyni je 
potencjalnie najdogodniejszymi inwestorami lub partnerami. Chociaż o powodzeniu projektu powinna 
decydować przede wszystkim jego jakość, to jednak w świecie realnym koniecznym okazuje się 
aktywne poszukiwanie odpowiednich inwestorów. Aktywność wymaga odpowiednich kompetencji, 
w kształtowaniu których mogą pomagać CTT-y. By skutecznie dotrzeć do inwestora, z którym 
potencjalnie warto byłoby współpracować, należy skontaktować się z odpowiednią osobą decyzyjną 
lub taką, która może doprowadzić do tego poziomu struktury zarządczej firmy. Ułatwienie odnalezienia 
odpowiednich osób jest możliwe dzięki budowie odpowiedniej sieci kontaktów oraz zarządzania nimi. 
Już Mark Grannoveter (1973) – wybitny amerykański ekonomista – podkreślał, że „siła słabych więzi”28 
jest smarem dla kół zamachowych gospodarki i koniec końców umożliwia wejście w skuteczną 
kooperację odpowiednich osób. 

                                                           
28 Pojęcie „siła słabych więzi” wzięło swój początek od wpływowej analizy sieciowej przeprowadzonej przez 
Marka Granovettera w latach 70., w której udowadniał, że powodzenie w nawiązywaniu współpracy (na przykład 
szukanie odpowiedniej pracy) w większym stopniu jest zależna od liczby znajomości niż od siły pojedynczych 
relacji. 
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Kontaktując się z potencjalnym inwestorem warto przygotować spersonalizowaną ofertę a kontakt 
podjąć telefonicznie lub mailowo (co oczywiście nie zawsze jest skutecznie). Warto również promować 
swój projekt szeroko i pojawiać się w miejscach, odwiedzanych przez potencjalnych inwestorów. Mimo 
braku osób aktywnie szukających projektów badawczych, osoby decyzyjne po stronie inwestorów, by 
być na bieżąco z nowinkami w swojej branży, odwiedzają konferencje, targi a czasem też śledzą portale 
i czasopisma branżowe. Odpowiedni wybór konferencji i targów, na których są możliwe nieformalne 
rozmowy, może pozwolić na nawiązanie kontaktu i zawiązanie współpracy. Oczywiście zespół 
badawczy powinien być odpowiednio przygotowany do rozmów z potencjalnymi inwestorami 
(umiejętności prezentacyjne) i wyposażony w profesjonalne broszury (onepagery), które umożliwiają 
późniejsze dzielenie się opisem projektu. O sukcesie komercyjnym często decyduje uznanie dokonań 
w środowisku branżowym dlatego też monografie, publikacje w czasopismach specjalistycznych i udział 
w konferencjach są również znaczące. 

Wnioski 

„Bo Politechnika to nowoczesność i z nowoczesnymi rzeczami musi być utożsamiana” (F1). Bez względu 
na model i strategię promocji, którą uczelnia zdecyduje się podjąć najważniejszym wydaje się stawianie 
na jakość narzędzi i materiałów niż na liczbą kanałów komunikacji. 

Sformułowane konkluzje i zaproponowane zestawy narzędzi zostały opracowane w oparciu o ocenę 
zarówno nadawców jak i odbiorców komunikatów, przez co można uznać, że będą cechowały się 
wysoką skutecznością. Omawiane narzędzia będą spełniały swoją funkcję, jeżeli zostaną przygotowane 
w sposób metodyczny i będą wyróżniały się wysoką jakością. Na przykład bazy ofert technologicznych 
muszą być aktualne i zawierać odpowiednie opisy projektów, konferencje, seminaria i inne spotkania 
muszą być poprzedzone zaproszeniem odpowiednich, które mogą być najbardziej zainteresowane 
daną tematyką. Z kolei udział w konferencjach jest dobrym sposobem na spotkania z inwestorami, ale 
tylko podczas takich konferencji, które odwiedzają ich przedstawiciele. Ponadto, poszczególne 
narzędzia okazują się skuteczniejsze na uczelni charakteryzującej się wysoką renomą (wtedy 
inwestorzy chętniej kontaktują się z własnej inicjatywy) oraz wtedy gdy promowany projekt spełnia 
kryteria projektu o wysokim potencjale do komercjalizacji. 

6.2. Dalsze ścieżki badań 

Przeprowadzone badania w ramach projektu „Efektywne narzędzia promocji wyników badań 
naukowych wdrażanych do gospodarki” miało charakter eksploracyjny: pozwoliło na określenie 
pewnych ogólnych tendencji, zwrócenie uwagi na wyzwania i problemy stojące przed procesem 
komercjalizacji oraz nakreślenie dalszych ścieżek badań, które pomogą w sformułowaniu rekomendacji 
do lepszego wykorzystania zasobów jakimi dysponuje Uczelnia. Warto odnotować, że w Dziale Badań 
i Analiz  CZIiTT PW prowadzone są równolegle dodatkowe badania dotyczące zarządzania relacjami 
długoterminowymi w instytucjach transferu technologii (koordynacja – Dariusz Parzych). 

Propozycje dalszych badań: 

 Ze względu na eksploracyjny charakter projektu, cześć badania dot. przedsiębiorców została 
przeprowadzone na niewielkiej liczbie respondentów. Dobór próby kierowany był dostępnością 
respondentów – badano przede wszystkim osoby, które mają kontakt z  CZIiTT PW. Pogłębienie 
badania potrzeb przedsiębiorców powinno zawierać pełen przekrój branż oraz uwzględniać 
perspektywę różnych typów przedsiębiorstw. 
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Klub innowacji UW: www.uott.uw.edu.pl/klub-innowacji-uw 

https://www.forbes.com/sites/jabezlebret/2017/10/19/pentaquark-and-gravitational-waves-the-marketing-of-science/#70e266dd3267
https://www.forbes.com/sites/jabezlebret/2017/10/19/pentaquark-and-gravitational-waves-the-marketing-of-science/#70e266dd3267
https://cordis.europa.eu/
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Konferencja Impact CEE: www.impactcee.com/ 
Konferencja Wolves Summit: www.wolvessummit.com/pl/ 
Newsletter NCBiR: http://www.ncbr.gov.pl/newsletter/ 
Platforma transferu technologii ARP: https://www.arp.pl/wsparcie-innowacji/platforma-transferu-

technologii 
Sequoia Capital Pitch Deck Template: https://thepitcher.org/10-slides-to-include-in-your-investor-

pitch-according-to-sequoia-capital-pitch-deck-template 

http://www.impactcee.com/
https://thepitcher.org/10-slides-to-include-in-your-investor-pitch-according-to-sequoia-capital-pitch-deck-template
https://thepitcher.org/10-slides-to-include-in-your-investor-pitch-according-to-sequoia-capital-pitch-deck-template
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