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narzędziem do kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Próba badawcza objęła uczestników projektu „Komercjalizacja 

wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez 
21Akademię Morską w Gdyni”. Z wstępnych wyników badań   wynika, że 

u uczestników transferu wiedzy nastąpił znaczący wzrost poziomu 

wiedzy i umiejętności praktycznych z przedsiębiorczości. Z odpowiedzi 

udzielonych przez respondentów wynika, że zdobyli oni informacje jak 

zakładać oraz prowadzić działalność gospodarczą dzięki udziałowi w 

transferze wiedzy (odpowiedzi respondentów pokazano na wykresie 1).

Spośród wszystkich uczestników, po zakończeniu programu 

transferu wiedzy blisko 40% zamierza wkrótce rozpocząć działalność 

gospodarczą (wykres 2 s.46).

Czy transfer  wiedzy pozwala  kształ tować postawę 

przedsiębiorczą? Przykład z Akademii Morskiej w Gdyni dowodzi, że 

tak. Jak powinno wyglądać skuteczne nauczanie przedsiębiorczości? Z 

pewnością działania w transferze wiedzy należy zaplanować tak, aby 

uczestnikom obok kompleksowej wiedzy zapewnić nabycie 

praktycznych umiejętności. Nie mogą to być wyłącznie szkolenia z cyklu 

„jak rozpocząć działalność gospodarczą”. Transfer wiedzy musi 

obejmować warsztaty podparte praktycznymi przykładami i 

informacjami, które mają uczyć uczestników przedsiębiorczego 

myślenia. Tematyka powinna dotyczyć nie tylko zakładania ale również 

Podsumowanie

prowadzenia działalności gospodarczej, a materiał, który znajdzie się w 

programie transferu wiedzy musi zawierać zagadnienia z zakresu 
22ekonomii, zarządzania i prawa . 

Odpowiednie wykorzystanie środków finansowanych 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej to szansa na realizację 

przedsięwzięć mających za zadanie odpowiednie przygotowanie 

przyszłych przedsiębiorców do aktywnego działania w gospodarce 

rynkowej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wykorzystaniu 

transferu wiedzy, ponieważ zapewnia on stworzenie odpowiednich 

warunków przekazu szeroko pojmowanej wiedzy ekonomicznej i 

pozwala zdobyć umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia 

własnego biznesu. Solidne podstawy teoretyczne przekładające się na 

kompetencje, są tutaj niezbędną podstawą sprzyjającą wykształceniu 

postawy przedsiębiorczej. Dzięki temu jednostka będzie gotowa na 

podejmowanie ryzyka wiążącego się z prowadzeniem działalności 

gospodarcze j ,  ponieważ „zyskuje  zna jomość  sposobów 

przezwyciężania trudności, umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu, 

ryzyka i niepewności oraz umiejętność społecznego komunikowania 
23się” .

mgr Piotr Grzybowski

Doktorant Instytutu Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Gdański 

21    Szczególowy opis projektu oraz rezultaty zostana opublikowane w raporcie ewaluacyjnym, który zostanie opracowany po zakonczeniu projektu. Autor artykulu prowadzi równiez badania 

zmierzajace do opracowania modelu transferu wiedzy ekonomicznej.
22  Na przyklad obok zajec z projektowanie dzialalnosci gospodarczej i tworzenia biznes-planu oraz prowadzenia finansów przedsiebiorstwa, powinny znalezc sie przedmioty takie jak  marketing i 

promocja, prawo pracy, negocjacje, zarzadzania zespolem pracowników, pozyskiwania dofinansowanie zewnetrznego.
23  E. Lisowska, op. Cit.

 

Wykres 2. Czy masz zamiar rozpocząć działalność gospodarczą?
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 B&R w puszce Pandory

Z badań prowadzonych przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania 

Akademii Morskiej w Gdyni w ramach Bałtyckiego Obserwatorium 

Gospodarczego oraz projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz 

kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w 

Gdyni” wynika, że innowacyjność polskich firm i ich skłonność do 

generowania popytu na innowacyjne rozwiązania w środowiskach 

naukowych znacznie odbiega na niekorzyść od działań przedsiębiorstw 

w krajach skandynawskich i w Niemczech, gdzie powszechne są klastry 

naukowo-przemysłowe. Istotnym problemem jest to, że w Unii 

Europejskiej poszczególne rządy przyjmuję różne polityki i strategie 

wspierania innowacyjności. Przejawia się to między innymi w przyjęciu 

w 2010 r. docelowych wskaźników wydatków na badania i rozwój w 

2020 r. Na przykład Francja, Niemcy i Dania zamierzają przeznaczać na 

ten cel 3% PKB, Szwecja i Finlandia po 4%, a Polska 1,7%. Taka 

perspektywa sprawi, że w najbliższym okresie rozwarstwienie 

społeczeństw innowacyjnych w RMB się nie zmieni, a negatywne 

zjawiska mogą się nawet pogłębiać. 

Najciekawsze jest to, że jeśli spojrzeć na macierz wydatków na B&R 

opracowaną przez Battelle-R&D Magazine pod względem wartości 

wydatków na naukę nie wyglądamy najgorzej.  W wartościach 

bezwzględnych wydajemy mniej więcej tyle samo co najbardziej 

innowacyjne społeczeństwa naszego regionu (Finlandia i Szwecja), a 

więcej niż Dania i Norwegia. Zmniejszając wydatki na naukę  polski rząd 

wcale nie zamierza więc rozwijać społeczeństwa innowacyjnego zgodnie 

z trendami panującymi w krajach rozwiniętych, a nawet rozwijających 

się.  Można nawet założyć, że przyjął odwrotną strategię niż państwa 

rozwijające się, które corocznie zwiększają wydatki na B&R, czyli 

inwestują w kapitał ludzki. 

Przyjęty przez rząd kierunek działań jest więc sprzeczny z definicją 

polityki naukowej zaprezentowaną przez prof. Danutą Koradecką, 

przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej na łamach Forum 

Akademickiego (FA), która stwierdziła, że: „polityka naukowa to 

działalność państwa, która polega na takim zarządzaniu nauką, by w 

optymalny sposób wspierała ona wzrost gospodarczy kraju i jego rozwój 

społeczny. Główne cele naszej polityki naukowej to istotny wzrost 

innowacyjności przy racjonalnym wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na badania naukowe oraz poprawa pozycji polskiej 

nauki na arenie międzynarodowej” (FA nr 6/2012). 

W 2011 r. Stany Zjednoczone wydały na B&R ponad  405 mld dol., 

jedną trzecią globalnych wydatków na tego typu działalność. Nic więc 

dziwnego, że kwitnie Dolina Krzemowa, a w niej, obok innych  nacji, 

wyróżniają się aktywnością Polacy. Przyczyniają się oni do tego, że 

wśród miliona mieszkańców,  w USA pracuje 5000 naukowców i 

inżynierów, podczas gdy w Polsce jest ich niespełna 2000. Dlaczego tak 

się dzieje odpowiedź znajdziemy w artykule „jak stąd do Kalifornii”, a 

także w rozważaniach poświęconych aktywności uczelni w 

województwie pomorskim. 

Ostatnio modnym tematem stało się ocieplenie i ekologia, gaz 

łupkowy i energia jądrowa, wycinanie lasów i pustynnienie globu, 

przyrost naturalny i wyginięcie gatunków. W jakim kierunku mamy 

zmierzać i czy jesteśmy w stanie kontrolować przyrodę? Proponujemy 

poznanie choć części problemów związanych z konfliktami 

ekologicznymi i szukaniem złotego środka między ekologią a ekonomią. 

Przy tej okazji prezentujemy przedsiębiorstwo CRIST, polską firmę 

produkującą innowacyjne produkty na światowym poziomie 

technologicznym i co istotne  – są to urządzenia mające na celu poprawę 

ekologicznej równowagi naszej planety. 

Globalny świat wymaga  globalnej wymiany informacji. Dobra i zła 

obiega glob w sekundę, a może nawet szybciej. Dzieje  się tak , bo żyjemy 

w sieci informacji. Jeszcze niedawno funkcjonujące niezależnie media 

(prasa, radio, telewizja) trafiły do jednej „informacyjnej puszki Pandory”. 

Dr Monika Zajkowska próbuje odpowiedzieć na pytanie: Internet 

przyjaciel czy wróg komunikacji kryzysowej? Wiedza czerpana z 

internetu nie stanowi już problemu nawet dla najbardziej leniwych 

studentów. Problemem jest przekształcenie tej wiedzy w naukę i 

praktykę. Jak tworzyć nową wiedzę poprzez dobrze przygotowany 

projekt prowadzi krok po kroku prof. Andrzej Zieliński, prorektor ds. 

Współpracy i Programów Międzynarodowych z Politechniki Gdańskiej. 

Jak „produkuje się” wiedzę w różnych krajach piszemy kolejnym 

materiale poświęconym światowym doświadczeniom w transferze 

wiedzy między nauką i praktyką. Wyraźnie zaznacza się kilka podejść do 

tego zagadnienia. 

Z badań wynika, że Jednolity Rynek Unii Europejskiej nie jest w 

zakresie wspólnych badań wcale jednolity. Każdy rząd ma swoją 

politykę naukową, co niewątpliwie rozprasza środki i osłabia potencjał 

naukowy Unii Europejskiej, spychając poszczególne obszary UE poza 

nawias społeczeństw innowacyjnych. Nawet w krajach anglosaskich 

widać wyraźne zróżnicowane podejście do badań i współpracy z 

praktyką. Atlantyk wyraźnie różnicuje myślenie o nauce.  Podczas gdy w 

Wielkiej Brytanii rozważa się, czy transfer technologii jest głównym 

celem, to w Stanach Zjednoczonych  dąży się do tego, by  jak najlepiej go 

wykorzystać w biznesie. W Wielkiej Brytanii ważniejszy jest transfer 

informacji, podczas gdy w USA – tworzenie innowacji. Anglicy kładą 

większy nacisk na publikowanie artykułów niż tworzenie patentów – 

wynika z badań dra Marka Szaruckiego z Katedry Analiz Strategicznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o których szerzej 

informujemy wewnątrz numeru. Warto przeczytać ten artykuł pod 

kątem szerokiej dyskusji w polskim środowisku naukowym nt. 

„cytatologii” polskich publikacji na amerykańskiej liście rankingowej. 

Jak wiele nie mielibyśmy cytatów, dla absolwentów uczelni ważne jest: 

na ile są oni przygotowani do działania w praktyce, a o tym informujemy 

w materiale poświęconym kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, 

będącym wynikiem badań wpływu transferu wiedzy na kształtowanie 

kompetencji. 

 

Marek Grzybowski

Redaktor Naczelny

gospodarki. Właśnie z tego względu działania promujące 

przedsiębiorczość powinny być traktowane jako pierwszo planowe.

Przedsiębiorczość to umiejętności i postawa, a także kreatywność, 

pomysłowość i odpowiedzialność, jednak przede wszystkim wiedza. 

Postawa przedsiębiorcza wiąże się ze stawianiem sobie celów i szukaniu 

możliwości ich realizacji, ale również jest ściśle związana z otwartością 

na zdobywanie wiedzy. Aby mogła się uwidocznić w działaniu jednostki 

niezbędne jest, aby odpowiednie umiejętnościami zostały podparte 
17.motywami i wystąpiły w połączeniu z wiedzą  Istota postawy 

przedsiębiorczej to wiedza, którą można przekazać różnymi metodami. 
18Zatem „przedsiębiorczości można się uczyć” .

Wprowadzenie do szkół średnich przedmiotu „Podstawy 

przedsiębiorczości” to próba uwzględnienia w systemie edukacyjnym 

potrzeby kształtowania postaw przedsiębiorczych. Istotne wydaje się 

kontynuowanie nauczania przedsiębiorczości na poziomie 

akademickim. Obok młodzieży i studentów, nie można również pomijać 

osób posiadających doświadczenie zawodowe, ale z różnych względów 
19chcących zostać przedsiębiorcami i założyć własną firmę .

W Polsce kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

Transfer wiedzy a postawa 
przedsiębiorcza

studentów i absolwentów odbywa sie miedzy innymi dzieki róznego 

rodzaju projektom wspólfinansowanym przez Unie Europejska w 

ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Zwykle projekty te sa 

realizowane przy osrodkach akademickich i obejmuja szeroko pojete 

doradztwo w zakresie zakladania i prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej. Ponizej wymieniono kilka z nich:

Komercjalizacja wyników badan oraz kreowanie postaw 

p r z e d s i e b i o r c z y c h  p r z e z  A k a d e m i e  M o r s k a  w  G d y n i ,  

http://www.transferwiedzy.am.gdynia.pl/,

Akademicki  Inkubator  Przeds iebiorczosc i  przy  

Uniwersytecie Gdanskim, http://www.ug-inkubatory.pl/,

P r z e d s i e b i o r c z o s c  A k a d e m i c k a  n a  S T A R T ,  

http://www.start.polsl.pl/aktualnosci.php?wid=3&news=5,

Mlodzi w biznesie, Wydzial Zarzadzania Uniwersytetu 

Warszawskiego, http://193.0.126.26/mlodziwbiznesie/,

PreInkubator Akademicki UAM, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, http://www.ucitt.pl/preinkubator/index.php,

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci, Uniwersytet 

Wroclawski, http://www.uni.wroc.pl/node/3908,

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci, Uniwersytet 

Mikolaja Kopernika w Toruniu, http://www.aip.umk.pl/portal/.

Chcac skutecznie rozwijac postawe przedsiebiorcza nalezy 

zdefiniowac odpowiednie narzedzie sluzace temu celowi i okreslic 

·

·

·

·

·

·

·

17
  A. Andrzejczak, op. cit, s. 3.

18   
Ibidem, s. 3.

19   L. Soloducho-Pelc, Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc

 wplyw edukacji na rozwój przedsiebiorczosci, s. 4. (zródlo: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIIb/30.pdf, data pobrania: 15.02.2012)
20    

B. Galka, Zródla wiedzy i jej znaczenie w przedsiebiorczosci [w:] Prace naukowe katedry zarzadzania nr 7, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s. 23-34.

Wykres 1. Czy udział w transferze wiedzy pomoże w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej?

zakres jego stosowania. Dla przedsiębiorcy, który ma sprawnie 

funkcjonować w otoczeniu gospodarczym, kluczowa wydaje się być 

wiedza z zakresu ekonomii, ponieważ jej posiadanie może przesądzać o 
20możliwości osiągnięcia sukcesu w prowadzonej działalności .

Duże możliwości przekazu wiedzy ekonomicznej umożliwia 

zastosowanie transferu wiedzy. Przeszkodą w stosowaniu tej metody jest 

na chwilę obecną brak gotowych rozwiązań modelowych wynikających 

z małej ilości praktycznych przykładów skutecznej implementacji tego 

narzędzia. Autor artykułu prowadzi badania, których wstępne wyniki 

pokazują, że transfer wiedzy ekonomicznej może być skutecznym 

93,33%

1,67%

5,00%

Nie Nie wiemTak
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R&D in a Pandora's box 

The research conducted by the Department of Economics and 

Management of the Gdynia Maritime University (Within the framework 

of the Baltic Economic Observatory and the project "Commercialisation 

of research results and shaping enterpreneurial attitudes by the Gdynia 

Maritime University") shows, that the innovativeness of Polish 

companies and their propensity to generate demand for innovative 

solutions from the scientific community, differ unfavourably in 

comparison to the activity of companies from the Scandinavian countries 

or Germany, where clusters of science and manufacturing are 

commonplace. It is an actual problem, that individual governments 

within the European Union adopt differing policies and strategies to 

support innovativeness. It was demonstrated, among others, in adopting 

in 2010 the target levels of R(D expences for 2020. For instance, France, 

Germany and Denmark intend to spend 3,0(% of the GDP, Sweden and 

Finland  –  4%, and Poland  –  1,7%. Such state of affairs will contribute to 

the conservation of stratification of innovativeness among the BSR 

societies, and even to deepening of the negative phenomena.

The most interesting fact is that, when we look at the matrix of R&D 

expences produced by Battelle-R&D Magazine, we as Poland do not look 

so bad. In absolute numbers we spend as much as the most innovative 

societies of our region (Finland and Sweden) and more than Denmark 

and Norway. So by reducing R&D expences, the Polish government 

shows no intention of developing an innovative society,  in accordance 

with trends present in the developed – and even developing – countries. 

It can even be taken, that it has adopted a strategy contrary to that of 

developing countries, which each year increase their spending on R&D, 

or investing in their human capital.

The direction adopted by the government is thus contradictory to 

the definition of scientific policy presented by prof. Danuta Koradecka, 

the Chairwoman of the Scientific Policy Committee, on the pages of the 

"Academic Forum". She stated, that "scientific policy is the activity of 

state aiming at such management of science, so that it supports the 

economic growth and the social development of the country. Major aims 

of our scientific policy are to achieve a substantial increase of 

innovativeness with rational use of funds allocated to scientific research, 

and the improved position of Polish science at the international stage.

In 2011, the United States spent over 405 mld $ on R&D, which is one 

third of the global spending. No surprise then, that the Silicon Valley is in 

bloom – and in it, among others, the Polish show marked performance. 

They contribute to the fact, that for each million of U.S. inhabitants, there 

are 5000 scientists and engineers, while in Poland there are less than 2000. 

Reasons why can be found in the article "Like from here to California" 

and in reflections on the activity of universities in the Pomeranian 

Region. 

Recent fashion subjects include global warming and ecology,  shale 

gas and nuclear energy,  deforestation and desertification of the planet, 

population growth and extinction of species. Where should we be 

heading and are we capable of controlling nature? We submit to learn at 

least some dillemas connected with ecological conflicts and with looking 

for the balance point between economy and ecology. We use the 

opportunity to present "CRIST”– a Polish company manufacturing 

innovative products in world class technology, which, markedly, can help 

restore the ecological balance of our planet. 

Globalised world requires globalised information exchange. The 

good and the bad news circle the world in a second, or even faster. It is so, 

because we are living in a web of information. Media such as the press, 

radio, television, which so recently functioned separately, have been 

dropped into an "informational Pandora's box". Dr. Monika Zajkowska is 

trying to give answer to the question: is the internet a friend or a foe of 

emergency communication? Drawing knowledge from the internet has 

stopped being a problem even for the laziest of students. The problem is 

how to put that knowledge into science and practice. Prof. Andrzej 

Zieliński, the Vice-Rector for cooperation and international programmes  

from the Gdańsk Polytechnics, explains  how to create new knowledge 

through a well-prepared project. And we can learn, how knowledge is 

produced in different countries, from the next article devoted to the 

world experiences in knowledge transfers between science and practice. 

Several approaches to that issue can clearly be marked out. 

Research shows, that the European Union;s unified market is not 

uniform at all , when it comes to scientific research. Each government has 

its scientific policy, which undoubtedly dissipates the funds and 

weakens the scientific potential of the European Union, casting 

individual E.U. regions out of the innovative society. Clearly diversified 

approach to research and cooperation with business practice can even be 

seen in the anglo-saxon countries. The Atlantic markedly differentiates 

thinking about science. While in the Great Britain it is debated, whether 

transfer of technology is the main purpose, in the United States they aim 

to utilise it in business as productively as possible. In the Great Britain 

transfer of information is more important, whereas in the United States it 

is the creation of innovation. The English put more weight on publishing 

papers, than on developing patents – say the conclusions of research by 

Dr. Marek Szarucki from the Department of Strategic Analysis of the 

Economic University in Cracow, which we present broadly in this issue. 

This paper is worth reading in view of the wide debate in Polish scientific 

circles considering the "quotationology" of Polish publications in the 

American publication rankings. However many quotations we would 

have, for our graduates the most important thing is how well they are 

prepared to practical work – and this we describe in the text devoted to 

shaping entrepreneurial attitudes, which is the product of research of the 

influence of the knowledge transfer on the formation of competencies.

Chief Editor

Marek Grzybowski
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gdzie przedsiębiorstwa często przechodzą reorganizację i gdzie 
10technologia rozwija się bardzo szybko” . Cechy przedsiębiorcze mogą 

być czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o samozatrudnieniu, 

które w niektórych sytuacjach jest przez pracodawców preferowaną 

formą współpracy z pracownikiem.

Według raportu opracowanego przez Bank Światowy „Doing 
11Business 2011”  oceniającego łatwość prowadzenia biznesu, Polska 

znalazła się na 70 miejscu spośród 183 krajów wymienionych w 

zestawieniu. W stosunku do roku poprzedniego została zanotowana 

poprawa, gospodarka Polska awansowała z 73 miejsca o trzy pozycję w 

górę. Przedstawiona w raporcie ocena powstaje jako uśrednienie 

wyników cząstkowych dotyczących regulacji w 10 głównych obszarach 
12najistotniejszych dla prowadzenia biznesu . Polska w rankingu „Doing 

Business” w latach 2010 i 2011 na tle wybranych krajów została pokazana 

w tabeli 1

Tabela 1. Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej według 

Banku Światowego

Polska na 70

13Według Index of Economic Freedom , który ocenia swobodę 

prowadzenia działalności gospodarczej według kryteriów przyjętych 

przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation, Polska znalazła się 

na 68 pozycji odnotowując wzrost o 3 miejsca w stosunku do roku 2010 

(tabela 2).

Mimo nieco lepszej pozycji Polski w rankingach i ogólnej tendencji 

wskazującej na stopniowe wprowadzanie ułatwień w zakresie 

10   Ibidem, s. C 44/88.
11  Raport Doing Business jest jednym z bardziej znanych opracowań, w którym ocenie podlegają aspekty mikroekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej uznawane za kluczowe w 

biznesie.
12 

 Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 128. (źródło: http://www.mg.gov.pl/files/upload/14678/MG_DAP_SM%20BP%20www_RoP2011_20111011.pdf, data 

pobrania: 15.02.2012)
13  Index of Economic Freedom, IEF - indeks wolności gospodarczej, raport roczny, który jest publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation. Raport zawiera opis i ocenę 

ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata. (źródło: http://www.heritage.org)
14   Doing Business 2011: Polska dopiero na 70 miejscu w światowym rankingu ułatwień dla biznesu, GAZETA PRAWNA.PL. (źródło: 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463304,doing_business_2011_polska_dopiero_na_70_miejscu_w_swiatowym_rankingu_ulatwien_dla_biznesu.html, data pobrania: 15.02.2012)
15 

  J. Kantorowicz, D. Żuk, W. Wojciechowski  (red.), Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?, Warszawa 2008, s.6. (źródło: 

http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_Jak_uwolnic_przedsiebiorczosc_FINAL.pdf, data pobrania 15-02-2012)
16  Ibidem, s. 6.

prowadzenia działalności gospodarczej, z punktu widzenia 

przedsiębiorców sytuacja nie wydaje się być zadowalająca. Raport Banku 

Światowego pokazuje, że gospodarka polska jest na tym polu 

wyprzedzana między innymi przez kraje takie jak Namibia, Ghana i 
14Czarnogóra .

Przyczyną takiej sytuacji jest to, że rozwój przedsiębiorczości w 

Polsce jest od wielu lat hamowany przez szereg barier mających swoje 

korzenie w otoczeniu gospodarczym. Badania dowodzą, że w głównej 

mierze przeszkodę stanowią uwarunkowania wynikające z 

funkcjonowania aparatu państwowego. Raporty na temat 

przedsiębiorczości, od wielu lat jako główne przyczyny ograniczające jej 

rozwój, wymieniają wysokie podatki, uciążliwość relacji z organami 

administracji (przykładem są kontakty z Urzędem Skarbowym i 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), brak stabilnych przepisów prawa 
15oraz niska jakość prawa .

Nie ma przyjaznego otoczenia biznesu, które wspomagałoby szybki 

rozwój firm, a relacje pomiędzy administracją a przedsiębiorcami 

pozostają dalekie od partnerskich. Ponadto z badań wynika, że w Polsce 

edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz promowanie postaw 
16przedsiębiorczych jest prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie . 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrost gospodarczy i społeczny jest w 

szerokim zakresie zależny od przedsiębiorców, a przedsiębiorczość 

indywidualna jest uważana za główną siłę napędową nowoczesnej 

Tabela 2. Ranking wolności gospodarczej według The Wall Street 

Journal i Heritage Foundation

Polska

Słowacja

Włochy

Czechy

Litwa

Hiszpania

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

73

40

76

82

26

48

28

21

 4

70

41

80

63

23

49

26

22

 4

Kraj Ranking

2010

Ranking

2011

Polska

Słowacja

Włochy

Czechy

Litwa

Hiszpania

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

71

35

74

34

29

36

64

23

11

68

37

87

28

24

31

64

23
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Polacy w dolinie krzemowej
Dr. Marek Samotyj oraz prof. Piotr Moncarz wiceprezes i główny 

inżynier w korporacji Exponent, obaj od lat zakorzenieni w Dolinie 

Krzemowej, bardzo chętnie służą pomocą nie tylko werbalną. Także 

niezwykle aktywnym wsparciem osobistym na transoceanicznej 

wymianie doświadczeń. Nie są sami i nie działają w próżni. Dowodzi 

tego inicjatywa trzech polsko-amerykańskich stowarzyszeń, 

działających  na rzecz budowania relacji biznesowych między Polską i 

USA. Pod ich auspicjami, w grudniu 2010 r. zwołano czterodniową 

konferencję „Poland  Silicon Valley Technology Symposium”. 

Beneficjantami przedsięwzięcia, któremu patronowały Ministerstwo 

Gospodarki i Ambasada RP w Waszyngtonie, byli wysokiego szczebla 

urzędnicy ministerialni, przedstawiciele władz samorządowych, 

środowisk akademickich, parków technologicznych, inkubatorów i 

centrów transferu technologii oraz reprezentanci naszego biznesu i 

przemysłu.

Pół roku później  kolejny krok. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego ogłosiło nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-

szkoleniowego na uczelniach światowej sławy i międzynarodowej 

renomie, m.in. Stanford University. Do 2014 r. z udziału w programie 2-3 

miesięcznych staży i szkoleń skorzystać ma 500 osób. Stąd nazwa: Top 
1500 Innovators - Science - Management - Commercialization . 

Adresatami są najlepsi pracownicy naukowobadawczy z tych 

placówek,  którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników 

badań i osoby zajmujące się tą problematyką;  pracownicy centrów 

transferu technologii, menadżerowie innowacyjności. Celem jest 

nabywanie umiejętności polskich kadr sfery B+R we współpracy z 

gospodarką, zarządzaniu badaniami naukowymi i komercjalizacją ich 

wyników. 

Realizacja projektu ma się także przyczynić do jak najlepszego 

wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na 

badania, służące  transferowi wyników prac B+R do gospodarki.

Spośród około 400 chętnych wyselekcjonowano 40 naukowców i 

pracowników centrów transferu technologii. Staż pierwszej grupy z 

grona Top 500 Innovators w Stanford University w USA trwający od. 15 

października do 15 grudnia ubr. był okazją do zgłębiania tajemnic 

funkcjonowania Krzemowej Doliny i zachętą by odnosić w Polsce 

sukcesy. 

Warsztaty, seminaria i wykłady, prowadzone przez praktyków z 

doświadczeniem w sektorach nauki i biznesu, poświęcone były m.in. 

myśleniu projektowemu, kulturze prototypowania, wprowadzaniu 

innowacji w organizacji, ewaluacji technologii, własności intelektualnej, 

pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i komercjalizacji wyników 

badań. Uczestnicy programu spotykali się z przedstawicielami venture 

capital i inwestorami. W programie uwzględniono wizyty studyjne w 

takich firmach jak Google, NASA, Cisco, Aruba Network i SLAC. 

Na zakończenie pobytu uczestnicy zaprezentowali przygotowane 

przez siebie biznesplany przed zgromadzonymi przedstawicielami 
2venture capital .

3Uczestnicy stażu z krakowskiej AGH pisali potem :

- Jadąc na staż nie byliśmy pewni co dostaniemy, czego się 

nauczymy, kogo poznamy. Część z nas oczekiwała konkretnych 

Polacy w Kalifornii Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

„Doliny Krzemowe” próbowano juz tworzyc w róznych krajach na 

calym swiecie. Doktor Marek Holynski w ciagu dziewieciu lat 

spedzonych w amerykanskiej Krzemowej Dolinie przechodzac 

wszystkie szczeble kariery poznal jej wszelkie blaski i cienie. Z rezerwa 

odnosi sie wiec do jej  mniej lub bardziej udanych imitacji. Podobna 

konkluzje slyszy sie od wielu rozmówców: 

„Kopiowanie tego systemu jest malo efektywne. Dlatego to nie 

dbalosc, by system byl zgodny z modelem, ale inspiracja oraz budowanie 

mostów umozliwiajacych korzystanie z doswiadczenia Silicon Valley sa 

kluczem do zakonczonego sukcesem tworzenia Wlasnej Doliny 

Krzemowej” - stwierdza Joanna Pniewska z Dzial Wspólpracy z 

Gospodarka Politechniki Gdanskiej.

Natomiast, zeby stworzyc cos wlasnego warto i trzeba dokladnie 

przyjrzec sie pierwowzorowi. Skorzystac z doswiadczen, porównac, 

wyciagnac wnioski. Frontalny atak na wyobraznie odbywa sie kilkoma 

torami. Pierwszy  to wpajanie zasady „zrób to sam”, drugi  „ucz sie od 

innych” i wreszcie trzeci, najbardziej atrakcyjny, czyli veni, vidi, vici:  

pojechac, zobaczyc, wdrozyc. 

Mistrzami improwizacji jestesmy nie o dzis, ale legendy o fortunach 

zdobywanych dzieki wynalazkom made in garaz dotycza nie tylko 

Polaków. Amerykanom udalo sie po prostu ten system znakomicie 

udoskonalic i teraz my uczymy sie od nich.  Na przyklad: czy da sie i jak 

zarzadzac procesami innowacyjnymi? 

Jeden z „naszych ludzi” w Dolinie Krzemowej - Marek Samotyj, 

dyrektor techniczny Electric Power Research Institute (EPRI) w 

kalifornijskim Palo Alto dowodzi, ze poszukiwanie innowacji to w 

Dolinie Krzemowej chleb powszedni. Punktem wyjscia jest zas 

planowanie dla przyszlosci, a nie dla aktualnych potrzeb. Podkresla, ze 

93% innowacji wprowadzonych do praktyki komercyjnej powstalo z 

innych potrzeb niz oryginalnie planowanych. Reszta stanowi pochodne 

mozliwosci, aspiracji i wyobrazni managerów, którzy musza 

rozwiazywac dziesiatki problemów i odpowiadac na setki pytan, gdy 

„rzeczywistosc skrzeczy”.  

Jak inwestowac w myslenie o przyszlosci, kiedy trzeba borykac sie z 

klopotami terazniejszosci? Skad brac na to czas i pieniadze? Czy warto 

podejmowac ryzyko w niepewnych ekonomicznie czasach i czy to 

wszystko ma sens, gdy nie wiadomo czy przezyjemy obecny kryzys i 

gospodarcze spowolnienie?

Odpowiedz jest brutalna: jezeli nie ma innowacyjnego myslenia w 

firmie, to ona juz nie istnieje! Mamy wiec prosta instrukcje: myslenie + 

dzialanie przeklada sie na innowacyjnosc. Trzeba jeszcze „tylko” 

stworzyc warunki, czyli klimat  dla innowacyjnosci. I tutaj przydaje sie 

garsc doswiadczen wlasnych, czyli jak sie to „TAM” robi. M. Samotyj 

przedstawia recepte w czterech punktach: 

szukaj sojuszników i partnerów: 

pytaj, pytaj, pytaj…..:

badz uwaznym obserwatorem:

nie bój sie eksperymentowac.

Kolejny blok zagadnien: wspólpraca biznesu - uczelnie. U nich i u 

nas.

·
·
·
·

1  J. Czaputowicz, Zarzadzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji [w:] J. Czaputowicz (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, PWN, Warszawa 

2008, s. 135-159.
2
 Podstawy przedsiebiorczosci, Siedleckie Centrum Edukacyjne, Siedlce 2009, s. 11-12. (zródlo: http://www.sce.az.pl/skrypty/podstawy_przedsiebiorczosci/podstawy_przedsiebiorczosci.pdf, data 

pobrania: 14-02-2012)
3   

Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej istniejacym od 1957 roku i zapewniajacym doradztwo na rzecz wiekszych instytucji UE (takich 

jak Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski). EKES zajmuje sie sporzadzaniem opinii dotyczacych wniosków legislacyjnych UE. Do glównych zadan EKES nalezy stanowienie 

„pomostu” pomiedzy instytucjami UE a zorganizowanym spoleczenstwem obywatelskim. (zródlo: http://www.eesc.europa.eu/)
4   Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego w sprawie: „Postawy przedsiebiorcze a

strategia lizbonska” [w:] Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 2008/C 44/20, s.  C 44/85. (zródlo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:044:0084:0090:PL:PDF, data 

pobrania: 14.02.2012)
5  J. K. Solorz, Poznawcze i instytucjonalne bariery przedsiebiorczosci w Polsce, s. 2. (zródlo: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/9.pdf, data pobrania: 15.02.2012).
6  E. Lisowska, Postawa przedsiebiorcza - jak ja rozpoznac i rozwijac?, Gazeta.pl. (zródlo: 

http://m.kobieta.gazeta.pl/kobieta/1,114429,10772951,Postawa_przedsiebiorcza___jak_ja_rozpoznac_i_rozwijac_.html, data pobrania: 14.02.2012)
  7  

A. Andrzejczak, Skutecznosc nauczania przedsiebiorczosci w szkolach srednich, s. 3. (zródlo: data pobrania: 17.02.2012) 
  8

 T. Gruszecki, Przedsiebiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa 1994, s. 75.
9   Opinia (…), op. cit., s. C 44/89

 

1 http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/top-500-innovators-science-management-commercialization/
2   http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/top-500-innovators-przedluzenie-terminu-skladania-aplikacji/
3   

http://zaghnastanford.blogspot.com/

 

Transfer wiedzy

Na czym polega przedsiębiorczość?

Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i społecznym 

sprzyjają rozwojowi nowych przedsięwzięć gospodarczych. Wymagają 

jednak od uczestników gry rynkowej dużej elastyczności i wysokich 

zdolności adaptacyjnych w zakresie podejmowanych działań 

biznesowych. Sytuacja taka jest efektem obowiązujących na dzisiejszym 

rynku realiów powszechnej globalizacji, będącej m. in. wynikiem 

„rozwoju technologii, liberalizacji rynku oraz zmiany sposobu 
1operowania firm” .

Szybko postępujący wzrost technologiczny, powszechna 

informatyzacja, zwiększenie prędkości przepływu informacji to zjawiska, 

które stwarzają szanse rozwoju różnorodnych przedsięwzięć 

gospodarczych. W takim środowisku sukces mogą odnieść wyłącznie 

jednostki, które legitymują się pewnymi określonymi cechami, 

upoważniającymi do nazywania ich osobami przedsiębiorczymi.

Wolny rynek promuje zachowania polegające na zdolności do 

podejmowania inicjatywy biznesowej. Osoba przedsiębiorcza potrafi 

zauważyć szanse pojawiające się w jej otoczeniu gospodarczym i 
2wykorzystać je w taki sposób, aby osiągnąć założone cele .

W dokumencie „Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska” 

przedstawiającym opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
3Społecznego  przyjęto, że „Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do 

wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność i 

podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i 

kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi ona 

wsparcie dla wszystkich w codziennym życiu prywatnym i społecznym, 

zaś pracownikom pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i 

zdolność wykorzystywania szans; jest podstawą bardziej konkretnych 

umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom podejmującym 
4przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub komercyjnym”  .

J. K. Solarz uważa, że „Przedsiębiorczość jest to umiejętność 

przekraczania ustalonych granic, tworzenia nowych produktów i usług na 

nowe rynki zbytu. Przedsiębiorczość jest przypisywana jednostkom, 
5czasem małym grupom społecznym” .  E. Lisowska zwraca uwagę na fakt, 

że przedsiębiorczość wiąże się z wychodzeniem poza granice 

intelektualne, materialne lub społeczne. Działanie przedsiębiorcze może 

podjąć jednostka, która jest wewnątrzsterowna, kreatywna, innowacyjna, 
6komunikatywna i wytrwała w dążeniu do celu .

D o  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  z a c h o wa n  z w i a z a n y c h  z  

przedsiebiorczoscia naleza miedzy innymi zorientowanie na cel, 

dzialanie celowe, aktywnosc, inicjatywa, poszukiwanie, konsekwencja 

w dzialaniu, wytrwalosc, umiejetnosc podporzadkowania dzialan 

wytyczonemu celowi, odpornosc na stres, pomyslowosc, elastycznosc w 
7zdobywaniu i wykorzystywaniu róznych srodków . Jakie sa zatem 

charakterystyczne cechy dla osoby przedsiebiorczej? Wedlug T. 
8Gruszeckiego naleza do nich :

zdolnosc i gotowosc do podejmowania inicjatyw,

akceptacja ryzyka,

zdolnosc do podejmowania dlugotrwalego wysilku,

zdolnosc do rozumienia i prognozowania potrzeb rynku,

akceptowanie duzej liczby obowiazków,

umiejetnosc podejmowania decyzji w oparciu o niepelne 

informacje lub ich brak,

umiejetnosc kojarzenia róznorodnych informacji,

umiejetnosc kierowania ludzmi, wzbudzania w nich zaufania 

i entuzjazmu.

Kombinacja powyzszych przymiotów wystepuje zwykle u 

jednostek odnoszacych sukces w prowadzonej dzialalnosci 

gospodarczej. Sa to osoby, które potrafia rozpoznac kierunek trendów 

panujacych w danym momencie na rynku oraz dobrze okreslic potrzeby 

konsumentów. Kluczowe dla osiagniecia sukcesu wydaje sie 

dostrzezenie szans i znalezienie sposobu na zaspokojenie potrzeb 

innych. Posiadajacy taka zdolnosc przedsiebiorca ma mozliwosc, aby na 

szybko zmieniajacym sie rynku kreowac nowe produkty i uslugi, które 

pozwola zaspokoic istniejacy popyt. Wtedy dzialalnosc gospodarcza 

bedzie generowac wymierne korzysci w postaci zysku ekonomicznego, 

którego jednostka przedsiebiorcza bedzie beneficjentem.

Dzialanie przedsiebiorcze moze byc podejmowane z wielu bardzo 

róznych pobudek, takich jak chec uzyskania korzysci materialnych, 

niezaleznosci czy satysfakcji zawodowej. Praca na wlasny rachunek 

obok zysku ekonomicznego daje mozliwosc czerpania zadowolenia z 

realizowanej dzialalnosci, tym samym moze byc równiez droga do 

samorealizacji i osiagniecia sukcesu zawodowego. Dzialalnosc 

gospodarcza umozliwia realizowanie ambitnych planów, wdrazanie w 

zycie wlasnych pomyslów oraz funkcjonowanie w swobodny sposób w 
9otoczeniu gospodarczym .

Wedlug Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego 

postawa przedsiebiorcza moze byc atutem w sytuacji poszukiwania 

zatrudnienia, poniewaz „Cechy zwiazane z przedsiebiorczoscia, takie 

jak kreatywnosc, zdolnosc do pracy w grupie i wiara w siebie, sa wazne 

na rynku pracy, gdzie zmiana miejsca pracy jest czyms powszechnym, 

·
·
·
·
·
·

·
·
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procedur transferu technologii, inni cieszyli sie na mysl o pracy ze 

slawnymi profesorami z Stanford University. Rzeczywistosc kursu 

zaskoczyla nas na tak wielu poziomach, ze teraz, po powrocie do kraju, 

wciaz organizujemy mysli, nowe kontakty, pomysly. 

Nie dostalismy przeciez zestawu technicznych narzedzi i procedur, 

ale zaprezentowano nam i zaangazowano w kompletnie inny rodzaj 

myslenia i dzialania! Ekosystem Doliny Krzemowej (czwartej 

gospodarki swiata!), sposób i tresci nauczania na Stanford, mentalnosc i 

nastawienie wsród studentów, profesorów, inwestorów i organizacji 

panstwowych - to wszystko uklada sie w niezwykly obraz, który 

przywiezlismy w naszych glowach (i sercach) do Polski. 

Teraz czas na rozwiniecie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

doswiadczen. Tak jak róznorodna byla nasza grupa "Innovatorów", tak 

rózne moga byc dzialania. Moze dla czesci z nas bedzie to zmiana 

sposobu uczenia, moze inni zrobia male rewolucje w swoich centrach 

transferu technologii, jeszcze inni wprowadza zmiany w pracy swoich 

zespolów badawczych, zarzadzaniu badaniami i ich komercjalizacja... 

Nie ma co wiele pisac, zapowiadac, opowiadac. Z pewnoscia wyjazd byl 

niezwyklym doswiadczeniem, a my wrócilismy odmienieni. I dlatego 

sami wkrótce sie przekonamy co i jak mozemy zdzialac. :-)

Joannna Pniewska z Dzialu Wspólpracy z Gospodarka Politechniki 
4 Gdanskiej zwrócila m.in. uwage na fakt, iz na Stanford University 

poznala metody pracy ze studentami -  wspólne dochodzenie do 

optymalnych rozwiazan poprzez stosowanie takich metod,  jak: 

burza mózgów i zasady “There is no dumb question! There is 

no bad idea!” 

prototypowanie i zasady “OK to fail!” 

myslenia projektowego,  czyli “design thinking” 

- Takie zajecia nie sa prowadzone w polskim systemie edukacji. 

Jesliby nawet podobne wyklady byly prowadzone w kraju, nie mialyby 

one takiego charakteru jak w Stanford z powodu zakorzenienia w 

polskiej rzeczywistosci oraz kulturze – podkresla dr. Robert 

Bogdanowicz z Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydzialu ETI PG. 

Relacjonujac swoje wrazenia  z zadowoleniem konstatuje, ze udalo mu 

sie spotykac z producentami skupionymi wokól jego dziedziny 

badawczej. Jednoczesnie  stwierdza - zdal sobie sprawe, ze „jako 

naukowiec nie odstaje mocno od sredniego poziomu swojego kolegi ze 

Stanford. Wyzsza efektywnosc jego pracy wynika przede wszystkim z 

warunków, w jakich funkcjonuje”. Podobnie, jak dla innych uczestników 

korzystne okazalo sie dla niego nawiazanie sieci kontaktów z 

naukowcami z Uniwersytetu Stanforda i przedsiebiorcami oraz 

pracownikami firm high-tech z Doliny Krzemowej. „Szczególne 

znaczenie ma przy tym zjawisko „sieciowania kontaktów” oraz drogi 

realizacji procesu transferu technologii”. 

Zgodnie z zalozeniami projektu finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ze srodków Programu Operacyjnego 

Kapital Ludzki, druga edycja programu zrealizowana zostanie w 

miesiacach kwiecien  czerwiec, a trzecia  od pazdziernika do grudnia br. 

W tegorocznych stazach wezmie udzial 120 osób, a do 2015 roku lacznie 

500 laureatów.  Rekrutacja zainteresowanych wyjazdem w pierwszym 

terminie rozpoczela sie 16 stycznia br.  

- Jestem pod wrazeniem potencjalu, jaki moze wplynac na 

przyszlosc Polski i ksztalt dalszej  wspólpracy miedzy z USA. Zawiera 

sie to w wizjonerskim programie wyslania na staze 500 naukowców do 

najlepszych osrodków innowacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

·

·
·

500 wspaniałych

Po powrocie do kraju będą zmieniać to, co ich zdaniem jest tego 

warte - podkreśla profesor Moncarz.

O opinię, jak widzi przyszłość „500 wspaniałych”  pytam także 

doktora Marka Hołyńskiego. Jest  informatykiem; wybitnym specjalistą 

w dziedzinie grafiki komputerowej, wykładowcą i wynalazcą. W latach 

osiemdziesiątych pracował w Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) oraz na Uniwersytecie Bostońskim. W latach dziewięćdziesiątych 

współpracował ze światowym liderem w dziedzinie grafiki 

komputerowej, Silicon Graphics w Dolinie Krzemowej, gdzie był 

dyrektorem działu grafiki komputerowej. W 1997 założył własną firmę, 

która stworzyła akcelerator graficzny do zastosowań internetowych. 

Dwa lata później pomysł kupiło Fujitsu. Publicystycznym plonem 

amerykańskich doświadczeń jest książka „E-mailem z Doliny 

Krzemowej”, doświadczenia praktyczne realizuje m.in. w Polskim 

Towarzystwie Informatycznym i jako dyrektor Instytutu Maszyn  

Matematycznych w Warszawie.  

- Gwarancji nie ma, że coś z tego wyniknie. Ale próbować trzeba. 

Lepiej próbować, wysyłając tam ludzi, niż nic nie robić.  Ma to sens, że 

nagle kilkudziesięciu młodych naukowców trafia tam, gdzie w hi-techu 

dzieje się wszystko to, co najważniejsze. Mogą więc nie tylko zobaczyć, 

jak wygląda,  w szczytowej fazie rozwoju dziedzina, którą się zajmują. 

Co niemniej ważne - poznają klimat, specyfikę i właściwe podejście do 

tworzonych tam start-upów. 

-  Z ich relacji wynika jednak, że pokazują im tylko jasne strony. O 

tych, którym się nie udało można przeczytać w Pańskiej książce. 

- Pewnie tak jest. Myślę jednak, że to bystrzy ludzie. Funkcjonując 

przez pewien czas w Dolinie Krzemowej potrafią się też zorientować, że 

są tam również niebezpieczeństwa. Nawet sukces nie gwarantuje tam 

spokojnej egzystencji i odpoczynku. Pod presją otoczenia trzeba go 

powtórzyć, albo dokonać czegoś jeszcze bardziej spektakularnego.  Nie 

przypuszczam więc, by mieli klapki na oczach i przewodnika, który im 

pokaże tylko słoneczną stronę ulicy. 

- Promotorami przedsięwzięcia są Panowie Moncarz i Samotyj. To 

gwarancja powodzenia? 

-  Znam ich obu i moim zdaniem robią świetną robotę. To jedna z  

mnóstwa inicjatyw, polegających na próbie tworzenia mostów. Wiele 

państw, także europejskich, ma w Krzemowej Dolinie bardzo silne, 

kilkudziesięcioosobowe oficjalne reprezentacje.

- Prof. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula proponował, 

żeby stworzyć tam również polskie przedstawicielstwo.

- To bardzo sensowna idea. Profesor Andrzej Rabczenko  dyrektor 

Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości 
5Politechniki Warszawskiej , który był wcześniej konsulem ds. 

naukowych w Waszyngtonie, miał nawet gotową koncepcję takiego 

przedsięwzięcia, którą próbował forsować. To są niezbędne rzeczy, bez 

których zostaje się w ogonie i trzeba się oswoić z myślą o robieniu rzeczy 

marginalnych.

Kilka zacytowanych relacji i wypowiedzi tchnie optymizmem. 

Budzi nadzieję, że w niedalekiej przyszłości z akumulatorów 

naładowanych w Krzemowej Dolinie, kraj uzyskać powinien już 

niebawem potężny ładunek nagromadzonej energii. Potencjał gotów do 

działania, zdolny nie tylko zagospodarowywać doliny, ale przenosić 

góry.

- W ostatnich 20 lata ponad czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba 

studentów, a kraj jest pod tym względem w czołówkach światowej  

podkreśla profesor Moncarz. - Natomiast brakuje transferu efektów tego 

Tu i teraz
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trudne, wymaga jedynie jasnego sprecyzowania kryteriów, a  w 

przypadku projektu badawczego praktycznie ogranicza to 

poszukiwania do katedry, wydziału lub uczelni, rzadko poza nią, ale i tak 

bywa. 

W projektach międzynarodowych usługi jako takie pojawiają się 

jako tzw. subcontracting costs, niekiedy jednak nie są one dozwolone i 

rozwiązaniem jest albo włączenie wszystkich wykonawców do projektu, 

albo utworzenie konsorcjum dla projektu, a więc jednego partnera 

zamiast kilku, co pozwala ograniczyć ich liczbę do rozsądnej i zalecanej 

wielkości. Przykładowo, w tzw. Large-Scale Integrating Projects liczba 

ponad 25 partnerów jest nieoficjalnie niedopuszczalna.

Istotnym wskaźnikiem są narzuty. Przez lata w instytucjach 

szkolnictwa wyższego i badawczych przyjmowano niemal 

automatycznie 30% jako wartość dodatkowych kosztów wynikających z 

konieczności obsługi projektu przez administrację wydziałową i 

uczelnianą.  Podobnie stałe mogą być wartości overheads w wielu 

projektach międzynarodowych, np. 60% w 7. Programie Ramowym, czy 

7% w programie Marie Curie. Powszechnie już jednak  żąda się 

uzasadnienia postulowanej wysokości kosztów przez uczelnię w formie 

określonej procedury. Warto także wiedzieć, że są koszty bezpośrednie, 

które należy w wielu projektach odjąć od podstawy, od której liczony jest 

narzut kosztów, np. koszt zakupu aparatury w projektach krajowych. 

W projektach międzynarodowych istnieje jeszcze jedna pułapka: 

nie wolno doliczać VAT do kupowanej aparatury; automatycznie uznaje 

się zatem, iż będzie ona służyła do wykonywania usług, które pozwolą 

VAT odzyskiwać. 

Reguła 23: Tylko ten, kto próbuje, wygrywa ! Doświadczenia autora 

artykułu obejmują: 8 finansowanych projektów krajowych na niemal 20 

składanych wniosków, jeden projekt międzynarodowy na 5 wysłanych 

oraz jeden projekt strukturalny na 3 aplikacje.  Współczynnik sukcesu 

nie jest więc zniechęcający, choć przed laty wynosił on w kraju do 40%, 

obecnie spadł do 10%, a w pierwszym konkursie w 7 Programie 

Ramowym w obszarze MPN (Materials and Nanotechnologies) wyniósł on 

nawet poniżej 1%. Próbować jednak warto: nawet przegrany konkurs 

pozostawia tak wiele kontaktów, że pozwalają one częstokroć na rozwój 

współpracy naukowej do czasu następnego konkursu, a częstokroć na 

wiele lat.

Reguła 24: Jeżeli przegramy, próbujemy znowu ! Każda następna 

aplikacja będzie doskonalsza, ale pod warunkiem, że dokonamy 

starannej analizy przyczyn niepowodzenia. Przyczyny mogą być różne: 

w projekcie krajowym najczęściej to wina słabo określonego celu 

naukowego, brak oryginalności, niezbyt klarownie dobrana i 

uzasadniona metodyka, rzadziej słaba pozycja naukowa lidera projektu 

lub zbyt wysoki budżet, ale i to się zdarza. W projektach 

międzynarodowych słyszy się ponadto opinie, że przedsięwzięcie jest 

zbyt skomplikowane, aby polski koordynator dał sobie radę. Autor 

artykułu niemal nigdy nie otrzymał dofinansowania krajowego projektu 

badawczego za pierwszym razem, choć międzynarodowego - tak.

Reguła 25: Jeżeli wygraliśmy, urządzamy party i zapraszamy cały 

zespół ! Ale konieczne są jeszcze dwa przyjęcia: kiedy projekt zostanie 

zakończony i  jego lider z ulgą odetchnie,  oraz ostatnie, kiedy 

sprawozdanie zostanie przyjęte. Projekt jest dziełem zespołu, nie tylko 

lidera, warto więc podtrzymywać ducha wzajemnej współpracy i 

przyjaźni do następnego grantu…

I tym akcentem pozostaje zakończyć ten artykuł w nadziei, że 

pomoże on innym sięgnąć po bardzo istotny naukowy sukces: własny 

projekt badawczy.

 Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Prorektor ds. współpracy i Programów Międzynarodowych

Politechnika Gdańska

4   Pismo PG nr. 1/2012. Program Top 500 Innovators  „od kuchni”
5   http://www.teklaplus.pl/artykuy/458-inkubator-nie-jest-dla-kurczakow

http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf Raport o Ośrodkach Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
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zjawiska do polskiej  gospodarki. To jest kosztowna i strategicznie 

niebezpieczna dysproporcja. Jak wiadomo innowacyjność jest dziś 

podstawą nowoczesnych gospodarek i stanowi podstawowy element ich 

istnienia.

Tymczasem sprawy nie idą wcale w dobrym kierunku. Profesor 
6Krzysztof Rybiński  przypomina, że wraz z zespołem znakomitych 

specjalistów opublikował raport o innowacyjności polskiej gospodarki. 

„Pokazaliśmy, że Polska traci dystans do innych krajów Unii 

Europejskiej pomimo olbrzymich wydatków na innowacyjność, które 

powinny pomagać. Pokazaliśmy dlaczego model wspierania 

innowacyjności w Polsce jest patologiczny. Wyniki były prezentowane na 

Kongresie w czerwcu 2011 r., w obecności 500 osób z biznesu i nauki, oraz 

kilkunastu ministrów i prezydenta. Potem wyniki były prezentowane w 

Sejmie, na Komisji ds. Innowacyjności. I co? I nic. Zostało po staremu. A 
7wczoraj Komisja Europejska opublikowała raport  o innowacyjności 

krajów Unii Europejskiej, który pokazuje, że Polska traci dystans i jest 

piąta od końca, wkrótce przegoni nas Rumunia, gdzie innowacyjność 

rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż w Polsce. Najwyższy czas się 

obudzić!!! Powtórzę jeszcze raz tezę z naszego raportu: sposób 

wydawania pieniędzy publicznych na innowacje w Polsce SZKODZI 

INNOWACYJNOŚCI”.

Tę opinie podzielają także fachowcy z renomowanych instytucji 

audytorskich, którzy także dołożyli swoje uwagi do Innovation Union 
8Scoreboard .  Eksperci Deloitte podkreślają, że w Polsce od trzech lat 

spada liczba małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w 

badania i rozwój. Coraz mniej jest inicjatyw finansowanych przez 

venture capital, które umożliwiają innowacyjne przedsięwzięcia 

obarczone dużym ryzykiem. Specjaliści zauważają również, że: 

„dodatkowo, alarmującym wnioskiem wynikającym z raportu jest 

stagnacja w poziomie wydatków B+R przedsiębiorstw, która może być 

zapowiedzią ich trendu spadkowego w kolejnych latach". 

Remedium ma być pozyskanie środków na finansowanie 

działalności badawczej i rozwojowej. Oznacza to zaś, że jak najszybciej 

należy podjąć działania, ponieważ w dłuższej perspektywie luka 

technologiczna przyniesie obniżenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki.  

- Wytyczne Komisji Europejskiej powinny być impulsem do 

wdrożenia koniecznych zmian legislacyjnych oraz kształtowania 

świadomości polskich przedsiębiorców  twierdzi Magdalena Burnat-

Mikosz, partner w zespole Research & Development and Government 

Incentives Deloitte. - Potrzebna jest także spójna polityka na szczeblu 

centralnym i regionalnym, dzięki czemu wzrośnie dostęp do 

nowatorskich rozwiązań i zaczną powstawać w naszym kraju firmy hi-

tech, które będą konkurencją na światowych rynkach.

 

Na dziś Polska znajduje się na pozycji „umiarkowanych 

innowatorów' , charakteryzujących się wydajnością poniżej średniej 

europejskiej. „Względną zaletą” są zasoby ludzkie, finanse i wsparcie, 

inwestycje mocnych i efektów ekonomicznych. „Względne słabości” 

tkwią m.in. we wszystkich kategoriach systemów badawczych, relacjach 

z biznesem, oraz wykorzystywaniem wynalazczości. 

-  W takim razie, jeśli nie samodzielnie, może warto byłoby 

skrzyknąć się pod hasłem „innowacje” np. w ramach Grupy 

Wyszechradzkiej ? pytam dr. M. Hołyńskiego

Polska w gronie inwestorów

Jest sceptyczny.  Gdybyśmy nawet chcieli ze Słowacją, Czechami czy 

Węgrami zrealizować jakieś super nowoczesne przedsięwzięcie, trzeba 

wziąć pod uwagę i to, że projekty hi-tech są projektami wysokiego 

ryzyka. Trzeba być na to przygotowanym, że cztery na pięć start-up'ów 

pada.  Wyobraźmy tylko sobie taką sytuację, że z pokaźnej kwoty 

wyasygnowanej z budżetów tych państw 80 proc. nie przyniesie 

spodziewanych efektów! Prywatni inwestorzy też mogą stracić 

pieniądze, ale kiedyś je odzyskają z tych 20 proc. udanych projektów. 

Środki budżetowe rządzą się całkiem innymi zasadami. Inaczej rozlicza 

się ministra, a inaczej menadżera w korporacjach, oceniając, czy rzeczy, 

które mu się udały przewyższają to, co mu się nie udało. Wiadomo, ze im 

większe ryzyko  tym wyższe potencjalne zyski. Trzeba więc ryzykować 

mając świadomość, że może się nie udać. 

Tymczasem w administracji publicznej, czyli budżetówce  gdy się 

coś nie uda, pojawia się audyt wewnętrzny, NIK, a w grubszych 

sprawach komisja sejmowa.  Nie sądzę więc, by w sposób 

instytucjonalny można było stworzyć międzynarodową korporację 

innowacyjną za państwowe pieniądze. 

A kadry? Czy politechniki, uniwersytety i inne szkoły wyższe są w 

stanie dostarczyć odpowiednich ludzi? Z cytowanych już wypowiedzi 

wynika, że tak.

 Polskie uczelnie, ani myślą zostawać w tyle. Czas pokaże na ile 

potrafią wyrwać się ze skostniałych struktur i przyzwyczajeń.  Profesor 

Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej uważa, że  kształcenie 

oraz badania powinno się tak prowadzić, by studenci, pracownicy oraz 

absolwenci byli zorientowani na wykorzystanie i przygotowywanie 

rozwiązań innowacyjnych. Z kolei rozwiązania innowacyjne stanowią 

główny czynnik decydujący o rozwoju, w tym również o wprowadzaniu 

zmian w procesie kształcenia i formułowaniu nowych kierunków badań. 

„Na Politechnice Gdańskiej ten trójkąt wiedzy jest ciągle rozwijany i 

udoskonalany. Każdy wierzchołek trójkąta wiedzy odpowiada innemu 

trójkątowi, który stymulują rozwój dydaktyki, badań oraz innowacji. I 

tak przyjęliśmy,  że unowocześnianie kształcenia odbywa się w nowym 

trójkącie, którego wierzchołki stanowią KRK (Krajowe Ramy 

Kwalifikacji), ECTS Label (certyfikat międzynarodowy przyznany naszej 

uczelni), oraz CDIO (Konsorcjum międzynarodowe zespołowej realizacji 

projektów). Dzięki takiemu podejściu opracowuje się obecnie, zgodnie ze 

zmianami ustawy o szkolnictwie wyższym, nowy model kształcenia 

inżynierów, magistrów i doktorantów.

Trójkąt wiedzy odpowiadający badaniom składa się z 

wierzchołków reprezentujących odpowiednio zespoły naukowe, 

wykorzystywane laboratoria oraz  realizowane projekty badawcze. 

Dzięki nowemu statutowi PG różnego typu zespoły stanowić będą jedną 

z istotnych form organizacji uczelni. 

Trójkąt wiedzy odpowiadający innowacjom zawiera wierzchołki 

reprezentujące potrzeby rynku oraz wyniki badań zespołów 

naukowych. Z uwagi na fakt, że istnieje ogromna różnica w mentalności 

ludzi odpowiedzialnych za te obszary działalności konieczne jest 

wprowadzenie pośredników do nawiązania szerokiej współpracy na 

rzecz innowacji. Dlatego trzeci wierzchołek tego trójkąta reprezentuje 

takich specjalistów zwanych „boundary spanners”. Potrafią oni stworzyć 

wspólną platformę pomiędzy ludźmi nauki i biznesu. Od roku na 

Politechnice Gdańskiej działają tego typu eksperci jako pełnomocnicy 

rektora. Dzięki nim sformułowano już w ramach istniejących 
9programów strukturalnych kilka wniosków projektowych” . 

Trójkąty postępu

odrzucenie projektu lub złą ocenę !

Reguła 12: Abstrakt jest bardzo ważny ! Jest on pierwszą, a jeżeli jest 

źle napisany – ostatnią informacją dla recenzenta. Nie zapominajmy, że 

jeden lub dwóch recenzentów przeczyta wniosek, ale w drugim etapie 

pozostali przeczytają najczęściej jedynie abstrakt. Praktyka wskazuje, że 

w drugim etapie recenzent ma od 5 minut do godziny na jeden projekt ! 

Dawajmy więc abstrakt tak wielu osobom, jak to możliwe, do poczytania. 

Szczególnie, jeżeli nie są ekspertami … 

Reguła  13 :  P isanie  apl ikac j i  j es t  procesem bardzo 

sformalizowanym. Uwaga: im dalszy fragment, tym mniej uważnie jest 

czytany (o ile w ogóle). Trzy najważniejsze elementy to: opis projektu; cv 

lidera projektu; budżet i jego uzasadnienie. 

Opis projektu powinien posiadać zazwyczaj następujące elementy: 

stan wiedzy; hipotezy i cele, ich oryginalność/innowacyjność, 

metodologia badań: metody i narzędzia; planowanie czasu i ilości pracy 

(harmonogram i liczba roboczomiesięcy); współpraca; wpływ na 

otoczenie.

CV jest tak istotne, że praca nad jego stałym doskonaleniem nie 

powinna ustawać. W życiorysie naukowym liczą się najbardziej: 

dorobek naukowy (czasopisma z IF, najlepiej powyżej 1); ocena jakości 

naukowej przez cytowania i współczynnik Hirscha;  pozycja 

międzynarodowa; dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne.

Reguła 14: Hipoteza naukowa musi być możliwa do weryfikacji … i 

zweryfikowana  w projekcie ! Nie bójmy się negatywnej weryfikacji: 

nauka to odkrywanie jedynych właściwych drzwi spośród tysiąca 

dostępnych, a wynik negatywny jest równie dobry, jak pozytywny.

Weryfikacja, pozytywna lub negatywna, musi być wiarygodna 

(istotna). Zaproponujmy właściwe metody weryfikacji, nie bojąc się 

wnioskowania przybliżonego. 

Reguła 15: Ważny jest ogólny cel projektu, ale ważniejsze jeszcze 

cele cząstkowe (szczegółowe). Sformułowanie głównego celu (main 

objective) i celów cząstkowych (secondary objectives) wydaje się najbardziej 

istotne dla celu projektu. Trzeba jednak w dalszym ciągu udowodnić, że 

są to cele realne i potrzebne, zarówno na tle obecnego stanu wiedzy, jak i 

potrzeb krajowej lub europejskiej społeczności..

Reguła 16: Obecny stan wiedzy jest bardzo ważny dla oceny 

projektu. Opis stanu wiedzy powinien być krytyczny i wykazywać, 

dlaczego autor chce finansowania swojego projektu. Ta część pisana jest 

tak naprawdę głównie dla recenzentów po to, aby: uznali, że autor jest 

ekspertem; uznali, że istotnie nikt tego jeszcze nie zrobił, a warto byłoby 

finansując pomysł z pieniędzy podatnika. 

Reguła 17: Jakie jest doświadczenie i rola członków zespołu? Należy 

wykazać, że są  wysokokwalifikowani, niezbędni i komplementarni. 

Pojawianie się w zespole osób, których zadania się dublują, są niejasne 

lub zbędne, znakomicie osłabia szanse projektu wywołując wrażenie, iż 

kierownik potrzebuje projektu głównie dla wynagradzania swojego 

zespołu lub znajomych.

Reguła 18: Badania pilotażowe są często bardzo ważne, bo  

pokazują, że autor o finansowanie dalszej części takich badań, a 

zaprezentowana koncepcja jest czymś więcej, niż krótkotrwałą 

przygodą. 

Reguła 19: Metody i narzędzia powinny zostać opisane 

szczegółowo. Da to recenzentowi przekonanie, że autor aplikacji jest 

fachowcem umiejącym dobrać metody i narzędzia, wykazuje się ich 

znajomością. Błędem jest stosowanie niepotrzebnie kilku metod dla 

uzyskania jednego celu (nawet, jeżeli są w tym samym budynku). 

Stosujmy metodę tańszą, jeżeli daje ona efekty takie, jak droższa.

Reguła 20: Lider projektu musi wykazać, że umie zarządzać, 

najlepiej przez poprzednie doświadczenia lub funkcje. Pokażmy 

strukturę organizacyjną zarządzania projektem (Organisational Chart 

Software), jeżeli to możliwe. W małych projektach badawczych nie jest to 

w ogóle wymagane, w dużych  sugeruje się przykładowo powoływanie 

Biura projektu (administracja), Zarządu projektu (przedstawiciele 

partnerskich instytucji), Rady naukowej (kierownicy poszczególnych 

zadań i ewentualnie podzadań). 

Reguła 21: Istotne znaczenie ma właściwy, przemyślany 

harmonogram (porządek zadań i czas realizacji). Zalecany jest wykres 

Gantta, będący mimo swojej nazwy niczym innym, jak graficzną 

prezentacją czasów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań. 

Zwrócić jednak warto tu uwagę na dwa aspekty. Pierwszy to fakt, że 

zadania mogą być następcze, tzn. dopiero zakończenie jednego pozwala 

na rozpoczęcie drugiego, jak i współbieżne, czyli nachodzące na siebie. 

Drugie rozwiązanie jest pozornie korzystniejsze, ale powoduje kłopoty z 

przypisywaniem kosztów do każdego z zadań, nie lubią go więc 

instytucje finansujące.

Bardzo ważne jest określenie liczby zadań (Tasks), podzadań (Sub-

tasks) i czasu ich trwania. Liczba zadań nie powinna być mniejsza od 4-5, 

ale też nie większa od 10-12. Warto tu raczej przedłużać terminy zadań, 

niż je zbytnio skracać narażając się na konieczność aneksowania umowy; 

pamiętajmy, że zadanie nie tylko musi zostać skończone w terminie, ale 

w dodatku ściśle lub niemal ściśle (do 15%, co wymaga jednak 

każdorazowo zgody instytucji finansującej) z założonymi kosztami. Im 

większe zadanie czy podzadanie, tym łatwiejsze zarządzanie kosztami.

Istotne jest określenie, co będzie efektem każdego etapu, jaki cel 

cząstkowy zostanie osiągnięty (milestone), a także  w jakiej postaci 

powstanie dokumentacja etapu (delivarebles).

Reguła 22: Pokażmy niezbędne do realizacji projektu środki 

finansowe (zostawiając nieco recenzentom do obcięcia …). Główne 

kategorie środków to: wynagrodzenia, sprzęt i aparatura, materiały, 

delegacje, koszt publikacji, usługi, narzuty. 

Wynagrodzenia są elementem trudnym do rzetelnej kalkulacji. 

Niezbędne jest zwłaszcza określenie liczby roboczomiesięcy (man-

months), które każdy z uczestników przepracuje w ramach projektu. Z 

jednej strony wkład musi odpowiadać rzeczywistości, z drugiej nie może 

być tak, iż ktoś pracuje drugie tyle w projekcie, co w ramach swoich 

podstawowych obowiązków. Przepisy unijne dopuszczają jedynie 8 

godzin tygodniowo na dodatkową prace, co nie ma istotnego znaczenia 

dla nauczycieli zatrudnionych przy nienormowanym czasie pracy, ale 

dla innych pracowników - tak. 

Dodatkowym obostrzeniem jest konieczność przestrzegania Prawa 

Zamówień Publicznych. W przypadku oparcia się na umowach cywilno-

prawnych, tj. umowach o dzieło lub umowach – zleceniach, niekiedy 

wymaga się nawet (niektóre poddziałania RPO Kapitał Ludzki) 

ogłaszania przetargów na usługi edukacyjne i w zasadzie podobny 

wymóg mógłby być oczekiwany w projektach badawczych, bo PZP 

obowiązuje wszędzie. Polecam dwa rozwiązania. Pierwsze to 

zatrudnianie pracowników w jak największej liczbie na podstawie tzw. 

zwiększonego wynagrodzenia (dodatku) wypłacanego po podpisaniu 

odpowiedniego aneksu do umowy regulującego dodatkowe obowiązki, 

ich wymiar i podstawę finansowania. Drugie to podawanie w projekcie 

nie tylko liczby wykonawców i cv  najważniejszych z nich, ale w tekście 

aplikacji także osób przewidzianych do zatrudnienia w projekcie; 

ostatnie wnioski w ramach jednego z programów już nakazują takie 

postępowanie, i słusznie.

Co jednak zrobić, jeżeli nagle zaistnieje konieczność wykonania 

nieprzewidzianej przedtem pracy ? Oczywiście, można ją opłacić z 

innych źródeł, np. funduszu na działalność statutową, może 

nieoficjalnie lub oficjalnie podzielić się swoim wynagrodzeniem 

kierownik projektu, ale w tym ostatnim przypadku znowu trzeba 

dochować dodatkowych formalności. Niezbędne więc staje się 

uzasadnienie potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby (najlepiej 

negocjując z instytucją finansująca, zanim się to zrobi…) oraz jeżeli nie 

ogłoszenie przetargu, to dokonanie analizy rynku. Nie jest to takie 

Wynagrodzenia i koszty

6
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Mamy zatem dobre przykłady budowania relacji na bazie 

naturalnych więzi: uczelnia – absolwenci na obu politechnikach - w 

Gdańsku, czy w Warszawie, gdzie w ubiegłym roku  zainicjowano ideę 

Północno-Amerykańskiego Stowarzyszenia Absolwentów PW z prof. 

Andrzejem Nowakiem z Uniwersytetu Nebraska, Prezesem Rady 

Inżynierów Ameryki Północnej - na czele komitetu założycielskiego. 

- Zgoda – mówi M. Hołyński. – Choć są to wciąż bardzo nieśmiałe 

kroki, a na atmosferze w wielu polskich uczelniach nadal ciążą 

pozostałości poprzedniego systemu: bizantyjska hierarchia oraz 

przyzwolenie, by produkować rzeczy zupełnie niepotrzebne; służące 

głównie zdobywaniu kolejnych habilitacji i profesur. Ludzie mogą być 

kompletnie bezproduktywni i z poczuciem dobrze spełnionego 

obowiązku. marnować całe życie na generowanie stosów papierów, 

których nikt nie przeczytał. Ciągle też - jeśli na bazie swojej działalności 

merytorycznej próbuje się robić coś na własną rękę - pojawiają się 

ograniczenia, związane z patentami, prawami do własności 

intelektualnej i udziałem w efektach. Nie mówiąc już o efektach zawiści. 

W USA jest odwrotnie. Powstają specjalne biura dla spin-offów, z 

którymi mają do czynienia studenci, przygotowywani już od pierwszego 

roku do pisania biznes planów, analiz rynku i ryzyka, negocjacji oraz tego 

wszystkiego, co innowator  przedsiębiorca musi mieć w małym palcu. Są 

konkursy na biznes plany, których laureaci uzyskują poparcie uczelni i 

pieniądze na dobry początek. Inne jest przy tym nastawienie do 

studiowania dla studiowania. Jeśli ktoś ma dobry innowacyjny pomysł 

radzi mu się nawet, by go zaczął natychmiast realizować, odkładając na 

później zajęcia akademickie. 

Rozmawiam z prof. Piotrem Moncarzem:

- Gdyby polskie władze zleciły Panu uruchomienie u nas Doliny 

Krzemowej, czy podjąłby się Pan takiego zadania? Jakie postawiłby 

Pan warunki i gdzie by ją Pan zlokalizował? 

- Nie przyjąłbym takiego zlecenia, ponieważ byłoby to zadanie 

stworzenia czegoś, co jest w gruncie rzeczy pojęciem abstrakcyjnym. 

Natomiast podjąłbym się tworzenia „kultury Doliny Krzemowej” w 

Polsce. To byłoby bardzo ciekawe zadanie. Jest kilka miejsc w Polsce, 

które zaczynają dobrze rokować w tym kierunku. Z pewnością jednym z 

takich centrów jest okręg od Krakowa po Wrocław  autostrada wysokich 

technologii, o której kiedyś marzyliśmy, następnie Warszawa, jako wielki 

ośrodek akademicki, także okręg Pomorza z Gdańskiem i okolicami, 

Poznań... Pewnie nie wymieniając wszystkich kogoś mogłem urazić, ale 

tak naprawdę nie ma prostej formuły, która by mówiła, że „Dolina 

Krzemowa wokół Stanfordu powstała dlatego, że...”.  Cały szereg 

elementów sprawiło, że było to akurat tam.

Podobnego zdania jest dr. Marek Holyński. 

Zapytany o Krzemową Dolinę w Polsce –  odpowiada: 

- To niemożliwe.  Dlaczego? Bo  po pierwsze ludzie nie zdają sobie 

sprawy z tego, jaki tam jest potencjał. Profesor z dobrym pomysłem, 

dwoma asystentami i laptotem  to zdecydowanie za mało na zrobienie 

czegoś, co będzie światowym hitem. Gdyby na przykład chciało się 

wypromować nowy model komputera  trzeba mieć kilkuset najlepszych 

inżynierów i programistów na świecie. Jeśli będą to fachowcy drugiej 

kategorii, to zrobią komputer drugiego gatunku i nikt go nie kupi. Musi 

powstać hit, a w tej kategorii nie ma srebrnych, czy brązowych medali. 

Warunkiem koniecznym jest więc powstanie masy krytycznej, która 

spowoduje, że to będzie funkcjonowało. 

Takiej „doliny” nie da się też stworzyć nie tylko ze względu na 

wspomniane wcześniej warunki wstępne. Tam działa coś, co można 

określić, jako dodatnie sprzężenie zwrotne. Ludzie jadą do Doliny 

Krzemowej, żeby się sprawdzić, bo tam są wyzwania i pieniądze. Na tym 

zaś polega jeszcze większa siła, że wszyscy chcą tam być. 

Stworzenie u nas alternatywy będzie trudne, bo najlepsi ludzie i tak 

Polak potrafi?

pojadą do „prawdziwej” Doliny Krzemowej w Kaliforni. Będą chcieli 

znaleźć się na tej scenie, gdzie reflektory świecą najjaśniej, a obok jest całe 

spektrum różnych możliwości wsparcia, zależne od tego co kto 

potrzebuje na danym etapie projektu. Wsparcie uzyskuje zarówno ten, 

kto ma tylko pomysł, jak i ktoś, kto zaczął już coś robić, albo nawet ma 

prototyp.    

Były przecież próby tworzenia takich „dolin krzemowych” w paru 

miejscach;  w Wielkiej  Brytanii, w Malezji, czy  pod Moskwą. Nikomu 

się nie udało, bo nie zdawano sobie sprawy, jaki trzeba zgromadzić 

potencjał. Poza Silicon Valley znacznie trudniej znaleźć fachowców 

należących do światowej czołówki. Nawet jeśli uda się skompletować 

dobry zespół, to odcięci od nieformalnego przepływu informacji 

naukowcy i inżynierowie szybko się zawodowo zestarzeją. 

I jeszcze jedna kwestia: tam duch poszukiwaczy złota jest wciąż 

żywy.  Po nieudanym projekcie nikt nikogo nie o nic oskarża, a ludzie, 

którym się nie udało nie traktuje się gorzej

W opinii prof. Moncarza warunkiem numer jeden na polskim 

gruncie jest w pierwszym rzędzie edukacja na bardzo wysokim 

poziomie. 

- To akurat silna strona polskiego środowiska akademickiego - 

podkreśla  P. Moncarz. - Po wtóre  musi być przemysł; ambitny, chcący 

robić rzeczy nowe i innowacyjne, a nie powielać to, co jest już gdzieś 

robione. Z tym zaczyna być coraz lepiej. A po trzecie, i to jest warunek 

niezbędny, musi być bardzo silne powiązanie między przemysłem 

innowacyjnym, a ośrodkami akademickimi i z tym jest w Polsce bardzo, 

bardzo źle.

- Czy w Pana ocenie strefy ekonomiczne i parki technologiczne –  

to nie jest dobry krok we właściwą stronę?

- Nie chciałbym krytykować przedsięwzięć, które na całym świecie 

były próbami tworzenia „dolin krzemowych”. Prawie nigdy i nigdzie na 

oczekiwaną skalę się nie sprawdziły. To są przedsięwzięcia o znaczeniu 

regionalnym, ale nie będące w stanie wygenerować zjawiska, jakim jest 

Dolina Krzemowa.

Dr. M. Hołyński, odnośnie parków technologicznych ma 

podobne zdanie. 

- W znacznej części są to ładne budynki, którym brakuje treści. Bo te 

rzeczy powinny być tworzone od dołu. Do władz San José nikt nie 

przyszedł i nie powiedział „tu na razie jest ściernisko, ale będzie centrum 

badawczo-rozwojowe high-tech...”, po czym postawił jakieś budynki i 

stworzył Dolinę Krzemową. To się robi zupełnie inaczej; w pierwszym 

rzędzie za sprawą silnych związków z wyższymi uczelniami. Dolina 

Krzemowa powstała dzięki Uniwersytetowi Stanforda, a niemniej 

słynna Droga 128  dzięki MIT, czyli Massachusetts Institute of 

Technology. W naszych warunkach oznacza to, że wyższe uczelnie 

muszą zmienić nastawienie do tego zagadnienia.

- Wskazane i dobre są próby wchodzenia w jakieś nisze, które 

można przy pewnym potencjale jeszcze zagospodarować - dodaje. - Jest 

to jednak możliwe tylko do czasu. Dopóki komuś „wielkiemu” nie 

wpadnie to w oko. Jeśli uzna bowiem, że przedsięwzięcie może być dla 

niego dochodowe, albo je kupi, albo po prostu wykończy. W warunkach 

amerykańskich jest to całkowita symbioza: od IT  po trzydzieści parę 

innych branż; od farmakologii i biogenetyki po stacje kosmiczne i 

pływające czołgi. Duże przedsiębiorstwa podnajmują małe do prac, 

które im się nie opłacają, i udostępniają im swoje kanały dystrybucyjne. 

Mini firmy szukają w korporacjach szansy na finansowe przetrwanie i 

oczekują wsparcia dla swoich nowatorskich pomysłów. Duzi, średni i 

mali solidarnie z sobą współpracują, tworząc jednolity ekosystem. 

Jednak wśród ponad 700 dużych przedsiębiorstw są tysiące drobnych, z 

których tylko nieliczne staną się znane za parę lat, a inne splajtują lub 

wykupią je potentaci.

Innym sposobem jest podpinanie się pod korporacje. Przykładem 

tego jest np. Intel w Gdańsku, Motorola w Krakowie, lub alianse z grupą 

Google, czy Microsoftu w Warszawie; z firmami, które z powodzeniem 

przeniosły sekcje własnych sektorów B+R do Polski.

Nigdy tego nie należy wyrzucać; właściwie najlepsza taktyka to 

składanie jednego i tego samego wniosku poprawianego zgodnie z 

uwagami recenzentów. Zdarza się jednak, że mimo to przypuszczalnie 

jeden i ten sam recenzent może wyrażać wciąż inne uwagi. Co w takiej 

sytuacji? Zmienić obszar … bo często w danej wąskiej dziedzinie 

wniosek przesyłany jest do grupy zaledwie kilku recenzentów, niekiedy 

i z różnych powodów przesadnie krytycznie krytykujących projekt. 

Jeżeli dodać, że rzadko odrzucane są opinie istotnie odbiegające od 

pozostałych lub opinie negatywne, ale ogólnikowe, to istotnie zmiana 

dziedziny wciąż wydaje się najlepszym rozwiązaniem – ale nie 

panaceum, tam możemy spotkać następnych krytyków lub przekonać 

się, że może jednak mieli oni rację !

Ważnym elementem projektu przed rozpoczęciem przygotowania 

wniosku jest sporządzenie listy potencjalnych partnerów, ocena ich 

możliwości oraz zalet. Istotne jest oczywiście, czy są to partnerzy istotnie 

komplementarni dla projektu, a nie tylko potencjalnie nadający mu 

większą rangę. Najwybitniejsi często zgadzają się na wszystkie 

propozycje i potem nie są w stanie wywiązać się ze swoich zadań. Jeżeli 

myślimy istotnie o ich pracy w projekcie, a nie tylko udziale, wyślijmy im 

potencjalne zadania i czekajmy na opinie; jeżeli są zbyt wolni lub zbyt 

drodzy –  pozbądźmy się ich pod byle pretekstem.

Istotne jest rozpisanie ról w projekcie: w dużym projekcie 

naukowcy wykonują badania, menadżer zarządza, administrator 

administruje, ekonomista dba o budżet. Oczywiście, w małych 

projektach wyodrębnienie aż tylu  funkcji nie jest potrzebne, choć lepiej 

samo administrowanie projektem zlecić specjaliście od papierkowej 

roboty; brak takiej decyzji powoduje, iż znany profesor grzęźnie w 

papierkowej robocie, a doktor odkłada habilitację, ze szkodą i dla nauki, i 

dla nich samych.

Reguła 4: Należy być optymistą  –  jest wiele, bardzo wiele 

instytucji finansujących badania, wiele konkursów. O istniejących dziś 

już wspomniano, ale wiele programów może za moment zostać znowu 

otwartych do konkursu. Faktem, że istniejące obwarowania i 

przeszkody nieformalne powodują duże ograniczenia i niewielką 

szansę na sukces w danym konkursie, ale właśnie dlatego należy 

aplikować w wielu miejscach i po prostu mieć gotowe aplikacje i to w 

językach polskim i angielskim. Obecnie liderzy grup badawczych 75% 

czasu poświęcają tylko na przygotowywanie aplikacji !

Reguła 5: Znajdźmy takich, którzy z sukcesem aplikowali w tej 

instytucji i uważnie przestudiujmy ich aplikację! Jeżeli to okaże się 

możliwe, naukowcy bowiem często strzegą tajemnic swojego sukcesu i 

trudno im się dziwić, wszak obowiązuje tu zasada konkurencyjnej 

współpracy (competetive collaboration). 

Reguła 6: Ludzie z instytucji finansującej badania są częściowo 

tylko administratorami, mają oni jednak doświadczenie, nie wahajmy 

się stawiać im pytań! Wielu z nich obecnie to naukowcy ze stopniem 

doktora, nie lekceważmy ich wiedzy, kompetencji i znajomości 

mechanizmów często ukrytych głęboko.

Reguła 7: Nie zapominajmy o zewnętrznych i ustalonych przez 

Ciebie terminach ostatecznych ! I nie bierzmy tych, którzy o tym mogą 

zapomnieć; spóźnienie z aplikacją nawet o jedną minutę  to strata i czasu, 

i szans. Nie wszyscy wiedzą, że w przypadku wysłania aplikacji o 

projekt krajowy data stempla pocztowego decyduje jedynie w 

przypadku doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską; w przypadku 

innego dostawcy bezwzględnie liczy się data doręczenia listu.

Jeżeli aplikacja ma zostać przesłana jedynie drogą elektroniczną (7 

Program Ramowy) lub także drogą elektroniczną (projekty krajowe 

NCN i NCBiR), nie warto z tym zwlekać do ostatniego dnia, 

posłuszeństwa odmówić może komputer lub system bombardowany 

przez zbyt wiele osób równocześnie. Niekiedy (nie w przypadku 

projektów krajowych) system pozwala na liczne modyfikacje aplikacji; 

każda następna likwiduje poprzednią.

Reguła 8: Prezentacja projektu powinna być atrakcyjna; w 

kapitalizmie forma jest równie ważna, co treść. Dbajmy o grafikę 

wniosku: tabele i rysunki są bardziej atrakcyjne od akapitów. Ważny jest 

nawet wygląd strony tytułowej, miłe dla oka rozplanowanie na niej 

kolejnych wierszy. 

Reguła 9: Aplikacja musi być napisana ładnym językiem 

technicznym. Język techniczny to nie pogawędka w biurze: wskazana 

jest zwięzłość i konkretność, ale i ładny styl. Nie ryzykujmy, że znudzony 

recenzent przerwie czytanie !

Jeżeli obowiązuje język angielski, zawsze używajmy systemu 

sprawdzania pisowni. Jeżeli to możliwe, zawsze poprośmy native English 

lub przynajmniej osobę z najwyższym certyfikatem o pomoc. Uwaga: 

angielski powinien być poprawny, ale nie musi być idealny, skoro istnieje 

kilkanaście jego odmian (American, American Midwest, Australian), a 

recenzenci rzadko są Anglikami !

Reguła 10: Recenzenci są marnie płatni i niekoniecznie muszą znać 

zagadnienia tak, jak autor aplikacji  … ale to oni oceniają ! Niezbędne jest 

sprawdzenie, jakie elementy aplikacji są oceniane, a w przypadku 

projektów międzynarodowych –  jaką mają one wagę i jaki minimalny 

próg. Najważniejsze elementy aplikacji to zazwyczaj: jakość naukowa i 

innowacyjność, wykonalność, kompetencje i jakość zespołu, rezultaty.

Oceniając jakość naukową i innowacyjność stawiajmy pytania: Czy 

projekt posiada znaczenie naukowe ? Czy projekt jest innowacyjny ? Czy 

projekt posiada elementy ryzyka? Czy możliwe jest uzyskanie 

wyjątkowo istotnych efektów? Czy projekt jest ambitny? Czy projekt 

generuje nowa wiedzę, nowe metody, nowe technologie, nowe 

procedury dla użytkowników końcowych? Czy projekt jest inter- lub 

multidyscyplinarny ? 

Wykonalność projektu to odpowiedź na kolejne pytania: Czy plan 

badań, cele i hipotezy są jasno pokazane i realne ? Czy aplikant rozumie 

naukowe i metodologiczne problemy badawcze i proponuje 

alternatywne rozwiązania? Czy metody badawcze i materiały są 

adekwatne dla celów projektu? Czy zarządzanie projektem, zasoby 

ludzkie i ich podział na zadania oraz proponowany harmonogram są 

odpowiednie i dobrze zaplanowane ? 

Kompetencje i jakość zespołu można oceniać rozważając: Czy 

kwalifikacje naukowe zespołu są związane z obszarem wiedzy i 

wystarczające dla projektu? Czy członkowie zespołu mają 

komplementarne kwalifikacje i zadania ? Czy w projekcie przewidziano 

udział młodych pracowników nauki i doktorantów? Czy kierownik 

projektu ma odpowiednią pozycję naukową ? 

Niekiedy ważny jest kontekst międzynarodowy: nawet przy 

krajowym projekcie celowe jest wykazanie, że aplikant ma świadomość 

istnienia czegoś więcej, niż własne podwórko. 

Kryteria najbardziej istotne to jednak takie: Czy to już problem 

badawczy, czy tylko badania rutynowe? Czy to ważny problem z 

użytecznymi rozwiązaniami? Czy istotnie potrzebne jest specjalne 

dofinansowanie projektu, czy może wystarczyłoby rozwiązanie 

problemu w ramach normalnej działalności wskazanego instytutu 

badawczego? Czy dokładnie wyjaśniono, co ma być wykonane, jakie 

wyniki zostaną otrzymane, jak będą oceniane, w jaki sposób oceniony 

będzie projekt - sukces lub porażka? Czy pokazano, że aplikant zna 

dokładnie dotychczasowy stan wiedzy? Czy aplikujący lider projektu 

lub zespół mają dobry dorobek badawczy i publikacyjny?

Reguła 10: Tytuł projektu powinien być „trendy”. Tytuł powinien 

definiować problem (Stabilność długoczasowa i bioaktywność …)  lub 

cel (Wpływ…). Niewłaściwe jest podawanie w temacie projektu sposobu 

osiągania celu, a więc „Badania…”. 

Tytuł nie powinien być za długi; 250 znaków to już przesada 

świadcząca, że aplikant nie posiada umiejętności syntezy.

Reguła 11: Postępujmy ściśle z regułami instytucji finansującej. 

Nawet wstawienie kreski poziomej zamiast zera może spowodować 

Kontekst międzynarodowy
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Marek Hołyński: „E-mailem z Doliny Krzemowej”

I to są w zasadzie dwie drogi, żeby przynajmniej „złapać kontakt” z 

czołówką.  Dlatego łączenie się w klastry, czy tworzenie centrów 

badawczo  rozwojowych ma sens. Tego pojedynczy instytut nie 

przeskoczy. Obok naukowców trzeba mieć wsparcie inwestorów, 

możliwości produkcyjne i marketing, bez którego nawet najlepszy 

produkt nie wypali oraz światową sieć dystrybucyjną. Jednostkowe 

inicjatywy są z góry skazane na niepowodzenie. Nawet jeśli zaangażuje 

się w to państwo, czy nawet grupy państw. 

Pytam prof.  Moncarza, co sądzi o potrzebie zmian 

mentalnościowych:

-  Czy to oznacza, że trzeba się zamerykanizować, żeby z 

powodzeniem realizować dobre wzorce „Doliny Krzemowej”?

- Nie. Warunkiem numer jeden jest  zasypanie fos i zburzenie 

murów, istniejących między nauka a gospodarką.

- Na jednej z licznych konferencji, w których Pan uczestniczył 

próbowano zdefiniować siedem cech polskiego innowatora. Czy 

udała się ta trudna sztuka? 

- Być może. Ja bym się raczej tego nie podejmował. 

- A czy potrafi Pan odpowiedzieć na pytanie – czy różnice 

pokoleniowe mają wpływ na innowacyjność?

- Największe innowacje, które obecnie wstrząsają światem są 

dziełem ludzi w wieku, w którym nie powinni mieć prawa zabierać 

głosu, a co dopiero zakładać firmy będące dziś multimiliardowymi 

potęgami.  Innowacje wymagają kilku rzeczy: pomysłów i wiedzy, ale 

bardzo ważnym elementem jest odwaga. A tego, nawet na poziomie 

brawury, człowiek ma najwięcej gdy jest bardzo młody.

- Czyli doświadczenie jest wrogiem innowacji?

- Doświadczenie powoduje opóźnienie w podejmowaniu ryzyka.

- Wszystko zatem w rękach młodzieży; dobrze wykształconej,. 

Ambitnej, bez kompleksów?  – pytam M. Hołyńskiego

- Tak i w tym kierunku u nas mnóstwo się dzieje. Widzimy bardzo 

silny ruch oddolny; są idee na start-up'y. Ale to wciąż nie jest ta skala. 

Stale trzeba być wśród innych innowatorów, czy wynalazców, żeby 

pomysły przychodziły do głowy. W przeciwnym razie to, co powstaje 

jest wtórne. Przykład, że komuś coś się udało, bo uruchomił jakieś 

„allegra”, czy „naszą klasę”, tylko potwierdza, że są to repliki znanych 

pomysłów. Moim zdaniem, porywanie się na to, by stworzyć coś o tej 

samej skali co w USA może prowadzić tylko do frustracji, bo  wiadomo, 

że się nie da.

Jak zatem sprawdzają się w Polsce „weterani” Doliny Krzemowej?  

Prof. Moncarz zapytany - czy zdarza się więc, że wracając z Polski 

jest Pan poirytowany, że coś się nie udało albo nie poszło tak, jak Pan 

sobie wyobrażał?  odparł: 

- Bardzo często. Ale to wcale nie znaczy, że po tygodniu nie myślę o 

następnym przyjeździe. Czuję się w Polsce bardzo dobrze, lubię tu 

przyjeżdżać, bo lubię oddychać tlenem; czymś co Polska produkuje i  

czego mój organizm potrzebuje.

- Skoro tak wiele osiągnął Pan w USA, co u nas wydawać się może 

sukcesem życiowym, jak nazwać to, chce Pan osiągnąć w Polsce? 

- Chcę powiedzieć sobie, że starałem się wnieść jakieś wartości, z 

których skorzystają inni.

Doktora M. Hołyńskiego pytam z kolei, w jaki sposób realizuje w 

Polsce swoje doświadczenia wyniesione z Doliny Krzemowej? 

- O ograniczeniach już mówiłem. W Instytucie Maszyn 

Matematycznych, placówce bardzo zasłużonej, projektowało się a nawet 

produkowało komputery, gdy restrykcje COCOM (Komitet 

Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu) uniemożliwiały 

importowanie nowoczesnych technologii z Zachodu do krajów 

socjalistycznych. 

Dziś nie trzeba i się nie opłaca Można kupić dowolny sprzęt z 

dowolnym oprogramowaniem. Wielu kolegów odeszło z instytutu do 

różnych korporacji, założyło własne firmy, albo wyjechało zagranicę. 

Wolne powierzchnie zajęły różne biura, kancelarie, itp. Gdy ich umowy 

najmu dobiegają końca staramy się, by ich miejsce zajmowały firmy z 

branży hi-tech. Jednak coś zaczyna się kręcić, gdy ich pracownicy - 

nawet jeśli nie będą robić wspólnych projektów –  spotkają się w bufecie, 

czy na papierosie. 

Wśród najdłuższych stażem jest więc Unizeto, producent i 

integrator bezpiecznych systemów teleinformatycznych, dostarczający 

systemy informatyczne oraz rozwiązania biznesowe na rynek krajowy i 

zagraniczny; od 1 stycznia ub. r. –  ulokował się przy ul. Ludwika 

Krzywickiego 34 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 

Unii Europejskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. 

A oprócz tego jest już kilkanaście małych firm startujących w branży  

ICT /ETI.   Zadatek na dobry początek.  Jeśli chce się do czegoś dojść - i w 

krzemowych Dolinach i w skalistych Górach obowiązuje podobne 

reguły gry.   

Najwybitniejsza polska himalaistka Kinga Baranowska ujęła to w 

trzech rzeczach, które są dla niej istotne: po pierwsze, warto mieć 

marzenia, a także warto odważyć się zrobić pierwszy krok, by je 

zrealizować. Po drugie, najważniejszy jest człowiek, i dlatego czasem 

trzeba zrezygnować z jakiegoś celu, lub ze swojego ego, lub z wielkich 

ambicji sportowych  po to, aby właśnie człowiek był na pierwszym 

miejscu. I po trzecie, nasza edukacja nie kończy się na edukacji szkolnej, 

czy też nawet uniwersyteckiej; tak naprawdę całe życie powinniśmy się 
10uczyć, a największym nauczycielem jest drugi człowiek .

Dekalog cnót Doliny Krzemowej, wręczany przez niektóre firmy 
11nowo przyjętym pracownikom :

Bądź uczciwy, ufaj innym i wzbudzaj zaufanie.

Nie zawierzaj a priori autorytetom.

Wyrażaj swoje poglądy i myśli w sposób konstruktywny.

Nie popadaj w biurokrację.

Nie obawiaj się zmian i podejmuj ryzyko stosownie do sytuacji.

Bądź twórczy i szukaj innowacyjnych rozwiązań.

Przyznawaj się do popełnionych błędów i wyciągaj z nich wnioski.

Współdziałaj z innymi i przyczyniaj się do umacniania zespołu.

Bądź równie dobrym szefem, jak podwładnym.

Traktuj klientów jak współpracowników, a współpracowników jak 

siebie samego.

Nie są to martwe przepisy - ludzie w nie wierzą i starają się ich 

przestrzegać

W Internecie krążył od lat do znudzenia cytowany pastisz 

algorytmu na zbicie fortuny w Dolinie Krzemowej:

Przyjedź do Doliny; wybierz jakieś drzewo.

Jeśli nim mocno potrząśniesz, spadnie z niego inwestor.

Zanim dojdzie do siebie, podrzuć mu parę haseł: „Internet. Grafika. 

Bankowość i handel elektroniczny. Sieci komputerowe”.

Inwestor wręczy ci parę milionów dolarów.

Po półtora roku wejdziesz ze swoją firmą na giełdę.

Sprzedaj swoje udziały w firmie. Powtórz algorytm od kroku 

numer 1,

Adam Grzybowski

Internet manager

Projektem można nazwać wszystko, co planujemy. Stwórzmy więc 

na początek definicję projektu, o którym będzie mowa: jest to zespół 

działań służących do osiągnięcia celu naukowego, dydaktycznego, 

inwestycyjnego, organizacyjnego lub innego służącego pomnożeniu 

ilości lub podniesieniu jakości zasobów każdego rodzaju, 

dofinansowanego całkowicie lub w znacznym stopniu ze źródeł 

zewnętrznych innych, niż podstawowa działalność jednostek 

organizacyjnych. Brzmi to zawile, ale w istocie taka definicja pozwala 

określić, o jakie projekty i w jakim celu możemy się ubiegać. 

Jest ich cała masa. Mamy więc klasyczne projekty badawcze i 

wdrożeniowe, ale także inwestycyjne i edukacyjne. Warto na początku 

więc je wymienić. 

Projekty w obszarze badań podstawowych są obecnie finansowane 

przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), należą do nich przykładowo 

obecnie: Maestro adresowane do doświadczonych naukowców w celu 

rozwoju pionierskich idei, Harmonia wzmacniająca istniejącą już 

współpracę międzynarodową; staże podoktorskie, trwające co najmniej 

rok, w innych instytucjach badawczych.

Projekty w zakresie badań stosowanych są finansowane przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), ale są tu ogromne 

różnice związane ze źródłem finansowania i celem projektu. 

Najważniejszy z aktualnych dziś to Program Badań Stosowanych, 

mający na celu opracowanie oryginalnych rozwiązań dla przemysłu, 

bazujących na wcześniejszych badaniach naukowych. Wiele z 

ciekawych programów (np. Innotech i Eureka mające na celu wdrożenia 

przemysłowe) nie ma jeszcze ogłoszonego następnego konkursu.

Projekty każdego rodzaju finansuje 7. Program Ramowy. Są tu więc 

i projekty międzynarodowe mające na celu wymianę i trening badaczy w 

ramach 7 Programu Ramowego (People – Marie Curie, COST), projekty 

inwestycyjne (Capacities), projekty badawcze (Ideas) i pro-przemysłowe 

(Cooperation). Finansowanie odbywa się bezpośrednio z Brukseli.

Projekty finansowane są także przez cztery programy Ramowe: 

Kapitał Ludzki (mające na celu m.in. wspomaganie priorytetowych 

kierunków zamawianych), Innowacyjna Gospodarka (projekty 

wspomagające współpracę uczelni z przedsiębiorstwami), 

Infrastruktura i Środowisko (w tym projekty inwestycyjne mające na 

celu wspomaganie edukacji) oraz Regionalne Programy Operacyjne. 

Tylko w przypadku tych ostatnich wymagany jest 25% wkład własny. 

Projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

obecnie zostały przejęte niemal w całości (trzy pierwsze programy) 

przez NCBiR.

Istnieją wreszcie typowe programy edukacyjne, jak Erasmus 

(wymiana studentów i pracowników), Erasmus – Mundus (prowadzenie 

studiów dla wielonarodowościowych grup), czy Fundusz Stypendialny 

i Szkoleniowy znany pod potoczną nazwą funduszu norweskiego; w 

tym ostatnim jednak wymiana stanowi zaledwie część programu.

W istocie jednak obecny artykuł odnosi się do typowych projektów 

badawczych. Mimo tego zastrzeżenia, warto zauważyć, że wiele sugestii 

i uogólnień będzie prawdziwe także dla innych typów projektów.

Kiedy opracowujemy aplikację, niezbędne już na początku zdać 

sobie sprawę, jakie powinniśmy stawiać sobie pytania w odpowiednim 

Rodzaje projektów

Reguły aplikacji

momencie i od odpowiedzi na nie uzależniać dalsze przygotowanie 

wniosku. Jaka jest naukowa idea i jej nowość? Czy problem jest 

wystarczająco dobrze określony? Jak problem naukowy wygląda na tle 

całego kontekstu w tym obszarze wiedzy ? Jaki jest dotychczasowy stan 

wiedzy? Jakie są cele projektu? Jaki jest plan i metodologia badań? 

Dlaczego to badanie jest użyteczne lub istotne ? Czy budżet jest rozsądny 

i uzasadniony z punktu widzenia projektu? Napisanie dobrej aplikacji 

jest sztuka, podobnie jak jazda na rowerze: im częściej się to robi, tym 

łatwiej idzie … 

Można nieco żartobliwie zaproponować 25 reguł przygotowania 

dobrego projektu. 

W istocie żadne wysiłki w przygotowaniu dobrego wniosku nie 

poprawią słabego badawczo projektu, zaś źle przygotowany wniosek 

nie pozwoli na otrzymanie dofinansowania nawet najlepszego projektu 

badawczego. 

Reguła 1 więc brzmi: potrzebujemy dobrej idei naukowej lub 

problemu do rozwiązania.

Reguła 2: czy idea jest dobra, czy zła – to określają recenzenci! 

Weźmy to pod uwagę nawet, jeżeli recenzenci koncentrują się jedynie na 

udowadnianiu, że nie mamy racji, a praca pełna jest błędów; wciąż 

wierzy się, iż jest to najlepszy system finansowania nauki, a więc w 

istocie postęp nauki w dużym stopniu oparty jest na wierze w 

obiektywizm i kompetencje recenzentów oraz zdolności do umiejętnego 

przygotowania i napisania aplikacji. 

Reguła 3: zanim zaczniemy pisanie aplikacji, upewnijmy się, że 

nasza misja jest zgodna z misją instytucji finansującej! Przestudiujmy 

najpierw, co jest celem danego konkursu i jakie są niezbędne warunki 

aplikowania. Jeżeli składamy, przykładowo, wniosek w ramach 

programu Maestro, kierownik projektu musi mieć znakomitą pozycję 

naukową określaną w warunkach konkursu przez odpowiednie 

kryteria.  Jeżeli w Programie Badań Stosowanych  –  powinniśmy mieć 

za sobą zakończone badania naukowe i szukać odpowiedniej 

technologii.

Dygresja: spośród wielu miar efektywności naukowej w polskich 

elitach naukowych za najbardziej istotny uznaje się współczynnik 

Hirscha. Oblicza się go w ten sposób, że dla każdej publikacji określa się 

liczbę wszystkich cytowań, a indeks Hirscha to najwyższa liczba 

publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej N razy. Indeks 

Hirscha jest często krytykowany: z jednej strony nie określa on istotności 

(Impact Factor) czasopism, w których cytowano daną pracę, z drugiej 

eliminuje np. naukowców, którzy wsławili się znakomitymi, ale 

niewielu osiągnięciami. Do takich zaliczałby się zapewne Einstein, jego 

szanse o dotacje byłby więc znikome. 

Może więc w ogóle nie warto ubiegać się pracownikom typowych 

inżynierskich specjalności o granty w NCN? Ale jeżeli już, to 

pamiętajmy, że są to projekty wyłącznie na badania podstawowe, a więc 

pracownicy uniwersytetów i instytutów PAN zdecydowanie górują nad 

uczelniami technicznymi, a najmniejsza wzmianka o zastosowaniu w 

praktyce może spowodować natychmiastowe odrzucenie projektu z 

przyczyn formalnych. Podobnie, w NCBiR należy pamiętać, że np. 

Program Badań Stosowanych zakłada, iż tylko 15% kwoty może zostać 

wydatkowane na badania podstawowe, reszta zaś na badania 

przemysłowe niekończące się wdrożeniem, ale wyraźnie 

ukierunkowane na opracowanie warunków technologicznych. 

Jak rozpoczynamy pisanie projektu ? Wcale nie od pisania aplikacji, 

ale od zbierania CV, danych o instytucji, notatek o koncepcji, informacji o 

budżecie, tabel z planami, wcześniejszych projektach  i aplikacjach itd. 

Projekt  mapa drogowa
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Wprowadzenie oraz  trochę 
1(„niepokojących”) danych

2
A może własna firma?

Stało się faktem, iż studia wyższe przestały być tylko i wyłącznie 

przywilejem dla wybranych - obecnie dostęp do wykształcenia 

wyższego ma niemal każdy. Powszechne dążenie do uzyskania 

dyplomu znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach.  Podczas gdy 

na początku dekady polskie uczelnie ukończyło 259 tys. absolwentów, to 

w 2010 roku liczba ta wzrosła do prawie 475 tys., czyli niemal 

dwukrotnie. Warto zauważyć że w 2010 roku mury uczelni opuściło 

ponad 312 tys. kobiet. Przedstawicielki płci pięknej stanowiły aż dwie 

trzecie wszystkich absolwentów, co niewątpliwie przekłada się także na 

proporcje wśród bezrobotnych absolwentów. Pod względem liczby 

absolwentów niekwestionowanym liderem wśród województw jest 

Mazowsze. W 2010 roku dyplom z mazowieckich uczelni trafił do ponad 

80 tys. osób. Z kolei nasze województwo plasuje się na miejscu 8 z blisko 

24 tysiącami absolwentów. Stawia nas to również w środku stawki jeśli 

chodzi o osoby zaraz po studiach, które nie mogą znaleźć pracy. Pomimo, 

że absolwenci uczelni wyższych w województwie pomorskim wykazują 

się dużą aktywnością na rynku pracy to 2010 roku pracowało 3/4 

wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy opuścili mury 

uczelni. Problemy ze znalezieniem pracy miało blisko 13% absolwentów. 

Taki sam odsetek dotyczył osób nieaktywnych zawodowo  czyli tych, 

którzy po uzyskaniu dyplomu z różnych przyczyn nie pracowali, w tym 

także nie byli zainteresowani podjęciem pracy.

Jednak są też w naszym województwie pozytywy, gdyż nasi 

absolwenci są na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o pierwsze zarobki: 

średnio bowiem zarabiali blisko 2700 złotych brutto. Najlepiej opłacani 

byli absolwenci, którzy znaleźli pracę w branży IT. Mediana ich 

wynagrodzenia wyniosła 3 500 PLN.  Warto zwróci uwagę, iż w drugiej 

w kolejności branży - przemyśle lekkim, zarabiali o 1200 PLN mniej. 

Najniższe płace otrzymywały osoby podejmujące pracę  w handlu, gdzie 

mediana wyniosła 2000 PLN. Najbardziej atrakcyjne pod względem 

wynagrodzeń były stanowiska w działach programowania. Najmniej 

korzystne warunki płacowe oferowano w działach kadr i płac oraz 

obsługi klienta. Im większy poziom zatrudnienia  w firmie, tym wyższe 

zarobki.  W mikro przedsiębiorstwach sięgały 2 100 PLN, a w w dużych 

spółkach wzrastały do  2 788 PLN.  Wyjątkiem od tej reguły są płace osób 

w największych firmach, które kształtowały się na poziomie  2 600 PLN.

Z analizy dostępnych danych wynika, że studenci z województwa 

pomorskiego nie są aktywni zawodowo w obszarze praktyk i staży 

studenckich. Jednakże zintensyfikowała się ich aktywność na polu 

sezonowej i regularnej pracy zawodowej w trakcie studiów. Niemal co 

trzeci badany przyznał, że jest w chwili obecnej gdzieś zatrudniony. 

Zaledwie 52% studentów planuje kontynuowanie nauki na 

studiach II stopnia po ukończeniu studiów licencjackich. Wskazuje to na 

rosnące zainteresowanie podjęciem pracy zawodowej i wykorzystanie 

stworzonej możliwości zakończenia edukacji na poziomie studiów 

licencjackich. Z badań wynika, że studenci częściej widzą się w roli 

pracowników niż pracodawców. Mówiąc o swoich planach 

zawodowych na przyszłość badani absolwenci są najbardziej 

zainteresowani uzyskaniem zatrudnienia na zasadach umowy o pracę. 

Aż 80% wskazań w pytaniu o plany zawodowe dotyczy zawarcia 

umowy o pracę po studiach od której oczekują przede wszystkim 

pieniądzy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Zauważa się jednak wśród studentów potencjał do rozwijania 

przedsiębiorczości, jednakże należy pamiętać, że są to często jedynie 

deklaracje, a nie ostatecznie podjęte decyzje. Jedynie co piąty badany 

student wskazał, że po ukończeniu studiów myśli o tym, iż założy 

własną firmę. Wpływ na decyzję o prowadzeniu własnego biznesu mają 

najczęściej własne zainteresowania, wiedza i pomysły badanych, 

następnie analiza rynkowych potrzeb oraz porady i sukces innego 

przedsiębiorstwa. Znacznie rzadziej przyczyniają się do tego zajęcia na 

uczelni.

Pojawią się też niestety obawy związane z prowadzeniem własnej 

działalności gospodarczej, które najczęściej dotyczą kwestii 

finansowych: kosztów związanych z prowadzeniem firmy, a także braku 

możliwości spłaty ewentualnych kredytów - respondenci mniej 

obawiają się biurokracji i braku funduszy własnych, natomiast znacznie 

bardziej kosztów prowadzenia własnej działalności.

Warto zaznaczyć, iż studenci częściej niż w poprzednich pomiarach 

twierdzą, że w programie studiów znalazły się zajęcia (wykłady, 

ćwiczenia) związane z rozwijaniem przedsiębiorczości. Jednak z danych 

wynika, że są oni nadal mało aktywni, jeśli chodzi o samodzielne 

pogłębianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ponad połowa 

badanych wskazała, że nie uczestniczyła w żadnych zajęciach 

pozawykładowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości. 

Jeśli chodzi zaś o potrzeby informacyjne z zakresu rozwijania 

przedsiębiorczości to najbardziej przydatne dla studentów są informacje 

praktyczne, takie jak tworzenie biznesplanu. Co ważne wyraźnie 

wzrosło zainteresowanie na temat prowadzenia działalności w krajach 

Unii Europejskiej. Niestety studentów ostatnich lat studiów cechuje 

raczej niska znajomość instytucji wspierających przedsiębiorczość w 

województwie pomorskim. Ponadto, większość z nich nie ma zamiaru 

korzystać z usług tychże instytucji. Jeżeli chodzi o osoby, które deklarują, 

że mają zamiar skorzystać z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa 

wspomagające przedsiębiorczość to największa liczba respondentów 

wskazała Agencję Rozwoju Pomorza, następnie Izby Gospodarcze oraz 

Inkubatory przedsiębiorczości.

Wśród wymienianych czynników sprzyjających zakładaniu firm w 

Polsce najczęściej wymieniane były dotacje z Unii Europejskiej. 

Świadczy to o tym, że studenci są coraz bardziej świadomi, że dotacje z 

UE mogą pomóc w założeniu i prowadzeniu własnej działalności 
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łączy bowiem również wiele obszarów z innych dziedzin wiedzy; nauk 

ścisłych, jak fizyka czy  chemia, czy humanistycznych. Odwołam się tu 

znowu do hiszpańskiego przykładu: podczas, gdy jeden wybitny 

kucharz pojechał podbijać świat via Skandynawia, Ferran Adria, drugi 

szef kuchni i właściciel ellBulli, też nie zasypia gruszek w popiele. Co 

prawda zamknął lokal, ale natychmiast utworzył elBulli Foundation - 

światowy „Think tank center” i ogłosił się ojcem molekularnej 

gastronomii i światowego centrum pomysłów kulinarnych. 

Uważany za jednego z najbardziej wpływowych szefów kuchni na 

świecie, Ferran Adria złamał wszystkie możliwe bariery i stereotypy 

szefa kuchni. Jego twórcze, innowacyjne pomysły poszły jeszcze dalej i 

dotknął innych dziedzinach, w tym sztuki i technologii. Zyskał więc 

opinię nie tylko geniusza w swojej profesji, ale uosabia innowacyjność i 

kreatywność. Jest podziwiany zarówno w branży, jak i poza nią. Mimo 

młodego wieku stał się już mitem. Jego fundacja ma być zaś miejscem, w 

którym kucharze mogą tworzyć, dyskutować i współpracować z 

dziennikarzami, naukowcami, czy filozofami. 

Hiszpan w jednym wywiadów powiedział: „Jestem pewien, że 

przemysł spożywczy będzie również korzystać z kreatywności i prac 

generowanych przez Fundację, choć  trudno jeszcze przewiedzieć w jaki 

15
   http://news-spain.euroresidentes.com/2011/07/el-bulli-foundation.html

Absolewenci na Pomorzu 
Dylematy i wyzwania stawiane przez rynek pracy absolwentom uczelni 

w województwie pomorskim.

15sposób i przy pomocy jakich środków może to zrobić” . - Mój zespół i ja  

– mówi w innym miejscu, nawiązując do zamknięcie renomowanego 

lokalu - jesteśmy bardzo podekscytowani nowym projektem i dalecy od 

uczucie nostalgii. Fascynujemy się przyszłością

Podkreśla się, że Ferran Adria, uznawany za jednego z najlepszych 

kucharzy świata teraz z taką samą pasją i wizją, jak zawsze angażuje się w 

elBulli Foundation. Nic dziwnego, że zyskał podobną sławę, jak 

najbardziej znani politycy i celebryci. Ale mówi całkiem inaczej niż oni: 

„Aby przez wiele lat być kreatywnym i się nie znudzić tym 

wszystkim trzeba mieć pasję. Jeśli nie jesteś pasjonatem tego, co robisz,  

pracy czy dyscypliny, której poświęcasz swój czas, jest bardzo trudne 

dobrze pracować lub rozwijać się zawodowo. Sekret polega na tym, by 

ciężko pracować i być pasjonatem tego, co się robi. Innym ważnym 

czynnikiem jest starać się ciągle uczyć i rozwijać”.

I te złote myśli obowiązują pod każdą szerokością geograficzną. 

Także tu i teraz. Wszak Polak potrafi.

Adam Grzybowski

1
   Na podstawie informacji i badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak i zawartych na stronach internetowych: www.rynekpracy.pl, www.wynagrodzenia.pl (data pobrania 27 luty 2012)

2   Na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego zebranych przez Pentor International Poznań.

Badanie z  2010 roku  pt. „Studenci ostatniego roku szkół wyższych  pracodawcy czy pracownicy?”, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 5521 studentów ostatniego roku studiów 

stacjonarnych (dziennych) magisterskich i licencjackich większości szkół wyższych (23 szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne) w województwie pomorskim. Zrealizowano je na 

przełomie kwietnia i maja 2010 roku. Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety audytoryjnej. Głównym celem badania było określenie potencjału do rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie. Ponadto, badano postawy absolwentów szkół wyższych wobec wyzwań na rynku pracy i kształtowania możliwości własnego rozwoju zawodowego, które są jednym 

z elementów wpływających na warunki rozwoju regionu.
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gospodarczej. Badani wskazywali również na łatwość uzyskania 

korzystnego kredytu oraz obawy przed znalezieniem atrakcyjnej pacy 

jako czynniki sprzyjające zakładaniu firmy w Polsce.

Z kolei najważniejsze czynniki, które mogłyby rozwinąć wśród 

młodych ludzi przedsiębiorczość to przede wszystkim: ograniczenie 

biurokracji - niezbędnych formalności przy zakładaniu firmy; większe i 

bardziej dostępne dotacje i od państwa oraz z UE; zmniejszenie obciążeń 

dla przedsiębiorców  kosztów prowadzenia działalności, podatków; 

preferencyjne warunki kredytowania  łatwiejszy dostęp do kredytów, 

mniejsze oprocentowanie.

Na podstawie analizy posiadanych informacji, warto zwrócić też 

uwagę, na kładzenie bardzo dużego nacisku na realizacją pomysłu jakim 

jest wprowadzenie do programu studiów obowiązkowego przedmiotu 

mającego na celu rozwijanie przedsiębiorczości.

Niewątpliwie istotne miejsce w budowaniu jakości rozwoju 

regionalnego zajmuje rynek wiedzy, jako czynnik warunkujący trwały 

rozwój gospodarczy. Dotychczas władze regionu nie posiadały 

większych kompetencji ani instrumentów wpływu na kształtowanie 

polityki edukacyjnej szkół wyższych. Rola samorządu ograniczała się w 

praktyce jedynie do przekazywania szkołom środków finansowych. 

Istotne zmiany nastąpiły wraz z pojawieniem się możliwości wspierania 

infrastruktury edukacyjnej najpierw w ramach ZPORR, a teraz z POKL. 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego określa 

trzy priorytety - konkurencyjności, spójności i dostępności edukacji, jako 

wyraz dążenia do wysokiego poziomu edukacji akademickiej, 

zwiększenia liczby osób z wyższym wykształceniem w regionie oraz 

umożliwienia młodzieży z terenów mniej rozwiniętych równego dostępu 

do nauki w szkołach wyższych.

Zwiększenie środków finansowych w dyspozycji samorządu 

umożliwia wzmocnienie środowisk akademickich i kreowanie we 

współpracy z uczelniami wyższymi właściwej polityki edukacyjnej, która 

uwzględni aktualne oceny i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej 

oraz demograficznej. W rezultacie zapewni to jej lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy w regionie. 

Teoretycznie pozytywnym zjawiskiem, które od pewnego czasu 

zaobserwować można w województwie pomorskim, jest wzrost liczby 

instytucji kształcących na wyższym poziomie. Według danych na miesiąc 

kwiecień br. w województwie pomorskim funkcjonowało 30 uczelni. 

Ośrodki nowo tworzone, bądź filie wcześniej istniejących powstają 

również poza Trójmiastem: w Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie, 

Malborku, Pelplinie, Skórczu, Stargardzie Gdańskim, Tczewie, Ustce i 

Wejherowie. 

Jednak w tym także tkwi problem, gdyż w statystykach urzędów 

pracy niepokój budzi tendencja wzrostowa w grupie osób z wyższym 

wykształceniem. Wśród ogółu bezrobotnych w marcu 2008 osoby 

legitymujące się wyższym wykształceniem stanowiły 2,97%, natomiast w 

marcu 2009 już 4,19% (na dzień 1 października 2011 roku, według 

nieoficjalnych danych wynosi on już blisko 9%, a należy pamiętać że 

okres od października do końca roku charakteryzuje się na uczelniach 
3wyższych wysoką dynamiką w obronach prac dyplomowych) .

Głównym problemem wielokrotnie podnoszonym przez 

pracodawców w tym temacie jest brak przygotowania praktycznego 

absolwentów. Poszukiwani są pracownicy młodzi, kreatywni, o 

Kto odpowiada za sytuację 
absolwentów na rynku pracy, a kto 
powinien im pomóc?

otwartych horyzontach, z pewnym doświadczeniem zawodowym. 

Środowisko pracodawców zwraca uwagę na konkretne rozwiązania. 

Uważają oni, że istnieje potrzeba utworzenia sprawnego systemu staży 

studenckich, podczas których studenci w praktyce zapoznają się z pracą 

w firmie, zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie. Konieczne jest też 

dostosowanie programów nauczania, tworzenie kierunków studiów, 

wprowadzenie przedmiotów adekwatnych do wymogów lokalnego 

rynku pracy (w tej kwestii dobrym rozwiązaniem wydaje się korzystanie 

z konsultacji samych przedsiębiorców). Niezbędna wydaje się zatem 

wymiana doświadczeń w procesie kształcenia studentów, polegająca 

m.in. na udziale doświadczonych przedsiębiorców w zajęciach 

dydaktycznych, prowadzeniu zajęć panelowych, które umożliwią 

studentom weryfikację oczekiwań. Potrzebne jest doskonalenie wiedzy 

nabytej w trakcie studiów i rozwijanej w toku pracy zawodowej poprzez 

dokształcanie na studiach podyplomowych, a także praktyczna 

znajomość języków obcych.

Oznacza to, iż współczesna uczelnia musi być zdolna do szybkiego 

reagowania na wyzwania rynku pracy. Oczekiwania takie wiążą się z 

ambicją budowania regionu silnego gospodarczo, gwarantującego 

spełnienie oczekiwań jego mieszkańców odnośnie wysokiego poziomu 

życia, a także przyciągającego partnerów życia publicznego o 

znaczącym potencjale intelektualnym. 

Jednak środowiska akademickie także posiadają konkretne 

problemy, które coraz wyraźniej sygnalizują. Twierdzą oni zgodnie, iż 

poziom przygotowania absolwentów szkół średnich z zakresu 

przedmiotów ścisłych obniża się z roku na rok i w chwili obecnej jedynie 

10% młodzieży uczy się w klasach o profilu matematycznym i fizycznym  

a prognozowane jest zapotrzebowanie rynku pracy właśnie na 

absolwentów kierunków ścisłych, inżynierskich. Sami zaś uczniowie i 

studenci wybierają obecnie specjalizacje kierując się często 

atrakcyjnością samych studiów, a nie potrzebami rynku pracy. 

Jednocześnie szkoły konkurując między sobą o uczniów (co związane 

jest z pozyskaniem środków finansowych), przedstawiają ofertę 

wygodną dla ucznia i rodziców bez uwzględnienia kierunków rozwoju i 

potrzeb rynku pracy.  Niestety wspomniane zjawisko dotyczy również 

kształcenia nauczycieli. Mimo trwającego niżu demograficznego 

(zmniejsza się liczba uczniów w szkołach podstawowych i 

gimnazjalnych) nadal kształci się dużą liczbę młodzieży na kierunkach 

pedagogicznych. Problem ten wymaga pilnego rozwiązania. Oczekuje 

się, że uczelnie będą kształcić nauczycieli na kierunkach deficytowych. Z 

kolei absolwentów kierunków informatycznych, medycznych, 

nauczycieli języków obcych należy przygotować do pracy w niewielkich 

miejscowościach, (tam gdzie jest zapotrzebowanie na nich), do 

wykazywania się większą elastycznością w dziedzinie zmiany 

wyuczonego zawodu, miejsca pracy, zamieszkania i akceptacji 

niestandardowych form zatrudnienia. Ponadto jest to efekt nasilającego 

się odpływu absolwentów naszych uczelni za granicę  już nie na 

„Wyspy” a głównie do Niemiec i państw skandynawskich, gdzie 

wystąpiło zjawisko „luki pokoleniowej”. Za kilka lat sytuacja 

analogiczna spodziewana jest w Polsce. Dlatego dobrym rozwiązaniem 

byłyby stypendia władz samorządowych dla najlepszych studentów 

deficytowych kierunków studiów. Propozycją wartą rozważenia może 

być również podpisanie odpowiednich porozumień z zainteresowanymi 

państwami, które wspomagałyby finansowanie naszych szkół. 

Na sam koniec naukowcy akcentują, iż przepływ informacji między 

praktyką gospodarczą a nauką jest wciąż niewystarczający i w praktyce 

sprowadza się do zgłoszenia przez pracodawców zapotrzebowania na 

konkretne profile zawodowe pracowników (podczas gdy cykl 

przygotowania absolwenta trwa średnio od 8 do 10 lat od momentu 

zasygnalizowania zmiany). 

Parku Naukowo-Technologiczny. W latach 2006 - 2008 na jego potrzeby 

zaadaptowano pomieszczenia dawnych Zakładów Graficznych., 

modernizując na początku  ok. 3,3 tys. metrów kwadratowych 

powierzchni obecnego Parku. Równocześnie zainicjował działalność 

Inkubator Technologiczny z nowopowstałymi firmami założonymi 

przez absolwentów i pracowników wyższych uczelni regionu. Park staje 

się dzisiaj dużym kompleksem biurowo - technologiczno  – 

produkcyjnym, którego zabudowa obejmie powierzchnię ponad 40 tys. 

m kw. 

Wg danych ze stycznia 2012 r. na terenie Parku działało 40 firm; 

najwięcej (14) w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej i 

informatycznej.

Na stałą współpracę z Politechniką Gdańską liczą też w Kwidzynie, 

gdzie kosztem 40,5 mln zł na 1,6 tys. m kw. powstać ma inkubator 

przedsiębiorczości , jako remedium służce przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Z tego względu największym udziałowcem w planowanej inwestycji jest. 

Powiat. Niestety, losy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego są wciąż niepewne. Udało się co prawda pozyskać 25 

milionów zł z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego, ok. 10 mln zł ma pochodzić z kredytów oraz ze zwrotów 

podatku VAT, ale brakuje  jeszcze ok. 5,3 mln zł. Trzeba więc było 

unieważnić pierwszy  przetargu na realizację inwestycji i jesienią ubr 

ogłosić nowy. 

W woj. pomorskim najdłuższy staż ma Pomorski Park Naukowo 

Technologiczny w Gdyni,  zarządzany przez Gdyńskie Centrum 

Innowacji - jednostkę budżetową m. Gdyni. Powstał w 2001 r. na terenie 

b. zajezdni autobusowych i trolejbusowych WPK. W pięć lat później 

udostępniono firmom 9000 m kw. nowej powierzchni biurowej i 

laboratoryjnej.

Obecnie Park zajmuje 6 hektarów i realizowany jest właśnie 

przetarg na 3 i 4 etap rozbudowy, wartości 4 845 000 euro. Wg, oficjalnych 

danych na dzień 11 stycznia 2012 r. działało w Parku 97 firm, w tym 43 

zaklasyfikowanych do branży ICT. 

Stosunkowo mało w tym kontekście mówi się o przedsiębiorcach 

sięgających po możliwości, jakie daje im dostęp do innowatorów. Jak to 

wygląda po drugiej stronie Bałtyku? Do kogo zwraca się w Szwecji 

przedsiębiorca poszukujący innowacyjnych rozwiązań?

- Do nikogo mówi dr M. Aggestam.  Sięga do własnej głowy. W 

przeciwnym razie tonie. Chyba, że jest to duża firma, posiadający własną 

komórkę badawczo  rozwojową, jak np. w sektorze technicznym czy 

farmaceutycznym. W małych firmach jest to niemożliwe: jeśli produkuje 

śrubki, to produkuje śrubki, jeśli są to żarówki  to żarówki. Chyba, że 

chce rozszerzyć rynek zbytu i go udoskonalić. Ale i wówczas nie pyta na 

pobliskiej uczelni, czy nie mają tam jakiegoś Edisona, bo na szwedzkich 

uczelniach nikt nie zajmuje się takimi sprawami. Tam przede wszystkim 

uczą, a nie uprawiają wynalazczość. Dlatego ambitny przedsiębiorca  

szwedzki szuka  po prostu odpowiednich kooperantów na rynku.  

Nauka i biznes  –  to dwa odrębne światy, które stykają się z sobą nie 

instytucjonalnie, i na wspólnie przez siebie zbudowanych 

fundamentach. 

Sądząc po tempie implementacji oraz rezultatach - transfer wiedzy i 

komercjalizacja badań naukowych w polskim wydaniu wykazuje, że to 

wciąż jeszcze początek długiej drogi eksperymentów, prób i błędów. Po z 

Skandynawska strona medalu

górą 30 latach doświadczeń na całym świecie. 

Dlaczego?!

Zdaniem dr M. Aggestam wynika to z kreatywności, innego 

podejścia do życia  i patrzenia na  możliwość zastosowania 

przedsiębiorczości  przez inny pryzmat, niż np. w Polsce. 

Szwedzka uczona podkreśla, że jej zdanie m był u nas był taki 

moment, gdy wszystko szło w dobrym kierunku. Ale potem nastąpiła 

wyraźna stagnacja i teraz instytualizacja, która zamiast się zwijać osiąga 

coraz większe rozmiary.  

Nie jest w swej opinii odosobniona. Krzysztof Gulda, dyrektor 

Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
13napisał m.in. :

„(...) trzeba zastanowić się, czy problem nie tkwi w sferze, w której 

do tej pory go nie szukaliśmy. W sferze kultury i mentalności! 

Niezależnie od dyskusji nad tym, czym jest przedsiębiorczość postawić 

można pytanie, czy w środowisku naukowym postawy przedsiębiorcze 

znajdują uznanie i czy akceptowane jest wychodzenie ze stereotypu 

badacza  –  nauczyciela. Można postawić problem jeszcze bardziej 

ogólnie kwestionując jeden z narodowych mitów o przedsiębiorczości 

Polaków. Mit ten, pielęgnowany od pokoleń, dał o sobie znać ostatni raz 

na początku lat 90. ubiegłego wieku kiedy to w kilka lat powstało w 

Polsce ok. 3 miliony firm. Tyle, że od tamtej pory firm w zasadzie nie 

przybywa. Wiele z tych, które wtedy powstało nigdy nie wyrosło ponad 

mikroprzedsiębiorstwa. Niezwykle niewielki odsetek z nich to firmy 

technologiczne. Może więc jesteśmy przedsiębiorczy, ale nie 

technologicznie?”

A jak się zachowuje przedsiębiorczy naukowiec po drugiej stronie 

Bałtyku? Dr Maria Aggestam z całą pewnością jest dobrym przykładem 

naukowca, który w dodatku może pozwolić sobie na to, by  łączyć 

przyjemne z pożytecznym i robić, to co lubi.  

- Właśnie otrzymałam dotację na badania przedsiębiorczości 

gastronomicznej i gastrosoficznej. Być może z polskiej perspektywy 

brzmi to dość dziwnie, ale u nas w Szwecji następuje właśnie tak znaczny 

rozwój gastronomii, że kraje skandynawskie pobiły ojczyznę dobrej 

kuchni -  Francję we wszystkich rankingach i konkursach. Najlepsza 

restauracja na świecie jest obecnie „Noma” w Kopenhadze zwyciężając 

już drugi rok z rzędu. Jej szef Rene Redzepi pracował wcześniej w słynnej 

hiszpańskiej elBulli, która tytuł najlepszej restauracji świata zdobywała 

czterokrotnie. Teraz „neonordycka” kuchnia  i 32 kucharzy pracuje  na 

sławę i reputację duńskiego lokalu, który od Szwecji  dzieli tylko most 

nad Sundem.  

Czy jest w tym jakaś wskazówka dla Polaków? Oczywiście. 

Żebyśmy nie mieli kompleksów,  w ubiegłym roku, w dziale 

„management” brytyjskiego Financial Times, ukazał się artykuł 
14zatytułowany „Poland's foodie revolutionary” . Z entuzjazmem opisano 

tam starania Magdy Gesler i Adama Geslera zarówno o odtworzenie 

tradycji znakomitej polskiej kuchni, jak i zbudowanie sieci restauracji 

renomowanej marki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na przekór temu - 

jak mówi M. Gesler - że „wielu Polaków zafascynowanych światem 

zewnętrznym wstydzi się własnych korzeni”.

- ...Jako naukowiec patrzę na gastronomię nie tylko, przez pryzmat 

konsumenta, czy nawet znawcy dobrej kuchni, lecz jak na 

przedsiębiorstwo i to wielobranżowe – tłumaczy dr M. Aggestam.  - 

Powiem więcej – jako na awangardę rozwijającej się teraz w 

niesamowitym tempie i kierunku przedsiębiorczości. Branża kulinarna 

13 Innowacyjny Start nr 3 (6) grudzień 2007 „Przedsiębiorczość akademicka” http://www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?nr=6
14  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0e68d318-cb46-11df-95c0-00144feab49a.html#axzz1jAg6mzdP

3
    http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykuly/852.html (data pobrania 27 luty 2012 rok)
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Ale droga ku finalnemu efektowi jest długa i ciernista.

 Jak to wygląda w praktyce? Jeśli w toku przygotowania pracy 

magisterskiej, czy doktorskiej narodzi się jakiś pomysł zdaniem autora, 

czy autorów, godny rozwinięcia – zwracają się z tym do uczelnianego 

VentureLab. Na Uniwersytecie w Lund jest to organizacja non-profit 

służąca studentom  zainteresowanym przedsiębiorczości i służąca 

pomocą w rozwijaniu i komercjalizacji ich pomysłów biznesowych. 

Skupia się głównie na organizacji działań inspirujących i edukujących 

studentów w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zakładaniu i 

rozwijaniu  działalności gospodarczej. Tutaj może skorzystać z 

doradztwa biznesowego każdy student, niezależnie od tego na jakim jest 

kierunku i czym chce się zająć. Może to dotyczyć produktów lub usług; 

zarówno rzeczy nowo wynalezionych, jak i starych. VentureLab 

prowadzi inkubator przedsiębiorczości, który wspiera i udostępnia 

nowo powstałym firmom przez rok powierzchnię biurową. Tam 

również można uzyskać wskazówki, jak pomysł przekuć w produkt i jak 

go skomercjalizować, by stamtąd trafić do Ideon Science Parku. 

W Ideon zaś, na początek  należy złożyć aplikację, która jest 

oceniana w kilku etapach, między innymi przez zarząd Parku. Aby 

zyskać akceptację firma musi spełnić co najmniej trzy z następujących 

warunków: mieć związek z Uniwersytetem w Lund lub jednym z jej 

wydziałów, koncentrować działalność na wysokiej technologii, skupiać 

się na badaniach i rozwoju oraz być zorientowana na wzrost. Dlatego też 

76 proc. spośród  ponad 900 firm, które uruchomiło tu działalność było 

ściśle związanych z Uniwersytetu w Lund, zawierającym unikatowe 

joint venture między uczelnią a przemysłem. 

Pomysł nie wziął się znikąd, a potrzeba okazała się matką 

wynalazku skutecznie sprawdzonego wcześniej w USA. Poważne 

zmian w strukturze przemysłowej Skanii spowodowało zamykanie 

wielu firm z wiodących w tej części Szwecji gałęzi przemysłu - 

stoczniowego i tekstylnego. Postanowiono wykorzystać zasoby wiedzy 

Uniwersytetu w Lund do tworzenia nowych firm, licząc na wzrost więzi 

lokalnych i wzrost poziomu zatrudnienia w regionie. Lokomotywami 

inicjatywy, obok uczelni i gminy stały się miejscowe przedsiębiorstwa 

budowlane oraz Cement Skanska i Ericsson, z projektem rozwoju 

telefonii komórkowej.  Do pierwszych pięciu firm, rozpoczynających 

działalność Ideon Science Parku, zaczęły dołączać następne, których 

założenia poddawano bardzo surowym ocenom. Lokowały się 

stopniowo na zbudowanych w ciągu czterech lat  50.000 m2 

laboratoriów i lokali biurowych. Nawet przeprowadzka Ericssona z 750 

pracownikami nie spełniła obaw pesymistów i w 1988 roku było już w 

Ideonie ok. 100 firm. Obecnie zaś funkcjonuje ich ok. 260, zatrudniając 

łącznie ok. 2000 osób. Mają do dyspozycji 110 tys. m kw pomieszczeń 

biurowych i laboratoryjnych.

Dr M. Aggestam uważa, że prekursorem skutecznych relacji uczelni 

z biznesem był noblista prof. Arvida Carlssona i jego koledzy,  autorzy 

terapii stosowanej w chorobie Parkinsona. A.Carlsson jest żywym 

przykładem kogoś, kto poprzez długotrwały i żmudny proces 

wdrażania w życie innowacji, czy wynalazków osiągnął określone 

efekty. Podobnie było z  powstaniem,  właśnie tutaj w Ideonie, aparatury 

do dializ, z której korzysta dziś cały świat. 

Obecnie dominującym sektorem w całym wachlarzu firm Ideonu są 

spółki związane z biotechnologią, farmacją, technologiami medycznymi 

i żywności. Dominujące od 1999 roku technologie informacyjna wraz z 

Idea Ideonu 

telekomunikacją, stanowią obecnie około 40 procent podmiotów Ideonu. 

Coraz bardziej dynamiczna okazują się też nanotechnologia i firmy 

zajmujące się takimi dziedzinami, jak technologia ochrony środowiska, 

czy energetyka. 

Nasza rozmówczyni zaprzecza, by badania naukowe związane z 

medycyną rządziły się jakimiś specjalnymi przywilejami, czy 

preferencjami:

- Zasady są zawsze takie same: można uzyskać częściowe dotacje 

państwowe, ale są one bardzo małe. Głównie jednak angażują środki 

prywatni inwestorzy. Nic dziwnego, że konkurencja jest ogromna i 

przyszli biznesmeni, czy naukowcy garną się do Uniwersytetu w Lund 

bardzo chętnie. Na przykład w dziedzinie przedsiębiorczości, którą się 

zajmuję,  program studiów magisterskich dwa lata temu dysponował 20 

miejscami, a było 1500 chętnych. Mogliśmy wybierać najlepszych z 

najlepszych. Oni zaś, w ramach zajęć, w ciągu roku potrafili pozakładać 

własne przedsiębiorstwa. W jednej z prowadzonych przez mnie grup 

wyłonił się zespół trzech studentów z Niemiec, USA i Nowej Zelandii. 

Założyli firmę marketingową, która działa po dziś dzień i ma nawet 

swoją filię w Los Angeles. W innej grupie student z Islandii dokooptował 

dwóch kolegów tworząc z nimi firmę zajmująca się programowaniem 

gier dla dzieci, opartych na bajkach islandzkich,. 

Kolejnym etapem rozwijania pomysłów i umiejętności może być 

właśnie, wspomniany wcześniej kontakt z venture labem, czy science 

parkiem, albo zatrudnienie się w firmie, gdzie można kontynuować 

swoją kreatywność. Dla wspominanego wcześniej prof. Carlsson była to 

firma Astra AB (obecnie AstraZenacea), założona w 1913 roku przez 400 

lekarzy i aptekarzy szwedzkich. 

 - Różnica między Zachodem  i Wschodem polega na tym, że wciąż 

nie rozumie się tego, iż istotą badań naukowych jest samodzielność i 

kooperacja, a nie łańcuszek podwykonawców. Recepta jest prosta: jeśli 

trzeba rozwiązać jakiś problem szuka się specjalisty - konsultanta, który 

sporządza raport i wskazuje sposoby oprania się z danym zagadnieniem. 

To mobilizuje naukowców, by otwierali różnego rodzaju firmy. I 

przynajmniej pod tym względem w Polsce jest podobnie, jak w Szwecji. 

Dalej jest już z tym różnie:

na wyższych uczelniach wciąż dopiero dokłada się starań, by 

wymyślać, sprzedawać i zarabiać; 

mała i średnia przedsiębiorczość z mozołem pokonuje bariery 

generowane przez urzędników „przyjaznego państwa”; 

organizują się odrębne parki technologiczne przyjmujące pod 

swe opiekuńcze skrzydła wszystko, cokolwiek rodzi jakiekolwiek 

widoki na uruchomienie lub stworzenie miejsc pracy; 

A przy tym powstają tomy opracowań o innowacyjności, 

kreatywności, komercjalizacji wraz z nadziejami na lepsze jutro. Mało 

pocieszające jest przy tym, że to nie tylko polska „specjalność”. Erno 
12Duda z węgierskiej firmy Solvo Biotechnology jest jednak optymistą . 

Jego zdaniem, region Europy Środkowo-Wschodniej ma ogromny 

potencjał i może dogonić resztę świata.

- Zauważmy - mówi , że kraje Europy Centralnej nie dysponują tak 

dużym kapitałem, aby rozpocząć badania w pewnych zakresach. To z 

pewnością jest wadą. Przeszkodą jest także biurokracja, brak 

podstawowych zachęt i różne regulacje oraz bariery administracyjne. Ale 

pewne zadania administracyjne czy logistyczne są dużo tańsze w tej 

części świata: - mówi Duda.

Płaszczyzną dla współpracy nauki z biznesem i przedsięwzięciem 

realizowanym we współpracy z Samorządem Województwa 

Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską jest Gdański 

·

·

·

Podsumowanie i …. Rekomendacje 
Z zgromadzonych danych i informacji wynika, że studenci częściej 

widzą się w roli pracowników niż pracodawców. Mówiąc o swoich 

planach zawodowych na przyszłość absolwenci są najbardziej 

zainteresowani uzyskaniem zatrudnienia na zasadach umowy o pracę. 

Ważnym wnioskiem jest opina absolwentów, że szkoły wyższe, jak i 

szkoły ponadgimnazjalne, raczej nie przygotowują do znalezienia dobrej 

pracy oraz zakładania własnej firmy 

Niepokojącym sygnałem jest, fakt że studenci pomimo częściej 

deklarowanego uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych, nadal na dość 

niskim poziomie oceniają ofertę edukacyjną pod kątem przygotowania 

do przyszłej pracy zawodowej. 

Sceptyczna ocena własnej wiedzy oraz umiejętności, w tym 

predyspozycji do prowadzenia własnej działalności wzmacnia niską 

ocenę oferty edukacyjnej. 

Ponadto, należy wziąć pod uwagę fakt, że studenci nie są skłonni do 

poszukiwania we własnym zakresie wiedzy z przedsiębiorczości. Można 

więc rozważyć zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących 

przedsiębiorczości w ramach studiów. Dodatkowo oczekują oni działań 

promujących, czy też wspierających przedsiębiorczość w ramach zajęć, 

bądź innych działań na uczelniach takich jak: targi pracy, szkolenia, 

programy praktyk, wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami. Warto też 

zaznaczyć, że chcą oni wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu z 

przedsiębiorczości w toku studiów. Jest to wyraźny sygnał, że studenci 

oczekują od wykładowców oraz władz uczelni zarówno praktycznej jak i 

teoretycznej wiedzy o przedsiębiorczości.

Studenci już podczas studiów podejmują pierwsze próby wejścia na 

rynek pracy. Należałoby zatem wykorzystać potencjał studentów i 

umożliwić im podjęcie pracy podczas studiów poprzez rozwijanie 

współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa. Kontakt ze 

światem biznesu mógłby działać inspirująco na studentów i zachęcić ich 

do otwierania własnej działalności w przyszłości.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że studenci poszukują częściej 

praktycznych doświadczeń, niż teoretycznej wiedzy. Świadczy o tym 

duża liczba wskazań na zdobywanie doświadczeń zawodowych w 

ramach praktyk czy regularnej pracy zawodowej, przy relatywnie 

niższym poziomie wskazań na poszukiwanie wiedzy o 

przedsiębiorczości w ramach zajęć pozawykładowych. W związku z tym 

należałoby zaoferować studentom przede wszystkim możliwość 

zdobywania wiedzy o przedsiębiorczości w praktyce.

Obserwuje się także spadek, w stosunku do poprzednich lat 

zainteresowania studentów pozostaniem w miejscu studiowania  

przekonać ich do pozostania po studiach w województwie pomorskim 

mogłaby przede wszystkim dobra oferta rynku pracy, począwszy od 

staży i praktyk studenckich na stałym zatrudnieniu skończywszy.

Dodatkowo instytucje odpowiedzialne za pomoc absolwentom w 

wchodzeniu na rynek pracy, powinny zacząć działać wspólnie, a nie 

licytować się w przerzucaniu odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. 

Dotyczy to zarówno uczelni wyższych jak i organów władzy 

samorządowej  w tym oczywiście publicznych instytucji rynku pracy. 

Nie wolno też zapominać o roli przedsiębiorców, którzy poza 

nieustannym narzekaniem i krytyką programów nauczania 

realizowanych przez uczelnie, powinni iść za przykładem innych krajów 

UE  takich jak Holandia czy Niemcy, i czynnie uczestniczyć w 

kształtowaniu sylwetki zawodowej studentów opuszczających mury 

uczelni. Tylko w ten sposób są w stanie zagwarantować sobie 

profesjonalny kapitał ludzki w swoich przedsiębiorstwach. 

Ścisła współpraca przedsiębiorców z wyższymi uczelniami 

pozwoli przewidywać jak rynek pracy będzie wyglądał w przyszłości 

(za 5-10 lat), a w rezultacie wykształcić absolwenta o pożądanej wiedzy i 

umiejętnościach. Jednocześnie oferta edukacyjna powinna inspirować 

rozwój określonych dziedzin gospodarki. Rolą samorządów 

terytorialnych jest zainicjowanie nawiązania stosunków partnerskich 

pomiędzy uczelniami, szkołami kształcącymi na poziomie średnim, 

wyższym i rynkiem pracy. 

dr Michal Igielski

Menedzer projektu „Transfer Wiedzy”

12
 http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/biotechnologia-wynalazki-nie-rodza-sie-z-dnia-na-dzien,3142.html (2012-02-02)
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 1  Definicja M. Dutkowskiego, podano za: A. Oleńska, Konflikty ekologiczne na obszarach cennych przyrodniczo. [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, 

Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 371. 
2
  B. Zastawniak, Metoda minimalizacji konfliktów, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, oddział w Krakowie, zeszyt 7,  Kraków , 1990, s. 17.

3  K. Dubel, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok  1998, s. 80  81.
4  Lub obie strony, jak to było w wypadku konfliktu o Dolinę Rospudy (budowę obwodnicy Augustowa). Jedna ze stron podkreślała konieczność zachowania w niezmienionym stanie wysokich 

walorów przyrodniczych, druga -  mieszkańcy Augustowa  twierdzili, że ich życie i zdrowie jest najważniejsze, a więc obwodnica powinna powstać jak najszybciej, zgodnie z planami. W konflikcie 

tym w zasadzie uczestniczyły 3 strony: organizacje ekologiczne broniące doliny, społeczność lokalna (mieszkańcy Augustowa, przez który kierowany był ruch aut ciężarowych) oraz GDDKiA która 

zaplanowała taki przebieg trasy. Potem dołączyła jeszcze Komisja Europejska popierając organizacje działające na rzecz ochrony przyrody. Por. np. http://bagna.pl/CMS, http://e-prawnik.pl, 

http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/inne/spor-o-doline-rospudy/ oraz http://ekologia.energia.biz.pl/rospuda/ (09.01.2012).

09.01.2012).
5  Klasyczny przykład to NIMBY („not in my backyard” czyli „nie na moim podwórku”)  konflikt, który pojawia się w sytuacji, gdy wszyscy się zgadzają, że dany obiekt jest ważny i potrzebny (np. 

wysypisko odpadów, spalarnia odpadów czy oczyszczalnia ścieków), ale nikt nie chce mieć go w swoim sąsiedztwie.
6
  A. Oleńska, op. cit, s. 371  373.

7
  Konflikt o budowę obwodnicy w Dolinie Rospudy miał zasięg ogólnopolski, a później  europejski.

 

 

potrzeb ludzkich. Istotną rolę odgrywa tutaj także brak powszechnego 

stosowania metod wyceny wartości środowiska  można ocenić koszt 

budowy autostrady czy sztucznego zbiornika retencyjnego lub też zyski 

związane z pozyskiwaniem kopalin, nie ma jednak niezawodnych metod 

oceny utraconej wartości środowiska np. zniszczenia jednego z 

nielicznych w kraju stanowisk chronionego, zagrożonego wyginięciem 

storczyka, wycięcia lasu czy znaczącej zmiany stosunków wodnych. 

Należy także zwrócić uwagę na brak powszechnej świadomości 

ekologicznej, w tym wiedzy o relacjach zachodzących między 

elementami ekosystemów. Przykładowo, wspomniana już zmiana 

stosunków wodnych może spowodować osłabienie drzew, a tym samym 

ich zwiększoną podatność na gradację szkodników owadzich lub chorób 

grzybowych a w efekcie  doprowadzić do zniszczenia lasu.

K. Dubel wymienia trzy główne przyczyny konfliktów 
3ekologicznych :

1) ograniczone zasoby przyrodnicze (w tym przestrzeni do 

zagospodarowania) –  to tzw. konflikty zasileniowe,

2) niepodzielność (nierozłączność) zasobów i walorów 

środowiska przyrodniczego  konflikty zespolone,

3) odmienne poglądy, tradycja, ideologia czy stopień 

świadomości reprezentowany przez strony konfliktu – konflikty 

informacyjne.

Istnieją różne typologie konfliktów ekologicznych. Są one 

wyróżniane ze względu na: strony konfliktu, przedmiot konfliktu, 

stosowaną argumentację itp. To, co odróżnia konflikty ekologiczne od 

innych tego typu sytuacji spornych to: stosowanie argumentacji 
4egzystencjalnej przez przynajmniej jedną ze stron konfliktu , odmienny 

sposób pojmowania środowiska przyrodniczego (niektórzy zwracają 

uwagę tylko na walory użytkowe, pomijając unikatowe walory i 

zachowanie dziedzictwa przyrodniczego), problemy związane z 
5lokalizacją wybranych inwestycji  oraz ścisły związek ze środowiskiem i 

jego zasobami. W wypadku tego ostatniego należy zwrócić uwagę, że 

różne grupy interesariuszy od dawna współzawodniczyły o dostęp i 

możliwość wykorzystania tych samych zasobów, ale dopiero niedawno 

(w zasadzie w XX wieku) pojawiły się argumenty o konieczności ochrony 

przyrody i zapobiegania degradacji środowiska. Różna jest też 

intensywność występowania konfliktów w różnych regionach  wynika 

to z różnic w poziomie świadomości ekologicznej, wyznawanych 

systemach wartości oraz odbioru walorów przyrodniczych przez 
6społeczności lokalne .  Różne są także skale konfliktów: od lokalnych, 

7przez regionalne po krajowe i ponadnarodowe .

Kolejnym problemem (który ujawnił się także w argumentach 

stawianych przez mieszkańców Augustowa popierających jak 

35

Podobieństwa i różnice
Wystepowaniem róznic i podobienstwa po obu stronach Atlantyku 

badal tez m.in. dr Marek Szarucki,  z Katedry Analiz Strategicznych 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zwracajac  m.in. uwage na to, 

ze silna gospodarka to gospodarka innowacyjna, innowacje zas sa 

zródlem przewagi konkurencyjnej - porównal sytuacje w Wielkiej 
7Brytanii i USA  . Stwierdzajac, ze w rozwoju regionalnych i narodowych 

systemów innowacji istotna role odgrywa wspólpraca miedzy nauka a 

przemyslem, podkreslil, ze wyrazem tego jest zapewnienie przez 

wyzsze uczelnie podazy wykwalifikowanych „pracowników wiedzy” 

oraz „informacji”. Katalizator zwiekszenia innowacyjnosci firm stanowi 

zas wspólpraca z osrodkami naukowo-badawczymi. Wykazal przy tym, 

ze elementami wspólpraca miedzy nauka a przemyslem sa w obu 

krajach:

1. powiazania formalne, do których naleza:

wspólne laboratoria osrodków naukowych i przedsiebiorstw,

firmy zakladane przez pracowników naukowych,

kontrakty na badania naukowe,

uslugi konsultingowe,

transakcje handlowe dot. praw wlasnosci intelektualnej,

wspólpraca w zakresie nauczania (praktyki, szkolenia),

czasowy przeplyw kadr naukowych do przemyslu;

2. powiazania nieformalne, takie jak:

wspólne publikacje naukowców i przedsiebiorców,

targi, sympozja, konferencje,

studiowanie literatury fachowej,

kontakty w ramach profesjonalnych stowarzyszen,

przeplyw absolwentów wyzszych uczelni do biznesu (w tym 

firmy zakladane przez studentów i absolwentów).

Porównujac doswiadczenia brytyjskie i amerykanskie w zakresie 

transferu wiedzy i role uczelni w transferze technologii, M. Szarucki 

wykazal zasadnicze róznice pomiedzy Anglia a USA co do istoty 

zagadnienia. O ile w Wielkiej Brytanii rozwaza sie, czy transfer 

technologii jest glównym celem, o tyle glówny problem w Stanach 

Zjednoczonych  polega na tym, jak dla osiagnieciu sukcesu najlepiej 

wykorzystac transfer technologii. W przeciwienstwie do USA, w 

Wielkiej Brytanii wazniejszy jest transfer informacji, podczas gdy w USA  

– tworzenie innowacji. Anglicy klada tez wiekszy nacisk na 

publikowanie artykulów niz tworzenie patentów.  

Nie bez podstaw zapewne wychodza z zalozenia, ze ilosc patentów 

zarejestrowanych o niczym jeszcze nie swiadczy. Zdecydowanie 

ciekawsza jest statystyka mówiaca o tym, ile patentów zarejestrowano, 

ile jest wdrazanych i jak wyglada proces ich  uzytkowania. To jest 

bowiem dopiero najistotniejszym aspektem konsekwencji kreatywnosci  

oraz ...fantazji naukowej.

Dr M,. Szarucki zauwaza zróznicowanie doswiadczen brytyjskich i 

amerykanskich uczelni wyzszych w zakresie transferu wiedzy. W 

Stanach Zjednoczonych sa dluzsze tradycje zaangazowania w tego 

rodzaju przedsiewziecia niz w Wielkiej Brytanii, wiec wskazniki 

transferu wiedzy w USA znaczaco przekraczaja brytyjskie. - W USA  – 

stwierdza autor prezentacji - punkt zwrotny w transferze technologii z 

uniwersytetu do przemyslu stanowila regulacje prawne z 1980 r , 

stwarzajac wyzszym uczelniom jednolite warunki patentowania 

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

wyników badan finansowanych ze srodków publicznych. 

- Inwestorzy prywatni i uczelnie maja tam prawo do komercjalizacji 
8badan sponsorowanych przez rzad federalny  – podkresla Jacek Kosiec , 

prezes Fundacji Technopolis. - Uczelnie przejmuja wylaczne prawa do 

wlasnosci intelektualnej, a autorzy innowacji maja udzialy w sprzedazy 

efektów badan. Strategiczne partnerstwo uczelni z przemyslem polega 

na tym, ze szkoly udostepniaja wyniki swoich prac gronu 

wspólpracowników wywodzacych sie z przemyslu. Jedna z form wejscia 

do tego grona i dostepu do wiedzy moze byc np. coroczna wplata 

okreslonej kwoty przez przedsiebiorstwa na konto uczelni. Partner z 

przemyslu nie ma przy tym wylacznosci na wyniki badan, co nie blokuje 

przeplywu wiedzy.

W Wielkiej Brytanii nie ma centralnej strategii rzadowej wobec praw 

do wlasnosci intelektualnej wynikajacej z badan finansowanych przez 

rzad. Aczkolwiek  w ostatnich latach i to ulega zmianie. 

W koncowych wnioskach, obok znaczenia uwarunkowan 

historycznych, podkresla sie równiez róznice miedzy potencjalami 

gospodarczymi i  naukowymi obu krajów oraz potrzebe 

instytucjonalnego wsparcia dla zintensyfikowania dzialan i efektów. 

Jednak fundamentem zalozen skutecznej wspólpracy w procesie 

transferu wiedzy sa: 

celowe dzialania/projekty, które musza odzwierciedlac 

rzeczywiste potrzeby;

male grupy ekspertów;

jasno okreslony cel. 

Dochodzimy zatem do kwestii zasadniczej, która zdefiniowali  

znani amerykanscy naukowcy Stephen P. Robbins i David DeCenzo. 

Wedlug nich przedsiebiorstwo innowacyjne „charakteryzuje 

umiejetnosc przeksztalcania twórczych pomyslów w uzyteczne 
9wyniki” . 

Sekunduje im  dr Maria Aggestam, z Uniwersytetu w Lund, piszac o 

róznych aspektach konceptualizacji przedsiebiorczosci kapitalu w 
10kontekscie zmian instytucjonalnych . Innymi slowy:

–  czy przedsiebiorca/biznesmen potrzebuje innowacji, czy nie?; 

– czy wie jak do nich dotrzec, czy czeka az mu cos przyniosa na 

tacy?; 

– czy po prostu posiada to cos, co nosi nazwe „kapitalu 

przedsiebiorczosci”?

- Moge zabrac glos w tej sprawie w oparciu o doswiadczenia z 

obszaru, na którym dzialam: Szwecji i USA –  zgadza sie dr M. Aggestam, 

poproszona o wypowiedz dla naszego Biuletynu. 

- Trzeba zas zaczac od tego, ze za prace naukowa w wyzszych 

szkolach  na Zachodzie nikt profesorom nie placi. Pisza ksiazki i 

publikuja artykuly po to, by podnosic swa range i status w miejscu pracy 

i w srodowisku. W USA , Anglii, a takze w Szwecji, choc w mniejszym 

stopniu, naukowcy pisza podreczniki, za które uzyskuje sie minimalne 

honoraria – odsetki od wysokosci sprzedazy. To samo dotyczy badan 

naukowych. Nikomu nawet nie przychodzi do glowy, by byly one 

dotowane przez uczelnie. W publikacji wydanej w Szkole Wyzszej im. 

Kozminskiego, w rozdziale mojego autorstwa, pisze o tym, jak powstaja 
11firmy na uczelniach . Np. na Uniwersytecie w Lund jest ogromny 

Science Park, gdzie nasi pracownicy moga realizowac swoje pomysly. 

·

·
·

Motywacje

Konflikty ekologiczne

Konflikty ekologiczne pojawiają się najczęściej w sytuacji, gdy 

interesariusze (strony konfliktu) mają odmienne poglądy co do 

sposobów wykorzystania środowiska przyrodniczego lub też gdy 

działania jednej ze stron powodują zagrożenie dla środowiska. 

Przyczyny konfliktów są różne, jednak wśród najczęstszych można 

wymienić: sprzeczność interesów, brak odpowiedniej wiedzy, poziom 

świadomości ekologicznej, nadrzędność interesów gospodarczych nad 

ekologicznymi (lub odwrotnie) lub też brak możliwości oszacowania 

potencjalnych korzyści lub strat powstałych w środowisku (metody 

wyceny środowiska nie są w Polsce powszechnie stosowane). W efekcie 

powstają sytuacje konfliktowe, które mogą toczyć się długo i 

powodować wymierne koszty. Tego typu spory mogą dotyczyć skali 

lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Niezależnie od skali 

konfliktów, ich przyczyn lub stron, jest to zjawisko powszechnie 

występujące, a jego wpływ na gospodarkę (zwłaszcza w skali lokalnej) 

może być istotny.

Konflikty ekologiczne są definiowane jako:

1) pojawienie się pewnej interakcji społecznej w której każda ze 

stron konfliktu prowadzi działania utrudniające lub uniemożliwiające 

stronie przeciwnej osiągnięcie założonych celów związanych z 

wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego lub 
1zachowaniem stanu istniejącego ,

2) sytuacja, w której różne formy działalności człowieka 
2wywołują niepożądane zmiany w środowisku .

Ta druga definicja stanowi jednak pewne uproszczenie. 

Rzeczywiście, konflikty związane z degradacją środowiska 

przyrodniczego stanowią główną grupę sytuacji tego typu (i to one są 

najczęściej nagłaśniane w mediach), jednak za drugą istotną grupę 

można uznać konflikty związane z różnymi, wzajemnie wykluczającymi 

się sposobami wykorzystania środowiska. Te ostatnie wiążą się z 

ograniczoną przestrzenią, różnymi celami i formami działalności 

gospodarczej oraz koniecznością wyboru między różnymi 

użytecznościami. Przykładowo, tę samą przestrzeń można wykorzystać 

w różny sposób (pozyskiwać surowce mineralne, np. ulokować kopalnię 

odkrywkową, prowadzić uprawy rolne, hodować las czy też 

wybudować autostradę lub osiedle), jednak alternatywne formy działań 

wykluczają się wzajemnie bezpośrednio lub pośrednio (np. 

zdegradowany, nie zrekultywowany krajobraz wskutek pozyskiwania 

kopalin ogranicza możliwość rozwoju turystyki). 

Sytuacje konfliktowe wynikają więc z ograniczonej przestrzeni, 

nierozłączności różnych funkcji środowiska oraz nieograniczonych 

Definicja, przyczyny i rodzaje 

7
  Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej  doświadczenia zachodnich krajów

http://www.marr.pl/multimedia/0000/7720/Transfer_wiedzy_z_uczelni_do_przemys_u.pdf (2012-01-30)
8     http://www.ip-hub.pl/ip-forum-2009/wypowiedzi/przedsiebiorcy-wspolautorzy-wynalazkow-tworzonych-w-ramach-konsorcjum-musza-wykupywac-od-uczelni-wyniki-ich-prac

-bezsens-154.html (2012-02-12)
9     

S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 345. 
10   

M. Aggestam: “Conceptualizing entrepreneurial capital in the context of institutional change” International

Entrepreneurship and Management Journal, ( in press)  2012;
11  Intellectual entrepreneurship through higher education Stefan Kwiatkowski i Jan Sadlak/ 2003/ rozdział : Developing Entrepreneurs of the Universities: The example of Venture 

Lab strona 223-233, wydanie unecsco-cepes i Polfa. Seria: Knowledge Cafe.
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najszybszą budowę obwodnicy w Dolinie Rospudy) to utrwalony, 

biblijny sposób myślenia: Bóg dał człowiekowi ziemię we władanie, by 

ten ją przekształcał zgodnie ze swą wolą. Ten pogląd jest bardzo groźny 

w skutkach, jako że powoduje wiele niekorzystnych zachowań oraz 

uodparnia na argumenty (nawet te udowodnione naukowo), 
8wykazujące szkodliwość takich działań .

Strony konfliktów ekologicznych prezentują różne zachowania, 

mniej lub bardziej typowe w danej sytuacji. Najczęściej spotykane 

postawy poszczególnych interesariuszy przedstawiono w tabeli 1.  

Autorzy opracowujący to zestawienie skupili się jednak tylko na 

dwóch potencjalnych stronach konfliktów ekologicznych: 

społecznościach i władzach lokalnych. Mogą one mieć zbieżne lub 

Postawa i racje stron konfliktu

Rospudy). Analizując postawy wszystkich potencjalnych interesariuszy 

konfliktów ekologicznych, poza wymienionymi powyżej  

zachowaniami, należy wymienić jeszcze inne. I tak, od strony organizacji 

prośrodowiskowych i tzw. zielonych:

1) postawę, którą można określić jako „monopol na wiedzę” lub 

„monopol na ochronę przyrody”  czasem osoby postronne, jak i inne 

strony konfliktu mogą odnieść wrażenie, że tylko osoby zajmujące się 

ochroną przyrody wiedzą, co jest słuszne i jak należy postępować; nie 

uznają przy tym racji innych stron (w tym także tych, który również 

zajmują się ochroną przyrody); przykładem mogą być konflikty między 
10organizacjami ekologicznymi a leśnikami ,

2) zbyt dogmatyczne podejście do ochrony przyrody („przyroda 

jako dobro nadrzędne”)  w takich sytuacjach część „ekologów” uznaje (i 

w pewnym sensie ma rację) że środowisko przyrodnicze jest wartością, 

34

przeciwstawne cele, ale nie są jedynymi zainteresowanymi. W 

konfliktach ekologicznych biorą także udział przedsiębiorcy 
9(inwestorzy) oraz tzw. ekolodzy  i organizacje prośrodowiskowe, a 

czasem władze wyższego szczebla (jak to było w wypadku Doliny 

którą należy chronić, jednak zapominają przy tym o tzw. zasadzie 

ekonomizacji rozwoju zrównoważonego (zgodnie z nią, cele 

ekologiczne powinny być osiągane minimalnym kosztem społecznym); 

8  S. Czaja, A. Becla, Próba identyfikacji i klasyfikacji form współpracy i konfliktów (syndromów) powstających przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych. [w:] Konflikty i współpraca 

 w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 56;

 oraz http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/inne/spor-o-doline-rospudy/ (09.01.2012).
9  Ekologia jest nazwą o zależnościach zachodzących między organizmami lub też między organizmami a ich otoczeniem. Tak więc „prawdziwy” ekolog ukończył studia biologiczne 

z odpowiednią specjalizacją. W języku potocznym upowszechniło się jedna słowo „ekolog” (lub „zielony”) jako określenie osoby, która prowadzi lub popiera działania na rzecz ochrony

i zachowania środowiska przyrodniczego.
10 Przykładowo, w pewnym nadleśnictwie jeden z leśniczych bardzo się starał, aby objęto ochroną strefową miejsce gniazdowania rzadkiego ptaka  bociana czarnego. Gdy się to udało, 

zaczęli go odwiedzać przedstawiciele organizacji ekologicznej, którzy dawali mu wytyczne, co mu wolno, a czego nie. W efekcie leśniczy, który chronił to miejsce gniazdowania już przez kilka

lat, był urażony, że oto osoby znacznie od niego młodsze go pouczają, w dodatku mówiąc mu to, co on już dawno wiedział.

 

 

Zajmując się zagadnieniami, związanymi z komercjalizacją badań 

naukowych i transferem wiedzy stosunkowo mało i raczej rzadko sięga 

się do informacji o tym, jak to robią na Zachodzie; jakie są praktyczne 

rezultaty doświadczeń naszych starszych braci w wierze w 

niezawodność mechanizmów gospodarki rynkowej. Warto więc nie 

tylko skupić uwagę na tym, jak oni to robią, ale także – co z tego wynika. 

Historia przedsiębiorczych uniwersytetów i przedsiębiorczości 

akademickiej w USA liczy już sobie ponad trzydzieści lat. Ustawy 
1 2Stevenson-Wydler Technology Innovtion Act  i Bayh-Dole Act  z 1980 r. 

spowodowały powstanie skutecznych systemów i zachęt tak dla 

naukowców, jak i placówek naukowych, sprzyjając komercyjnemu 

wykorzystywaniu wyników badań. Dzięki tum unormowaniom zaczęły 

masowo powstawać centra transferu technologii i  parki naukowo-

technologiczne; nabrała rozmachu współprace biznesu z uczelniami, co 

w efekcie doprowadziło do powstawania na dużą skalę firm spin-off  

tworzonych przez studentów, doktorantów i  naukowców, 

korzystających z funduszy wysokiego ryzyka i z własnych środków.  

Stwierdza się, że po dwudziestu latach liczba patentów wzrosła 

dziesięciokrotnie.

Również do Europy - w tym także do Polski - dotarła z czasem 

tendencja, by uczelnie zarabiały na tym czym dysponują, a więc na 

wiedzy i infrastrukturze a także na współpracy z biznesem oraz na 

naukowcach – przedsiębiorcach. W sukurs przychodzi im wsparcie 

finansowe Unii Europejskiej i regulacje mające  służyć wdrażaniu zmian 

podobnych do tych w USA. Czy jednak jest to warunek wystarczający dla 

osiągnięcia porównywalnych efektów? 

Z opublikowanego we wrześniu 2006 r. projektu raportu Dyrekcji 

ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. na temat konsultacji 

dotyczących transnarodowych badań i transferu wiedzy wynikają 
3ciekawe wnioski . Niektóre – oczywiste, że „przytłaczająca większość 

respondentów wyraziła pogląd, iż badania finansowane z kasy 

publicznej są ważnym czynnikiem pobudzającym konkurencyjność 

UE”. Uważano też przy tym generalnie, że badania finansowane z 

pieniędzy publicznych są słabo wykorzystywane przez organizacje 

finansowane z tych funduszy (PRO), ponieważ albo przywiązują one 

małą wagę do stosowania badań lub brakuje im umiejętności właściwego 

spożytkowania badań. Aż 72 procent ankietowanych uznało współpracę 

pomiędzy PRO a partnerami przemysłowymi za „bardzo trudną” czy 

„trudną”, nawet gdy oba podmioty funkcjonowały w tym samym kraju. 

Współpraca międzynarodowa oceniona została jeszcze gorzej. Za 

„trudną” albo „bardzo trudną” uznało ją 82 % badanych; nikt nie określił 

współpracy między PRO a partnerem przemysłowym w innym kraju za 

„bardzo łatwą”. 

Przy rozważaniach, co należałoby zmienić w organizacjach 

finansowanych z pieniędzy publicznych , przemyśle czy na uczelniach, 

dla zwiększenia współpracy lub skuteczności, nastąpił ostry rozdźwięk 

Baza i nadbudowa

pomiędzy respondentami reprezentującymi te sektory, sugerujący, że nie 

w pełni się nawzajem rozumieją. Wyjątek stanowił przemysł, którego 

przedstawiciele generalnie byli w zgodzie z respondentami z innych 

sektorów. 

Większość respondentów (75 %) była zdania, że państwa 

członkowskie UE odgrywają kluczową rolę w przekonywaniu PRO do 

przyjmowania wytycznych dotyczących współpracy z przemysłem. 

Ostatecznie, w odniesieniu do własności intelektualnej, 85 % 

pytanych było zdania, że jest to ważna dziedzina, lecz respondenci nie 

mieli tego samego zdania co do tego, czy powinny zostać stworzone 

wytyczne, czy nie. „za” opowiedziało się 108 a 76 było przeciw. 

   Uczestnicy konsultacji życzyli też sobie większych funduszy 

dostępnych na transfer technologii, ale mieli zróżnicowany pogląd 

odnośnie prawa do technologii czy własności intelektualnej. Nie byli też 

zgodni, czy w warunkach UE  znajdzie zastosowanie przykład 

amerykańskiej ustawy Bayh-Dole Act przyznającej prawo własności 

intelektualnej podmiotowi realizującemu badania finansowane ze 

środków publicznych.

Zgadzano się natomiast, że różnice w prawie utrudniają 

współpracę, mimo „rynku wewnętrznego” UE. Ponadto ankietowani 

uznali wszystkie zasugerowane przez Komisję wąskie gardła za, w 

jakimś stopniu, problematyczne. Na czele tego rankingu znalazły się 

różnice we własności intelektualnej i współwłasności, co wskazuje, że 

przemysł, PRO i uczelnie skorzystałyby z harmonizacji prawa 

patentowego lub szumnie zapowiadanego przez 30 lat (i wciąż jeszcze 
4nie ustanowionego) „patentu wspólnotowego” ; nota bene 

5wymienianego jako jeden z celów polskiej prezydencji . 

Amerykanin Jack Brown, który zawodowo trudni się konsultingiem 

tak opisuje swoje wrażenia z dziesięcioletnich doświadczeń zdobytych w 
6Polsce : „Zauważyłem dość osobliwą różnicę w podejściu do 

problematyki transferu wiedzy. O ile o biznesie myślimy po obu stronach 

oceanu podobnie – i w Europie i w USA mamy świadomość tego, że jest 

on prowadzony w warunkach szczególnych zmian, ryzyka i 

niepewności, o tyle o nauce myśli się tutaj trochę inaczej  – jak o czymś 

dużo bardziej stabilnym, bezpiecznym i trwałym. To wydaje się 

zrozumiałe  – tradycje kształcenia uniwersyteckiego sięgają w Europie 

średniowiecza, z tamtych czasów pochodzi wiele waszych akademickich 

zwyczajów, rytuałów, ceremoniałów. Obawiam się, że gdyby 

przeciętnego menedżera spytać - z czym bardziej kojarzy się tobie 

nowość i ryzyko – z biznesem czy z nauką, większość odpowie – z 

biznesem. Efektem tego jest zinstytucjonalizowane kształcenie 

menedżerskie, które kojarzy się z teorią (czasami doktrynerstwem), a 

większość ludzi biznesu wątpi w możliwość transferowania 

czegokolwiek z dostojnych gmachów uczelni do nowoczesnych hal 

produkcyjnych. Potrzeba chyba odrobinę większej śmiałości, aby wiedzę 

(zarówno tą zdroworozsądkową-potoczną, jak i sformalizowaną-

naukową) potraktować jako obszar śmiałych eksperymentów, ryzyka i 

niepewności”.

1
 http://www.nifa.usda.gov/about/offices/legis/techtran.html (2012-02-10)

2
 http://www.cptech.org/ip/health/bd/ (2012-02-10)

3  http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=26301(2012-02-10)
4 por. http://www.web.gov.pl/e-punkt/uslugobiorcy/327_1314.html (2012-01-30)
5
 Negocjacje prowadzone przez polską prezydencję zakończone zostały uzgodnieniem merytorycznego pakietu patentowego. Procedura uzgadniania całego pakietu patentowego zakończy się  

formalnie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w lutym 2012 roku, natomiast podpisanie umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy planowane jest w I 

połowie 2012 roku. Żródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=0AAD6C005CE84F15B6E7ACB9529EA328 (2012-01-30)
6   http://www.e-kreatywnosc.pl/2010_08_01_archive.html (2012-01-30)

Tabela 1. Typowe syndromy występujące na poziomie lokalnym 

Źródło: S. Czaja, A. Becla, Próba identyfikacji i klasyfikacji form współpracy i konfliktów (syndromów) powstających przy rozwiązywaniu problemów 

ekologicznych. [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 56.

Nazwa syndromu Podmioty Charakterystyka

Podejmowanie decyzji bez konsultacji, brak zainteresowania 

preferencjami społecznymi, „władza wie najlepiej”

Odrzucenie zasady subsydiarności, bierność i apatia, 

postawy roszczeniowe, oczekiwanie na pomoc zewnętrzną, 

brak inicjatywy i przedsiębiorczości

Brak szacunku do elementów środowiska przyrodniczego 

mimo bliskości kontaktu z nimi, brak racjonalności w 

gospodarowaniu zasobami środowiskowymi

Brak myślenia kategoriami długookresowymi 

(perspektywicznymi) przy podejmowaniu przedsięwzięć 

i decyzji (myślenie kadencyjne u władzy)

Brak podejścia całościowego, konsekwencji w realizacji 

strategii, sytuacyjne reagowanie na problemy

Niechęć do współpracy, negatywna reakcja na 

przedsięwzięcia proekologiczne

Podmioty władzy lokalnej, 

członkowie społeczności

lokalnej

Podmioty władzy 

lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Członkowie społeczności 

lokalnej

„Prowizorki”

„Doskonałości”

„Niemocy”

„Dominacji”

„Ślepoty”

„NIMBY”*

* „nie na moim podwórku”



11  Np. grodzenie drzew pomnikowych w lasach czy pomysł znakowania farbą wszystkich drzew dziuplastych w lesie.
12     Co w pewnym wypadku spowodowało błędy w oficjalnym Dzienniku Urzędowym pewnego województwa  została podana błędna lokalizacja powoływanych pomników przyrody w oparciu 

o oddziały leśne.
13    

Np. pewne nadleśnictwo o tym, że Konserwator Przyrody powołał nowy rezerwat dowiedziało się od... przedstawicieli prasy.
14     

Ten temat porusza m.in. artykuł: http://www.newsweek.pl/wydania/1160/ofiary-natury,52872,1,1, możliwość uzyskania odszkodowania opisano na stronie: http://www.serwisprawa.pl/

porady_prawne,37,1658,ograniczenia-inwestycji-na-terenie-objetym-programem-natura-2000 (12.01.2012)
15     Przykładowo, błędne jest stawianie sprawy w stylu: to mostu zbudować nie wolno, bo w wodach żyją chronione gatunki zwierząt”. Raczej należy się zastanowić co zrobić, aby zbudować most

tak, aby tym organizmom nie zaszkodzić. W wypadku mostu w Kwidzynie się to udało. Por. 

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/395309,minogi-nie-beda-utrudniac-budowy-mostu-na-wisle,id,t.html (12.01.2012).
16    

Por. np. artykuły: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090806/bialystok/509560192, http://m.newsweek.pl/polska,terror-ekologiczny,26392,2,1.html, 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34860,7682528,Inni_tez_placa_ekoharacz_ornitologom.html a także http://www.newsweek.pl/wydania/1247/ekowojna-o-polske,68362,1,1 (12.01.2012).
17    Pro. np. artykuł na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2300,article,5254 oraz raport sporządzony przez Towarzystwo na rzecz 

Ziemi: http://tnz.most.org.pl/pl/files/other/98.pdf (12.01.2012).
18    Pewien mieszkaniec terenów leżących nad akwenem wodnym, który objęty był ochroną rezerwatową, zażądał, aby dopuścić po akwenie ruch motorówek, którymi miał zamiar wozić turystów. 

Tymczasem jego „obiekt turystyczny” stanowił byle jaki barak stojący na zarośniętej łące  tam hipotetyczni turyści mieli mieszkać.
19    

Tak powszechne u nas chwasty, z powodu chemizacji rolnictwa zostały w większości wytępione w Europie Zachodniej, a śródpolne oczka wodne  zasypane. Pewien profesor botaniki opowiadał, 

jak to na pół dnia znalazł zajęcie dla swoich kolegów „po fachu” z  Zachodu  zawiózł ich do pierwszej lepszej wsi i pokazał rośliny przydrożne i porastające nieużytki  byli zachwyceni. 
20    Co wbrew powszechnej jeszcze w Polsce opinii nie zapobiega powodziom, przeciwnie, gdy one wystąpią, wody, które częściowo wsiąkłyby w ziemię, nie mają takiej możliwości w wypadku 

wybetonowanego lub wyłożonego kamieniami dna i brzegów strugi.
21    

Dzięki temu mamy np. tłumy turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym, podczas gdy w niektórych krajach, w trosce o zachowanie przyrody, ilość osób wpuszczanych na teren parków jest 

ściśle reglamentowana i z dużym wyprzedzeniem trzeba starać się o pozwolenie. Inny przykład: w Niemczech ilość grzybów, jaką można zebrać w lasach też jest limitowana.
22    

A często także zainteresowana daną inwestycją społeczność lokalna.

 

11czasami też ich działania przybierają nieco groteskową formę ,

3) postawa „przyroda jako nasza własność”  czyli nieliczenie się 

z innymi (w tym właścicielami terenu), przykładem może być 

wyznaczanie pomników przyrody bez uzyskania zgody właścicieli 

terenu (w tym szczególnie Lasów Państwowych) oraz brak 

powiadamiania właścicieli i użytkowników danego terenu (np. 

dzierżawców) o prowadzonych działaniach  oczywiście, nie ma takiego 

obowiązku, ale zgodnie z dobrymi obyczajami i kulturą należy zadbać o 

przepływ informacji,

4) brak świadomości uciążliwości poszczególnych ograniczeń 

dla społeczności lokalnych i (lub) pojedynczych mieszkańców  problem 

ten pojawił się ostatnio przy tworzeniu obszarów Natura 2000 (dla 

których teraz są przygotowywane plany ochrony); na tych obszarach 

pojawiły się ograniczenia, jakich wcześniej nie było, a które w skrajnych 

wypadkach mogą uniemożliwić dysponowanie swoją własnością, 

5) brak próby znalezienia konsensusu  ten punkt wiąże się z 

poprzednim: może ten sam cel da się osiągnąć innymi środkami? Aby  

uzyskać porozumienie zadowalające obie strony konfliktu konieczny jest 

dialog i przedstawienie swoich racji, a także poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań danego problemu,

6) rzadko, bo rzadko, ale u pojedynczych przedstawicieli tej 

grupy interesariuszy pojawia się problem niedostatecznych kompetencji  

zbyt niski poziom wiedzy z zakresu zależności ekologicznych.

Pojawia się także problem tzw. ekoharaczy. W niektórych miastach 

małe, lokalnie działające stowarzyszenia proekologiczne protestują 

przeciw przedsięwzięciom do momentu, aż zostaje im wypłacona przez 

inwestora rekompensata  wówczas wycofują protest lub też zostanie im 

zlecone wykonanie odpłatnych ekspertyz. Są to sytuacje marginalne, 

jednak, ze względu na to, iż są nagłaśniane przez media, skutecznie 

niszczą opinię prawdziwym organizacjom ekologicznym i negują ich 

działania, a także prawdziwość ich intencji. Renomowane organizacje 

ekologiczne takich działań nie prowadzą, a także odcinają się od tych, 

którzy się tym zajmują. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 

całkowite odstąpienie od wypłacania rekompensat w gotówce, a w 

zamian zobowiązanie inwestora do konkretnych działań na rzecz 

środowiska (np. nasadzenia drzew), lub też, w sytuacji gdy jest 

niezbędna ekspertyza, to będzie ją wykonywać inna organizacja, niż ta, 

która taką konieczność stwierdziła, np. wskazywana przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub Regionalnego Konserwatora 

Przyrody (który również znajduje się w strukturach RDOŚ).

W wypadku władz lokalnych i mieszkańców, poza wymienionymi 

w tabeli 1 zachowaniami, można zidentyfikować również kolejne. Będą 

one typowe także dla inwestorów (przedsiębiorców):

1) postawa typu: „moje musi być na wierzchu”, gdy interes 

indywidualny jest traktowany jako nadrzędny  nie ma znaczenia jakie 

argumenty (i jak bardzo racjonalne, w tym wyniki badań naukowych) 

przedstawi druga strona, ważne jest tylko osiągnięcie danego celu, bez 

uwzględniania potencjalnych strat innych interesariuszy, w tym 

degradacji środowiska; czasem tej postawie towarzyszy klasyczne 

pieniactwo czyli stwarzanie problemów tam, gdzie ich nie ma,

2) powszechny wśród mieszkańców, a także czasem i władz brak 

świadomości wartości posiadanych zasobów („a to jest coś ciekawego?”)  

ten problem dotyczy nie tylko walorów przyrodniczych, ale także i 

zabytków kultury,

3) niska świadomość ekologiczna, niski poziom wiedzy z 

zakresu zależności ekologicznych  jest dość powszechny, często wiąże się 

z „ucywilizowywaniem na siłę przyrody”, np. poprzez regulowanie 

cieków wodnych czy nakładaniem opasek betonowych, 

4) brak zgody na „ograniczenia wolności” związane z ochroną 

przyrody  wszyscy się zgadzają, że przyrodę trzeba chronić, ale nikt nie 

godzi się z tym, że jego prawa (nawet hipotetyczne) mogłyby być w jakiś 

sposób ograniczane,

5) podejście typu: „ludzie są ważniejsi od żab”  traktowanie 

założeń ochrony przyrody jako fanaberii, czegoś zbędnego; taką postawę 

reprezentują także niektórzy inwestorzy (przedsiębiorcy), dla których 

troska o zachowanie walorów przyrodniczych kojarzy się z 

dodatkowymi kosztami działalności,

6) ze strony władz i instytucji lokalnych można dostrzec także 

„nadmierną troskę”, a raczej zachowawczość przy wydawaniu decyzji 

np. o danej inwestycji  łączy się to z mnożeniem przeszkód i ograniczeń 

„na wszelki wypadek”.

Jednak spośród wymienionych najważniejszą kwestią (kluczową w 

wypadku wystąpienia sytuacji spornych) jest konieczność zrozumienia 

racji przeciwnych stron konfliktu.
22Władze lokalne oraz inwestorzy (przedsiębiorcy)  muszą 

zrozumieć, że wykonanie ekspertyz przyrodniczych (w tym 

inwentaryzacji przyrodniczej terenu) trwa nie jeden czy kilka dni  są to 

zasadnicze prace, które, aby były rzetelne, muszą być czasami 

powtarzane kilka lub kilkanaście razy w trakcie sezonu wegetacyjnego 

(w wypadku roślin) lub sezonu wiosenno-jesiennego (w wypadku 

zwierząt, od wczesnowiosennych migracji ptaków, przez okres lęgowy, 

okres żerowania przed wędrówką, po migracje jesienne), a czasem 

również zimą. Tak, jak inwestorzy przyzwyczaili się już do konieczności 

(w wypadku prac ziemnych) udostępnienia terenu inwestycji 

Zrozumieć konflikt

33

przedsiębiorstwem zajmującym się  budowaniem konstrukcji 

hydrotechnicznych. 

Firma Crist jest jedną z firm, które kupiły w 2009 r. część majątku 

Stoczni Gdynia. Najważniejszym nabytkiem są hale i rejony do  

prefabrykacji kadłubów oraz duży suchy dok o wymiarach 379 m na 70 

m i głębokości niecki 8 m, w którym przed laty budowane były duże 

statki,  masowce od 50 000 do 105 000 t, między innymi dla Polskiej 

Żeglugi Morskiej. We wrześniu 2010 roku firma  Crist wylicytowała 

najważniejszą część Stoczni Gdynia za kwotę 175 mln zł. 

Crist S.A. została założona przez dwóch inżynierów okrętownictwa 

Ireneusza Ćwirko i Krzysztofa Kulczyckiego w 1990 r., którzy są  

wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstwa. Przez długi czas działała w 

Gdańsku na terenach Portu Gdańskiego i byłej Stoczni Gdańskiej gdzie 

budowano konstrukc je  s ta lowe,  kadłuby s tatków oraz  

przebudowywano i remontowano jednostki pływające. W 2011 r. 

przedsiębiorstwo osiągnęło sprzedaż w wysokości 150 mln euro. 

Planowana sprzedaż w 2012 r.  200 mln euro. 

Tekst i zdjecia Marek Grzybowski

Zdjecia statków: Crist 



1732

23
    B. Kolipiński, Społeczne konflikty przestrzenne a procedury planowania, [w:] Konflikt ekologiczny, materiały pokonferencyjne, (red.) S. Starczewski, Warszawa 2007 s. 27-32. 

Za: http://www.ekoportal.gov.pl/ (12.01.2012).
24    Protesty zaczynają się pojawiać w regionach atrakcyjnych turystycznie, gdyż ich mieszkańcy obawiają się, że stracą możliwość zarobkowania.

 

 

wraz z 4 kotwicami pozwolą na stabilne kotwiczenie jednostki na 

głębokości do 50 metrów. To unikalna jednostka w skali europejskiej  

podkreśla dyrektor Ćwirko, najbardziej innowacyjna konstrukcja 

pływająca dla morskich farm wiatrowych w Europie. 

Firma Crist ma na swoim koncie również inne obiekty dla 

przemysłu offshore.  W suchym doku stoczniowcy przebudowali cztery 

pełnomorskie barki przystosowując je do transportu morskich siłowni 

wiatrowych. Kontrakt  wykonywany był na zlecenie duńsko-

niemieckiego koncernu Aarsleff, który m.in. budował betonowe 

fundamenty usytuowanych na morzu farm wiatrowych. Barka 

wyposażona została  w odpowiednią konstrukcję pozwalającą na 

transport sześciu pełnowymiarowych wież wiatrowych. Barki 

budowane były w stoczni na Dalekim Wschodzie, a specjalistyczną 1300 

tonową konstrukcję do mocowania elementów wież wykonano w firmie 

Crist  w Gdyni. Kończone są 3 pontony o długości 95 m do przewozu 

elementów elektrowni wiatrowych. 

Przy nabrzeżu stoi już na wodzie i wyposażany jest trawler 

„Eros”, a w halach przygotowywane konstrukcje dla kolejnej jednostki 

tego typu dla armatora z Norwegii.  Na koncie stocznia ma liczne 

jednostki łowcze dla armatorów z Danii, Holandii, Norwegii Islandii i 

Wielkiej Brytanii.

Na początku kwietnia firma Crist i należący do Agencji 

Rozwoju Przemysłu fundusz MARS oraz niemiecka firma Bilfiger Berger 

podpisały umowę w sprawie budowy zakładu produkcji 

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki 

morskiej. Firma powstanie na terenach szczecińskiej Stoczni "Gryfia". 

Przewiduje się, że w najbliższych latach przemysł offshore będzie 

potrzebował około 5,5 tysiąca wież wiatrowych. Partnerem 

przedsięwzięcia  jest Bilfinger Berger, niemiecki koncern działający na  

rynku nieruchomości i budowie infrastruktury oraz jest jedną z liczących 

się inwestorów instalacji konstrukcji dla elektrowni wiatrowych. Firma 

działa od 1880 roku. W  2011 r. osiągnęła sprzedaż w wysokości 8,5 mld 

euro. 

Uruchomienie nowego zakładu będzie kosztować około 75 mln 

euro. Znajdzie w nim pracę około 450 osób. Obok działalności 

montażowej powstanie też komórka ds. badań i rozwoju. Zakłada się, że 

potencjał produkcyjny pozwoli na roczną produkcję około 80 tys. ton 

stalowych  elementów fundamentów morskich wież wiatrowych. 

Inwestor  zakłada, że produkcja pierwszych elementów  ruszy w 2014 

roku. Do tego czasu elementy do budowy farm wiatrowych będą 

wytwarzane w firmie Crist w Gdyni, w specjalnie do tego celu 

uruchomionym oddziale produkcyjnym. Głównymi odbiorcami będą 

firmy niemieckie i brytyjskie  charakteryzuje nowe przedsięwzięcie 

Krzysztof Kulczycki, dyrektor Crist S.A., który podkreśla, że mimo iż 

firma ma na swym koncie około 300 jednostek pływających, Crist jest 

archeologom i przeznaczają na ten cel (badania naukowe) odpowiedni 

czas w projekcie inwestycji, tak też powinni przyzwyczaić się do tego, że 

inwentaryzacja przyrodnicza również wymaga czasu.

Z drugiej strony, jak już wspomniano, kwestie dostosowania 

prowadzonej działalności do wymogów ochrony środowiska czy też 

ograniczeń związanych z istnieniem obszarów chronionych (w tym 

sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) dla 

przedsiębiorców stanowią dodatkowy koszt ich działalności. Należy 

jednak pamiętać, że ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego 

jest obowiązkiem wszystkich, a więc i podmioty gospodarcze nie mogą 

się od niego uchylać. Ze względu na dosyć przeciętny poziom 

świadomości ekologicznej w społeczeństwie, również i przedsiębiorcy 

nie mają odpowiedniej wiedzy o skomplikowanych zależnościach 

ekologicznych, dlatego część wymogów im stawianych lub kwestie 

odpowiednich kompensacji przyrodniczych mogą być dla nich 

niezrozumiałe. Tutaj z kolei istotną rolę mogą odegrać organizacje 

proekologiczne lub też eksperci z zakresu ekologii  tłumacząc 

przejrzyście i zrozumiale dla słuchaczy bez wykształcenia 

kierunkowego, jakie negatywne skutki dla środowiska może przynieść 

dana działalność,  oraz to jak może je zniwelować lub jak ich uniknąć. 

Odrębną, dość specyficzną kategorią jest konflikt ekologiczny (na 

obszarach chronionych, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej) między 

„ochroniarzami przyrody” a leśnikami. Generalnie wynika on z nieco 

odmiennych założeń działalności obu grup, ale ten temat jest na tyle 

obszerny, że zasługuje na odrębne, dokładne omówienie. Kwestie 

ochrony przyrody jak i pozwoleń na inwestycje komplikuje brak 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  część gmin nie 

ma ich w ogóle, dla części istnieją sporządzane tylko dla wybranych 

obszarów gminy. Utrudnia to podejmowanie decyzji o miejscu i 

warunkach lokalizacji inwestycji. Plany takie nie są obowiązkowe, 

obligatoryjne jest natomiast sporządzenie dla każdej gminy studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Również konsultacje społeczne prowadzone w szerokim zakresie są 

konieczne przy sporządzaniu tego typu aktów prawa miejscowego. 

Ponadto, autorzy tego typu opracowań powinni posiadać dużą wiedzę z 

zakresu geografii i biologii oraz zależności ekosystemowych, aby uniknąć 

w przyszłości takich właśnie konfliktów, jak ten o Dolinę Rospudy.

3. Zakończenie i wnioski

Podsumowując, można stwierdzić, że części konfliktów 

ekologicznych można by uniknąć (lub ich skutki załagodzić), przy 

spełnieniu następujących warunków:

1) Przy sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko 

oraz aktów prawa miejscowego  konieczne jest zatrudnianie w zespole 

osób kompetentnych, przeszkolonych, posiadających wiedzę dotyczącą 

walorów przyrodniczych danego obszaru (a więc innymi słowy, jako baza 

do tego typu opracowań niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnej 

inwentaryzacji przyrodniczej), ze znajomością zależności ekologicznych, 

a także będących w stanie ustalić, jakie wymogi muszą być spełnione dla 

ochrony przyrody i zachowania równowagi ekosystemowej,

2) wykształcenie profesjonalnych mediatorów obeznanych w 

kwestiach środowiskowych, którzy mogliby pomóc w rozstrzyganiu 

konfliktów ekologicznych,

3) opracowanie systemowego wsparcia dla obszarów 

chronionych (zwłaszcza dla nowopowstałych obszarów Natura 2000) z 

uwzględnieniem potencjalnych odszkodowań lub dopłat w wypadku, 

gdyby okazało się, że powołanie takie obszaru istotnie ogranicza lub 

uniemożliwia gospodarcze wykorzystanie terenów stanowiących 

własność prywatną,

4) powszechne wdrożenie systemów oceny, zwłaszcza wyceny 

środowiska przyrodniczego, które umożliwi  oszacowanie wartości 

poszczególnych elementów lub całego ekosystemu, co pozwoli stronie 

konfliktu żądającej ochrony lub zachowania środowiska na 

przedstawienie konkretnych argumentów w dyskusji. 

Obecnie w Polsce pojawiają się coraz to nowe konflikty ekologiczne 

o różnej skali i różnie nagłośnione. Najbardziej znane to konflikt o wyrąb 

lasów w Puszczy Białowieskiej, gospodarcze wykorzystanie terenów 

Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mniej znane, ale dotyczące 

województwa pomorskiego to konflikt związany z planami rozbudowy 

helskiego fokarium oraz spór o hałdę fosfogipsów w Wiślince. Za chwile 

moga pojawić się nowe: związane np. z pozyskiwaniem gazu 

łupkowego, lokalizacją planowanej elektrowni atomowej, potencjalnym 

składowaniem CO2. Tak więc wymienione powyżej postulaty, których 

spełnienie mogłoby ułatwić rozstrzyganie tego typu sytuacji spornych, 

powoli stają się koniecznością. 

dr Hanna Kruk

Akademia Morska w Gdyni
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Spalarnie  „palący” problem w dobie 
ekoinnowacji

Odpady w spalarni

Jak ważny jest dziś problem utylizacji odpadów nie trzeba już 

nikogo przekonywać. Beztroski styl życia obywateli jak i często niska 

świadomość ekologiczna przedsiębiorstw przekładają się na ciągły 

wzrost różnego typu odpadów. Szacuje się, że średnio w Polsce  jeden 
1mieszkaniec produkuje od 200 do 350 kilogramów odpadów na rok . Co 

gorsze w ciągu ostatnich dziesięciu lat poziom ten zwiększył się 

dwukrotnie co obrazuje skalę problemu. Nie wystarczy zatem samo 

uświadamianie społeczeństwa poprzez różnego typu szkolenia w 

zakładach pracy, programy informacyjne w telewizji, edukację w szkole 

itp. Konieczne staje się skuteczne pozbywanie się rosnących „gór” 

śmieci. Dla przeciętnego obywatela pod ową potoczną nazwą  - „śmieci” 

- kryje się jedynie tylko to, z czym ma do czynienia na co dzień we 

własnym domu a i to zazwyczaj wiąże się jedynie z dylematem, jak 

szybko i tanio pozbyć się „kłopotu”. 

Odpowiedzią na to są powstające coraz liczniej spalarnie odpadów 

odpowiedzialne za unieszkodliwianie zarówno odpadów komunalnych 

i przemysłowych jak i tych niebezpiecznych dla środowiska. Ich budowa 

niejednokrotnie wzbudza kontrowersje społeczne manifestujące się 

różnego typu protestami, petycjami do władz lokalnych, sporami wśród 

mieszkańców  podczas gdy merytoryczna wiedza na ten temat bardzo 

często jest znikoma i opiera się raczej na tym co, kto i gdzie usłyszał na ten 

temat. Czy słusznie? Czy jest się czego obawiać i z jakich przyczyn? Żeby 

odpowiedzieć na te pytania i wyrobić sobie własną opinię należy 

przyjrzeć się temu, co tak naprawdę „dzieje się” w spalarni. 

Tego typu inwestycje nie są wynalazkiem naszych czasów. Pierwsze 

spalarnie zaczęły pojawiać się już w XIX techniczne zaawansowanie nie 

mogą być porównywane z nowoczesnym spalarniami XXI wieku, gdzie 

stosuje się super nowoczesne ekotechnologie, które ograniczają do 

minimum wszelkie możliwe niedogodności i efekty uboczne 

funkcjonowania spalarni. Ewolucję jaką przez stulecia przeszły spalarnie 

obrazuje tabela (s.19). 

Jak sama nazwa wskazuje w spalarni odbywa się proces 

termicznego przekształcania /spalania/ odpadów. Stąd zamiennie 

bardzo często używa się zamiast budzącej kontrowersje nazwy spalarnia  

nieco bardziej zawoalowaną - termiczna utylizacja odpadów. Wśród 

różnych technologii dzięki którym zachodzi ów proces można wyróżnić: 

pirolizę i dopalenie gazów pirolitycznych / wymaga bardzo dokładnego 

oczyszczenia spalin od zanieczyszczeń/, spalenie w piecu obrotowym z 

dopaleniem spalin w termoreaktorze /wymaga sprawnych systemów 

odpylających i sprawnego oczyszczenie spalin i ścieków/,  spalanie 

odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym stałym lub ruchomym 

/bardzo uciążliwe w eksploatacji; technika stosowana jedynie w dużej 

skali; wymaga wielostopniowego systemu oczyszczania spalin/, 

współspalanie w piecach cementowych /problematyczne oczyszczenie 

spalin oraz zanieczyszczenie produktu końcowego/, współspalanie w 

urządzeniach energetycznych/ problem z oczyszczeniem spalin oraz 

zwiększeniem się toksyczności popiołów/, spalanie w piecach 

1  Dane te są szacunkowe, a ich rozbieżność uzależniona jest od regionu Polski i dostępnych źródeł
2
  Grochowalski A. „Nowoczesne metody termiczne unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych” artykuł opublikowany na stronie  PCB w dziale Technologie /2011/

Crist na rynku off shore
Specjalistyczne statki do budowy farm wiatrowych, trawlery, 

promy, holowniki, barki, jednostki badawcze i do obsługi platform, 

konstrukcje offshore i inne specjalistyczne produkty techniczne 

wymagające profesjonalnego wykonania, dokładności i terminowości 

ożywiły martwe do niedawna hale prefabrykacji byłej Stoczni Gdynia i 

wypełniły największy czynny suchy dok na Bałtyku. 

W pustych do niedawna halach trwa cięcie i czyszczenie stali, 

doginanie blach, zwijanie wielkich walców na fundamenty elektrowni 

wiatrowych, spawanie konstrukcji  jednostek i  urządzeń 

hydrotechnicznych  pokazuje Zdzisław Bahyrycz, pełnomocnik zarządu 

firmy Crist. Ludzi prawie nie widać. Pracują automaty do cięcia stali i 

urządzenia spawalnicze. Dopiero w doku i przy nabrzeżach widać jak na 

jednostkach uwijają się monterzy.  

Ponad 1 rok temu wypłynął w morze  statek do budowy farm 

wiatrowych. Kontrakt o wartości 150 mln euro został zrealizowany w 

ciągu około 18 miesięcy. Statek zbudowany dla Hochtief Solutions, to   

jednostka specjalistyczna tzw.”Lift Jack Barge” o nazwie „Thor” i 

długości 86,2 m wyposażona jest  w długie rurowe nogi do 

unieruchomienia i podnoszenia  jednostki w trakcie stawiania 

fundamentów pod morską elektrownię wiatrową. Posiada cztery śruby 

umożliwiające dokładne ustawienie jednostki w miejscu gdzie będzie 

stawiana konstrukcja wiatraka. Ważnym elementem statku jest dźwig o 

nośności 400 t pozwalający na budowę i obsługę farm wiatrowych typu 

offshore. Niezbędnym wyposażeniem jest platforma dla śmigłowców.   

Konstrukcja jednostki to przedsięwzięcie niemieckiego koncernu 

budowlanego Hochtief  opisuje projekt Ireneusz Ćwirko, prezes Crist 

S.A.

W doku wyposażana jest kolejna, podobna jednostka, tyle że cztery 

wysokie nogi wystające ponad pokład statku są konstrukcji 

kratownicowej. Statek i platforma w jednym o nazwie "Innovation" ma 

być obsługiwany i czarterowany przez HGO InfraSea Solutions. Ten 

innowacyjny na skalę europejską projekt  ma wartość 200 mln euro. W 

połowie 2012 roku jednostka rozpocznie prace przy budowie farmy 

wiatrowej dla Global Tech I. 

"Vidar", to następne zamówienie firmy Hochtief Solutions na 

budowę statku do instalacji farm wiatrowych na morzu. Kontrakt o 

wartości  około  150 mln euro ma być wykonany do połowy 2013 roku. 

Statek będzie posiadał żuraw o udźwigu 1,2 tys. t, a  opuszczane nogi 

fluidalnych /wymaga przygotowania ujednorodnionego materiału do 

spalania o stabilnej wartości opałowej, sprawnego odpylenia i 

oczyszczania spalin/, termiczne niszczenie w urządzeniach 

mikrofalowych / technologia opracowana głównie dla odpadów 

szpitalnych i stabilnych termicznie odpadów organicznych - w tym 

PCBs/, termiczne niszczenie w plazmie /metoda najwłaściwsza dla 

wysokotoksycznych odpadów, takich jak np. gazy bojowe, czy bardzo 
2stabilne termicznie trujące związki chemiczne/ . 

Odpady przywożone do spalarni najczęściej są nieposortowane i 

opróżniane w  tzw. bunkrze zasypowym. By zminimalizować 

rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu wydzielanego  przez 

odpady, w bunkrze wytwarzane jest  podciśnienie. Powietrze, niezbędne 

do procesu spalania w kotle jest dostarczane właśnie z tego bunkra. By 

odzyskać cenne pozostałości, odpady poddaje się działaniu 

elektromagnesów, co pozwala na wychwycenie wszystkich elementów 

metalowych. Kolejnym  krokiem jest rozdrobnienie odpadów i 

przetransportowanie ich do kotła wyposażonego w ruszt do odzysku 

energii, a następnie ich spalenie. Sam proces spalania, by był 

samowystarczalny energetycznie musi mieć wartość opałową od 8000 do 

10000 kJ/kg. /Wartość opałowa to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu 

jednostki masy. /Przy takich wartościach proces ten jest jeszcze 

ekonomicznie nieopłacalny. By tak się stało odpady poddane procesowi 

spalania powinny mieć wartość kaloryczną co najmniej 5000 kJ/kg  7000 

kJ/kg, czemu sprzyja właściwa segregacja odpadów przed spaleniem.

Uzyskaną w ten sposób energię można wykorzystać na kilka 

sposobów: począwszy od przetworzenia na energię elektryczną 

wykorzystywaną do funkcjonowania samej spalarni bądź przez miasto 

/gdy spalarnia generuje jej nadmiar/ poprzez wykorzystanie do 

ogrzewania np. wody dostarczanej do mieszkań. 

Na samym spalaniu jednak nie kończy się praca spalarni. 

Końcowym i być może najważniejszym z punktu widzenia ochrony 

środowiska etapem, jest oczyszczenie gazów spalinowych z licznych, 

bardzo szkodliwych zanieczyszczeń powodujących oprócz emisji pyłów 

do atmosfery szereg mutagennych chorób. „Głównym winowajcom” są 

tutaj dioksyny, furany i metale ciężkie. Rzeczywiście można je zaliczyć do 

jednych z najbardziej toksycznych związków, jednak ich stężenie w 

procesie spalania /przeprowadzanego w spalarniach/ jest mniejsze niż 

podczas np. pożarów lasów, czy spalaniu drewna w kominkach na 

własny domowy użytek. Oczywiście trzeba mieć na uwadze 

zastosowanie najnowszych, w pełni sprawnych i wydajnych urządzeń 

technologicznych. 

Innym efektem ubocznym pracy spalarni jest żużel oraz pyły, które 

są wychwytywane przez elektrofiltry. Na korzyść całego procesu 

świadczy fakt ich wykorzystywania w przemyśle budowlanym np. przy 

produkcji klocków betonowych czy przy budowie dróg. Można je także 

zastosować jako „wypełnienie” wyrobisk pokopalnianych.

Problem spalania odpadów został dostrzeżony również w skali Unii 

Europejskiej czego wyrazem jest uchwalona przez Parlament Europejski 

Dyrektywa 2000/76/EC określająca m.in. limity szkodliwych substancji 

Spalarnie według UE

EKO-nomia czy EKO-logia?

1930

Ewolucja technologii spalania odpadów.

a) systemy rusztowe rozwiązane już po wojnie,

b) jednostkowe obciążenie nie przekraczające 8 Mg/h,

c) paleniska wyposażone w dodatkowe urządzenia umożliwiające spalanie 

odpadów o Qw= 2090 kJ/kg,

d) wykorzystanie ciepła ma znaczenie drugorzędne, a zatem nie zawsze 

instaluje się nad paleniskiem część kotłową,

e) urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych są względnie proste, a 

stopień ich oczyszczania niezbyt wysoki,

f) obiekty mają niski stopień automatyzacji, a regulacja procesu 

I nadzór odbywają się ze stanowisk rozproszonych,

g) ostatecznie zrezygnowano z pracy ręcznej zarówno przy palenisku, jak i 

przy odpadach

(1950-1965)

(1965-1972)

(1972 - .......)

a) ruszty nowych typów, specjalnie przystosowanych do spalania śmieci,

b) intensyfikacja wykorzystania ciepła na początku okresu, położenie dużego 

nacisku na podstawy termodynamiczne, ale z negatywnymi skutkami korozji 

powierzchni grzejnych,

c) rozwój automatyki rusztu i odżużlania, oczyszczania powierzchni grzejnej i 

całego traktu powietrze  gazy odlotowe,

d) dostosowanie konstrukcji pieca do wyższych wartości opałowych paliwa; 

zmniejszenie kosztów budowy palników zapłonowych i podtrzymujących 

palenie, podgrzewanie powietrza procesowego,

e) poprawa działania filtrów gazów odlotowych, a przez to lepsza ochrona 

środowiska,

f) coraz  częstsze stosowanie kotłów promieniowych tuż nad paleniskiem,

g) zwiększenie centralizacji obsługi, nadzoru i regulacji,

h) rozwój peryferyjnych urządzeń dodatkowych (rozdrabnianie odpadów 

tarasujących, segregacja żużla, odzysk metali żelaznych itp..).

a)  przemywanie gazów odlotowych głównie w celu zmniejszenia emisji HC1 i 

HF,

b) lepsze wykorzystanie ciepła odlotowego przez stosowanie rozwiązań 

uniemożliwiających korozje po stronic spalin,

c) dostosowanie kształtu paleniska do wysokich wartości opałowych przez 

chłodzenie ścian bocznych powietrzem; duży dodatek powietrza wtórnego, 

co zapobiega spiekaniu żużla,

d) dalsza automatyzacja i centralizacja nadzoru, w tym również urządzeń 

peryferyjnych,

Źródło: Opracowanie na podstawie  GREENWORLD  serwis informacji ekologicznej http://www.greenworld.serwus.pl [2012-05-30]

współczesnym firmom niesie ze sobą wiele zagrożeń i 

niebezpieczeństw, są też duże trudności w prognozowaniu rozwoju 

sytuacji, hierarchizacji potrzeb społecznych, dysponowaniu 

ograniczonymi środkami. Wymagana jest duża rozwaga i przezorność 

połączona ze zdecydowaniem i konsekwencją.

Uczestnicy komunikacji wirtualnej domagają się natychmiastowej 

reakcji, przejrzystości i autentyczności od firm, nie otrzymując tego w 

zamian są bardziej podatni do „ataku”. W rezultacie, podejście firm do 

komunikacji kryzysowej musi zmienić się radykalnie. Istotną 

wiadomością dla firm jest fakt, że te same narzędzia mogą pomóc im 

przezwyciężyć kryzys jak również jeszcze bardziej je pogrążyć. 

Praktyka uczy, że obronną ręką wychodzą z kryzysu te organizacje, 

które nie tylko potrafią uporać się z rozwiązaniem problemu, ale przede 

wszystkim umieją skutecznie komunikować się z otoczeniem, w tym z 

mediami i opinią publiczną. Dobra komunikacja w kryzysie to szansa 

wykazania się hartem ducha, determinacją i odpornością na wszelkie 

wyzwania losu. 

 

dr inz. Monika Zajkowska

Rektor, Wyzsza Hanzeatycka Szkola Zarzadzania
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zmniejszenie kosztów budowy palników zapłonowych i podtrzymujących 

palenie, podgrzewanie powietrza procesowego,

e) poprawa działania filtrów gazów odlotowych, a przez to lepsza ochrona 

środowiska,

f) coraz  częstsze stosowanie kotłów promieniowych tuż nad paleniskiem,

g) zwiększenie centralizacji obsługi, nadzoru i regulacji,

h) rozwój peryferyjnych urządzeń dodatkowych (rozdrabnianie odpadów 

tarasujących, segregacja żużla, odzysk metali żelaznych itp..).

a)  przemywanie gazów odlotowych głównie w celu zmniejszenia emisji HC1 i 
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b) lepsze wykorzystanie ciepła odlotowego przez stosowanie rozwiązań 
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chłodzenie ścian bocznych powietrzem; duży dodatek powietrza wtórnego, 

co zapobiega spiekaniu żużla,

d) dalsza automatyzacja i centralizacja nadzoru, w tym również urządzeń 

peryferyjnych,
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zamian są bardziej podatni do „ataku”. W rezultacie, podejście firm do 

komunikacji kryzysowej musi zmienić się radykalnie. Istotną 

wiadomością dla firm jest fakt, że te same narzędzia mogą pomóc im 

przezwyciężyć kryzys jak również jeszcze bardziej je pogrążyć. 

Praktyka uczy, że obronną ręką wychodzą z kryzysu te organizacje, 

które nie tylko potrafią uporać się z rozwiązaniem problemu, ale przede 

wszystkim umieją skutecznie komunikować się z otoczeniem, w tym z 

mediami i opinią publiczną. Dobra komunikacja w kryzysie to szansa 
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wystarczający pozostanie obecny PR firmy, czy konieczne jest wynajęcie 

oddzielnej firmy PR lub partnera, który specjalizuje się w PR online. 

14. Przetestować online swojego plan kryzysowy.

Faza kryzysu obejmuje wszystkie działania, które organizacja musi 

wdrożyć, gdy sytuacja ma już miejsce. Wiele z tych działań powinno być 

wprowadzone z wyprzedzeniem już na etapie planowania 

prewencyjnego. Niektóre z podstaw zarządzania kryzysowego nie 

uległy zmianie pomimo wprowadzenia nowych technologii oraz 

pojawienia się internetowych platform internetowych takich jak grupy 

dyskusyjne czy blogi. Pomimo ogromnych zmian, jakie wniosły media 

internetowe w zarządzaniu kryzysowym, niezmienna pozostaje rola 

tradycyjnych mediów. Widać to na przykładzie wspomnianej firmy 

Kryptonie, gdzie liczba osób czytających o firmie bloga wzrosła z 550 000 

do 1 800 000 w ciągu trzech dni po publikacji historii w New York Times. 

Radykalna zmiana, jaką obserwujemy, to szybkość i rodzaj reakcji, 

której oczekuje społeczeństwo oraz dostępne narzędzia komunikacji. 

Reakcja organizacji musi być natychmiastowa, jeśli nie chce stracić 

kontroli nad informacjami, które mogą napływać z innych źródeł oraz 

kiedy nie che być postrzegana jako firma informacyjnie nieokreślona lub 
7niekompetentna. Według Taylor'a i Perry'ego  brak reakcji online staje się 

synonimem – „bez komentarza”. 

Internet otwiera nowe możliwości i sposoby radzenia sobie z 

kryzysem. Dwukierunkowa komunikacja interaktywna, wykorzystanie 

linków internetowych, monitorowanie w czasie rzeczywistym, oraz 

wykorzystanie cyfrowych plików video i audio zostało zidentyfikowane 

jako cztery nowe techniki taktyki medialne z wyjątkowymi cechami 

komunikacji online. 

Działania, jakie powinna realizować organizacja w fazie kryzysu 

obejmują: 

1. Zapewnienie monitoringu głównym mediów i działalności 

online pod kątem świadomości powstałego kryzysu oraz otrzymywanie 

elektronicznych raportów wszystkich wyników.

2. Użycie wyszukiwarki optymalizacyjnej do pozycjonowania 

strony internetowej firmy jako pierwszej w wynikach wyszukiwania.

3. Umieszczenie oddzielnego linku do informacji o sytuacji 

kryzysowej wykorzystując przygotowane wcześniej „ukryte” strony na 

stronie głównej firmy tak szybko jak to możliwe. 

4. Zamieszczenie linków do adnotacji podmiotów lub ich witryn 

internetowych, którzy pozytywnie odnieśli się do powstałego kryzysu.

5. Wykorzystanie Internetu do zamieszczenia dalszych 

informacji, szczegółów sprawy bądź instrukcji dla konsumentów (np. w 

przypadku wycofania produktu). 

6. Wprowadzenie interaktywnych narzędzi, takich jak mini-

badania w celu rozpoznania percepcji odbiorców zawierające pytania 

lub komentarze typu: „jaka jest twoja opinia?”, „cenna będzie dla nas 

twoja ocena”, należy wziąć pod uwagę, że przesyłane wiadomości i 

opinie będą wymagały odpowiedzi i reakcji ze strony firmy.

7. Rozważenie, jakie narzędzia powinny być wykorzystane do 

prowadzenia dialogu, często delikatność sytuacji wymaga zawieszenia 

pewnych działań lub zachowania pełnej anonimowości. 

8. Zapewnienie udziału najwyższych władz firmy w 

oświadczeniach i wystąpieniach online.

9. Połączenie użycia tradycyjnych mediów z mediami online. 

Faza 3. Kryzys

7  Taylor, M. and Perry, D. (2005), 'Diffusion of Traditional and New Media Tactics in Crisis Communication', Public Relations Review, Volume 31, s. 209217. 

Istnieją grupy w społeczeństwie, dla których tradycyjne media wiążą się 

z większą wiarygodnością w stosunku do informacji online. 

Po najbardziej ostrej fazie  kryzysu  nadal istnieje wiele działań, 

których organizacja nie może pominąć. Zadania przed jakimi stoi osoba 

odpowiedzialna za komunikację firmy obejmują:

1. Kontynuację śledzenia możliwych źródeł problemów 

poprzez monitoring blogów, media online w ciągu najbliższego 

miesiąca, a nawet stale.

2. Podziękowanie tym, którzy pomogli firmie podczas kryzysu. 

Z internetowego punktu widzenia, może to być „dziękuję” 

wiadomością e-mail lub komunikat na stronie internetowej firmy.

3. Aktualizację online newsroom swojej korporacji.

4. Zdefiniowanie strategii i taktyki działań odbudowy 

wizerunku firmy: od głębokiej analizy zawartości Internetu i zdania 

liderów opinii do internetowych czatów z najbardziej aktywnymi 

blogerami. 

5. Ocenę, co się stało i jak organizacja zareagowała, czy 

zastosowano plan kryzysowy i jakie inne środki online należy 

dostosować w przyszłości.

Internet wprowadził także nowe spojrzenie na długotrwałe skutki 

kryzysu. Obecnie firmy muszą zaakceptować, że nie jest możliwe 

wyeliminowanie negatywnego rozgłosu bez udziału Internetu, nawet 

jeśli kryzys się skończy. Sieć utrwala złe wieści. To już nie jest 

jednodniowa historia, o której na drugi dzień niewielu pamiętało w 

mediach tradycyjnych. Internetowe strony video jak np. You Tube 

udostępniają wprowadzony materiał, jak w przypadku wspomnianego 

zamka w rowerach Kryptonite, który można oglądać znowu i znowu.

Niemniej jednak firmy „po kryzysie” wyraźnie pokazują, że wiele 

nauczyły się na własnych błędach i zmieniły swoją strategię 

komunikacji, a ich kultura organizacyjna staje się silniejsza, aby 

zapobiec przyszłym nieoczekiwanym zdarzeniom. 

Kiedy Shell bezskutecznie próbował zatopić platformę ropy Brent 

Spar w 1995 roku, na skutek negatywnych ocen mediów 

międzynarodowych przyznał się publicznie do błędu i dostosował 

swoją kulturę wewnętrzną silniej do potrzeb komunikacji 

korporacyjnej. Dwa lata po kryzysie, firma wprowadziła niezależną 

przestrzeń w Internecie TellShell, która pozwala prowadzić całkowicie 

przejrzystą komunikację z otoczeniem.  

Zarządzanie kryzysowe online nie jest tak proste jak projektowanie 

miłych internetowych serwisów informacyjnych czy wysyłanie e-maili 

do dziennikarzy zamiast faksów. Jak ukazuje artykuł, jest znacznie 

bardziej skomplikowane i wiąże się z istotną zmianą mentalności 

zarówno w samych środkach przekazu jak i zarządzania nimi. 

Komunikacja kryzysowa nigdy wcześniej nie była tak ważna jak dzisiaj, 

bo nigdy wcześniej nie było tak dużo informacji dostępnej dla tak wielu 

ludzi na dotyk przycisku. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak dużej 

mocy do dzielenia się swoimi opiniami o tak dużym zasięgu jak teraz 

dzięki takim narzędziom jak blogi i sieci społecznościowe. 

Złożoność otoczenia, w jakim przyszło funkcjonować wielu 

Faza 4. Po kryzysie  

Podsumowanie

emitowanych do atmosfery a wytwarzanych w procesie spalania. Polskie 

prawo również ma szereg instrumentów regulujących kwestie 

prawidłowego funkcjonowania spalarni. Należą do nich głównie:

Ustawa o odpadach / Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243/

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 

150/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. w 

sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych/ Dz. U. z 2001 r. Nr 22, 

poz. 251/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. 

w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów / Dz. U. z 2002 r. nr 37 poz. 339/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w 

sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z 

procesów technologicznych i operacji technicznych /Dz. U. z 2001 r. Nr 

87, poz. 957/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami / Dz. U. z 

2007 r. nr 247 poz. 1841/

Powyższe Ustawy i Rozporządzenia regulują m.in. wymagania 

odnośnie ochrony środowiska, zasad postępowania z odpadami w 

sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, a w szczególności 

zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości 

oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, pośrednio poprzez 

określanie dopuszczalnych do wprowadzania do atmosfery ilości i 

rodzajów substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i 

operacji technicznych.

Czego mogą się więc obawiać mieszkańcy a co jawi się jako 

świetlana przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń w dobie 

ekoinnowacji?  Z pewnością wśród wad należy wymienić hałas maszyn i 

pojazdów, odór składowanych odpadów czy narażenie na wdychanie 

pyłów i gazów przekładające się na możliwe kłopoty ze zdrowiem. Także 

środowisko naturalne narażone jest na niekorzystny wpływ spalarni 

·
·

·

·

·

·

Odpady pod kontrolą

spowodowany powstawaniem dioksyn i tlenków metali ciężkich, emisją 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, powstawaniem ścieków i 

odpadów stałych oraz możliwością zasolenia wód gruntowych na 

skutek z łego składowania  skoncentrowanych odpadów 

nieorganicznych pozostałych w procesie spalania. Nieco mniej 

szkodliwe oddziaływanie wyraża się poprzez zmianę krajobrazu, zajętą 

powierzchnię terenu czy też znaczne koszty eksploatacyjne i 

inwestycyjne /najwyższy ze wszystkich metod unieszkodliwiania 

komunalnych odpadów/. 

Na pocieszenie należy jednak wspomnieć o niewątpliwych zaletach 

spalarni. Dla mieszkańców to przede wszystkim powstawanie tańszej 

energii cieplnej / przetwarzanej na energię elektryczną/, zmniejszenie 

zapotrzebowania na wywóz śmieci i likwidacja problemów 

higienicznych /pozostałości po spalaniu nie ulegają biologicznemu 

rozkładowi/. Także osoby, którym nie obca jest troska o środowisko 

naturalne mogą zauważyć, że funkcjonowanie spalarni to mniejsza ilość 

wysypisk  legalnych i  „dzikich”  zagraża jących wodom 

powierzchniowym i podziemnym, oszczędzanie surowców 

naturalnych, najbardziej radykalne unieszkodliwienie odpadów 

/całkowita dezynfekcja/a także, co równie ważne, niewielka 

powierzchnia terenu pod inwestycję /mniejsza niż w przypadku 

tradycyjnych wysypisk/ stąd możliwość lokalizacji bliżej centrów, a co za 

tym idzie mniejsze koszty na transport i mniejsza ingerencja w krajobraz 

naturalny. Wśród zalet należy wspomnieć także o prostocie i szybkości 

całego procesu, znaczącym zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych 

na składowiska, ogromnej redukcji objętości odpadów i ich masy. 

Ponadto żużel i popioły mają zastosowanie w branży budowlanej, a 

także jako materiał do konstrukcji tam i wałów, co w obecnej sytuacji, gdy 

tak często słyszy się o wielu lokalnych podtopieniach nabiera 

szczególnego wymiaru.

W Polsce funkcjonuje tylko jedna duża spalarnia śmieci 

komunalnych w Warszawie, resztę stanowią przyszpitalne spalarnie 

medyczne oraz małe instalacje do utylizacji odpadów przemysłowych. 

Planuje się wybudowanie kolejnych, jednak po szczegółowych 

analizach, w których kluczowym czynnikiem  oprócz lokalizacji czy 

wyspecjalizowanych technologii  jest zgoda i przyzwolenie 

społeczeństwa.  Czy owe plany dojdą do skutku  wszystko w rękach 

Obrazowy schemat funkcjonowania spalarni /opracowanie własne/



7
 szczegóły: http://www.pomorskie.eu/pl/drg/energetyka/ppte)

8 http://www.grupaenerga.pl/klienci_indywidualni/informacje.xml?id=3395
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kwestii ważnych dla organizacji. Poprzez takie strukturalizowane 

działania jak analiza zawartości mediów i badania fokusowe 

interesariuszy, a także poprzez bardziej nieformalne metody, takie jak 

kształtowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, 

którzy zajmują się daną dziedziną, praktycy mogą identyfikować 

rodzące się zjawiska i pomagać organizacji dostosowywać się do 

trendów społecznych pojawiających się w jej wewnętrznym i 

zewnętrznym otoczeniu, zanim przerodzą się one w sytuację kryzysową.  

Sytuacje kryzysowe w 90% przypadków wynikają bezpośrednio z 

dotychczasowej działalności firmy. Dlatego jednym z najważniejszych 

elementów przygotowania firmy do zarządzania sytuacją kryzysową 

jest zdolność przewidzenia i analizy możliwych trudnych okoliczności, 

na podstawie doświadczeń firmy i jej pracowników w kontekście 

bieżącej sytuacji na rynku. Na sytuację bieżącą składają się oficjalne 

działania administracji państwowej, otoczenie biznesowe firmy, trudne 

do zdefiniowania trendy lokalne i globalne zachowania konsumenckie. 

Charakterystyczne działania, jakie powinny być podejmowane w 

tej fazie obejmują:

1. Podział zasobów  osobowe i materialne do zadań zarządzania 

problemami. Rozważenie współpracy z zewnętrzną agencją lub 

doradztwo, które może być pomocne.

2. Stworzenie sprawnego systemu ostrzegania online, który 

obejmuje monitorowanie stron  internetowych, blogów, grup 

dyskusyjnych itd. 

3. Przeprowadzenie szkolenia zespołu. Zaznajomienie ich z 

powstawaniem nowych narzędzi w wirtualnym świecie.

4. Naszkicowanie pełnej mapy wpływu czynników online 

możliwych obaw lub niepokoju.

5. Ustawienie kolejności priorytetowych problemów na 

podstawie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i jego potencjalnego 

wpływu na organizację.

6. Rozważenie zainicjowania korporacyjnego bloga w celu 

zaangażowania społeczności internetowej na długo przed wystąpieniem 

sytuacji kryzysowej. 

7. Myślenie globalnie. Wszelkie lokalne małe problemy można 

obecnie łatwo przekształcić na skalę regionalną lub globalną. 

8. Opracowanie wytycznych dotyczących podejścia, tonu oraz 

języka, który jest odpowiedni do prowadzenia dialogu w dynamicznym 

środowisku internetowym. Będzie to zupełnie inna forma komunikacji 

od bardziej formalnego i zdystansowanego tonu i języka w tradycyjnej 

komunikacji firmy.     

Faza planowania prewencyjnego łączy monitorowanie online z fazą 

zarządzania problemami oraz dodaje nowy element - zapobieganie. W 

poprzedniej fazie, problemy zostały zidentyfikowane a zadaniem 

podejmowanych działań było takie wpływanie na rozwój problemów 

aby zminimalizować ich rozwój lub całkowicie je wyeliminować. W fazie 

planowanie prewencyjnego, organizacja powinna przygotować się do 

możliwej sytuacji kryzysowej i przygotować plan możliwych 

scenariuszy. Wymaga to nie tylko monitorowania środowiska w 

poszukiwaniu znaków ostrzegawczych, ale także przygotowania się do 

ewentualnego negatywnego wpływu zidentyfikowanych uprzednio 

zagrożeń. 

Innymi słowy, na tym etapie organizacja powinna zadać sobie 

Faza 2. Planowanie prewencyjne 

pytanie: co możemy aktywnie zrobić wyprzedzając ewentualny kryzys? 

Jak możemy wykorzystać technologie oparte na Internecie, aby pomóc 

zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje zagrożenia?

Chociaż korzyści z Internetu jako źródła informacji w czasie 

kryzysu wydają się oczywiste, to nie należy zapominać o „potrzebach 

udziałowców”. Organizacje muszą same ocenić, jacy interesariusze 

firmy powinni włączyć się do dialogu internetowego w czasie kryzysu i 

zapewnić sobie ich udział. Nie należy zapominać o grupach, dla których 

Internet nie jest głównym kanałem informacyjnym a tradycyjne formy 

komunikacji mogą być bardziej odpowiednie i skuteczne. Aspekt 

zróżnicowania powinien być wzięty pod uwagę analizując również 

zasoby firmy. Planowanie zarządzania kryzysowego uwzględnia nie 

tylko zasoby finansowe i osobowe niezbędne do planu kryzysowego, ale 

również zasoby – i ich dostępność  do realizacji – tego planu odnosząc się 

w szczególności do zasobów internetowych. 

Podczas fazy planowania prewencyjnego firma powinna: 

1. Rozważyć opracowanie instrukcji postępowania w kryzysie, 

która ułatwia ciągłą aktualizację i stały dostęp, oferuje możliwość 

dołączenia linków do wielu źródeł informacji i baz danych oraz 

dystrybucję poprzez pocztę e-mail.

2. Aktualizować listy e-mailingowe i bazy danych kontaktów.

3. Sprawdzać, czy regularny monitoring mediów jest 

wystarczająco szybki, aby podążać za kryzysem, głównie w mediach 

opartych na technologiach internetowych.

4. Rejestrować wszystkie możliwe nazwy domen łącznie z tymi, 

które mają negatywne konotacje, aby zapobiec rejestracji i użycia przez 

niechcianych użytkowników.

5. Zaprojektować wytyczne do szybkiego reagowania na plotki 

internetowe.

6. Rozważyć stworzenie extranetu, wiki lub team-room, który 

mógłby być wykorzystany przez członków zespołu zarządzania 

kryzysowego w celu wymiany wewnętrznych informacji związanych z 

przebiegiem kryzysu, jak również zawierałby przewodniki, wytyczne, 

plany, doniesienia prasowe, oświadczenia, informacje o kontaktach itd.

7. Opracować wytyczne do korzystania z intranetu firmy dla 

pracowników, tak aby zapewnić sprawny przepływ informacji 

wewnątrz firmy. 

8. Utworzyć ukryte lub „ciemne” strony internetowe, które 

mogą być wykorzystane zewnętrznie w przypadku kryzysu do 

aktualizacji okoliczności i przebiegu kryzysu.

9. Przygotować linki, które zostaną wykorzystane na stronie 

internetowej firmy umożliwiając odwiedzającym dostęp do innych 

odpowiednich stron, dodatkowych informacji i przydatnych źródeł.  

10. Zidentyfikować odpowiednie organizacje i osoby (np. 

niektórzy blogerzy), którzy mogą działać jako sojusznicy i pomogą 

zapewnić zrównoważony pogląd w przypadku negatywnej debaty 

użytkowników. Zaangażować się w budowanie relacji z nimi z 

wyprzedzeniem. 

11. Dołączyć do zespołu kryzysowego eksperta technologii 

internetowych lub specjalistę z obszaru social media.

12. Ocenić wewnętrzne umiejętności firmy w obszarze tworzenia 

grafiki, video i plików audio, które mogłyby być szybko 

rozpowszechniane online czy tworzenia prostych obrazów cyfrowych 

lub bardziej rozbudowanych podcastów. Zaopatrzyć się w niezbędny 

sprzęt lub rozważyć outsourcing tych usług. 

13. Rozważyć, czy w przypadku sytuacji kryzysowej 

obywateli! Jak silny jest wpływ /i obawa/ a co za tym idzie skuteczność w 

blokowaniu tego typu inwestycji, pokazał spór wokół mającej powstać 

spalarni śmieci w Wiślince /niedaleko Gdańska/. Mieszkańcy w obawie o 

swoje zdrowie swoimi protestami doprowadzili do zmiany lokalizacji 

inwestycji, która została przeniesiona do Szadółek – jako miejsca o 

„mniejszym ryzyku”. Budowa spalarni musi być więc szczegółowo 

zaplanowana i to nie tylko ze względu na mieszkańców czy środowisko 

ale również ze względu na ogromny koszt inwestycji oscylujący w 

granicach 600 mln złotych. 

       

Izabela Straczewska

Akademia Morska w Gdyni



1  Jedna baryłka to 159 litrów /42 galony/
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Zarządzanie kryzysowe w wirtualnym 
środowisku

Najtrudniejszą próbą dla każdej organizacji jest postawa organizacji 

w obliczu sytuacji kryzysowej. Im większy kryzys, tym na dłużej zapada 

w pamięci opinii publicznej. Tak jak każdy marynarz ćwiczy na 

symulatorze zanim wyruszy w morze, tak organizacja powinna oswajać 

się z ryzykiem i metodami zarządzania sytuacją kryzysową. Przegranych 

i zwycięzców w walce z kryzysem oddziela przygotowanie się do niej. 

Przygotowany wcześniej strategiczny i taktyczny plan komunikacji 

kryzysowej sprawia, że konsekwencje niespodziewanych zdarzeń 

kryzysowych mogą stać się mniej kosztowne i mniej traumatyczne. 

Uczenie się oczekiwać nieoczekiwanego możliwe jest dzięki 

systematycznej identyfikacji problemów i zarządzaniu nimi redukując w 

ten sposób ryzyko zaskoczenia przez kryzys. 
5 6Gonza´lez-Herrero  i Gonza´lez-Herrero and Pratt  zilustrowali 

czterostopniowy model zarządzania kryzysowego w wirtualnym 

środowisku, który nawiązuje do biologicznego systemu przechodzenia 

organizmu przez fazę narodzin, wzrostu, dojrzałości i spadku. Cztery 

etapy modelu obejmują kolejno: zarządzanie problemami, planowanie 

prewencyjne, kryzys i fazę po kryzysie. 

Faza 1. Zarządzanie problemami 
(Issues Management)

W obrębie działań Issues Management organizacja próbuje 

eliminować jakiekolwiek możliwości powstania sytuacji kryzysowej 

poprzez identyfikację i radzenie sobie z problemami w momencie 

pojawiania się ich symptomów, zanim dotrą one do wiadomości 

publicznej. Zarządzanie kryzysowe jest terminem szerszym i często 

wydaje się być błędnie postrzegane jako jednorazowe przedsięwzięcie, 

podczas, gdy w rzeczywistości jest niekończącym się procesem. W wielu 

firmach panuje przekonanie, że poprzez stworzenie procedur 

postępowania w sytuacji kryzysowej są doskonale przygotowane na to, 

aby stawić czoło kryzysowi. Dopiero Issues Management może sprawić, 

że plan kryzysowy nie jest tylko plikiem dokumentów, ale staje się 

„aktywny”. 

Istotną rolę w procesie Issues Management odgrywa stały monitoring 

otoczenia rozumiany jako zbieranie informacji dotyczących audytorium, 

jej reakcji na działalność organizacji oraz opinii publicznej na temat 

Bezpieczeństwo energetyczne dotyczy nas wszystkich: 

konsumentów, producentów energii, inwestorów i polityków. Od 

identyfikacji długoterminowych trendów, ewolucji systemów 

energetycznych, rozwoju technologii związanych z pozyskaniem 

energii i tworzeniu alternatyw energetycznych, zależy kształt i poziom 

życia społeczeństw. Przed światowym sektorem energetycznym stoją 

wyzwania związane z zapewnieniem miliardom ludzi stałych dostaw 

energii, w sposób zrównoważony, po akceptowalnych cenach.

Amerykańska International Energy Agency w publikacji „World 

Energy Outlook”, zakłada, że skala i zakres wyzwań stojących przed 

sektorem energii, w tym przed sektorem surowcowym są olbrzymie, a 

społeczeństwa w skali globalnej muszą stawić im czoła. Recesja ostatnich 

lat chwilowo zahamowała rosnące zużycie paliw kopalnych w 

niektórych regionach świata. Jednak globalnie zużycie energii 

nieustannie rośnie. 

W scenariuszu referencyjnym uwzględniającym podział na 

poszczególne kategorie energetyczne, IEA prognozuje, że do roku 2030 

popyt na energię pierwotną wzrastać będzie rocznie o 1,5%. Łącznie 

stanowi to w ciągu najbliższych 20 lat wzrost o 30%, a głównym 

motorem wzrostu popytu są niezwykle szybko rozwijające się 

gospodarki Azji i Bliskiego Wschodu.

Energia jest zmagazynowana w źródle energii. Pierwotne źródło 

energii to takie, które możemy brać bezpośrednio z natury. Jest nim na 

przykład węgiel, ropa, gaz, czy promienie słoneczne. Wytworzona z nich 

energia np. cieplna lub elektryczna jest energią wtórną, a jej ilość 

wytworzona z jednostki energii pierwotnej zależna jest od wielu 

czynników, miedzy innymi od sprawności urządzeń wydobywczych, 

źródła energii, urządzeń używanych do jej transportu oraz tych, w 

których jest wytwarzana energia wtórna.

Paliwa kopalne od wielu lat pozostają dominującym źródłem 

energii pierwotnej i to właśnie one stanowią ponad 1/3 całkowitego 

wzrostu zużycia energii w prognozach do 2030 r.

W prognozach energetycznych najbardziej wzrasta zużycie węgla, 

a w dalszej kolejności gazu ziemnego i ropy naftowej. Pomimo 

ogromnego wzrostu zainteresowania węglem, to ropa naftowa 

pozostanie dominującym paliwem w 2030 r. Jej udział w ogólnym 

bilansie energetycznym spada, co prawda z obecnych, 34% do 30%, ale w 

kategoriach ilościowych pozostałe źródła energii nie zagrażają jej pozycji 

rynkowej.

Zgodnie z tym scenariuszem wydobycie konwencjonalnej ropy 

naftowej w krajach spoza OPEC, osiągnęło swój szczyt już w roku 2010, 

co oznaczałoby, że kraje nienależące do OPEC są już po tzw. oil peak, 

czyli przekroczyły już swój szczyt wydobycia. Prognoza IEA zakłada, że 

większość pozostałego wydobycia będzie musiała  pochodzić z krajów 

należących do OPEC.

Scenariusze konstruowane przez instytucje i ekspertów 

energetycznych są jedynie narzędziem służącym do identyfikacji 

Energia w magazynie

problemów związanych z nadchodzącymi zmianami. Umożliwiają 

planowanie interakcji z pojawiającymi się możliwościami.     Nie są 

wróżbą, przepowiednią ani wyrocznią. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

system energetyczny za sto lat będzie się bardzo różnił od dzisiejszego, 

chcielibyśmy jednak znać naszą energetyczną przyszłość dokładniej, 

aby móc się lepiej przygotować na zbliżające się zmiany. Scenariusze 

energetyczne przedstawiają przyszłość opartą o dane dotyczące tempa i 

kształtu zmian w oparciu miedzy innymi o założenia demograficzne, 

geopolityczne, ekologiczne i technologiczne. Umożliwiają nam 

odpowiedzialne i czynne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości 

energetycznej świata.

Wzrost zaludnienia, rozwój przemysłu, a co za tym idzie 

zamożności krajów i obywateli należą do najważniejszych czynników 

kształtujących popyt na energię. Dane demograficzne wskazują, że 

ludność świata do 2030 r. osiągnie liczbę bliską 8 miliardom, a do 2050 r.  

przekroczy 9 miliardów. Z tej liczby zaledwie około 1,3 miliarda to 

obywatele krajów dzisiaj zaliczanych do wysoko rozwiniętych. Z tego 

już widać, że za spodziewany wzrost zapotrzebowania na energię 

najbardziej odpowiedzialne będą kraje „Nowego Świata”, których 

gospodarki dzisiaj bardzo szybko się rozwijają, a wśród nich przede 

wszystkim Chiny, Indie i Brazylia.

„Stary Świat”, czyli Stany Zjednoczone, Europa i były azjatycki 

tygrys Japonia, wykazuje od kilku lat spadek zainteresowania ropą 

naftową. W tych właśnie krajach zapotrzebowanie na ropę w styczniu 

2012 spadło do 37,7 mln baryłek dziennie podczas gdy zapotrzebowanie 

„Nowego Świata” osiągnęło kolejny rekord popytu sięgający 51,4 
1miliarda baryłek dziennie (bbl/d) .

To właśnie na „Nowy Świat” zwróciły się oczy producentów ropy 

naftowej. Tamci klienci zapewniają stały odbiór zarówno surowej ropy 

jak i produktów ropopochodnych na najbliższe lata. Z myślą o tamtych 

rynkach warto robić inwestycje infrastrukturalne zapewniające zwrot 

zainwestowanych środków.

Według prognoz zarówno IEA, jak i koncernów naftowych, 

pomimo ogromnego wysiłku technologicznego i inwestycji 

finansowych w produkcję ropy naftowej, wydobycie ze znanych i 

aktualnie eksploatowanych złóż będzie gwałtownie spadać. Zakładając 

rozwój wydobycia z już odkrytych złóż oraz intensywne poszukiwania i 

eksplorację nowych zasobów ropy konwencjonalnej, mamy szansę na 

utrzymanie produkcji ropy na dzisiejszym poziomie lub nieznaczny 

wzrost, jeśli wliczymy do wydobycia ropy NGL (Natural Gas Liquids). 

Dopiero po wliczeniu do ogólnego wydobycia ropy ze złóż 

niekonwencjonalnych, jak np. piaski bitumiczne lub łupki możemy do 

roku 2035 osiągnąć wzrost wydobycia z dzisiejszych 88 mln bbl/d do 

poziomu 96 mln bbl/d.

W najbliższych latach produkcja łatwo dostępnej i taniej w 

wydobyciu ropy naftowej nie zaspokoi naszych potrzeb. Śmiało można 

powtórzyć po raz tysięczny, że epoka taniej ropy, a co za tym idzie tanich 

paliw dla transportu skończyła się. Chcąc zapewnić tani transport 

musimy pomyśleć o innym źródle napędu.

Działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, a co za tym idzie 

spadek zużycia ropy, doskonale wpisują się w sytuację na rynku 

Powrót do energii pierwotnej

5  
Gonza´lez-Herrero, A. (1994), A Model in Crisis Communications Management. Master's Thesis, University Microfilms International, Michigan.

6  Gonza´lez-Herrero, A. and Pratt, C. (1995), 'How to Manage a Crisis Before  or Whenever  It Hits', Public Relations Quarterly, Volume 40, Number 1, pp. 2529.
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Rysunek 1. Model zarządzania kryzysowego w wirtualnym środowisku
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producentów ropy, którzy mogą swoją produkcję skierować do 

gospodarek dynamicznie rozwijających się. Spadek popytu w krajach 

OECD, wpływa odrobinę tłumiąco na nieustanny wzrost cen ropy na 

rynkach światowych.

Model funkcjonowania świata XXI wieku jest ściśle powiązany z 

ustawicznym wzrostem gospodarczym, który nieustannie coś musi 

napędzać. Postęp technologiczny skierowany jest na ciągłe zwiększenie 

wydobycia surowców naturalnych, w tym na wydobycie nośników 

energii, bo to miedzy innymi za ich przyczyną utrzymujemy wzrost 

gospodarczy. 

Rozwój technologii, z których korzysta też przemysł wydobywczy 

ropy naftowej wytwarza w nas złudne przekonanie, że zasoby ropy są 

ograniczone tylko poziomem rozwoju technologii wydobycia. 

Zapominamy, że za pomocą technologii nie tworzymy nowych zasobów, 

a jedynie daje nam ona możliwości pozyskania tych zasobów, które 

dotąd były dla nas niedostępne. To przekonanie doprowadza do złudnej 

wiary w technologię i jej nieograniczoną moc sprawczą w zapewnianiu 

nam bezpieczeństwa energetycznego.

Jednym z kluczowych pytań dla gospodarki XXI wieku powinny 

być pytania o przyszłość energetyczną - Co stanie się, gdy kluczowe dla 

gospodarek zasoby staną się niedostępne? W jaki sposób wzrost 

technologiczny może zaspokoić nasze potrzeby wzrostu 

gospodarczego? 

Katastrofy związane z przemysłem energetycznym, które ostatnio 

nas dotknęły,       to związany z pozyskaniem energii pierwotnej rozlew z 

platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej i ten związany z 

produkcją energii wtórnej w Fukushimie     w Japonii. Oba wypadki 

dzieliło kilka miesięcy, ale oba dostarczyły światowej gospodarce 

poważnej lekcji oceny ryzyka. Oba wypadki uświadamiają nam,            

że światowe systemy energetyczne niezależnie od położenia 

geograficznego       oraz sytuacji politycznej znalazły się w 

zaawansowanej fazie złożoności. 

Społeczeństwa, szczególnie te na zachodzie, od dawna korzystają z 

dobrodziejstw rozwiniętych technologii bez większych zakłóceń. 

Katastrofa związana z rozlewem    z platformy BP, zdarzyła się ponad sto 

lat po masowym rozpoczęciu wydobycia ropy naftowej, ale jednocześnie 

sto lat to mniej więcej okres zbliżony do całej historii wydobycia ropy 

naftowej. Reasumując był to pierwszy w tej skali i tak bardzo 

nieprzewidywalny w zakresie skutków wypadek w całej historii 

wydobycia ropy. Dotychczasowa wiedza z zakresu wydobycia ropy, w 

pewnym sensie stanowiła wsparcie dla operacji powstrzymania 

rozlewu. Wiedza ta pozwalała dotąd                na pozyskiwanie ropy 

wydobywanej ze złóż znajdujących się kilka kilometrów poniżej 

powierzchni oceanu za pomocą techniki wiercenia głębinowego. BP 

uchyla się        od ponoszenia całkowitych kosztów czyszczenia skutków 

rozlewu, które szacowane są na 40 mld dolarów. Środki rządowe, 

urządzenia i wyposarzenie dla personelu, które były kierowane do Gulf 

Coast, przypominały operacje wojskowe.

Katastrofa Deepwater Horizon wykazała, że nowoczesne metody 

wydobycia nośników energii, znajdują się często poza możliwościami 

ingerencji operatorów.  Ten dystans pomiędzy technologiami 

wydobycia i technicznymi możliwościami reakcji na rozlewy jest 

ogromny, co skutkuje brakiem fizycznych możliwości powstrzymania 

wycieku.  Dzieje się tak, ponieważ nie istnieje odpowiedni sprzęt 

specjalistyczny do przemieszczenia ludzi i materiałów na tak duże 

głębokości w celu usunięcia przyczyn katastrofy. Całe szczęście dzięki, 

umiejętnościom pracowników BP można było powstrzymać wypływ 

ropy z odwiertu. 

Katastrofa nuklearna w Japonii, wywołana przez podmorskie 

trzęsienie ziemi, odsłoniła słabość Japonii, jako kraju bez 

/Nie/ Wyczerpane zasoby

zrównoważonych dostaw paliw kopalnych mogących zaspokoić 

energetyczny apetyt bazy produkcyjnej tego kraju. Katastrofa  w 

Fukushimie ujawniła niesamowite luki w bezpieczeństwie 

energetycznym Japonii.  Nikt jednak nie wspomniał jak dotąd, że nie 

samo tsunami, które zniszczyło systemy instalacyjne, ale raczej brak 

zasilania pomocniczego zapewniającego funkcję chłodzenia dla 

reaktora, było największym zaniedbaniem. Należy pamiętać,             że to 

właśnie było prawdziwe źródło japońskiego kryzysu, bo doprowadziło               

do niekontrolowanej reakcji atomowej.

Świat zrozumiał, jak duże było uzależnienie Japonii od energii 

jądrowej, która zaspakajała 30% potrzeb energetycznych kraju w 

zakresie energii elektrycznej.     Nic dziwnego, że kraj ten, aby 

zrekompensować braki energetyczne spowodowane tsunami znacząco 

zwiększył import LNG i węgla. Japonia jest jednym z największych 

importerów LNG  i nadal musi importować 80% swojego mixu 

energetycznego, w tym ropy naftowej, także bardzo duże ilości węgla, bo 

jest czwartym największym konsumentem węgla na świecie, za 

Chinami, USA i Indiami. 

Na skutek wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej, po którym 

ogłoszono moratorium na wiercenia przybrzeżne w USA, powstaje 

również nowy zestaw przepisów               i ograniczeń związanych z 

wierceniami w środowisku morskim. Większość z tych ograniczeń ma 

jeden cel - aby podobne wycieki w głębinach morskich można było 

usuwać lub skutecznie im zapobiegać. Wydarzenia zdają się sugerować, 

że wiercenia głębinowe w Zatoce, osiągnęły ilościową wartość 

szczytową. Już wiadomo, że ilość platform w Zatoce Meksykańskiej 

powoli wraca do stanu sprzed rozlewu. Świadczy to o ogromnym 

głodzie ropy na rynku amerykańskim i chęci utrzymania jak największej 

niezależności od importu. 

Globalna reakcja na japońską katastrofę poważnie wpłynęła na 

kilka gospodarek, zwłaszcza tych, które opierają się głównie na energii 

jądrowej. Niemcy ogłosili, że ??ich kraj ma przyspieszyć przejście na 

odnawialne źródła energii, przez co stanie się mniej zależny od energii 

jądrowej. Inne kraje zaostrzyły swoje procedury kontrolne związane z 

bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. 

Cechą zasadniczą edukacji typowej dla kultury zachodu, jest 

narracja postępu.    Przykłady postępu technologicznego dostępne w 

kulturze zachodniej, które tak naprawdę przeniosły nas z epoki drewna 

do epoki węgla i wreszcie w wiek ropy, są potwierdzeniem tego, że 

??ludzkość zawsze znajdzie sposób na zaistniałe kłopoty, szczególności, 

znajdzie sposób na rozwój.

Nie ma, więc racji Fukuyama mówiąc o końcu historii, tak jak nie 

mają racji ci, którzy wieszczą koniec energii i roztaczają przed nami wizję 

upadłych cywilizacji po wyeksploatowaniu zasobów ropy lub gazu.

Warto zwrócić uwagę na swoistą symbiozę pomiędzy maszynami, 

które zostały wymyślone w celu wydobycia surowców jak np. silnik 

parowy wykorzystywany w kopalniach węgla kamiennego i na cykl 

życia tych maszyn, które utylizują wydobyte przy ich pomocy zasoby. 

Górnictwo węgla kamiennego spowodowało rozwój maszyn, które 

działają dzięki węglowi, podobnie jak ropa napędza maszyny używane 

do wydobycia ropy. To niesamowicie sugestywny przykład określający 

cykl istnienia. 

Trudno winić ludzi przedsiębiorczych, światłych, z zaawansowaną 

pozycją w biznesie, tworzących nowe technologie, za wiarę, iż to właśnie 

tworzone przez nich technologie zapewnią rozwój cywilizacji i 

bezpieczeństwo energetyczne.          Pomimo tej wiary w dostępność 

surowców powinniśmy spojrzeć wnikliwiej na wydarzenia, takie jak 

Deepwater Horizon i Fukushima, bo one zajmują miejsce szczególne w 

trwającej narracji postępu. 

Obecne wydobycie ropy odbywa się przy użyciu bardzo złożonych 

metod i coraz bardziej skomplikowanych technologii: wierceń 

głębinowych, szczelinowania skał i innych niszowych sposobów na 

pozyskanie nośników energii. Zbliża to te procesy bardziej do poziomu 

zaawansowania technologicznego energetyki nuklearnej i technologii 

Internetu oraz wykorzystywać bardziej tradycyjny scenariusz, gdzie 

Internet po prostu odgrywa rolę nowych mediów lub stanowi wsparcie 

w sytuacji kryzysowej. 

Z jednej strony menedżerowie odpowiedzialni za sporządzanie 

planów i symulacji kryzysowych powinni uwzględniać w swoich 

scenariuszach zagrożenia Internetem takie jak plotki, nieprzychylne 

wpisy na blogach, hacking i inne negatywne skutki oparte na 

działaniach w sieci oraz przygotować właściwe instrukcje i wytyczne, 

jak działać w tych okolicznościach. Podobnie jak w innych sytuacjach 

kryzysowych planując działania, należy to zrobić z dużym 

wyprzedzeniem, ponieważ dysponujemy ograniczonym czasem na 

reakcję w chwili powstania problemu. 

Z drugiej strony plan kryzysowy powinien uwzględniać również 

scenariusz oparty na tradycyjnej roli Internetu w sytuacji problemowej. 

Oznacza to zdefiniowanie i zaplanowanie, w jaki sposób firma będzie 

wykorzystywała Internet do współpracy i wymiany informacji ze 

swoimi interesariuszami. W obu przypadkach członkowie zespołu 

zarządzania kryzysowego powinni zapoznać się z możliwościami 

negatywnych i pozytywnych skutków technologii opartych na 

Internecie oraz zrozumieć dynamikę społeczną w wirtualnym świecie, 

która wymaga większej otwartości i bardziej ludzkiego głosu. 

Współczesny biznes opiera swoją działalność na sieciach 

komputerowych i Internecie w prowadzeniu interesów i 

porozumiewaniu się stając się obiektem coraz większej ilości włamań 

komputerowych i działania wirusów. Jeszcze kilka lat temu włamanie 

do serwerów dużej firmy stanowiłoby spory wyczyn dla hakerów. 

Niestety obecnie zjawisko cyberataków staje się coraz bardziej 

powszechne. Nie tylko firmy komercyjne, ale i instytucje rządowe, 

policja czy wojsko mogą być celem ataku komputerowych włamywaczy, 

którzy dążą do przełamania zabezpieczeń, zdobycia danych czy 

zakłócenia pacy systemu komputerowego. Szczególnie dotyczy to 

większych czy bardziej znanych firm i instytucji, takich jak agendy 

rządowe, banki i instytucje ubezpieczeniowe, firmy komputerowe. 

Włamaniom nie oparły się takie giganty jak Google, Nintendo, 

Lockheed Martin czy CitiBank. Uderzono w medialne imperium 

Ruperta Murdocha  – ofiarą padły witryny tabloidów The Sun i News of 

the Word. Systemy komputerowe amerykańskich sił zbrojnych są 

atakowane dwieście pięćdziesiąt tysięcy razy rocznie. Takie ataki, z 

których wiele jest wykonywanych przez Internet, powodują zniszczenie 

lub przejęcie danych, zablokowanie systemów komputerowych czy 

działania całych sieci komputerowych. Najczęściej jednak wirtualni 

przestępcy włamują się do systemów firm aby wykraść bardzo cenne 

dane i na nich zarobić. Każdy atak jest źródłem poważnych 

konsekwencji finansowych. Dla przykładu włamanie do serwerów Sony 

spowodowało utratę danych ponad 100 mln klientów PlayStation 

Network, internetowej platformy dla użytkowników konsoli do gier 

Playstation 3. W efekcie Sony zmuszone było zablokować dostęp do 

usługi na miesiąc. Na to by wszystko wróciło do normy klienci musieli 

czekać półtora miesiąca, a całe zamieszanie kosztowało firmę 171 mln 

dol. Utraty zaufania klientów nie sposób wycenić.

Jeden z najgłośniejszych w Polsce ataków hakerów miał miejsce w 

połowie 2011 roku w CitiBanku, największego na świecie dostarczyciela 

kart kredytowych, który wydał ich ponad 150 milionów. 

Cyberprzestępcy włamali się do sieci bankowej, w wyniku czego doszło 

do wycieku danych osobowych ponad 200 000 użytkowników (wg. 

danych Reuters). Włamywacze zalogowali się do podserwisu 

Przeciekające serwery 

dostępnego dla posiadaczy kart kredytowych i jedynie podmienili w 

kodzie swój oryginalny numer konta na dowolny inny. Dobudowanie do 

tego skryptu zmieniającego kolejne cyfry i spisujące o powiązanych z 

nimi klientach umożliwiło zgromadzenie potężnej, nielegalnej bazy 

danych. 

Z jednej strony wszystko wskazuje, że  zagrożenia ze strony 

cybernetycznej przestępczości będą narastać, z drugiej jednak - jak 

wynika z raportu Webhosting.pl „Bezpieczeństwo IT w polskich 
3firmach”  –  polskie firmy bagatelizują problem bezpieczeństwa IT. Co 

trzecia polska firma posiadająca do 5 komputerów i co czwarta 

posiadająca większą liczbę stanowisk w ogóle nie planuje inwestycji w 

bezpieczeństwo w przyszłości. Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” ma 

swoje zastosowanie najbardziej w aspekcie skutków cyberataków. Zdają 

sobie z tego sprawę banki i instytucje finansowe, ponieważ tam straty 

znacznie przewyższają inwestycje i nakłady na odpowiednie 

zabezpieczenie systemów. Bezcenna natomiast staje się utrata reputacji 

firmy oraz długotrwały proces odbudowywania zaufania klientów i jej 

współpracowników.

Potwierdzeniem wejścia w fazę eskalacji włamań internetowych są 

wydarzenia w Polsce, gdzie doszło do zorganizowanego ataku na strony 

internetowe najważniejszych instytucji państwowych i polityków. W 

odróżnieniu do poprzednich przykładów, ich celem nie była kradzież 

informacji, ani tzw. „przejęcie” witryn. Atakującym zależało na 

zablokowaniu dostępu do stron. Z informacji, które zostały 

upublicznione można domniemywać, że atak hakerski był oznaką 
4obywatelskiego protestu przeciwko ACTA . Strona internetowa rządu 

została zaatakowana przez hakerów, przedstawiających się jako "Polish 

underground". Witryna ładowała się, ale zamiast oryginalnych treści, 

pojawiały się inne - wstawione przez osoby, które dokonały cyberataku. 

Z tekstu wpisanego przez hakerów wynikało, że sprzeciwiają się oni 

podpisaniu przez Polskę porozumienia ACTA. Poniżej napisu "Stop 

ACTA" został zamieszczony dwuminutowy, prześmiewczy filmik, 

uruchamiający się po załadowaniu strony. Kolejnym krokiem „polskiej 

wojny internetowej” były włamania do komputerów m.in. wiceministra 

administracji i cyfryzacji oraz premiera rządu. 

Powyższe zdarzenia potwierdzają, że rozwój technologii 

komputerowych pociągnął za sobą równie znaczny wzrost zagrożeń w 

Internecie. Jego zalety, z jednej strony ułatwiające komunikację, 

ułatwiają niestety również różnego rodzaju szkodliwe działania. 

Internet stał się idealną drogą szpiegowania i kradzieży danych. 

Niepokoi fakt, że w Polsce zarówno przedsiębiorstwa, jak również, co 

potwierdzają przytoczone przykłady instytucje publiczne, podchodzą 

do tego tematu w sposób ograniczony. Przypominają sobie o 

zapewnieniu odpowiednich procedur często w momencie zaistnienia 

incydentu utraty danych lub innych ataków. Na tej podstawie wyłania 

się obraz sieci narażonej na różnorodne zagrożenia, przed którymi 

organizacje w sytuacji kryzysowej nie będą w stanie się obronić. W 

rezultacie przełoży się to na realne straty finansowe. Istotnej wagi 

nabiera funkcja edukacyjna, która pozwoli na zrozumienie, że łatwiej i 

taniej zapobiegać incydentom, niż pokrywać ich koszty. Fakt, że 

niechętnie, ale jednak coraz więcej firm ujawnia do wiadomości 

publicznej incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa ich 

danych przyczynia się również do wzrostu świadomości zarówno firm, 

jak i użytkowników w tej dziedzinie. Błędnym założeniem jest fakt, że 

jeśli przez ostatnie 10 lat nic złego się nie stało, to zawsze już będzie 

dobrze. Jedno można prognozować w przyszłości – odsetek firm 

cierpiących z powodu rozmaitych zagrożeń internetowych z roku na rok 

będzie coraz większy. 

3  Na podstawie raportu „Bezpieczeństwo IT w polskich firmach”, styczeń 2011, http://webhosting.pl/.../RaportWebhosting.pl.BezpieczenstwoITwpolskichfirmach.pdf
4   

ACTA  umowa handlowa przygotowana przez Unię Europejską i Światową Organizację Handlu dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi, jest zbiorem regulacji, który ma zapewnić 

“zaciśnienie międzynarodowej współpracy zmierzającej do skuteczniejszego egzekwowania praw własności intelektualnej”. 
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petrochemicznych, niż metod z kopalni odkrywkowych.     

Wykorzystywane w górnictwie naftowym technologie i systemy są 

zarówno zaawansowane technicznie, technologicznie,  jak i ściśle ze sobą 

powiązane.   Znaczy to, że awarie w dowolnym miejscu globu z 

łatwością przenoszą się na pozostałe części procesu pozyskiwania 

energii odbywające się w innych częściach świata, powodując katastrofy 

systemowe o wiele większym zasięgu.

Znaczy to również, że zasięg skutków tych awarii może być szerszy 

niż przywykliśmy je sobie wyobrażać po katastrofach związanych z 

wydobyciem i transportem ropy naftowej. Przykładem może być rozlew 

ograniczonej, aczkolwiek dużej ilości ropy z uszkodzonego tankowca. 

Można określić, że w pesymistycznym scenariuszu wycieknie cała ropa 

przewożona przez statek i jej ilość jest znana, przez co można określić z 

góry wymiar katastrofy i skutecznie przygotować się na efekty z nią 

z w i ą z a n e .  S k u t k i  k a t a s t r o f  j ą d r o w y c h  s p o w o d o wa n e  

rozprzestrzenianiem się chmury zanieczyszczeń na dużych obszarach 

geograficznych również są znane. Ale wypadek Deepwater Horizon 

ostrzegł, że współczesne wydobycie ropy naftowej także przekroczyło 

próg wyobrażalnych granic zasięgu. Co najważniejsze, nikt nie był w 

stanie określić intensywności wycieku i jego czasu, a co za tym idzie 

rozmiary skutków katastrofy były wielka niewiadomą. Pomimo obecnej 

euforii dotyczącej wydobycia gazu z łupków i produkcji ropy naftowej z 

piasków roponośnych w kanadyjskiej Albercie, są już sygnały, że dostęp 

do nieskażonych wód gruntowych   w przyszłości może się okazać 

trudniejszy niż oczekiwaliśmy. 

Zgodnie z nauką z lat młodości przywykliśmy do myśli, że zasoby 

naturalne mają służyć nie do ciągłego wzrostu gospodarczego, lecz do 

utrzymania obecnego poziomu życia przy stosowaniu ciągle bardziej 

zaawansowanych technologii oszczędzających poziom zasobów „dla 

następnych pokoleń”.                 

 Jak zakończy się ta niepochamowana ekspansja rozwijających się 

gospodarek? Trudno powiedzieć. To frustrujące ograniczenie, dla 

którego zrozumienie wykaże prawie każdy niezależnie od opcji 

politycznej i ekonomicznych przekonań. Prawdopodobnie reakcje 

światowe na katastrofę w Japonii i wpływ Fukushimy na przyszłość 

polityki energetycznej są nieco pochopne, ale są ideologicznie poprawne 

z punktu widzenia dbałości o przyszłość. 

Jesteśmy trochę zagubieni pomiędzy rosnącymi żądaniami 

przeciwników energii jądrowej, reakcjami obronnymi przemysłu 

atomowego oraz starannie wypracowanymi oświadczeniami polityków 

i decydentów. 

Mało prawdopodobne, aby Fukushima wiele zmieniła w ekonomii 

politycznej energetyki jądrowej. Bogate i rozwinięte gospodarki z 

relatywnie płaskim wzrostem konsumpcji energetycznej lub jak to dzieje 

się w USA i Europie zachodniej wręcz wykazują spadek konsumpcji 

energii. Kraje z dojrzałą infrastruktura energetyczną nie wybudowały 

zbyt wielu przedsięwzięć związanych z energetyka jądrową w ciągu 

ostatnich lat i mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie miały 

energicznie przystąpić do rozbudowy tego rodzaju energetyki.                                          

Renesans energetyki jądrowej, taki jak go sobie dzisiaj wyobrażamy 

może wystąpić raczej w krajach rozwijających się, gdzie wraz z szybkim 

wzrostem gospodarek rośnie zapotrzebowanie na energię nowej 

generacji, tak jak w Chinach czy w Indiach, które już wybudowały kilka 

siłowni, a kolejne znajdują się w fazie projektowania. 

Od dawna prognozowany renesans energetyki jądrowej w krajach 

zachodu nigdy nie nastąpił. Nie jest do końca prawdą, że przy 

słabnących aktualnych prognozach rozwoju, energetyka jądrowa 

zostanie wybrana przez kraje rozwijające się, jako główny sposób 

zaspokojenia potrzeb energetycznych. Węgiel pozostaje nadal 

dominującym źródłem energii w tych krajach, z oczywistych powodów: 

Energia rozwoju

Wróg czy przyjaciel

Dwie twarze internetu

Wybuch na platformie Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej 

i wyciek 666  milionów litrów ropy do oceanu w firmie BP, informacje o 

12 milionach wadliwych komputerów wypuszczonych przez firmę Dell, 

wady konstrukcyjne w samochodach Toyoty czy pamiętny przypadek 

siedmiu ofiar śmiertelnych zatrutych Tylenolem w firmie Johnson & 

Johnson – to tylko niektóre sytuacje kryzysowe, które rujnują reputacje 

firm na długo. 

Przyczyn przywołanych przypadków trudno doszukiwać w 

globalnym kryzysie finansowym – czasem powstają one na własne 

życzenie, z powodu nagłych nieprzewidzianych wydarzeń lub 

złośliwych działań konkurencji. Dla tych i innych firm, które w 

przyszłości będą miały kryzys, Internet sprawia, że rozwija się on 

znacznie szybciej i ma większy zasięg niż kiedykolwiek wcześniej. 

Komunikacja kryzysowa stoi przed nowym wyzwaniem: czy obecność 

w sieci utrudnia, czy ułatwia kontrolowanie kryzysu? 

Jedno jest pewne, zwykły obywatel został wyposażony w nową 

broń siedząc przed monitorem swojego komputera, może w obronie 

własnych interesów zaatakować nie jedną korporację. Internet zmienił 

reguły gry i komunikacji pomiędzy konsumentem a mediami. Jest 

pierwszym narzędziem, który umożliwia nowy rodzaj interaktywnej 

komunikacji, jest czymś więcej niż tylko kanałem przepływu informacji. 

Dla specjalistów od komunikacji kryzysowej oznacza to jedno - nowe 

wyzwania i możliwości.   

Grono autorów podkreśla zbawienną rolę internetu jako „koła 

ratunkowego” wielu biznesowych kryzysów. Wydaje się, że takie 

stwierdzenie zasługuje na głębsze wyjaśnienie, ponieważ rola, jaką 

odgrywa Internet może być dwojakiego rodzaju.

Z jednej strony Internet funkcjonuje jedynie jako instrument 

komunikacji, który przyspiesza informacyjne koło kryzysowe 

przełamując zasięg geograficzny powstałego zdarzenia. Oznacza to, że 

Internet staje się po prostu dodatkowym kanałem do dyskusji na temat 

wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistym świecie. W takim 

podejściu działanie internetu jest podobne do innych mediów (prasa, 

radio, telewizja) z tą różnicą, że odzwierciedlenie rzeczywistości będzie 

następowało z szybkością porównywalną do rozprzestrzeniania się 

wirusa. W ten sposób internet „nakręca” sytuację kryzysową i nadaje jej 

nowy wymiar, chociaż samo zdarzenie najprawdopodobniej 

wystąpiłoby nawet bez istnienia internetu, ale przebiegałoby w 

wolniejszym tempie. 

Dobrym przykładem (być może pierwszym) sytuacji kryzysowej z 

udziałem internetu był kryzys Intelu w 1994 roku, kiedy firma zmuszona 

była do wymiany procesorów Pentium z powodu usterki odkrytej przez 

profesora matematyki, który podzielił się swoim odkryciem z kolegami 

na specjalistycznym forum w Internecie. 

Dziesięć lat później kolejny przykład wpisu na małym blogu 

http://www.Bike-Forums.net donosił, że w jednym z wysokiej klasy 

rowerów znanej firmy Kryptonite blokady rowerów można otworzyć 

plastikowym wkładem do pióra kulkowego. Wiadomość ta została 

powtórzona na 1,8 miliona blogów w przeciągu tygodnia. Co więcej, na 

YouTube i innych serwisach społecznościowych błyskawicznie pojawiły 

się filmy video z instrukcją, jak najlepiej poradzić sobie z zamkami. Firma 

była zupełnie nieprzygotowana na tempo rozprzestrzeniania się tej 

informacji, a pierwszą odpowiedź umieściła na stronie dopiero po trzech 

dniach, w czasie których próbowała poradzić sobie z setkami telefonów 

od mediów i  rzeszy klientów. W początkowej fazie kryzysu Kryptonite 

nawet ignorowało wpisy w blogosferze zapewniając, że blokady są 

całkowicie bezpieczne. W rezultacie problem kosztował firmę 10 mln 
1dolarów , co stanowiło blisko połowę jej rocznych przychodów o wartości 

25 mln dolarów. 

Z drugiej strony internet może sam w sobie stać się czynnikiem 

sprawczym i „zapalnikiem” kryzysu, który zignorowany lub 

nieodpowiednio potraktowany stanowi duże zagrożenie dla organizacji. 

Dzieje się tak w przypadku kryzysów spowodowanych plotkami, 

pogłoskami, włamaniami do zabezpieczeń internetowych czy tzw. copy-

catów stron internetowych oraz innych form cyber-terroryzmu. Istnienie 

takich możliwości wykorzystania Internetu sprawia, że przyczyna 

problemów wielu firm leży u podnóża aktywności w cyberprzestrzeni. 

Bez sieci powstanie tego typu kryzysów byłoby niemożliwe. 

Dowodem możliwych zagrożeń dla firm ze strony internetu są copy-

caty stron internetowych tak dużych korporacji jak Mercedes-Benz 

( h t t p : / / w w w. m e r c e d e s  p r o b l e m s . c o m ) ,  U n i t e d  A i r l i n e s  

(http://www.untied.com), Intel (http://www.intelsecrets.com), 

M c D o n a l d ' s  ( h t t p : / / w w w . m c s p o t l i g h t . o r g ) ,  F o r d  

( h t t p : / / w w w . f l a m i n g f o r d s . i n f o ) ,  c z y  W a l l  M a r t  

(http://community.livejournal.com/walmartsucks/) oraz wiele innych, 

które mogą nie tylko wzbudzać irytację, ale stać się źródłem poważnych 

problemów firm, ponieważ docierają do setek tysięcy odbiorców na 

całym świecie. 
2Wielu krytyków takich działań  jest zdania, że zmiany 

technologiczne tylko pogłębiają problemy i sytuacje kryzysowe bardziej 

niż kreują nowe formy kryzysów. Oczywiście w wielu sytuacjach trudno 

jest jednoznacznie określić, czy Internet staje się przyjacielem czy 

wrogiem komunikacji kryzysowej. Prawdopodobnie z profesjonalnego 

punktu widzenia oraz skutków, nie robi to dużej różnicy. Niezależnie od 

teoretycznej roli Internetu, specjaliści odpowiedzialni za komunikację 

przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę, że sygnałem ostrzegawczym 

może być pierwsza pogłoska lub plotka na forum dyskusyjnym, 

indywidualnym blogu czy w innej formie wirtualnego świata jak Second 

Life. Takie niebezpieczne informacje „dojrzewając” w sieci w pewnym 

momencie mogą przeniknąć do świata realnego i zostać zauważone przez 

media jako prawdziwe pomnażając w ten sposób negatywne skutki 

powstałej już sytuacji kryzysowej. 

Przedstawione zagrożenia Internetu zwiększają czujność 

przedsiębiorstw w obszarze planowania swoich działań w taki sposób, 

aby zapobiec narodzinom kryzysów powstałych na skutek wrogiego 

1   Patrick, D. (2005), Why There's No Escaping the Blog. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/01/10/8230982/index.htm (3 December 2007).
2   Turnbull, N. (2000), 'Issues and Crisis Management in a Convergent Environment', Journal of Public Affairs, Volume 1, Number 1, pp. 8592.

Internet  w komunikacji kryzysowej
jest „prostym surowcem” łatwym w transporcie, składowaniu, jest 

wreszcie tani, co niezwykle ważne, a co najważniejsze  nie jest 

skomplikowanym źródłem energii .  Każdy bez używania 

skomplikowanych technologii może „napalić w piecu”.

Używanie węgla, jako nośnika energii jest raczej niewyszukane, 

szkodliwe długoterminowo i w efekcie przynosi dużą degradację 

środowiska.  Społeczeństwa jednak znacznie bardziej obawiają się 

wypadków, które mogą wystąpić nagle i bez ostrzeżenia dzisiaj lub za 

chwilę, niż tych, które w długim okresie czasu mogą przynieść dużo 

większe szkody dla zdrowia i środowiska naturalnego. Niewiele ma to 

wspólnego z logiką, ale takie są nasze preferencje.

Podobne są reakcje społeczne na skomplikowane technologie rodem 

z laboratoriów naukowych, które co do zasady działania są 

niezrozumiałe dla ogółu. Brak jest jednocześnie akceptacji społecznej na 

kapitałochłonne inwestycje w długoterminowe badania, których efekt 

może być trudny do przyjęcia przez społeczeństwa pomimo to, że ma im 

zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli inwestycja w 

skomplikowane metody wydobywcze niesie ze sobą ryzyko lub ma 

zakłócić spokój społeczeństwa dobrobytu,  dlaczego decydować się na jej 

podjęcie? 

Badanie wpływu rozwoju bioenergetyki na produkcje żywności 

zajęło ponad dziesięć lat. Kolejne dziesięć mogą zająć badania nad 

odwróceniem trendu wzrostu cen artykułów żywnościowych 

spowodowany miedzy innymi bioenergetyką i stymulacją rozwoju 

upraw tak, aby żywność była bardziej dostępna dla ubogich społeczności 

bez uszczerbku energetycznego dla społeczeństw zamożnych. Może też 

okazać się, że koszt naprawy szkód spowodowanych nowymi źródłami 

energii jest zbyt duży dla większości społeczeństw. Już w tym miejscu 

rozważań widać, że technologie nie rozwiążą za nas wszystkich 

problemów nawet, jeśli takie są nasze oczekiwania w stosunku do nich.

To oczywiste, że nie mamy na dzisiaj wiedzy i koncepcji 

uwzgledniających ograniczenia wzrostu gospodarczego i powiązanych 

z nim implikacji środowiskowych, a raporty ekspertów i think tanków są 

jedynie kolejną prognozą bez ponoszenia odpowiedzialności za efekt. 

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia w tym 

względzie, alternatywną drogą mogłoby być wycofanie się ze złożonych 

systemów energetycznych, aby ta drogą odzyskać spokój życia w 

prostocie, co jak przypuszczam nie uzyskałoby poklasku społecznego. 

Czy jedyne, co nam pozostaje to utrzymywać status quo w podejściu do 

sił rynkowych, do momentu aż to one na nas wywrą ciśnienie na tyle 

duże, żeby trafić nam do przekonania o słuszności zmiany koncepcji 

energetycznych?

Krzysztof  Szymichowski

Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
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petrochemicznych, niż metod z kopalni odkrywkowych.     

Wykorzystywane w górnictwie naftowym technologie i systemy są 

zarówno zaawansowane technicznie, technologicznie,  jak i ściśle ze sobą 

powiązane.   Znaczy to, że awarie w dowolnym miejscu globu z 

łatwością przenoszą się na pozostałe części procesu pozyskiwania 

energii odbywające się w innych częściach świata, powodując katastrofy 

systemowe o wiele większym zasięgu.

Znaczy to również, że zasięg skutków tych awarii może być szerszy 

niż przywykliśmy je sobie wyobrażać po katastrofach związanych z 

wydobyciem i transportem ropy naftowej. Przykładem może być rozlew 

ograniczonej, aczkolwiek dużej ilości ropy z uszkodzonego tankowca. 

Można określić, że w pesymistycznym scenariuszu wycieknie cała ropa 

przewożona przez statek i jej ilość jest znana, przez co można określić z 

góry wymiar katastrofy i skutecznie przygotować się na efekty z nią 

z w i ą z a n e .  S k u t k i  k a t a s t r o f  j ą d r o w y c h  s p o w o d o wa n e  

rozprzestrzenianiem się chmury zanieczyszczeń na dużych obszarach 

geograficznych również są znane. Ale wypadek Deepwater Horizon 

ostrzegł, że współczesne wydobycie ropy naftowej także przekroczyło 

próg wyobrażalnych granic zasięgu. Co najważniejsze, nikt nie był w 

stanie określić intensywności wycieku i jego czasu, a co za tym idzie 

rozmiary skutków katastrofy były wielka niewiadomą. Pomimo obecnej 

euforii dotyczącej wydobycia gazu z łupków i produkcji ropy naftowej z 

piasków roponośnych w kanadyjskiej Albercie, są już sygnały, że dostęp 

do nieskażonych wód gruntowych   w przyszłości może się okazać 

trudniejszy niż oczekiwaliśmy. 

Zgodnie z nauką z lat młodości przywykliśmy do myśli, że zasoby 

naturalne mają służyć nie do ciągłego wzrostu gospodarczego, lecz do 

utrzymania obecnego poziomu życia przy stosowaniu ciągle bardziej 

zaawansowanych technologii oszczędzających poziom zasobów „dla 

następnych pokoleń”.                 

 Jak zakończy się ta niepochamowana ekspansja rozwijających się 

gospodarek? Trudno powiedzieć. To frustrujące ograniczenie, dla 

którego zrozumienie wykaże prawie każdy niezależnie od opcji 

politycznej i ekonomicznych przekonań. Prawdopodobnie reakcje 

światowe na katastrofę w Japonii i wpływ Fukushimy na przyszłość 

polityki energetycznej są nieco pochopne, ale są ideologicznie poprawne 

z punktu widzenia dbałości o przyszłość. 

Jesteśmy trochę zagubieni pomiędzy rosnącymi żądaniami 

przeciwników energii jądrowej, reakcjami obronnymi przemysłu 

atomowego oraz starannie wypracowanymi oświadczeniami polityków 

i decydentów. 

Mało prawdopodobne, aby Fukushima wiele zmieniła w ekonomii 

politycznej energetyki jądrowej. Bogate i rozwinięte gospodarki z 

relatywnie płaskim wzrostem konsumpcji energetycznej lub jak to dzieje 

się w USA i Europie zachodniej wręcz wykazują spadek konsumpcji 

energii. Kraje z dojrzałą infrastruktura energetyczną nie wybudowały 

zbyt wielu przedsięwzięć związanych z energetyka jądrową w ciągu 

ostatnich lat i mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie miały 

energicznie przystąpić do rozbudowy tego rodzaju energetyki.                                          

Renesans energetyki jądrowej, taki jak go sobie dzisiaj wyobrażamy 

może wystąpić raczej w krajach rozwijających się, gdzie wraz z szybkim 

wzrostem gospodarek rośnie zapotrzebowanie na energię nowej 

generacji, tak jak w Chinach czy w Indiach, które już wybudowały kilka 

siłowni, a kolejne znajdują się w fazie projektowania. 

Od dawna prognozowany renesans energetyki jądrowej w krajach 

zachodu nigdy nie nastąpił. Nie jest do końca prawdą, że przy 

słabnących aktualnych prognozach rozwoju, energetyka jądrowa 

zostanie wybrana przez kraje rozwijające się, jako główny sposób 

zaspokojenia potrzeb energetycznych. Węgiel pozostaje nadal 

dominującym źródłem energii w tych krajach, z oczywistych powodów: 

Energia rozwoju

Wróg czy przyjaciel

Dwie twarze internetu

Wybuch na platformie Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej 

i wyciek 666  milionów litrów ropy do oceanu w firmie BP, informacje o 

12 milionach wadliwych komputerów wypuszczonych przez firmę Dell, 

wady konstrukcyjne w samochodach Toyoty czy pamiętny przypadek 

siedmiu ofiar śmiertelnych zatrutych Tylenolem w firmie Johnson & 

Johnson – to tylko niektóre sytuacje kryzysowe, które rujnują reputacje 

firm na długo. 

Przyczyn przywołanych przypadków trudno doszukiwać w 

globalnym kryzysie finansowym – czasem powstają one na własne 

życzenie, z powodu nagłych nieprzewidzianych wydarzeń lub 

złośliwych działań konkurencji. Dla tych i innych firm, które w 

przyszłości będą miały kryzys, Internet sprawia, że rozwija się on 

znacznie szybciej i ma większy zasięg niż kiedykolwiek wcześniej. 

Komunikacja kryzysowa stoi przed nowym wyzwaniem: czy obecność 

w sieci utrudnia, czy ułatwia kontrolowanie kryzysu? 

Jedno jest pewne, zwykły obywatel został wyposażony w nową 

broń siedząc przed monitorem swojego komputera, może w obronie 

własnych interesów zaatakować nie jedną korporację. Internet zmienił 

reguły gry i komunikacji pomiędzy konsumentem a mediami. Jest 

pierwszym narzędziem, który umożliwia nowy rodzaj interaktywnej 

komunikacji, jest czymś więcej niż tylko kanałem przepływu informacji. 

Dla specjalistów od komunikacji kryzysowej oznacza to jedno - nowe 

wyzwania i możliwości.   

Grono autorów podkreśla zbawienną rolę internetu jako „koła 

ratunkowego” wielu biznesowych kryzysów. Wydaje się, że takie 

stwierdzenie zasługuje na głębsze wyjaśnienie, ponieważ rola, jaką 

odgrywa Internet może być dwojakiego rodzaju.

Z jednej strony Internet funkcjonuje jedynie jako instrument 

komunikacji, który przyspiesza informacyjne koło kryzysowe 

przełamując zasięg geograficzny powstałego zdarzenia. Oznacza to, że 

Internet staje się po prostu dodatkowym kanałem do dyskusji na temat 

wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistym świecie. W takim 

podejściu działanie internetu jest podobne do innych mediów (prasa, 

radio, telewizja) z tą różnicą, że odzwierciedlenie rzeczywistości będzie 

następowało z szybkością porównywalną do rozprzestrzeniania się 

wirusa. W ten sposób internet „nakręca” sytuację kryzysową i nadaje jej 

nowy wymiar, chociaż samo zdarzenie najprawdopodobniej 

wystąpiłoby nawet bez istnienia internetu, ale przebiegałoby w 

wolniejszym tempie. 

Dobrym przykładem (być może pierwszym) sytuacji kryzysowej z 

udziałem internetu był kryzys Intelu w 1994 roku, kiedy firma zmuszona 

była do wymiany procesorów Pentium z powodu usterki odkrytej przez 

profesora matematyki, który podzielił się swoim odkryciem z kolegami 

na specjalistycznym forum w Internecie. 

Dziesięć lat później kolejny przykład wpisu na małym blogu 

http://www.Bike-Forums.net donosił, że w jednym z wysokiej klasy 

rowerów znanej firmy Kryptonite blokady rowerów można otworzyć 

plastikowym wkładem do pióra kulkowego. Wiadomość ta została 

powtórzona na 1,8 miliona blogów w przeciągu tygodnia. Co więcej, na 

YouTube i innych serwisach społecznościowych błyskawicznie pojawiły 

się filmy video z instrukcją, jak najlepiej poradzić sobie z zamkami. Firma 

była zupełnie nieprzygotowana na tempo rozprzestrzeniania się tej 

informacji, a pierwszą odpowiedź umieściła na stronie dopiero po trzech 

dniach, w czasie których próbowała poradzić sobie z setkami telefonów 

od mediów i  rzeszy klientów. W początkowej fazie kryzysu Kryptonite 

nawet ignorowało wpisy w blogosferze zapewniając, że blokady są 

całkowicie bezpieczne. W rezultacie problem kosztował firmę 10 mln 
1dolarów , co stanowiło blisko połowę jej rocznych przychodów o wartości 

25 mln dolarów. 

Z drugiej strony internet może sam w sobie stać się czynnikiem 

sprawczym i „zapalnikiem” kryzysu, który zignorowany lub 

nieodpowiednio potraktowany stanowi duże zagrożenie dla organizacji. 

Dzieje się tak w przypadku kryzysów spowodowanych plotkami, 

pogłoskami, włamaniami do zabezpieczeń internetowych czy tzw. copy-

catów stron internetowych oraz innych form cyber-terroryzmu. Istnienie 

takich możliwości wykorzystania Internetu sprawia, że przyczyna 

problemów wielu firm leży u podnóża aktywności w cyberprzestrzeni. 

Bez sieci powstanie tego typu kryzysów byłoby niemożliwe. 

Dowodem możliwych zagrożeń dla firm ze strony internetu są copy-

caty stron internetowych tak dużych korporacji jak Mercedes-Benz 

( h t t p : / / w w w. m e r c e d e s  p r o b l e m s . c o m ) ,  U n i t e d  A i r l i n e s  

(http://www.untied.com), Intel (http://www.intelsecrets.com), 

M c D o n a l d ' s  ( h t t p : / / w w w . m c s p o t l i g h t . o r g ) ,  F o r d  

( h t t p : / / w w w . f l a m i n g f o r d s . i n f o ) ,  c z y  W a l l  M a r t  

(http://community.livejournal.com/walmartsucks/) oraz wiele innych, 

które mogą nie tylko wzbudzać irytację, ale stać się źródłem poważnych 

problemów firm, ponieważ docierają do setek tysięcy odbiorców na 

całym świecie. 
2Wielu krytyków takich działań  jest zdania, że zmiany 

technologiczne tylko pogłębiają problemy i sytuacje kryzysowe bardziej 

niż kreują nowe formy kryzysów. Oczywiście w wielu sytuacjach trudno 

jest jednoznacznie określić, czy Internet staje się przyjacielem czy 

wrogiem komunikacji kryzysowej. Prawdopodobnie z profesjonalnego 

punktu widzenia oraz skutków, nie robi to dużej różnicy. Niezależnie od 

teoretycznej roli Internetu, specjaliści odpowiedzialni za komunikację 

przedsiębiorstwa muszą brać pod uwagę, że sygnałem ostrzegawczym 

może być pierwsza pogłoska lub plotka na forum dyskusyjnym, 

indywidualnym blogu czy w innej formie wirtualnego świata jak Second 

Life. Takie niebezpieczne informacje „dojrzewając” w sieci w pewnym 

momencie mogą przeniknąć do świata realnego i zostać zauważone przez 

media jako prawdziwe pomnażając w ten sposób negatywne skutki 

powstałej już sytuacji kryzysowej. 

Przedstawione zagrożenia Internetu zwiększają czujność 

przedsiębiorstw w obszarze planowania swoich działań w taki sposób, 

aby zapobiec narodzinom kryzysów powstałych na skutek wrogiego 

1   Patrick, D. (2005), Why There's No Escaping the Blog. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/01/10/8230982/index.htm (3 December 2007).
2   Turnbull, N. (2000), 'Issues and Crisis Management in a Convergent Environment', Journal of Public Affairs, Volume 1, Number 1, pp. 8592.

Internet  w komunikacji kryzysowej
jest „prostym surowcem” łatwym w transporcie, składowaniu, jest 

wreszcie tani, co niezwykle ważne, a co najważniejsze  nie jest 

skomplikowanym źródłem energii .  Każdy bez używania 

skomplikowanych technologii może „napalić w piecu”.

Używanie węgla, jako nośnika energii jest raczej niewyszukane, 

szkodliwe długoterminowo i w efekcie przynosi dużą degradację 

środowiska.  Społeczeństwa jednak znacznie bardziej obawiają się 

wypadków, które mogą wystąpić nagle i bez ostrzeżenia dzisiaj lub za 

chwilę, niż tych, które w długim okresie czasu mogą przynieść dużo 

większe szkody dla zdrowia i środowiska naturalnego. Niewiele ma to 

wspólnego z logiką, ale takie są nasze preferencje.

Podobne są reakcje społeczne na skomplikowane technologie rodem 

z laboratoriów naukowych, które co do zasady działania są 

niezrozumiałe dla ogółu. Brak jest jednocześnie akceptacji społecznej na 

kapitałochłonne inwestycje w długoterminowe badania, których efekt 

może być trudny do przyjęcia przez społeczeństwa pomimo to, że ma im 

zapewnić zaspokojenie podstawowych potrzeb. Jeśli inwestycja w 

skomplikowane metody wydobywcze niesie ze sobą ryzyko lub ma 

zakłócić spokój społeczeństwa dobrobytu,  dlaczego decydować się na jej 

podjęcie? 

Badanie wpływu rozwoju bioenergetyki na produkcje żywności 

zajęło ponad dziesięć lat. Kolejne dziesięć mogą zająć badania nad 

odwróceniem trendu wzrostu cen artykułów żywnościowych 

spowodowany miedzy innymi bioenergetyką i stymulacją rozwoju 

upraw tak, aby żywność była bardziej dostępna dla ubogich społeczności 

bez uszczerbku energetycznego dla społeczeństw zamożnych. Może też 

okazać się, że koszt naprawy szkód spowodowanych nowymi źródłami 

energii jest zbyt duży dla większości społeczeństw. Już w tym miejscu 

rozważań widać, że technologie nie rozwiążą za nas wszystkich 

problemów nawet, jeśli takie są nasze oczekiwania w stosunku do nich.

To oczywiste, że nie mamy na dzisiaj wiedzy i koncepcji 

uwzgledniających ograniczenia wzrostu gospodarczego i powiązanych 

z nim implikacji środowiskowych, a raporty ekspertów i think tanków są 

jedynie kolejną prognozą bez ponoszenia odpowiedzialności za efekt. 

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia w tym 

względzie, alternatywną drogą mogłoby być wycofanie się ze złożonych 

systemów energetycznych, aby ta drogą odzyskać spokój życia w 

prostocie, co jak przypuszczam nie uzyskałoby poklasku społecznego. 

Czy jedyne, co nam pozostaje to utrzymywać status quo w podejściu do 

sił rynkowych, do momentu aż to one na nas wywrą ciśnienie na tyle 

duże, żeby trafić nam do przekonania o słuszności zmiany koncepcji 

energetycznych?

Krzysztof  Szymichowski

Instytut Badań nad Bezpieczeństwem
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producentów ropy, którzy mogą swoją produkcję skierować do 

gospodarek dynamicznie rozwijających się. Spadek popytu w krajach 

OECD, wpływa odrobinę tłumiąco na nieustanny wzrost cen ropy na 

rynkach światowych.

Model funkcjonowania świata XXI wieku jest ściśle powiązany z 

ustawicznym wzrostem gospodarczym, który nieustannie coś musi 

napędzać. Postęp technologiczny skierowany jest na ciągłe zwiększenie 

wydobycia surowców naturalnych, w tym na wydobycie nośników 

energii, bo to miedzy innymi za ich przyczyną utrzymujemy wzrost 

gospodarczy. 

Rozwój technologii, z których korzysta też przemysł wydobywczy 

ropy naftowej wytwarza w nas złudne przekonanie, że zasoby ropy są 

ograniczone tylko poziomem rozwoju technologii wydobycia. 

Zapominamy, że za pomocą technologii nie tworzymy nowych zasobów, 

a jedynie daje nam ona możliwości pozyskania tych zasobów, które 

dotąd były dla nas niedostępne. To przekonanie doprowadza do złudnej 

wiary w technologię i jej nieograniczoną moc sprawczą w zapewnianiu 

nam bezpieczeństwa energetycznego.

Jednym z kluczowych pytań dla gospodarki XXI wieku powinny 

być pytania o przyszłość energetyczną - Co stanie się, gdy kluczowe dla 

gospodarek zasoby staną się niedostępne? W jaki sposób wzrost 

technologiczny może zaspokoić nasze potrzeby wzrostu 

gospodarczego? 

Katastrofy związane z przemysłem energetycznym, które ostatnio 

nas dotknęły,       to związany z pozyskaniem energii pierwotnej rozlew z 

platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej i ten związany z 

produkcją energii wtórnej w Fukushimie     w Japonii. Oba wypadki 

dzieliło kilka miesięcy, ale oba dostarczyły światowej gospodarce 

poważnej lekcji oceny ryzyka. Oba wypadki uświadamiają nam,            

że światowe systemy energetyczne niezależnie od położenia 

geograficznego       oraz sytuacji politycznej znalazły się w 

zaawansowanej fazie złożoności. 

Społeczeństwa, szczególnie te na zachodzie, od dawna korzystają z 

dobrodziejstw rozwiniętych technologii bez większych zakłóceń. 

Katastrofa związana z rozlewem    z platformy BP, zdarzyła się ponad sto 

lat po masowym rozpoczęciu wydobycia ropy naftowej, ale jednocześnie 

sto lat to mniej więcej okres zbliżony do całej historii wydobycia ropy 

naftowej. Reasumując był to pierwszy w tej skali i tak bardzo 

nieprzewidywalny w zakresie skutków wypadek w całej historii 

wydobycia ropy. Dotychczasowa wiedza z zakresu wydobycia ropy, w 

pewnym sensie stanowiła wsparcie dla operacji powstrzymania 

rozlewu. Wiedza ta pozwalała dotąd                na pozyskiwanie ropy 

wydobywanej ze złóż znajdujących się kilka kilometrów poniżej 

powierzchni oceanu za pomocą techniki wiercenia głębinowego. BP 

uchyla się        od ponoszenia całkowitych kosztów czyszczenia skutków 

rozlewu, które szacowane są na 40 mld dolarów. Środki rządowe, 

urządzenia i wyposarzenie dla personelu, które były kierowane do Gulf 

Coast, przypominały operacje wojskowe.

Katastrofa Deepwater Horizon wykazała, że nowoczesne metody 

wydobycia nośników energii, znajdują się często poza możliwościami 

ingerencji operatorów.  Ten dystans pomiędzy technologiami 

wydobycia i technicznymi możliwościami reakcji na rozlewy jest 

ogromny, co skutkuje brakiem fizycznych możliwości powstrzymania 

wycieku.  Dzieje się tak, ponieważ nie istnieje odpowiedni sprzęt 

specjalistyczny do przemieszczenia ludzi i materiałów na tak duże 

głębokości w celu usunięcia przyczyn katastrofy. Całe szczęście dzięki, 

umiejętnościom pracowników BP można było powstrzymać wypływ 

ropy z odwiertu. 

Katastrofa nuklearna w Japonii, wywołana przez podmorskie 

trzęsienie ziemi, odsłoniła słabość Japonii, jako kraju bez 

/Nie/ Wyczerpane zasoby

zrównoważonych dostaw paliw kopalnych mogących zaspokoić 

energetyczny apetyt bazy produkcyjnej tego kraju. Katastrofa  w 

Fukushimie ujawniła niesamowite luki w bezpieczeństwie 

energetycznym Japonii.  Nikt jednak nie wspomniał jak dotąd, że nie 

samo tsunami, które zniszczyło systemy instalacyjne, ale raczej brak 

zasilania pomocniczego zapewniającego funkcję chłodzenia dla 

reaktora, było największym zaniedbaniem. Należy pamiętać,             że to 

właśnie było prawdziwe źródło japońskiego kryzysu, bo doprowadziło               

do niekontrolowanej reakcji atomowej.

Świat zrozumiał, jak duże było uzależnienie Japonii od energii 

jądrowej, która zaspakajała 30% potrzeb energetycznych kraju w 

zakresie energii elektrycznej.     Nic dziwnego, że kraj ten, aby 

zrekompensować braki energetyczne spowodowane tsunami znacząco 

zwiększył import LNG i węgla. Japonia jest jednym z największych 

importerów LNG  i nadal musi importować 80% swojego mixu 

energetycznego, w tym ropy naftowej, także bardzo duże ilości węgla, bo 

jest czwartym największym konsumentem węgla na świecie, za 

Chinami, USA i Indiami. 

Na skutek wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej, po którym 

ogłoszono moratorium na wiercenia przybrzeżne w USA, powstaje 

również nowy zestaw przepisów               i ograniczeń związanych z 

wierceniami w środowisku morskim. Większość z tych ograniczeń ma 

jeden cel - aby podobne wycieki w głębinach morskich można było 

usuwać lub skutecznie im zapobiegać. Wydarzenia zdają się sugerować, 

że wiercenia głębinowe w Zatoce, osiągnęły ilościową wartość 

szczytową. Już wiadomo, że ilość platform w Zatoce Meksykańskiej 

powoli wraca do stanu sprzed rozlewu. Świadczy to o ogromnym 

głodzie ropy na rynku amerykańskim i chęci utrzymania jak największej 

niezależności od importu. 

Globalna reakcja na japońską katastrofę poważnie wpłynęła na 

kilka gospodarek, zwłaszcza tych, które opierają się głównie na energii 

jądrowej. Niemcy ogłosili, że ??ich kraj ma przyspieszyć przejście na 

odnawialne źródła energii, przez co stanie się mniej zależny od energii 

jądrowej. Inne kraje zaostrzyły swoje procedury kontrolne związane z 

bezpieczeństwem elektrowni jądrowych. 

Cechą zasadniczą edukacji typowej dla kultury zachodu, jest 

narracja postępu.    Przykłady postępu technologicznego dostępne w 

kulturze zachodniej, które tak naprawdę przeniosły nas z epoki drewna 

do epoki węgla i wreszcie w wiek ropy, są potwierdzeniem tego, że 

??ludzkość zawsze znajdzie sposób na zaistniałe kłopoty, szczególności, 

znajdzie sposób na rozwój.

Nie ma, więc racji Fukuyama mówiąc o końcu historii, tak jak nie 

mają racji ci, którzy wieszczą koniec energii i roztaczają przed nami wizję 

upadłych cywilizacji po wyeksploatowaniu zasobów ropy lub gazu.

Warto zwrócić uwagę na swoistą symbiozę pomiędzy maszynami, 

które zostały wymyślone w celu wydobycia surowców jak np. silnik 

parowy wykorzystywany w kopalniach węgla kamiennego i na cykl 

życia tych maszyn, które utylizują wydobyte przy ich pomocy zasoby. 

Górnictwo węgla kamiennego spowodowało rozwój maszyn, które 

działają dzięki węglowi, podobnie jak ropa napędza maszyny używane 

do wydobycia ropy. To niesamowicie sugestywny przykład określający 

cykl istnienia. 

Trudno winić ludzi przedsiębiorczych, światłych, z zaawansowaną 

pozycją w biznesie, tworzących nowe technologie, za wiarę, iż to właśnie 

tworzone przez nich technologie zapewnią rozwój cywilizacji i 

bezpieczeństwo energetyczne.          Pomimo tej wiary w dostępność 

surowców powinniśmy spojrzeć wnikliwiej na wydarzenia, takie jak 

Deepwater Horizon i Fukushima, bo one zajmują miejsce szczególne w 

trwającej narracji postępu. 

Obecne wydobycie ropy odbywa się przy użyciu bardzo złożonych 

metod i coraz bardziej skomplikowanych technologii: wierceń 

głębinowych, szczelinowania skał i innych niszowych sposobów na 

pozyskanie nośników energii. Zbliża to te procesy bardziej do poziomu 

zaawansowania technologicznego energetyki nuklearnej i technologii 

Internetu oraz wykorzystywać bardziej tradycyjny scenariusz, 

gdzie Internet po prostu odgrywa rolę nowych mediów lub stanowi 

wsparcie w sytuacji kryzysowej. 

Z jednej strony menedżerowie odpowiedzialni za sporządzanie 

planów i symulacji kryzysowych powinni uwzględniać w swoich 

scenariuszach zagrożenia Internetem takie jak plotki, nieprzychylne 

wpisy na blogach, hacking i inne negatywne skutki oparte na 

działaniach w sieci oraz przygotować właściwe instrukcje i wytyczne, 

jak działać w tych okolicznościach. Podobnie jak w innych sytuacjach 

kryzysowych planując działania, należy to zrobić z dużym 

wyprzedzeniem, ponieważ dysponujemy ograniczonym czasem na 

reakcję w chwili powstania problemu. 

Z drugiej strony plan kryzysowy powinien uwzględniać również 

scenariusz oparty na tradycyjnej roli Internetu w sytuacji problemowej. 

Oznacza to zdefiniowanie i zaplanowanie, w jaki sposób firma będzie 

wykorzystywała Internet do współpracy i wymiany informacji ze 

swoimi interesariuszami. W obu przypadkach członkowie zespołu 

zarządzania kryzysowego powinni zapoznać się z możliwościami 

negatywnych i pozytywnych skutków technologii opartych na 

Internecie oraz zrozumieć dynamikę społeczną w wirtualnym świecie, 

która wymaga większej otwartości i bardziej ludzkiego głosu. 

Współczesny biznes opiera swoją działalność na sieciach 

komputerowych i Internecie w prowadzeniu interesów i 

porozumiewaniu się stając się obiektem coraz większej ilości włamań 

komputerowych i działania wirusów. Jeszcze kilka lat temu włamanie 

do serwerów dużej firmy stanowiłoby spory wyczyn dla hakerów. 

Niestety obecnie zjawisko cyberataków staje się coraz bardziej 

powszechne. Nie tylko firmy komercyjne, ale i instytucje rządowe, 

policja czy wojsko mogą być celem ataku komputerowych włamywaczy, 

którzy dążą do przełamania zabezpieczeń, zdobycia danych czy 

zakłócenia pacy systemu komputerowego. Szczególnie dotyczy to 

większych czy bardziej znanych firm i instytucji, takich jak agendy 

rządowe, banki i instytucje ubezpieczeniowe, firmy komputerowe. 

Włamaniom nie oparły się takie giganty jak Google, Nintendo, 

Lockheed Martin czy CitiBank. Uderzono w medialne imperium 

Ruperta Murdocha  – ofiarą padły witryny tabloidów The Sun i News of 

the Word. Systemy komputerowe amerykańskich sił zbrojnych są 

atakowane dwieście pięćdziesiąt tysięcy razy rocznie. Takie ataki, z 

których wiele jest wykonywanych przez Internet, powodują zniszczenie 

lub przejęcie danych, zablokowanie systemów komputerowych czy 

działania całych sieci komputerowych. Najczęściej jednak wirtualni 

przestępcy włamują się do systemów firm aby wykraść bardzo cenne 

dane i na nich zarobić. Każdy atak jest źródłem poważnych 

konsekwencji finansowych. Dla przykładu włamanie do serwerów Sony 

spowodowało utratę danych ponad 100 mln klientów PlayStation 

Network, internetowej platformy dla użytkowników konsoli do gier 

Playstation 3. W efekcie Sony zmuszone było zablokować dostęp do 

usługi na miesiąc. Na to by wszystko wróciło do normy klienci musieli 

czekać półtora miesiąca, a całe zamieszanie kosztowało firmę 171 mln 

dol. Utraty zaufania klientów nie sposób wycenić.

Jeden z najgłośniejszych w Polsce ataków hakerów miał miejsce w 

połowie 2011 roku w CitiBanku, największego na świecie dostarczyciela 

kart kredytowych, który wydał ich ponad 150 milionów. 

Cyberprzestępcy włamali się do sieci bankowej, w wyniku czego doszło 

do wycieku danych osobowych ponad 200 000 użytkowników (wg. 

danych Reuters). Włamywacze zalogowali się do podserwisu 

Przeciekające serwery 

dostępnego dla posiadaczy kart kredytowych i jedynie podmienili 

w kodzie swój oryginalny numer konta na dowolny inny. Dobudowanie 

do tego skryptu zmieniającego kolejne cyfry i spisujące o powiązanych z 

nimi klientach umożliwiło zgromadzenie potężnej, nielegalnej bazy 

danych. 

Z jednej strony wszystko wskazuje, że  zagrożenia ze strony 

cybernetycznej przestępczości będą narastać, z drugiej jednak - jak 

wynika z raportu Webhosting.pl „Bezpieczeństwo IT w polskich 
3firmach”  –  polskie firmy bagatelizują problem bezpieczeństwa IT. Co 

trzecia polska firma posiadająca do 5 komputerów i co czwarta 

posiadająca większą liczbę stanowisk w ogóle nie planuje inwestycji w 

bezpieczeństwo w przyszłości. Zasada „lepiej zapobiegać niż leczyć” ma 

swoje zastosowanie najbardziej w aspekcie skutków cyberataków. Zdają 

sobie z tego sprawę banki i instytucje finansowe, ponieważ tam straty 

znacznie przewyższają inwestycje i nakłady na odpowiednie 

zabezpieczenie systemów. Bezcenna natomiast staje się utrata reputacji 

firmy oraz długotrwały proces odbudowywania zaufania klientów i jej 

współpracowników.

Potwierdzeniem wejścia w fazę eskalacji włamań internetowych są 

wydarzenia w Polsce, gdzie doszło do zorganizowanego ataku na strony 

internetowe najważniejszych instytucji państwowych i polityków. W 

odróżnieniu do poprzednich przykładów, ich celem nie była kradzież 

informacji, ani tzw. „przejęcie” witryn. Atakującym zależało na 

zablokowaniu dostępu do stron. Z informacji, które zostały 

upublicznione można domniemywać, że atak hakerski był oznaką 
4obywatelskiego protestu przeciwko ACTA . Strona internetowa rządu 

została zaatakowana przez hakerów, przedstawiających się jako "Polish 

underground". Witryna ładowała się, ale zamiast oryginalnych treści, 

pojawiały się inne - wstawione przez osoby, które dokonały cyberataku. 

Z tekstu wpisanego przez hakerów wynikało, że sprzeciwiają się oni 

podpisaniu przez Polskę porozumienia ACTA. Poniżej napisu "Stop 

ACTA" został zamieszczony dwuminutowy, prześmiewczy filmik, 

uruchamiający się po załadowaniu strony. Kolejnym krokiem „polskiej 

wojny internetowej” były włamania do komputerów m.in. wiceministra 

administracji i cyfryzacji oraz premiera rządu. 

Powyższe zdarzenia potwierdzają, że rozwój technologii 

komputerowych pociągnął za sobą równie znaczny wzrost zagrożeń w 

Internecie. Jego zalety, z jednej strony ułatwiające komunikację, 

ułatwiają niestety również różnego rodzaju szkodliwe działania. 

Internet stał się idealną drogą szpiegowania i kradzieży danych. 

Niepokoi fakt, że w Polsce zarówno przedsiębiorstwa, jak również, co 

potwierdzają przytoczone przykłady instytucje publiczne, podchodzą 

do tego tematu w sposób ograniczony. Przypominają sobie o 

zapewnieniu odpowiednich procedur często w momencie zaistnienia 

incydentu utraty danych lub innych ataków. Na tej podstawie wyłania 

się obraz sieci narażonej na różnorodne zagrożenia, przed którymi 

organizacje w sytuacji kryzysowej nie będą w stanie się obronić. W 

rezultacie przełoży się to na realne straty finansowe. Istotnej wagi 

nabiera funkcja edukacyjna, która pozwoli na zrozumienie, że łatwiej i 

taniej zapobiegać incydentom, niż pokrywać ich koszty. Fakt, że 

niechętnie, ale jednak coraz więcej firm ujawnia do wiadomości 

publicznej incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa ich 

danych przyczynia się również do wzrostu świadomości zarówno firm, 

jak i użytkowników w tej dziedzinie. Błędnym założeniem jest fakt, że 

jeśli przez ostatnie 10 lat nic złego się nie stało, to zawsze już będzie 

dobrze. Jedno można prognozować w przyszłości – odsetek firm 

cierpiących z powodu rozmaitych zagrożeń internetowych z roku na rok 

będzie coraz większy. 

3  Na podstawie raportu „Bezpieczeństwo IT w polskich firmach”, styczeń 2011, http://webhosting.pl/.../RaportWebhosting.pl.BezpieczenstwoITwpolskichfirmach.pdf
4   

ACTA  umowa handlowa przygotowana przez Unię Europejską i Światową Organizację Handlu dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi, jest zbiorem regulacji, który ma zapewnić 

“zaciśnienie międzynarodowej współpracy zmierzającej do skuteczniejszego egzekwowania praw własności intelektualnej”. 

 



1  Jedna baryłka to 159 litrów /42 galony/
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Zarządzanie kryzysowe w wirtualnym 
środowisku

Najtrudniejszą próbą dla każdej organizacji jest postawa organizacji 

w obliczu sytuacji kryzysowej. Im większy kryzys, tym na dłużej zapada 

w pamięci opinii publicznej. Tak jak każdy marynarz ćwiczy na 

symulatorze zanim wyruszy w morze, tak organizacja powinna oswajać 

się z ryzykiem i metodami zarządzania sytuacją kryzysową. Przegranych 

i zwycięzców w walce z kryzysem oddziela przygotowanie się do niej. 

Przygotowany wcześniej strategiczny i taktyczny plan komunikacji 

kryzysowej sprawia, że konsekwencje niespodziewanych zdarzeń 

kryzysowych mogą stać się mniej kosztowne i mniej traumatyczne. 

Uczenie się oczekiwać nieoczekiwanego możliwe jest dzięki 

systematycznej identyfikacji problemów i zarządzaniu nimi redukując w 

ten sposób ryzyko zaskoczenia przez kryzys. 
5 6Gonza´lez-Herrero  i Gonza´lez-Herrero and Pratt  zilustrowali 

czterostopniowy model zarządzania kryzysowego w wirtualnym 

środowisku, który nawiązuje do biologicznego systemu przechodzenia 

organizmu przez fazę narodzin, wzrostu, dojrzałości i spadku. Cztery 

etapy modelu obejmują kolejno: zarządzanie problemami, planowanie 

prewencyjne, kryzys i fazę po kryzysie. 

Faza 1. Zarządzanie problemami 
(Issues Management)

W obrębie działań Issues Management organizacja próbuje 

eliminować jakiekolwiek możliwości powstania sytuacji kryzysowej 

poprzez identyfikację i radzenie sobie z problemami w momencie 

pojawiania się ich symptomów, zanim dotrą one do wiadomości 

publicznej. Zarządzanie kryzysowe jest terminem szerszym i często 

wydaje się być błędnie postrzegane jako jednorazowe przedsięwzięcie, 

podczas, gdy w rzeczywistości jest niekończącym się procesem. W wielu 

firmach panuje przekonanie, że poprzez stworzenie procedur 

postępowania w sytuacji kryzysowej są doskonale przygotowane na to, 

aby stawić czoło kryzysowi. Dopiero Issues Management może sprawić, 

że plan kryzysowy nie jest tylko plikiem dokumentów, ale staje się 

„aktywny”. 

Istotną rolę w procesie Issues Management odgrywa stały monitoring 

otoczenia rozumiany jako zbieranie informacji dotyczących audytorium, 

jej reakcji na działalność organizacji oraz opinii publicznej na temat 

Bezpieczeństwo energetyczne dotyczy nas wszystkich: 

konsumentów, producentów energii, inwestorów i polityków. Od 

identyfikacji długoterminowych trendów, ewolucji systemów 

energetycznych, rozwoju technologii związanych z pozyskaniem 

energii i tworzeniu alternatyw energetycznych, zależy kształt i poziom 

życia społeczeństw. Przed światowym sektorem energetycznym stoją 

wyzwania związane z zapewnieniem miliardom ludzi stałych dostaw 

energii, w sposób zrównoważony, po akceptowalnych cenach.

Amerykańska International Energy Agency w publikacji „World 

Energy Outlook”, zakłada, że skala i zakres wyzwań stojących przed 

sektorem energii, w tym przed sektorem surowcowym są olbrzymie, a 

społeczeństwa w skali globalnej muszą stawić im czoła. Recesja ostatnich 

lat chwilowo zahamowała rosnące zużycie paliw kopalnych w 

niektórych regionach świata. Jednak globalnie zużycie energii 

nieustannie rośnie. 

W scenariuszu referencyjnym uwzględniającym podział na 

poszczególne kategorie energetyczne, IEA prognozuje, że do roku 2030 

popyt na energię pierwotną wzrastać będzie rocznie o 1,5%. Łącznie 

stanowi to w ciągu najbliższych 20 lat wzrost o 30%, a głównym 

motorem wzrostu popytu są niezwykle szybko rozwijające się 

gospodarki Azji i Bliskiego Wschodu.

Energia jest zmagazynowana w źródle energii. Pierwotne źródło 

energii to takie, które możemy brać bezpośrednio z natury. Jest nim na 

przykład węgiel, ropa, gaz, czy promienie słoneczne. Wytworzona z nich 

energia np. cieplna lub elektryczna jest energią wtórną, a jej ilość 

wytworzona z jednostki energii pierwotnej zależna jest od wielu 

czynników, miedzy innymi od sprawności urządzeń wydobywczych, 

źródła energii, urządzeń używanych do jej transportu oraz tych, w 

których jest wytwarzana energia wtórna.

Paliwa kopalne od wielu lat pozostają dominującym źródłem 

energii pierwotnej i to właśnie one stanowią ponad 1/3 całkowitego 

wzrostu zużycia energii w prognozach do 2030 r.

W prognozach energetycznych najbardziej wzrasta zużycie węgla, 

a w dalszej kolejności gazu ziemnego i ropy naftowej. Pomimo 

ogromnego wzrostu zainteresowania węglem, to ropa naftowa 

pozostanie dominującym paliwem w 2030 r. Jej udział w ogólnym 

bilansie energetycznym spada, co prawda z obecnych, 34% do 30%, ale w 

kategoriach ilościowych pozostałe źródła energii nie zagrażają jej pozycji 

rynkowej.

Zgodnie z tym scenariuszem wydobycie konwencjonalnej ropy 

naftowej w krajach spoza OPEC, osiągnęło swój szczyt już w roku 2010, 

co oznaczałoby, że kraje nienależące do OPEC są już po tzw. oil peak, 

czyli przekroczyły już swój szczyt wydobycia. Prognoza IEA zakłada, że 

większość pozostałego wydobycia będzie musiała  pochodzić z krajów 

należących do OPEC.

Scenariusze konstruowane przez instytucje i ekspertów 

energetycznych są jedynie narzędziem służącym do identyfikacji 

Energia w magazynie

problemów związanych z nadchodzącymi zmianami. Umożliwiają 

planowanie interakcji z pojawiającymi się możliwościami.     Nie są 

wróżbą, przepowiednią ani wyrocznią. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 

system energetyczny za sto lat będzie się bardzo różnił od dzisiejszego, 

chcielibyśmy jednak znać naszą energetyczną przyszłość dokładniej, 

aby móc się lepiej przygotować na zbliżające się zmiany. Scenariusze 

energetyczne przedstawiają przyszłość opartą o dane dotyczące tempa i 

kształtu zmian w oparciu miedzy innymi o założenia demograficzne, 

geopolityczne, ekologiczne i technologiczne. Umożliwiają nam 

odpowiedzialne i czynne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłości 

energetycznej świata.

Wzrost zaludnienia, rozwój przemysłu, a co za tym idzie 

zamożności krajów i obywateli należą do najważniejszych czynników 

kształtujących popyt na energię. Dane demograficzne wskazują, że 

ludność świata do 2030 r. osiągnie liczbę bliską 8 miliardom, a do 2050 r.  

przekroczy 9 miliardów. Z tej liczby zaledwie około 1,3 miliarda to 

obywatele krajów dzisiaj zaliczanych do wysoko rozwiniętych. Z tego 

już widać, że za spodziewany wzrost zapotrzebowania na energię 

najbardziej odpowiedzialne będą kraje „Nowego Świata”, których 

gospodarki dzisiaj bardzo szybko się rozwijają, a wśród nich przede 

wszystkim Chiny, Indie i Brazylia.

„Stary Świat”, czyli Stany Zjednoczone, Europa i były azjatycki 

tygrys Japonia, wykazuje od kilku lat spadek zainteresowania ropą 

naftową. W tych właśnie krajach zapotrzebowanie na ropę w styczniu 

2012 spadło do 37,7 mln baryłek dziennie podczas gdy zapotrzebowanie 

„Nowego Świata” osiągnęło kolejny rekord popytu sięgający 51,4 
1miliarda baryłek dziennie (bbl/d) .

To właśnie na „Nowy Świat” zwróciły się oczy producentów ropy 

naftowej. Tamci klienci zapewniają stały odbiór zarówno surowej ropy 

jak i produktów ropopochodnych na najbliższe lata. Z myślą o tamtych 

rynkach warto robić inwestycje infrastrukturalne zapewniające zwrot 

zainwestowanych środków.

Według prognoz zarówno IEA, jak i koncernów naftowych, 

pomimo ogromnego wysiłku technologicznego i inwestycji 

finansowych w produkcję ropy naftowej, wydobycie ze znanych i 

aktualnie eksploatowanych złóż będzie gwałtownie spadać. Zakładając 

rozwój wydobycia z już odkrytych złóż oraz intensywne poszukiwania i 

eksplorację nowych zasobów ropy konwencjonalnej, mamy szansę na 

utrzymanie produkcji ropy na dzisiejszym poziomie lub nieznaczny 

wzrost, jeśli wliczymy do wydobycia ropy NGL (Natural Gas Liquids). 

Dopiero po wliczeniu do ogólnego wydobycia ropy ze złóż 

niekonwencjonalnych, jak np. piaski bitumiczne lub łupki możemy do 

roku 2035 osiągnąć wzrost wydobycia z dzisiejszych 88 mln bbl/d do 

poziomu 96 mln bbl/d.

W najbliższych latach produkcja łatwo dostępnej i taniej w 

wydobyciu ropy naftowej nie zaspokoi naszych potrzeb. Śmiało można 

powtórzyć po raz tysięczny, że epoka taniej ropy, a co za tym idzie tanich 

paliw dla transportu skończyła się. Chcąc zapewnić tani transport 

musimy pomyśleć o innym źródle napędu.

Działania mające na celu ograniczenie emisji CO2, a co za tym idzie 

spadek zużycia ropy, doskonale wpisują się w sytuację na rynku kcję 

Powrót do energii pierwotnej

5  
Gonza´lez-Herrero, A. (1994), A Model in Crisis Communications Management. Master's Thesis, University Microfilms International, Michigan.

6  Gonza´lez-Herrero, A. and Pratt, C. (1995), 'How to Manage a Crisis Before  or Whenever  It Hits', Public Relations Quarterly, Volume 40, Number 1, pp. 2529.
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Rysunek 1. Model zarządzania kryzysowego w wirtualnym środowisku

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Gonza´lez-Herrero i S. Smith: Crisis Communications Management on the Web: How Internet-Based Technologies are 

Changing the Way Public Relations Professionals Handle Business Crises, Journal of Contingencies and Crisis Management, Volume 16 Number 3 September 2008.  



7 szczegóły: http://www.pomorskie.eu/pl/drg/energetyka/ppte)
8 http://www.grupaenerga.pl/klienci_indywidualni/informacje.xml?id=3395
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kwestii ważnych dla organizacji. Poprzez takie strukturalizowane 

działania jak analiza zawartości mediów i badania fokusowe 

interesariuszy, a także poprzez bardziej nieformalne metody, takie jak 

kształtowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, 

którzy zajmują się daną dziedziną, praktycy mogą identyfikować 

rodzące się zjawiska i pomagać organizacji dostosowywać się do 

trendów społecznych pojawiających się w jej wewnętrznym i 

zewnętrznym otoczeniu, zanim przerodzą się one w sytuację kryzysową.  

Sytuacje kryzysowe w 90% przypadków wynikają bezpośrednio z 

dotychczasowej działalności firmy. Dlatego jednym z najważniejszych 

elementów przygotowania firmy do zarządzania sytuacją kryzysową 

jest zdolność przewidzenia i analizy możliwych trudnych okoliczności, 

na podstawie doświadczeń firmy i jej pracowników w kontekście 

bieżącej sytuacji na rynku. Na sytuację bieżącą składają się oficjalne 

działania administracji państwowej, otoczenie biznesowe firmy, trudne 

do zdefiniowania trendy lokalne i globalne zachowania konsumenckie. 

Charakterystyczne działania, jakie powinny być podejmowane w 

tej fazie obejmują:

1. Podział zasobów  osobowe i materialne do zadań zarządzania 

problemami. Rozważenie współpracy z zewnętrzną agencją lub 

doradztwo, które może być pomocne.

2. Stworzenie sprawnego systemu ostrzegania online, który 

obejmuje monitorowanie stron  internetowych, blogów, grup 

dyskusyjnych itd. 

3. Przeprowadzenie szkolenia zespołu. Zaznajomienie ich z 

powstawaniem nowych narzędzi w wirtualnym świecie.

4. Naszkicowanie pełnej mapy wpływu czynników online 

możliwych obaw lub niepokoju.

5. Ustawienie kolejności priorytetowych problemów na 

podstawie prawdopodobieństwa ich wystąpienia i jego potencjalnego 

wpływu na organizację.

6. Rozważenie zainicjowania korporacyjnego bloga w celu 

zaangażowania społeczności internetowej na długo przed wystąpieniem 

sytuacji kryzysowej. 

7. Myślenie globalnie. Wszelkie lokalne małe problemy można 

obecnie łatwo przekształcić na skalę regionalną lub globalną. 

8. Opracowanie wytycznych dotyczących podejścia, tonu oraz 

języka, który jest odpowiedni do prowadzenia dialogu w dynamicznym 

środowisku internetowym. Będzie to zupełnie inna forma komunikacji 

od bardziej formalnego i zdystansowanego tonu i języka w tradycyjnej 

komunikacji firmy.     

Faza planowania prewencyjnego łączy monitorowanie online z fazą 

zarządzania problemami oraz dodaje nowy element - zapobieganie. W 

poprzedniej fazie, problemy zostały zidentyfikowane a zadaniem 

podejmowanych działań było takie wpływanie na rozwój problemów 

aby zminimalizować ich rozwój lub całkowicie je wyeliminować. W fazie 

planowanie prewencyjnego, organizacja powinna przygotować się do 

możliwej sytuacji kryzysowej i przygotować plan możliwych 

scenariuszy. Wymaga to nie tylko monitorowania środowiska w 

poszukiwaniu znaków ostrzegawczych, ale także przygotowania się do 

ewentualnego negatywnego wpływu zidentyfikowanych uprzednio 

zagrożeń. 

Innymi słowy, na tym etapie organizacja powinna zadać sobie 

Faza 2. Planowanie prewencyjne 

pytanie: co możemy aktywnie zrobić wyprzedzając ewentualny 

kryzys? Jak możemy wykorzystać technologie oparte na Internecie, aby 

pomóc zminimalizować potencjalne negatywne konsekwencje 

zagrożenia?

Chociaż korzyści z Internetu jako źródła informacji w czasie 

kryzysu wydają się oczywiste, to nie należy zapominać o „potrzebach 

udziałowców”. Organizacje muszą same ocenić, jacy interesariusze 

firmy powinni włączyć się do dialogu internetowego w czasie kryzysu i 

zapewnić sobie ich udział. Nie należy zapominać o grupach, dla których 

Internet nie jest głównym kanałem informacyjnym a tradycyjne formy 

komunikacji mogą być bardziej odpowiednie i skuteczne. Aspekt 

zróżnicowania powinien być wzięty pod uwagę analizując również 

zasoby firmy. Planowanie zarządzania kryzysowego uwzględnia nie 

tylko zasoby finansowe i osobowe niezbędne do planu kryzysowego, ale 

również zasoby – i ich dostępność  do realizacji – tego planu odnosząc się 

w szczególności do zasobów internetowych. 

Podczas fazy planowania prewencyjnego firma powinna: 

1. Rozważyć opracowanie instrukcji postępowania w kryzysie, 

która ułatwia ciągłą aktualizację i stały dostęp, oferuje możliwość 

dołączenia linków do wielu źródeł informacji i baz danych oraz 

dystrybucję poprzez pocztę e-mail.

2. Aktualizować listy e-mailingowe i bazy danych kontaktów.

3. Sprawdzać, czy regularny monitoring mediów jest 

wystarczająco szybki, aby podążać za kryzysem, głównie w mediach 

opartych na technologiach internetowych.

4. Rejestrować wszystkie możliwe nazwy domen łącznie z tymi, 

które mają negatywne konotacje, aby zapobiec rejestracji i użycia przez 

niechcianych użytkowników.

5. Zaprojektować wytyczne do szybkiego reagowania na plotki 

internetowe.

6. Rozważyć stworzenie extranetu, wiki lub team-room, który 

mógłby być wykorzystany przez członków zespołu zarządzania 

kryzysowego w celu wymiany wewnętrznych informacji związanych z 

przebiegiem kryzysu, jak również zawierałby przewodniki, wytyczne, 

plany, doniesienia prasowe, oświadczenia, informacje o kontaktach itd.

7. Opracować wytyczne do korzystania z intranetu firmy dla 

pracowników, tak aby zapewnić sprawny przepływ informacji 

wewnątrz firmy. 

8. Utworzyć ukryte lub „ciemne” strony internetowe, które 

mogą być wykorzystane zewnętrznie w przypadku kryzysu do 

aktualizacji okoliczności i przebiegu kryzysu.

9. Przygotować linki, które zostaną wykorzystane na stronie 

internetowej firmy umożliwiając odwiedzającym dostęp do innych 

odpowiednich stron, dodatkowych informacji i przydatnych źródeł.  

10. Zidentyfikować odpowiednie organizacje i osoby (np. 

niektórzy blogerzy), którzy mogą działać jako sojusznicy i pomogą 

zapewnić zrównoważony pogląd w przypadku negatywnej debaty 

użytkowników. Zaangażować się w budowanie relacji z nimi z 

wyprzedzeniem. 

11. Dołączyć do zespołu kryzysowego eksperta technologii 

internetowych lub specjalistę z obszaru social media.

12. Ocenić wewnętrzne umiejętności firmy w obszarze tworzenia 

grafiki, video i plików audio, które mogłyby być szybko 

rozpowszechniane online czy tworzenia prostych obrazów cyfrowych 

lub bardziej rozbudowanych podcastów. Zaopatrzyć się w niezbędny 

sprzęt lub rozważyć outsourcing tych usług. 

obywateli! Jak silny jest wpływ /i obawa/ a co za tym idzie 

skuteczność w blokowaniu tego typu inwestycji, pokazał spór wokół 

mającej powstać spalarni śmieci w Wiślince /niedaleko Gdańska/. 

Mieszkańcy w obawie o swoje zdrowie swoimi protestami doprowadzili 

do zmiany lokalizacji inwestycji, która została przeniesiona do Szadółek 

„mniejszym ryzyku”. Budowa spalarni musi być więc 

szczegółowo zaplanowana i to nie tylko ze względu na mieszkańców 

czy środowisko ale również ze względu na ogromny koszt inwestycji 

oscylujący w granicach 600 mln złotych. 

       

Izabela Straczewska

Akademia Morska w Gdyni
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wystarczający pozostanie obecny PR firmy, czy konieczne jest 

wynajęcie oddzielnej firmy PR lub partnera, który specjalizuje się w PR 

online. 

14. Przetestować online swojego plan kryzysowy.

Faza kryzysu obejmuje wszystkie działania, które organizacja musi 

wdrożyć, gdy sytuacja ma już miejsce. Wiele z tych działań powinno być 

wprowadzone z wyprzedzeniem już na etapie planowania 

prewencyjnego. Niektóre z podstaw zarządzania kryzysowego nie 

uległy zmianie pomimo wprowadzenia nowych technologii oraz 

pojawienia się internetowych platform internetowych takich jak grupy 

dyskusyjne czy blogi. Pomimo ogromnych zmian, jakie wniosły media 

internetowe w zarządzaniu kryzysowym, niezmienna pozostaje rola 

tradycyjnych mediów. Widać to na przykładzie wspomnianej firmy 

Kryptonie, gdzie liczba osób czytających o firmie bloga wzrosła z 550 000 

do 1 800 000 w ciągu trzech dni po publikacji historii w New York Times. 

Radykalna zmiana, jaką obserwujemy, to szybkość i rodzaj reakcji, 

której oczekuje społeczeństwo oraz dostępne narzędzia komunikacji. 

Reakcja organizacji musi być natychmiastowa, jeśli nie chce stracić 

kontroli nad informacjami, które mogą napływać z innych źródeł oraz 

kiedy nie che być postrzegana jako firma informacyjnie nieokreślona lub 
7niekompetentna. Według Taylor'a i Perry'ego  brak reakcji online staje się 

synonimem – „bez komentarza”. 

Internet otwiera nowe możliwości i sposoby radzenia sobie z 

kryzysem. Dwukierunkowa komunikacja interaktywna, wykorzystanie 

linków internetowych, monitorowanie w czasie rzeczywistym, oraz 

wykorzystanie cyfrowych plików video i audio zostało zidentyfikowane 

jako cztery nowe techniki taktyki medialne z wyjątkowymi cechami 

komunikacji online. 

Działania, jakie powinna realizować organizacja w fazie kryzysu 

obejmują: 

1. Zapewnienie monitoringu głównym mediów i działalności 

online pod kątem świadomości powstałego kryzysu oraz otrzymywanie 

elektronicznych raportów wszystkich wyników.

2. Użycie wyszukiwarki optymalizacyjnej do pozycjonowania 

strony internetowej firmy jako pierwszej w wynikach wyszukiwania.

3. Umieszczenie oddzielnego linku do informacji o sytuacji 

kryzysowej wykorzystując przygotowane wcześniej „ukryte” strony na 

stronie głównej firmy tak szybko jak to możliwe. 

4. Zamieszczenie linków do adnotacji podmiotów lub ich witryn 

internetowych, którzy pozytywnie odnieśli się do powstałego kryzysu.

5. Wykorzystanie Internetu do zamieszczenia dalszych 

informacji, szczegółów sprawy bądź instrukcji dla konsumentów (np. w 

przypadku wycofania produktu). 

6. Wprowadzenie interaktywnych narzędzi, takich jak mini-

badania w celu rozpoznania percepcji odbiorców zawierające pytania 

lub komentarze typu: „jaka jest twoja opinia?”, „cenna będzie dla nas 

twoja ocena”, należy wziąć pod uwagę, że przesyłane wiadomości i 

opinie będą wymagały odpowiedzi i reakcji ze strony firmy.

7. Rozważenie, jakie narzędzia powinny być wykorzystane do 

prowadzenia dialogu, często delikatność sytuacji wymaga zawieszenia 

pewnych działań lub zachowania pełnej anonimowości. 

8. Zapewnienie udziału najwyższych władz firmy w 

oświadczeniach i wystąpieniach online.

Faza 3. Kryzys

7  Taylor, M. and Perry, D. (2005), 'Diffusion of Traditional and New Media Tactics in Crisis Communication', Public Relations Review, Volume 31, s. 209217. 

Istnieją grupy w społeczeństwie, dla których tradycyjne media 

wiążą się z większą wiarygodnością w stosunku do informacji online. 

Po najbardziej ostrej fazie  kryzysu  nadal istnieje wiele działań, 

których organizacja nie może pominąć. Zadania przed jakimi stoi osoba 

odpowiedzialna za komunikację firmy obejmują:

1. Kontynuację śledzenia możliwych źródeł problemów 

poprzez monitoring blogów, media online w ciągu najbliższego 

miesiąca, a nawet stale.

2. Podziękowanie tym, którzy pomogli firmie podczas kryzysu. 

Z internetowego punktu widzenia, może to być „dziękuję” 

wiadomością e-mail lub komunikat na stronie internetowej firmy.

3. Aktualizację online newsroom swojej korporacji.

4. Zdefiniowanie strategii i taktyki działań odbudowy 

wizerunku firmy: od głębokiej analizy zawartości Internetu i zdania 

liderów opinii do internetowych czatów z najbardziej aktywnymi 

blogerami. 

5. Ocenę, co się stało i jak organizacja zareagowała, czy 

zastosowano plan kryzysowy i jakie inne środki online należy 

dostosować w przyszłości.

Internet wprowadził także nowe spojrzenie na długotrwałe skutki 

kryzysu. Obecnie firmy muszą zaakceptować, że nie jest możliwe 

wyeliminowanie negatywnego rozgłosu bez udziału Internetu, nawet 

jeśli kryzys się skończy. Sieć utrwala złe wieści. To już nie jest 

jednodniowa historia, o której na drugi dzień niewielu pamiętało w 

mediach tradycyjnych. Internetowe strony video jak np. You Tube 

udostępniają wprowadzony materiał, jak w przypadku wspomnianego 

zamka w rowerach Kryptonite, który można oglądać znowu i znowu.

Niemniej jednak firmy „po kryzysie” wyraźnie pokazują, że wiele 

nauczyły się na własnych błędach i zmieniły swoją strategię 

komunikacji, a ich kultura organizacyjna staje się silniejsza, aby 

zapobiec przyszłym nieoczekiwanym zdarzeniom. 

Kiedy Shell bezskutecznie próbował zatopić platformę ropy Brent 

Spar w 1995 roku, na skutek negatywnych ocen mediów 

międzynarodowych przyznał się publicznie do błędu i dostosował 

swoją kulturę wewnętrzną silniej do potrzeb komunikacji 

korporacyjnej. Dwa lata po kryzysie, firma wprowadziła niezależną 

przestrzeń w Internecie TellShell, która pozwala prowadzić całkowicie 

przejrzystą komunikację z otoczeniem.  

Zarządzanie kryzysowe online nie jest tak proste jak projektowanie 

miłych internetowych serwisów informacyjnych czy wysyłanie e-maili 

do dziennikarzy zamiast faksów. Jak ukazuje artykuł, jest znacznie 

bardziej skomplikowane i wiąże się z istotną zmianą mentalności 

zarówno w samych środkach przekazu jak i zarządzania nimi. 

Komunikacja kryzysowa nigdy wcześniej nie była tak ważna jak dzisiaj, 

bo nigdy wcześniej nie było tak dużo informacji dostępnej dla tak wielu 

ludzi na dotyk przycisku. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak dużej 

mocy do dzielenia się swoimi opiniami o tak dużym zasięgu jak teraz 

dzięki takim narzędziom jak blogi i sieci społecznościowe. 

Złożoność otoczenia, w jakim przyszło funkcjonować wielu 

Faza 4. Po kryzysie  

Podsumowanie

emitowanych do atmosfery a wytwarzanych w procesie spalania. 

Polskie prawo również ma szereg instrumentów regulujących kwestie 

prawidłowego funkcjonowania spalarni. Należą do nich głównie:

Ustawa o odpadach / Dz. U. z 2010 nr 185 poz. 1243/

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 

150/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. w 

sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych/ Dz. U. z 2001 r. Nr 22, 

poz. 251/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. 

w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego 

przekształcania odpadów / Dz. U. z 2002 r. nr 37 poz. 339/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w 

sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z 

procesów technologicznych i operacji technicznych /Dz. U. z 2001 r. Nr 

87, poz. 957/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami / Dz. U. z 

2007 r. nr 247 poz. 1841/

Powyższe Ustawy i Rozporządzenia regulują m.in. wymagania 

odnośnie ochrony środowiska, zasad postępowania z odpadami w 

sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, a w szczególności 

zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości 

oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, pośrednio poprzez 

określanie dopuszczalnych do wprowadzania do atmosfery ilości i 

rodzajów substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i 

operacji technicznych.

Czego mogą się więc obawiać mieszkańcy a co jawi się jako 

świetlana przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń w dobie 

ekoinnowacji?  Z pewnością wśród wad należy wymienić hałas maszyn i 

pojazdów, odór składowanych odpadów czy narażenie na wdychanie 

pyłów i gazów przekładające się na możliwe kłopoty ze zdrowiem. Także 

środowisko naturalne narażone jest na niekorzystny wpływ spalarni 

·
·

·

·

·

·

Odpady pod kontrolą

spowodowany powstawaniem dioksyn i tlenków metali ciężkich, 

emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, powstawaniem ścieków i 

odpadów stałych oraz możliwością zasolenia wód gruntowych na 

skutek z łego składowania  skoncentrowanych odpadów 

nieorganicznych pozostałych w procesie spalania. Nieco mniej 

szkodliwe oddziaływanie wyraża się poprzez zmianę krajobrazu, zajętą 

powierzchnię terenu czy też znaczne koszty eksploatacyjne i 

inwestycyjne /najwyższy ze wszystkich metod unieszkodliwiania 

komunalnych odpadów/. 

Na pocieszenie należy jednak wspomnieć o niewątpliwych zaletach 

spalarni. Dla mieszkańców to przede wszystkim powstawanie tańszej 

energii cieplnej / przetwarzanej na energię elektryczną/, zmniejszenie 

zapotrzebowania na wywóz śmieci i likwidacja problemów 

higienicznych /pozostałości po spalaniu nie ulegają biologicznemu 

rozkładowi/. Także osoby, którym nie obca jest troska o środowisko 

naturalne mogą zauważyć, że funkcjonowanie spalarni to mniejsza ilość 

wysypisk  legalnych i  „dzikich”  zagraża jących wodom 

powierzchniowym i podziemnym, oszczędzanie surowców 

naturalnych, najbardziej radykalne unieszkodliwienie odpadów 

/całkowita dezynfekcja/a także, co równie ważne, niewielka 

powierzchnia terenu pod inwestycję /mniejsza niż w przypadku 

tradycyjnych wysypisk/ stąd możliwość lokalizacji bliżej centrów, a co za 

tym idzie mniejsze koszty na transport i mniejsza ingerencja w krajobraz 

naturalny. Wśród zalet należy wspomnieć także o prostocie i szybkości 

całego procesu, znaczącym zmniejszeniu ilości odpadów kierowanych 

na składowiska, ogromnej redukcji objętości odpadów i ich masy. 

Ponadto żużel i popioły mają zastosowanie w branży budowlanej, a 

także jako materiał do konstrukcji tam i wałów, co w obecnej sytuacji, gdy 

tak często słyszy się o wielu lokalnych podtopieniach nabiera 

szczególnego wymiaru.

W Polsce funkcjonuje tylko jedna duża spalarnia śmieci 

komunalnych w Warszawie, resztę stanowią przyszpitalne spalarnie 

medyczne oraz małe instalacje do utylizacji odpadów przemysłowych. 

Planuje się wybudowanie kolejnych, jednak po szczegółowych 

analizach, w których kluczowym czynnikiem  oprócz lokalizacji czy 

wyspecjalizowanych technologii  jest zgoda i przyzwolenie 

społeczeństwa.  Czy owe plany dojdą do skutku  wszystko w rękach mi 

Obrazowy schemat funkcjonowania spalarni /opracowanie własne/



1930

Ewolucja technologii spalania odpadów.

a) systemy rusztowe rozwiązane już po wojnie,

b) jednostkowe obciążenie nie przekraczające 8 Mg/h,

c) paleniska wyposażone w dodatkowe urządzenia umożliwiające spalanie 

odpadów o Qw= 2090 kJ/kg,

d) wykorzystanie ciepła ma znaczenie drugorzędne, a zatem nie zawsze 

instaluje się nad paleniskiem część kotłową,

e) urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych są względnie proste, a 

stopień ich oczyszczania niezbyt wysoki,

f) obiekty mają niski stopień automatyzacji, a regulacja procesu 

I nadzór odbywają się ze stanowisk rozproszonych,

g) ostatecznie zrezygnowano z pracy ręcznej zarówno przy palenisku, jak i 

przy odpadach

(1950-1965)

(1965-1972)

(1972 - .......)

a) ruszty nowych typów, specjalnie przystosowanych do spalania śmieci,

b) intensyfikacja wykorzystania ciepła na początku okresu, położenie dużego 

nacisku na podstawy termodynamiczne, ale z negatywnymi skutkami korozji 

powierzchni grzejnych,

c) rozwój automatyki rusztu i odżużlania, oczyszczania powierzchni grzejnej i 

całego traktu powietrze  gazy odlotowe,

d) dostosowanie konstrukcji pieca do wyższych wartości opałowych paliwa; 

zmniejszenie kosztów budowy palników zapłonowych i podtrzymujących 

palenie, podgrzewanie powietrza procesowego,

e) poprawa działania filtrów gazów odlotowych, a przez to lepsza ochrona 

środowiska,

f) coraz  częstsze stosowanie kotłów promieniowych tuż nad paleniskiem,

g) zwiększenie centralizacji obsługi, nadzoru i regulacji,

h) rozwój peryferyjnych urządzeń dodatkowych (rozdrabnianie odpadów 

tarasujących, segregacja żużla, odzysk metali żelaznych itp..).

a)  przemywanie gazów odlotowych głównie w celu zmniejszenia emisji HC1 i 

HF,

b) lepsze wykorzystanie ciepła odlotowego przez stosowanie rozwiązań 

uniemożliwiających korozje po stronic spalin,

c) dostosowanie kształtu paleniska do wysokich wartości opałowych przez 

chłodzenie ścian bocznych powietrzem; duży dodatek powietrza wtórnego, 

co zapobiega spiekaniu żużla,

d) dalsza automatyzacja i centralizacja nadzoru, w tym również urządzeń 

peryferyjnych,

Źródło: Opracowanie na podstawie  GREENWORLD  serwis informacji ekologicznej http://www.greenworld.serwus.pl [2012-05-30]

współczesnym firmom niesie ze sobą wiele zagrożeń i 

niebezpieczeństw, są też duże trudności w prognozowaniu rozwoju 

sytuacji, hierarchizacji potrzeb społecznych, dysponowaniu 

ograniczonymi środkami. Wymagana jest duża rozwaga i przezorność 

połączona ze zdecydowaniem i konsekwencją.

Uczestnicy komunikacji wirtualnej domagają się natychmiastowej 

reakcji, przejrzystości i autentyczności od firm, nie otrzymując tego w 

zamian są bardziej podatni do „ataku”. W rezultacie, podejście firm do 

komunikacji kryzysowej musi zmienić się radykalnie. Istotną 

wiadomością dla firm jest fakt, że te same narzędzia mogą pomóc im 

przezwyciężyć kryzys jak również jeszcze bardziej je pogrążyć. 

Praktyka uczy, że obronną ręką wychodzą z kryzysu te organizacje, 

które nie tylko potrafią uporać się z rozwiązaniem problemu, ale przede 

wszystkim umieją skutecznie komunikować się z otoczeniem, w tym z 

mediami i opinią publiczną. Dobra komunikacja w kryzysie to szansa 

wykazania się hartem ducha, determinacją i odpornością na wszelkie 

wyzwania losu. 

 

dr inz. Monika Zajkowska

Rektor, Wyzsza Hanzeatycka Szkola Zarzadzania
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Spalarnie  „palący” problem w dobie 
ekoinnowacji

Odpady w spalarni

Jak ważny jest dziś problem utylizacji odpadów nie trzeba już 

nikogo przekonywać. Beztroski styl życia obywateli jak i często niska 

świadomość ekologiczna przedsiębiorstw przekładają się na ciągły 

wzrost różnego typu odpadów. Szacuje się, że średnio w Polsce  jeden 
1mieszkaniec produkuje od 200 do 350 kilogramów odpadów na rok . Co 

gorsze w ciągu ostatnich dziesięciu lat poziom ten zwiększył się 

dwukrotnie co obrazuje skalę problemu. Nie wystarczy zatem samo 

uświadamianie społeczeństwa poprzez różnego typu szkolenia w 

zakładach pracy, programy informacyjne w telewizji, edukację w szkole 

itp. Konieczne staje się skuteczne pozbywanie się rosnących „gór” 

śmieci. Dla przeciętnego obywatela pod ową potoczną nazwą  - „śmieci” 

- kryje się jedynie tylko to, z czym ma do czynienia na co dzień we 

własnym domu a i to zazwyczaj wiąże się jedynie z dylematem, jak 

szybko i tanio pozbyć się „kłopotu”. 

Odpowiedzią na to są powstające coraz liczniej spalarnie odpadów 

odpowiedzialne za unieszkodliwianie zarówno odpadów komunalnych 

i przemysłowych jak i tych niebezpiecznych dla środowiska. Ich budowa 

niejednokrotnie wzbudza kontrowersje społeczne manifestujące się 

różnego typu protestami, petycjami do władz lokalnych, sporami wśród 

mieszkańców  podczas gdy merytoryczna wiedza na ten temat bardzo 

często jest znikoma i opiera się raczej na tym co, kto i gdzie usłyszał na ten 

temat. Czy słusznie? Czy jest się czego obawiać i z jakich przyczyn? Żeby 

odpowiedzieć na te pytania i wyrobić sobie własną opinię należy 

przyjrzeć się temu, co tak naprawdę „dzieje się” w spalarni. 

Tego typu inwestycje nie są wynalazkiem naszych czasów. Pierwsze 

spalarnie zaczęły pojawiać się już w XIX techniczne zaawansowanie nie 

mogą być porównywane z nowoczesnym spalarniami XXI wieku, gdzie 

stosuje się super nowoczesne ekotechnologie, które ograniczają do 

minimum wszelkie możliwe niedogodności i efekty uboczne 

funkcjonowania spalarni. Ewolucję jaką przez stulecia przeszły spalarnie 

obrazuje tabela (s.19). 

Jak sama nazwa wskazuje w spalarni odbywa się proces 

termicznego przekształcania /spalania/ odpadów. Stąd zamiennie 

bardzo często używa się zamiast budzącej kontrowersje nazwy spalarnia  

nieco bardziej zawoalowaną - termiczna utylizacja odpadów. Wśród 

różnych technologii dzięki którym zachodzi ów proces można wyróżnić: 

pirolizę i dopalenie gazów pirolitycznych / wymaga bardzo dokładnego 

oczyszczenia spalin od zanieczyszczeń/, spalenie w piecu obrotowym z 

dopaleniem spalin w termoreaktorze /wymaga sprawnych systemów 

odpylających i sprawnego oczyszczenie spalin i ścieków/,  spalanie 

odpadów w piecu z paleniskiem rusztowym stałym lub ruchomym 

/bardzo uciążliwe w eksploatacji; technika stosowana jedynie w dużej 

skali; wymaga wielostopniowego systemu oczyszczania spalin/, 

współspalanie w piecach cementowych /problematyczne oczyszczenie 

spalin oraz zanieczyszczenie produktu końcowego/, współspalanie w 

urządzeniach energetycznych/ problem z oczyszczeniem spalin oraz 

zwiększeniem się toksyczności popiołów/, spalanie w piecach 

1
  Dane te są szacunkowe, a ich rozbieżność uzależniona jest od regionu Polski i dostępnych źródeł

2
  Grochowalski A. „Nowoczesne metody termiczne unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych” artykuł opublikowany na stronie  PCB w dziale Technologie /2011/

Crist na rynku off shore
Specjalistyczne statki do budowy farm wiatrowych, trawlery, 

promy, holowniki, barki, jednostki badawcze i do obsługi platform, 

konstrukcje offshore i inne specjalistyczne produkty techniczne 

wymagające profesjonalnego wykonania, dokładności i terminowości 

ożywiły martwe do niedawna hale prefabrykacji byłej Stoczni Gdynia i 

wypełniły największy czynny suchy dok na Bałtyku. 

W pustych do niedawna halach trwa cięcie i czyszczenie stali, 

doginanie blach, zwijanie wielkich walców na fundamenty elektrowni 

wiatrowych, spawanie konstrukcji  jednostek i  urządzeń 

hydrotechnicznych  pokazuje Zdzisław Bahyrycz, pełnomocnik zarządu 

firmy Crist. Ludzi prawie nie widać. Pracują automaty do cięcia stali i 

urządzenia spawalnicze. Dopiero w doku i przy nabrzeżach widać jak na 

jednostkach uwijają się monterzy.  

Ponad 1 rok temu wypłynął w morze  statek do budowy farm 

wiatrowych. Kontrakt o wartości 150 mln euro został zrealizowany w 

ciągu około 18 miesięcy. Statek zbudowany dla Hochtief Solutions, to   

jednostka specjalistyczna tzw.”Lift Jack Barge” o nazwie „Thor” i 

długości 86,2 m wyposażona jest  w długie rurowe nogi do 

unieruchomienia i podnoszenia  jednostki w trakcie stawiania 

fundamentów pod morską elektrownię wiatrową. Posiada cztery śruby 

umożliwiające dokładne ustawienie jednostki w miejscu gdzie będzie 

stawiana konstrukcja wiatraka. Ważnym elementem statku jest dźwig o 

nośności 400 t pozwalający na budowę i obsługę farm wiatrowych typu 

offshore. Niezbędnym wyposażeniem jest platforma dla śmigłowców.   

Konstrukcja jednostki to przedsięwzięcie niemieckiego koncernu 

budowlanego Hochtief  opisuje projekt Ireneusz Ćwirko, prezes Crist 

S.A.

W doku wyposażana jest kolejna, podobna jednostka, tyle że cztery 

wysokie nogi wystające ponad pokład statku są konstrukcji 

kratownicowej. Statek i platforma w jednym o nazwie "Innovation" ma 

być obsługiwany i czarterowany przez HGO InfraSea Solutions. Ten 

innowacyjny na skalę europejską projekt  ma wartość 200 mln euro. W 

połowie 2012 roku jednostka rozpocznie prace przy budowie farmy 

wiatrowej dla Global Tech I. 

"Vidar", to następne zamówienie firmy Hochtief Solutions na 

budowę statku do instalacji farm wiatrowych na morzu. Kontrakt o 

wartości  około  150 mln euro ma być wykonany do połowy 2013 roku. 

Statek będzie posiadał żuraw o udźwigu 1,2 tys. t, a  opuszczane nogi 

fluidalnych /wymaga przygotowania ujednorodnionego materiału 

do spalania o stabilnej wartości opałowej, sprawnego odpylenia i 

oczyszczania spalin/, termiczne niszczenie w urządzeniach 

mikrofalowych / technologia opracowana głównie dla odpadów 

szpitalnych i stabilnych termicznie odpadów organicznych - w tym 

PCBs/, termiczne niszczenie w plazmie /metoda najwłaściwsza dla 

wysokotoksycznych odpadów, takich jak np. gazy bojowe, czy bardzo 
2stabilne termicznie trujące związki chemiczne/ . 

Odpady przywożone do spalarni najczęściej są nieposortowane i 

opróżniane w  tzw. bunkrze zasypowym. By zminimalizować 

rozprzestrzenianie się nieprzyjemnego zapachu wydzielanego  przez 

odpady, w bunkrze wytwarzane jest  podciśnienie. Powietrze, niezbędne 

do procesu spalania w kotle jest dostarczane właśnie z tego bunkra. By 

odzyskać cenne pozostałości, odpady poddaje się działaniu 

elektromagnesów, co pozwala na wychwycenie wszystkich elementów 

metalowych. Kolejnym  krokiem jest rozdrobnienie odpadów i 

przetransportowanie ich do kotła wyposażonego w ruszt do odzysku 

energii, a następnie ich spalenie. Sam proces spalania, by był 

samowystarczalny energetycznie musi mieć wartość opałową od 8000 do 

10000 kJ/kg. /Wartość opałowa to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu 

jednostki masy. /Przy takich wartościach proces ten jest jeszcze 

ekonomicznie nieopłacalny. By tak się stało odpady poddane procesowi 

spalania powinny mieć wartość kaloryczną co najmniej 5000 kJ/kg  7000 

kJ/kg, czemu sprzyja właściwa segregacja odpadów przed spaleniem.

Uzyskaną w ten sposób energię można wykorzystać na kilka 

sposobów: począwszy od przetworzenia na energię elektryczną 

wykorzystywaną do funkcjonowania samej spalarni bądź przez miasto 

/gdy spalarnia generuje jej nadmiar/ poprzez wykorzystanie do 

ogrzewania np. wody dostarczanej do mieszkań. 

Na samym spalaniu jednak nie kończy się praca spalarni. 

Końcowym i być może najważniejszym z punktu widzenia ochrony 

środowiska etapem, jest oczyszczenie gazów spalinowych z licznych, 

bardzo szkodliwych zanieczyszczeń powodujących oprócz emisji pyłów 

do atmosfery szereg mutagennych chorób. „Głównym winowajcom” są 

tutaj dioksyny, furany i metale ciężkie. Rzeczywiście można je zaliczyć do 

jednych z najbardziej toksycznych związków, jednak ich stężenie w 

procesie spalania /przeprowadzanego w spalarniach/ jest mniejsze niż 

podczas np. pożarów lasów, czy spalaniu drewna w kominkach na 

własny domowy użytek. Oczywiście trzeba mieć na uwadze 

zastosowanie najnowszych, w pełni sprawnych i wydajnych urządzeń 

technologicznych. 

Innym efektem ubocznym pracy spalarni jest żużel oraz pyły, które 

są wychwytywane przez elektrofiltry. Na korzyść całego procesu 

świadczy fakt ich wykorzystywania w przemyśle budowlanym np. przy 

produkcji klocków betonowych czy przy budowie dróg. Można je także 

zastosować jako „wypełnienie” wyrobisk pokopalnianych.

Problem spalania odpadów został dostrzeżony również w skali Unii 

Europejskiej czego wyrazem jest uchwalona przez Parlament Europejski 

Dyrektywa 2000/76/EC określająca m.in. limity szkodliwych substancji 

Spalarnie według UE

EKO-nomia czy EKO-logia?
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23    B. Kolipiński, Społeczne konflikty przestrzenne a procedury planowania, [w:] Konflikt ekologiczny, materiały pokonferencyjne, (red.) S. Starczewski, Warszawa 2007 s. 27-32. 

Za: http://www.ekoportal.gov.pl/ (12.01.2012).
24

    Protesty zaczynają się pojawiać w regionach atrakcyjnych turystycznie, gdyż ich mieszkańcy obawiają się, że stracą możliwość zarobkowania.

 

 

wraz z 4 kotwicami pozwolą na stabilne kotwiczenie jednostki na 

głębokości do 50 metrów. To unikalna jednostka w skali europejskiej  

podkreśla dyrektor Ćwirko, najbardziej innowacyjna konstrukcja 

pływająca dla morskich farm wiatrowych w Europie. 

Firma Crist ma na swoim koncie również inne obiekty dla 

przemysłu offshore.  W suchym doku stoczniowcy przebudowali cztery 

pełnomorskie barki przystosowując je do transportu morskich siłowni 

wiatrowych. Kontrakt  wykonywany był na zlecenie duńsko-

niemieckiego koncernu Aarsleff, który m.in. budował betonowe 

fundamenty usytuowanych na morzu farm wiatrowych. Barka 

wyposażona została  w odpowiednią konstrukcję pozwalającą na 

transport sześciu pełnowymiarowych wież wiatrowych. Barki 

budowane były w stoczni na Dalekim Wschodzie, a specjalistyczną 1300 

tonową konstrukcję do mocowania elementów wież wykonano w firmie 

Crist  w Gdyni. Kończone są 3 pontony o długości 95 m do przewozu 

elementów elektrowni wiatrowych. 

Przy nabrzeżu stoi już na wodzie i wyposażany jest trawler 

„Eros”, a w halach przygotowywane konstrukcje dla kolejnej jednostki 

tego typu dla armatora z Norwegii.  Na koncie stocznia ma liczne 

jednostki łowcze dla armatorów z Danii, Holandii, Norwegii Islandii i 

Wielkiej Brytanii.

Na początku kwietnia firma Crist i należący do Agencji 

Rozwoju Przemysłu fundusz MARS oraz niemiecka firma Bilfiger Berger 

podpisały umowę w sprawie budowy zakładu produkcji 

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki 

morskiej. Firma powstanie na terenach szczecińskiej Stoczni "Gryfia". 

Przewiduje się, że w najbliższych latach przemysł offshore będzie 

potrzebował około 5,5 tysiąca wież wiatrowych. Partnerem 

przedsięwzięcia  jest Bilfinger Berger, niemiecki koncern działający na  

rynku nieruchomości i budowie infrastruktury oraz jest jedną z liczących 

się inwestorów instalacji konstrukcji dla elektrowni wiatrowych. Firma 

działa od 1880 roku. W  2011 r. osiągnęła sprzedaż w wysokości 8,5 mld 

euro. 

Uruchomienie nowego zakładu będzie kosztować około 75 mln 

euro. Znajdzie w nim pracę około 450 osób. Obok działalności 

montażowej powstanie też komórka ds. badań i rozwoju. Zakłada się, że 

potencjał produkcyjny pozwoli na roczną produkcję około 80 tys. ton 

stalowych  elementów fundamentów morskich wież wiatrowych. 

Inwestor  zakłada, że produkcja pierwszych elementów  ruszy w 2014 

roku. Do tego czasu elementy do budowy farm wiatrowych będą 

wytwarzane w firmie Crist w Gdyni, w specjalnie do tego celu 

uruchomionym oddziale produkcyjnym. Głównymi odbiorcami będą 

firmy niemieckie i brytyjskie  charakteryzuje nowe przedsięwzięcie 

Krzysztof Kulczycki, dyrektor Crist S.A., który podkreśla, że mimo iż 

firma ma na swym koncie około 300 jednostek pływających, Crist jest 

archeologom i przeznaczają na ten cel (badania naukowe) 

odpowiedni czas w projekcie inwestycji, tak też powinni przyzwyczaić 

się do tego, że inwentaryzacja przyrodnicza również wymaga czasu.

Z drugiej strony, jak już wspomniano, kwestie dostosowania 

prowadzonej działalności do wymogów ochrony środowiska czy też 

ograniczeń związanych z istnieniem obszarów chronionych (w tym 

sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko) dla 

przedsiębiorców stanowią dodatkowy koszt ich działalności. Należy 

jednak pamiętać, że ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego 

jest obowiązkiem wszystkich, a więc i podmioty gospodarcze nie mogą 

się od niego uchylać. Ze względu na dosyć przeciętny poziom 

świadomości ekologicznej w społeczeństwie, również i przedsiębiorcy 

nie mają odpowiedniej wiedzy o skomplikowanych zależnościach 

ekologicznych, dlatego część wymogów im stawianych lub kwestie 

odpowiednich kompensacji przyrodniczych mogą być dla nich 

niezrozumiałe. Tutaj z kolei istotną rolę mogą odegrać organizacje 

proekologiczne lub też eksperci z zakresu ekologii  tłumacząc 

przejrzyście i zrozumiale dla słuchaczy bez wykształcenia 

kierunkowego, jakie negatywne skutki dla środowiska może przynieść 

dana działalność,  oraz to jak może je zniwelować lub jak ich uniknąć. 

Odrębną, dość specyficzną kategorią jest konflikt ekologiczny (na 

obszarach chronionych, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej) między 

„ochroniarzami przyrody” a leśnikami. Generalnie wynika on z nieco 

odmiennych założeń działalności obu grup, ale ten temat jest na tyle 

obszerny, że zasługuje na odrębne, dokładne omówienie. Kwestie 

ochrony przyrody jak i pozwoleń na inwestycje komplikuje brak 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  część gmin nie 

ma ich w ogóle, dla części istnieją sporządzane tylko dla wybranych 

obszarów gminy. Utrudnia to podejmowanie decyzji o miejscu i 

warunkach lokalizacji inwestycji. Plany takie nie są obowiązkowe, 

obligatoryjne jest natomiast sporządzenie dla każdej gminy studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Również konsultacje społeczne prowadzone w szerokim zakresie są 

konieczne przy sporządzaniu tego typu aktów prawa miejscowego. 

Ponadto, autorzy tego typu opracowań powinni posiadać dużą wiedzę z 

zakresu geografii i biologii oraz zależności ekosystemowych, aby uniknąć 

w przyszłości takich właśnie konfliktów, jak ten o Dolinę Rospudy.

3. Zakończenie i wnioski

Podsumowując, można stwierdzić, że części konfliktów 

ekologicznych można by uniknąć (lub ich skutki załagodzić), przy 

spełnieniu następujących warunków:

1) Przy sporządzaniu raportów oddziaływania na środowisko 

oraz aktów prawa miejscowego  konieczne jest zatrudnianie w zespole 

osób kompetentnych, przeszkolonych, posiadających wiedzę dotyczącą 

walorów przyrodniczych danego obszaru (a więc innymi słowy, jako baza 

do tego typu opracowań niezbędne jest przeprowadzenie rzetelnej 

inwentaryzacji przyrodniczej), ze znajomością zależności ekologicznych, 

a także będących w stanie ustalić, jakie wymogi muszą być spełnione dla 

ochrony przyrody i zachowania równowagi ekosystemowej,

2) wykształcenie profesjonalnych mediatorów obeznanych w 

kwestiach środowiskowych, którzy mogliby pomóc w rozstrzyganiu 

konfliktów ekologicznych,

3) opracowanie systemowego wsparcia dla obszarów 

chronionych (zwłaszcza dla nowopowstałych obszarów Natura 2000) z 

uwzględnieniem potencjalnych odszkodowań lub dopłat w wypadku, 

gdyby okazało się, że powołanie takie obszaru istotnie ogranicza lub 

uniemożliwia gospodarcze wykorzystanie terenów stanowiących 

własność prywatną,

4) powszechne wdrożenie systemów oceny, zwłaszcza wyceny 

środowiska przyrodniczego, które umożliwi  oszacowanie wartości 

poszczególnych elementów lub całego ekosystemu, co pozwoli stronie 

konfliktu żądającej ochrony lub zachowania środowiska na 

przedstawienie konkretnych argumentów w dyskusji. 

Obecnie w Polsce pojawiają się coraz to nowe konflikty ekologiczne 

o różnej skali i różnie nagłośnione. Najbardziej znane to konflikt o wyrąb 

lasów w Puszczy Białowieskiej, gospodarcze wykorzystanie terenów 

Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mniej znane, ale dotyczące 

województwa pomorskiego to konflikt związany z planami rozbudowy 

helskiego fokarium oraz spór o hałdę fosfogipsów w Wiślince. Za chwile 

moga pojawić się nowe: związane np. z pozyskiwaniem gazu 

łupkowego, lokalizacją planowanej elektrowni atomowej, potencjalnym 

składowaniem CO2. Tak więc wymienione powyżej postulaty, których 

spełnienie mogłoby ułatwić rozstrzyganie tego typu sytuacji spornych, 

powoli stają się koniecznością. 

dr Hanna Kruk

Akademia Morska w Gdyni



11  Np. grodzenie drzew pomnikowych w lasach czy pomysł znakowania farbą wszystkich drzew dziuplastych w lesie.
12     Co w pewnym wypadku spowodowało błędy w oficjalnym Dzienniku Urzędowym pewnego województwa  została podana błędna lokalizacja powoływanych pomników przyrody w oparciu 

o oddziały leśne.
13    

Np. pewne nadleśnictwo o tym, że Konserwator Przyrody powołał nowy rezerwat dowiedziało się od... przedstawicieli prasy.
14     

Ten temat porusza m.in. artykuł: http://www.newsweek.pl/wydania/1160/ofiary-natury,52872,1,1, możliwość uzyskania odszkodowania opisano na stronie: http://www.serwisprawa.pl/

porady_prawne,37,1658,ograniczenia-inwestycji-na-terenie-objetym-programem-natura-2000 (12.01.2012)
15     Przykładowo, błędne jest stawianie sprawy w stylu: to mostu zbudować nie wolno, bo w wodach żyją chronione gatunki zwierząt”. Raczej należy się zastanowić co zrobić, aby zbudować most

tak, aby tym organizmom nie zaszkodzić. W wypadku mostu w Kwidzynie się to udało. Por. 

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/395309,minogi-nie-beda-utrudniac-budowy-mostu-na-wisle,id,t.html (12.01.2012).
16    

Por. np. artykuły: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090806/bialystok/509560192, http://m.newsweek.pl/polska,terror-ekologiczny,26392,2,1.html, 

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34860,7682528,Inni_tez_placa_ekoharacz_ornitologom.html a także http://www.newsweek.pl/wydania/1247/ekowojna-o-polske,68362,1,1 (12.01.2012).
17    Pro. np. artykuł na stronie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2300,article,5254 oraz raport sporządzony przez Towarzystwo na rzecz 

Ziemi: http://tnz.most.org.pl/pl/files/other/98.pdf (12.01.2012).
18    

Pewien mieszkaniec terenów leżących nad akwenem wodnym, który objęty był ochroną rezerwatową, zażądał, aby dopuścić po akwenie ruch motorówek, którymi miał zamiar wozić turystów. 

Tymczasem jego „obiekt turystyczny” stanowił byle jaki barak stojący na zarośniętej łące  tam hipotetyczni turyści mieli mieszkać.
19    

Tak powszechne u nas chwasty, z powodu chemizacji rolnictwa zostały w większości wytępione w Europie Zachodniej, a śródpolne oczka wodne  zasypane. Pewien profesor botaniki opowiadał, 

jak to na pół dnia znalazł zajęcie dla swoich kolegów „po fachu” z  Zachodu  zawiózł ich do pierwszej lepszej wsi i pokazał rośliny przydrożne i porastające nieużytki  byli zachwyceni. 
20    Co wbrew powszechnej jeszcze w Polsce opinii nie zapobiega powodziom, przeciwnie, gdy one wystąpią, wody, które częściowo wsiąkłyby w ziemię, nie mają takiej możliwości w wypadku 

wybetonowanego lub wyłożonego kamieniami dna i brzegów strugi.
21    

Dzięki temu mamy np. tłumy turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym, podczas gdy w niektórych krajach, w trosce o zachowanie przyrody, ilość osób wpuszczanych na teren parków jest 

ściśle reglamentowana i z dużym wyprzedzeniem trzeba starać się o pozwolenie. Inny przykład: w Niemczech ilość grzybów, jaką można zebrać w lasach też jest limitowana.
22    A często także zainteresowana daną inwestycją społeczność lokalna.

 

11czasami też ich działania przybierają nieco groteskową formę ,

3) postawa „przyroda jako nasza własność”  czyli nieliczenie się 

z innymi (w tym właścicielami terenu), przykładem może być 

wyznaczanie pomników przyrody bez uzyskania zgody właścicieli 

terenu (w tym szczególnie Lasów Państwowych) oraz brak 

powiadamiania właścicieli i użytkowników danego terenu (np. 

dzierżawców) o prowadzonych działaniach  oczywiście, nie ma takiego 

obowiązku, ale zgodnie z dobrymi obyczajami i kulturą należy zadbać o 

przepływ informacji,

4) brak świadomości uciążliwości poszczególnych ograniczeń 

dla społeczności lokalnych i (lub) pojedynczych mieszkańców  problem 

ten pojawił się ostatnio przy tworzeniu obszarów Natura 2000 (dla 

których teraz są przygotowywane plany ochrony); na tych obszarach 

pojawiły się ograniczenia, jakich wcześniej nie było, a które w skrajnych 

wypadkach mogą uniemożliwić dysponowanie swoją własnością, 

5) brak próby znalezienia konsensusu  ten punkt wiąże się z 

poprzednim: może ten sam cel da się osiągnąć innymi środkami? Aby  

uzyskać porozumienie zadowalające obie strony konfliktu konieczny jest 

dialog i przedstawienie swoich racji, a także poszukiwanie 

alternatywnych rozwiązań danego problemu,

6) rzadko, bo rzadko, ale u pojedynczych przedstawicieli tej 

grupy interesariuszy pojawia się problem niedostatecznych kompetencji  

zbyt niski poziom wiedzy z zakresu zależności ekologicznych.

Pojawia się także problem tzw. ekoharaczy. W niektórych miastach 

małe, lokalnie działające stowarzyszenia proekologiczne protestują 

przeciw przedsięwzięciom do momentu, aż zostaje im wypłacona przez 

inwestora rekompensata  wówczas wycofują protest lub też zostanie im 

zlecone wykonanie odpłatnych ekspertyz. Są to sytuacje marginalne, 

jednak, ze względu na to, iż są nagłaśniane przez media, skutecznie 

niszczą opinię prawdziwym organizacjom ekologicznym i negują ich 

działania, a także prawdziwość ich intencji. Renomowane organizacje 

ekologiczne takich działań nie prowadzą, a także odcinają się od tych, 

którzy się tym zajmują. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 

całkowite odstąpienie od wypłacania rekompensat w gotówce, a w 

zamian zobowiązanie inwestora do konkretnych działań na rzecz 

środowiska (np. nasadzenia drzew), lub też, w sytuacji gdy jest 

niezbędna ekspertyza, to będzie ją wykonywać inna organizacja, niż ta, 

która taką konieczność stwierdziła, np. wskazywana przez Regionalną 

Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) lub Regionalnego Konserwatora 

Przyrody (który również znajduje się w strukturach RDOŚ).

W wypadku władz lokalnych i mieszkańców, poza wymienionymi 

w tabeli 1 zachowaniami, można zidentyfikować również kolejne. Będą 

one typowe także dla inwestorów (przedsiębiorców):

1) postawa typu: „moje musi być na wierzchu”, gdy interes 

indywidualny jest traktowany jako nadrzędny  nie ma znaczenia 

jakie argumenty (i jak bardzo racjonalne, w tym wyniki badań 

naukowych) przedstawi druga strona, ważne jest tylko osiągnięcie 

danego celu, bez uwzględniania potencjalnych strat innych 

interesariuszy, w tym degradacji środowiska; czasem tej postawie 

towarzyszy klasyczne pieniactwo czyli stwarzanie problemów tam, 

gdzie ich nie ma,

2) powszechny wśród mieszkańców, a także czasem i władz brak 

świadomości wartości posiadanych zasobów („a to jest coś ciekawego?”)  

ten problem dotyczy nie tylko walorów przyrodniczych, ale także i 

zabytków kultury,

3) niska świadomość ekologiczna, niski poziom wiedzy z 

zakresu zależności ekologicznych  jest dość powszechny, często wiąże się 

z „ucywilizowywaniem na siłę przyrody”, np. poprzez regulowanie 

cieków wodnych czy nakładaniem opasek betonowych, 

4) brak zgody na „ograniczenia wolności” związane z ochroną 

przyrody  wszyscy się zgadzają, że przyrodę trzeba chronić, ale nikt nie 

godzi się z tym, że jego prawa (nawet hipotetyczne) mogłyby być w jakiś 

sposób ograniczane,

5) podejście typu: „ludzie są ważniejsi od żab”  traktowanie 

założeń ochrony przyrody jako fanaberii, czegoś zbędnego; taką postawę 

reprezentują także niektórzy inwestorzy (przedsiębiorcy), dla których 

troska o zachowanie walorów przyrodniczych kojarzy się z 

dodatkowymi kosztami działalności,

6) ze strony władz i instytucji lokalnych można dostrzec także 

„nadmierną troskę”, a raczej zachowawczość przy wydawaniu decyzji 

np. o danej inwestycji  łączy się to z mnożeniem przeszkód i ograniczeń 

„na wszelki wypadek”.

Jednak spośród wymienionych najważniejszą kwestią (kluczową w 

wypadku wystąpienia sytuacji spornych) jest konieczność zrozumienia 

racji przeciwnych stron konfliktu.
22Władze lokalne oraz inwestorzy (przedsiębiorcy)  muszą 

zrozumieć, że wykonanie ekspertyz przyrodniczych (w tym 

inwentaryzacji przyrodniczej terenu) trwa nie jeden czy kilka dni  są to 

zasadnicze prace, które, aby były rzetelne, muszą być czasami 

powtarzane kilka lub kilkanaście razy w trakcie sezonu wegetacyjnego 

(w wypadku roślin) lub sezonu wiosenno-jesiennego (w wypadku 

zwierząt, od wczesnowiosennych migracji ptaków, przez okres lęgowy, 

okres żerowania przed wędrówką, po migracje jesienne), a czasem 

również zimą. Tak, jak inwestorzy przyzwyczaili się już do konieczności 

Zrozumieć konflikt
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przedsiębiorstwem zajmującym się  budowaniem konstrukcji 

hydrotechnicznych. 

Firma Crist jest jedną z firm, które kupiły w 2009 r. część majątku 

Stoczni Gdynia. Najważniejszym nabytkiem są hale i rejony do  

prefabrykacji kadłubów oraz duży suchy dok o wymiarach 379 m na 70 

m i głębokości niecki 8 m, w którym przed laty budowane były duże 

statki,  masowce od 50 000 do 105 000 t, między innymi dla Polskiej 

Żeglugi Morskiej. We wrześniu 2010 roku firma  Crist wylicytowała 

najważniejszą część Stoczni Gdynia za kwotę 175 mln zł. 

Crist S.A. została założona przez dwóch inżynierów okrętownictwa 

Ireneusza Ćwirko i Krzysztofa Kulczyckiego w 1990 r., którzy są  

wyłącznymi właścicielami przedsiębiorstwa. Przez długi czas działała w 

Gdańsku na terenach Portu Gdańskiego i byłej Stoczni Gdańskiej 

gdzie budowano konstrukcje stalowe, kadłuby statków oraz 

przebudowywano i remontowano jednostki pływające. W 2011 r. 

przedsiębiorstwo osiągnęło sprzedaż w wysokości 150 mln euro. 

Planowana sprzedaż w 2012 r.  200 mln euro. 

Tekst i zdjecia Marek Grzybowski

Zdjecia statków: Crist 
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najszybszą budowę obwodnicy w Dolinie Rospudy) to utrwalony, 

biblijny sposób myślenia: Bóg dał człowiekowi ziemię we władanie, by 

ten ją przekształcał zgodnie ze swą wolą. Ten pogląd jest bardzo groźny 

w skutkach, jako że powoduje wiele niekorzystnych zachowań oraz 

uodparnia na argumenty (nawet te udowodnione naukowo), 
8wykazujące szkodliwość takich działań .

Strony konfliktów ekologicznych prezentują różne zachowania, 

mniej lub bardziej typowe w danej sytuacji. Najczęściej spotykane 

postawy poszczególnych interesariuszy przedstawiono w tabeli 1.  

Autorzy opracowujący to zestawienie skupili się jednak tylko na 

dwóch potencjalnych stronach konfliktów ekologicznych: 

społecznościach i władzach lokalnych. Mogą one mieć zbieżne lub  

Postawa i racje stron konfliktu

Rospudy). Analizując postawy wszystkich potencjalnych 

interesariuszy konfliktów ekologicznych, poza wymienionymi powyżej 

zachowaniami, należy wymienić jeszcze inne. I tak, od strony organizacji 

prośrodowiskowych i tzw. zielonych:

1) postawę, którą można określić jako „monopol na wiedzę” lub 

„monopol na ochronę przyrody”  czasem osoby postronne, jak i inne 

strony konfliktu mogą odnieść wrażenie, że tylko osoby zajmujące się 

ochroną przyrody wiedzą, co jest słuszne i jak należy postępować; nie 

uznają przy tym racji innych stron (w tym także tych, który również 

zajmują się ochroną przyrody); przykładem mogą być konflikty między 
10organizacjami ekologicznymi a leśnikami ,

2) zbyt dogmatyczne podejście do ochrony przyrody („przyroda 

jako dobro nadrzędne”)  w takich sytuacjach część „ekologów” uznaje (i 

w pewnym sensie ma rację) że środowisko przyrodnicze jest wartością, 
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przeciwstawne cele, ale nie są jedynymi zainteresowanymi. W 

konfliktach ekologicznych biorą także udział przedsiębiorcy 
9(inwestorzy) oraz tzw. ekolodzy  i organizacje prośrodowiskowe, a 

czasem władze wyższego szczebla (jak to było w wypadku Doliny 

którą należy chronić, jednak zapominają przy tym o tzw. zasadzie 

ekonomizacji rozwoju zrównoważonego (zgodnie z nią, cele 

ekologiczne powinny być osiągane minimalnym kosztem społecznym); 

8  S. Czaja, A. Becla, Próba identyfikacji i klasyfikacji form współpracy i konfliktów (syndromów) powstających przy rozwiązywaniu problemów ekologicznych. [w:] Konflikty i współpraca 

 w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 56;

 oraz http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/inne/spor-o-doline-rospudy/ (09.01.2012).
9  Ekologia jest nazwą o zależnościach zachodzących między organizmami lub też między organizmami a ich otoczeniem. Tak więc „prawdziwy” ekolog ukończył studia biologiczne 

z odpowiednią specjalizacją. W języku potocznym upowszechniło się jedna słowo „ekolog” (lub „zielony”) jako określenie osoby, która prowadzi lub popiera działania na rzecz ochrony

i zachowania środowiska przyrodniczego.
10 Przykładowo, w pewnym nadleśnictwie jeden z leśniczych bardzo się starał, aby objęto ochroną strefową miejsce gniazdowania rzadkiego ptaka  bociana czarnego. Gdy się to udało, 

zaczęli go odwiedzać przedstawiciele organizacji ekologicznej, którzy dawali mu wytyczne, co mu wolno, a czego nie. W efekcie leśniczy, który chronił to miejsce gniazdowania już przez kilka

lat, był urażony, że oto osoby znacznie od niego młodsze go pouczają, w dodatku mówiąc mu to, co on już dawno wiedział.

 

 

Zajmując się zagadnieniami, związanymi z komercjalizacją badań 

naukowych i transferem wiedzy stosunkowo mało i raczej rzadko sięga 

się do informacji o tym, jak to robią na Zachodzie; jakie są praktyczne 

rezultaty doświadczeń naszych starszych braci w wierze w 

niezawodność mechanizmów gospodarki rynkowej. Warto więc nie 

tylko skupić uwagę na tym, jak oni to robią, ale także – co z tego wynika. 

Historia przedsiębiorczych uniwersytetów i przedsiębiorczości 

akademickiej w USA liczy już sobie ponad trzydzieści lat. Ustawy 
1 2Stevenson-Wydler Technology Innovtion Act  i Bayh-Dole Act  z 1980 r. 

spowodowały powstanie skutecznych systemów i zachęt tak dla 

naukowców, jak i placówek naukowych, sprzyjając komercyjnemu 

wykorzystywaniu wyników badań. Dzięki tum unormowaniom zaczęły 

masowo powstawać centra transferu technologii i  parki naukowo-

technologiczne; nabrała rozmachu współprace biznesu z uczelniami, co 

w efekcie doprowadziło do powstawania na dużą skalę firm spin-off  

tworzonych przez studentów, doktorantów i  naukowców, 

korzystających z funduszy wysokiego ryzyka i z własnych środków.  

Stwierdza się, że po dwudziestu latach liczba patentów wzrosła 

dziesięciokrotnie.

Również do Europy - w tym także do Polski - dotarła z czasem 

tendencja, by uczelnie zarabiały na tym czym dysponują, a więc na 

wiedzy i infrastrukturze a także na współpracy z biznesem oraz na 

naukowcach – przedsiębiorcach. W sukurs przychodzi im wsparcie 

finansowe Unii Europejskiej i regulacje mające  służyć wdrażaniu zmian 

podobnych do tych w USA. Czy jednak jest to warunek wystarczający dla 

osiągnięcia porównywalnych efektów? 

Z opublikowanego we wrześniu 2006 r. projektu raportu Dyrekcji 

ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. na temat konsultacji 

dotyczących transnarodowych badań i transferu wiedzy wynikają 
3ciekawe wnioski . Niektóre – oczywiste, że „przytłaczająca większość 

respondentów wyraziła pogląd, iż badania finansowane z kasy 

publicznej są ważnym czynnikiem pobudzającym konkurencyjność 

UE”. Uważano też przy tym generalnie, że badania finansowane z 

pieniędzy publicznych są słabo wykorzystywane przez organizacje 

finansowane z tych funduszy (PRO), ponieważ albo przywiązują one 

małą wagę do stosowania badań lub brakuje im umiejętności właściwego 

spożytkowania badań. Aż 72 procent ankietowanych uznało współpracę 

pomiędzy PRO a partnerami przemysłowymi za „bardzo trudną” czy 

„trudną”, nawet gdy oba podmioty funkcjonowały w tym samym kraju. 

Współpraca międzynarodowa oceniona została jeszcze gorzej. Za 

„trudną” albo „bardzo trudną” uznało ją 82 % badanych; nikt nie określił 

współpracy między PRO a partnerem przemysłowym w innym kraju za 

„bardzo łatwą”. 

Przy rozważaniach, co należałoby zmienić w organizacjach 

finansowanych z pieniędzy publicznych , przemyśle czy na uczelniach, 

dla zwiększenia współpracy lub skuteczności, nastąpił ostry rozdźwięk 

Baza i nadbudowa

pomiędzy respondentami reprezentującymi te sektory, sugerujący, 

że nie w pełni się nawzajem rozumieją. Wyjątek stanowił przemysł, 

którego przedstawiciele generalnie byli w zgodzie z respondentami z 

innych sektorów. 

Większość respondentów (75 %) była zdania, że państwa 

członkowskie UE odgrywają kluczową rolę w przekonywaniu PRO do 

przyjmowania wytycznych dotyczących współpracy z przemysłem. 

Ostatecznie, w odniesieniu do własności intelektualnej, 85 % 

pytanych było zdania, że jest to ważna dziedzina, lecz respondenci nie 

mieli tego samego zdania co do tego, czy powinny zostać stworzone 

wytyczne, czy nie. „za” opowiedziało się 108 a 76 było przeciw. 

   Uczestnicy konsultacji życzyli też sobie większych funduszy 

dostępnych na transfer technologii, ale mieli zróżnicowany pogląd 

odnośnie prawa do technologii czy własności intelektualnej. Nie byli też 

zgodni, czy w warunkach UE  znajdzie zastosowanie przykład 

amerykańskiej ustawy Bayh-Dole Act przyznającej prawo własności 

intelektualnej podmiotowi realizującemu badania finansowane ze 

środków publicznych.

Zgadzano się natomiast, że różnice w prawie utrudniają 

współpracę, mimo „rynku wewnętrznego” UE. Ponadto ankietowani 

uznali wszystkie zasugerowane przez Komisję wąskie gardła za, w 

jakimś stopniu, problematyczne. Na czele tego rankingu znalazły się 

różnice we własności intelektualnej i współwłasności, co wskazuje, że 

przemysł, PRO i uczelnie skorzystałyby z harmonizacji prawa 

patentowego lub szumnie zapowiadanego przez 30 lat (i wciąż jeszcze 
4nie ustanowionego) „patentu wspólnotowego” ; nota bene 

5wymienianego jako jeden z celów polskiej prezydencji . 

Amerykanin Jack Brown, który zawodowo trudni się konsultingiem 

tak opisuje swoje wrażenia z dziesięcioletnich doświadczeń zdobytych w 
6Polsce : „Zauważyłem dość osobliwą różnicę w podejściu do 

problematyki transferu wiedzy. O ile o biznesie myślimy po obu stronach 

oceanu podobnie – i w Europie i w USA mamy świadomość tego, że jest 

on prowadzony w warunkach szczególnych zmian, ryzyka i 

niepewności, o tyle o nauce myśli się tutaj trochę inaczej  – jak o czymś 

dużo bardziej stabilnym, bezpiecznym i trwałym. To wydaje się 

zrozumiałe  – tradycje kształcenia uniwersyteckiego sięgają w Europie 

średniowiecza, z tamtych czasów pochodzi wiele waszych akademickich 

zwyczajów, rytuałów, ceremoniałów. Obawiam się, że gdyby 

przeciętnego menedżera spytać - z czym bardziej kojarzy się tobie 

nowość i ryzyko – z biznesem czy z nauką, większość odpowie – z 

biznesem. Efektem tego jest zinstytucjonalizowane kształcenie 

menedżerskie, które kojarzy się z teorią (czasami doktrynerstwem), a 

większość ludzi biznesu wątpi w możliwość transferowania 

czegokolwiek z dostojnych gmachów uczelni do nowoczesnych hal 

produkcyjnych. Potrzeba chyba odrobinę większej śmiałości, aby wiedzę 

(zarówno tą zdroworozsądkową-potoczną, jak i sformalizowaną-

naukową) potraktować jako obszar śmiałych eksperymentów, ryzyka i 

niepewności”.

1
 http://www.nifa.usda.gov/about/offices/legis/techtran.html (2012-02-10)

2
 http://www.cptech.org/ip/health/bd/ (2012-02-10)

3  http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=26301(2012-02-10)
4 por. http://www.web.gov.pl/e-punkt/uslugobiorcy/327_1314.html (2012-01-30)
5
 Negocjacje prowadzone przez polską prezydencję zakończone zostały uzgodnieniem merytorycznego pakietu patentowego. Procedura uzgadniania całego pakietu patentowego zakończy się  

formalnie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w lutym 2012 roku, natomiast podpisanie umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy planowane jest w I 

połowie 2012 roku. Żródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=0AAD6C005CE84F15B6E7ACB9529EA328 (2012-01-30)
6   http://www.e-kreatywnosc.pl/2010_08_01_archive.html (2012-01-30)

Tabela 1. Typowe syndromy występujące na poziomie lokalnym 

Źródło: S. Czaja, A. Becla, Próba identyfikacji i klasyfikacji form współpracy i konfliktów (syndromów) powstających przy rozwiązywaniu problemów 

ekologicznych. [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 56.

Nazwa syndromu Podmioty Charakterystyka

Podejmowanie decyzji bez konsultacji, brak zainteresowania 

preferencjami społecznymi, „władza wie najlepiej”

Odrzucenie zasady subsydiarności, bierność i apatia, 

postawy roszczeniowe, oczekiwanie na pomoc zewnętrzną, 

brak inicjatywy i przedsiębiorczości

Brak szacunku do elementów środowiska przyrodniczego 

mimo bliskości kontaktu z nimi, brak racjonalności w 

gospodarowaniu zasobami środowiskowymi

Brak myślenia kategoriami długookresowymi 

(perspektywicznymi) przy podejmowaniu przedsięwzięć 

i decyzji (myślenie kadencyjne u władzy)

Brak podejścia całościowego, konsekwencji w realizacji 

strategii, sytuacyjne reagowanie na problemy

Niechęć do współpracy, negatywna reakcja na 

przedsięwzięcia proekologiczne

Podmioty władzy lokalnej, 

członkowie społeczności

lokalnej

Podmioty władzy 

lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Władza i członkowie 

społeczności lokalnej

Członkowie społeczności 

lokalnej

„Prowizorki”

„Doskonałości”

„Niemocy”

„Dominacji”

„Ślepoty”

„NIMBY”*

* „nie na moim podwórku”
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 1  Definicja M. Dutkowskiego, podano za: A. Oleńska, Konflikty ekologiczne na obszarach cennych przyrodniczo. [w:] Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, (red.) S. Czaja, 

Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 30, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 371. 
2  B. Zastawniak, Metoda minimalizacji konfliktów, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, oddział w Krakowie, zeszyt 7,  Kraków , 1990, s. 17.
3  K. Dubel, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok  1998, s. 80  81.
4
  Lub obie strony, jak to było w wypadku konfliktu o Dolinę Rospudy (budowę obwodnicy Augustowa). Jedna ze stron podkreślała konieczność zachowania w niezmienionym stanie wysokich 

walorów przyrodniczych, druga -  mieszkańcy Augustowa  twierdzili, że ich życie i zdrowie jest najważniejsze, a więc obwodnica powinna powstać jak najszybciej, zgodnie z planami. W konflikcie 

tym w zasadzie uczestniczyły 3 strony: organizacje ekologiczne broniące doliny, społeczność lokalna (mieszkańcy Augustowa, przez który kierowany był ruch aut ciężarowych) oraz GDDKiA która 

zaplanowała taki przebieg trasy. Potem dołączyła jeszcze Komisja Europejska popierając organizacje działające na rzecz ochrony przyrody. Por. np. http://bagna.pl/CMS, http://e-prawnik.pl, 

http://www.ithink.pl/artykuly/styl-zycia/inne/spor-o-doline-rospudy/ oraz http://ekologia.energia.biz.pl/rospuda/ (09.01.2012).

09.01.2012).
5 
 Klasyczny przykład to NIMBY („not in my backyard” czyli „nie na moim podwórku”)  konflikt, który pojawia się w sytuacji, gdy wszyscy się zgadzają, że dany obiekt jest ważny i potrzebny (np. 

wysypisko odpadów, spalarnia odpadów czy oczyszczalnia ścieków), ale nikt nie chce mieć go w swoim sąsiedztwie.
6  A. Oleńska, op. cit, s. 371  373.
7  Konflikt o budowę obwodnicy w Dolinie Rospudy miał zasięg ogólnopolski, a później  europejski.

 

 

potrzeb ludzkich. Istotną rolę odgrywa tutaj także brak 

powszechnego stosowania metod wyceny wartości środowiska  można 

ocenić koszt budowy autostrady czy sztucznego zbiornika retencyjnego 

lub też zyski związane z pozyskiwaniem kopalin, nie ma jednak 

niezawodnych metod oceny utraconej wartości środowiska np. 

zniszczenia jednego z nielicznych w kraju stanowisk chronionego, 

zagrożonego wyginięciem storczyka, wycięcia lasu czy znaczącej zmiany 

stosunków wodnych. Należy także zwrócić uwagę na brak powszechnej 

świadomości ekologicznej, w tym wiedzy o relacjach zachodzących 

między elementami ekosystemów. Przykładowo, wspomniana już 

zmiana stosunków wodnych może spowodować osłabienie drzew, a tym 

samym ich zwiększoną podatność na gradację szkodników owadzich lub 

chorób grzybowych a w efekcie  doprowadzić do zniszczenia lasu.

K. Dubel wymienia trzy główne przyczyny konfliktów 
3ekologicznych :

1) ograniczone zasoby przyrodnicze (w tym przestrzeni do 

zagospodarowania) –  to tzw. konflikty zasileniowe,

2) niepodzielność (nierozłączność) zasobów i walorów 

środowiska przyrodniczego  konflikty zespolone,

3) odmienne poglądy, tradycja, ideologia czy stopień 

świadomości reprezentowany przez strony konfliktu – konflikty 

informacyjne.

Istnieją różne typologie konfliktów ekologicznych. Są one 

wyróżniane ze względu na: strony konfliktu, przedmiot konfliktu, 

stosowaną argumentację itp. To, co odróżnia konflikty ekologiczne od 

innych tego typu sytuacji spornych to: stosowanie argumentacji 
4egzystencjalnej przez przynajmniej jedną ze stron konfliktu , odmienny 

sposób pojmowania środowiska przyrodniczego (niektórzy zwracają 

uwagę tylko na walory użytkowe, pomijając unikatowe walory i 

zachowanie dziedzictwa przyrodniczego), problemy związane z 
5lokalizacją wybranych inwestycji  oraz ścisły związek ze środowiskiem i 

jego zasobami. W wypadku tego ostatniego należy zwrócić uwagę, że 

różne grupy interesariuszy od dawna współzawodniczyły o dostęp i 

możliwość wykorzystania tych samych zasobów, ale dopiero niedawno 

(w zasadzie w XX wieku) pojawiły się argumenty o konieczności ochrony 

przyrody i zapobiegania degradacji środowiska. Różna jest też 

intensywność występowania konfliktów w różnych regionach  wynika 

to z różnic w poziomie świadomości ekologicznej, wyznawanych 

systemach wartości oraz odbioru walorów przyrodniczych przez 
6społeczności lokalne .  Różne są także skale konfliktów: od lokalnych, 

7przez regionalne po krajowe i ponadnarodowe .

Kolejnym problemem (który ujawnił się także w argumentach 

stawianych przez mieszkańców Augustowa popierających jak 

35

Podobieństwa i różnice
Wystepowaniem róznic i podobienstwa po obu stronach Atlantyku 

badal tez m.in. dr Marek Szarucki,  z Katedry Analiz Strategicznych 

(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Zwracajac  m.in. uwage na to, 

ze silna gospodarka to gospodarka innowacyjna, innowacje zas sa 

zródlem przewagi konkurencyjnej - porównal sytuacje w Wielkiej 
7Brytanii i USA  . Stwierdzajac, ze w rozwoju regionalnych i narodowych 

systemów innowacji istotna role odgrywa wspólpraca miedzy nauka a 

przemyslem, podkreslil, ze wyrazem tego jest zapewnienie przez 

wyzsze uczelnie podazy wykwalifikowanych „pracowników wiedzy” 

oraz „informacji”. Katalizator zwiekszenia innowacyjnosci firm stanowi 

zas wspólpraca z osrodkami naukowo-badawczymi. Wykazal przy tym, 

ze elementami wspólpraca miedzy nauka a przemyslem sa w obu 

krajach:

1. powiazania formalne, do których naleza:

wspólne laboratoria osrodków naukowych i przedsiebiorstw,

firmy zakladane przez pracowników naukowych,

kontrakty na badania naukowe,

uslugi konsultingowe,

transakcje handlowe dot. praw wlasnosci intelektualnej,

wspólpraca w zakresie nauczania (praktyki, szkolenia),

czasowy przeplyw kadr naukowych do przemyslu;

2. powiazania nieformalne, takie jak:

wspólne publikacje naukowców i przedsiebiorców,

targi, sympozja, konferencje,

studiowanie literatury fachowej,

kontakty w ramach profesjonalnych stowarzyszen,

przeplyw absolwentów wyzszych uczelni do biznesu (w tym 

firmy zakladane przez studentów i absolwentów).

Porównujac doswiadczenia brytyjskie i amerykanskie w zakresie 

transferu wiedzy i role uczelni w transferze technologii, M. Szarucki 

wykazal zasadnicze róznice pomiedzy Anglia a USA co do istoty 

zagadnienia. O ile w Wielkiej Brytanii rozwaza sie, czy transfer 

technologii jest glównym celem, o tyle glówny problem w Stanach 

Zjednoczonych  polega na tym, jak dla osiagnieciu sukcesu najlepiej 

wykorzystac transfer technologii. W przeciwienstwie do USA, w 

Wielkiej Brytanii wazniejszy jest transfer informacji, podczas gdy w USA  

– tworzenie innowacji. Anglicy klada tez wiekszy nacisk na 

publikowanie artykulów niz tworzenie patentów.  

Nie bez podstaw zapewne wychodza z zalozenia, ze ilosc patentów 

zarejestrowanych o niczym jeszcze nie swiadczy. Zdecydowanie 

ciekawsza jest statystyka mówiaca o tym, ile patentów zarejestrowano, 

ile jest wdrazanych i jak wyglada proces ich  uzytkowania. To jest 

bowiem dopiero najistotniejszym aspektem konsekwencji kreatywnosci  

oraz ...fantazji naukowej.

Dr M,. Szarucki zauwaza zróznicowanie doswiadczen brytyjskich i 

amerykanskich uczelni wyzszych w zakresie transferu wiedzy. W 

Stanach Zjednoczonych sa dluzsze tradycje zaangazowania w tego 

rodzaju przedsiewziecia niz w Wielkiej Brytanii, wiec wskazniki 

transferu wiedzy w USA znaczaco przekraczaja brytyjskie. - W USA  – 

stwierdza autor prezentacji - punkt zwrotny w transferze technologii z 

uniwersytetu do przemyslu stanowila regulacje prawne z 1980 r , 

stwarzajac wyzszym uczelniom jednolite warunki patentowania 

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

wyników badan finansowanych ze srodków publicznych. 

- Inwestorzy prywatni i uczelnie maja tam prawo do komercjalizacji 
8badan sponsorowanych przez rzad federalny  – podkresla Jacek Kosiec , 

prezes Fundacji Technopolis. - Uczelnie przejmuja wylaczne prawa do 

wlasnosci intelektualnej, a autorzy innowacji maja udzialy w sprzedazy 

efektów badan. Strategiczne partnerstwo uczelni z przemyslem polega 

na tym, ze szkoly udostepniaja wyniki swoich prac gronu 

wspólpracowników wywodzacych sie z przemyslu. Jedna z form wejscia 

do tego grona i dostepu do wiedzy moze byc np. coroczna wplata 

okreslonej kwoty przez przedsiebiorstwa na konto uczelni. Partner z 

przemyslu nie ma przy tym wylacznosci na wyniki badan, co nie blokuje 

przeplywu wiedzy.

W Wielkiej Brytanii nie ma centralnej strategii rzadowej wobec praw 

do wlasnosci intelektualnej wynikajacej z badan finansowanych przez 

rzad. Aczkolwiek  w ostatnich latach i to ulega zmianie. 

W koncowych wnioskach, obok znaczenia uwarunkowan 

historycznych, podkresla sie równiez róznice miedzy potencjalami 

gospodarczymi i  naukowymi obu krajów oraz potrzebe 

instytucjonalnego wsparcia dla zintensyfikowania dzialan i efektów. 

Jednak fundamentem zalozen skutecznej wspólpracy w procesie 

transferu wiedzy sa: 

celowe dzialania/projekty, które musza odzwierciedlac 

rzeczywiste potrzeby;

male grupy ekspertów;

jasno okreslony cel. 

Dochodzimy zatem do kwestii zasadniczej, która zdefiniowali  

znani amerykanscy naukowcy Stephen P. Robbins i David DeCenzo. 

Wedlug nich przedsiebiorstwo innowacyjne „charakteryzuje 

umiejetnosc przeksztalcania twórczych pomyslów w uzyteczne 
9wyniki” . 

Sekunduje im  dr Maria Aggestam, z Uniwersytetu w Lund, piszac o 

róznych aspektach konceptualizacji przedsiebiorczosci kapitalu w 
10kontekscie zmian instytucjonalnych . Innymi slowy:

–  czy przedsiebiorca/biznesmen potrzebuje innowacji, czy nie?; 

– czy wie jak do nich dotrzec, czy czeka az mu cos przyniosa na 

tacy?; 

– czy po prostu posiada to cos, co nosi nazwe „kapitalu 

przedsiebiorczosci”?

- Moge zabrac glos w tej sprawie w oparciu o doswiadczenia z 

obszaru, na którym dzialam: Szwecji i USA –  zgadza sie dr M. Aggestam, 

poproszona o wypowiedz dla naszego Biuletynu. 

- Trzeba zas zaczac od tego, ze za prace naukowa w wyzszych 

szkolach  na Zachodzie nikt profesorom nie placi. Pisza ksiazki i 

publikuja artykuly po to, by podnosic swa range i status w miejscu pracy 

i w srodowisku. W USA , Anglii, a takze w Szwecji, choc w mniejszym 

stopniu, naukowcy pisza podreczniki, za które uzyskuje sie minimalne 

honoraria – odsetki od wysokosci sprzedazy. To samo dotyczy badan 

naukowych. Nikomu nawet nie przychodzi do glowy, by byly one 

dotowane przez uczelnie. W publikacji wydanej w Szkole Wyzszej im. 

Kozminskiego, w rozdziale mojego autorstwa, pisze o tym, jak powstaja 
11firmy na uczelniach . Np. na Uniwersytecie w Lund jest ogromny 

Science Park, gdzie nasi pracownicy moga realizowac swoje pomysly. 

·

·
·

Motywacje

Konflikty ekologiczne

Konflikty ekologiczne pojawiają się najczęściej w sytuacji, gdy 

interesariusze (strony konfliktu) mają odmienne poglądy co do 

sposobów wykorzystania środowiska przyrodniczego lub też gdy 

działania jednej ze stron powodują zagrożenie dla środowiska. 

Przyczyny konfliktów są różne, jednak wśród najczęstszych można 

wymienić: sprzeczność interesów, brak odpowiedniej wiedzy, poziom 

świadomości ekologicznej, nadrzędność interesów gospodarczych nad 

ekologicznymi (lub odwrotnie) lub też brak możliwości oszacowania 

potencjalnych korzyści lub strat powstałych w środowisku (metody 

wyceny środowiska nie są w Polsce powszechnie stosowane). W efekcie 

powstają sytuacje konfliktowe, które mogą toczyć się długo i 

powodować wymierne koszty. Tego typu spory mogą dotyczyć skali 

lokalnej, krajowej lub międzynarodowej. Niezależnie od skali 

konfliktów, ich przyczyn lub stron, jest to zjawisko powszechnie 

występujące, a jego wpływ na gospodarkę (zwłaszcza w skali lokalnej) 

może być istotny.

Konflikty ekologiczne są definiowane jako:

1) pojawienie się pewnej interakcji społecznej w której każda ze 

stron konfliktu prowadzi działania utrudniające lub uniemożliwiające 

stronie przeciwnej osiągnięcie założonych celów związanych z 

wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego lub 
1zachowaniem stanu istniejącego ,

2) sytuacja, w której różne formy działalności człowieka 
2wywołują niepożądane zmiany w środowisku .

Ta druga definicja stanowi jednak pewne uproszczenie. 

Rzeczywiście, konflikty związane z degradacją środowiska 

przyrodniczego stanowią główną grupę sytuacji tego typu (i to one są 

najczęściej nagłaśniane w mediach), jednak za drugą istotną grupę 

można uznać konflikty związane z różnymi, wzajemnie wykluczającymi 

się sposobami wykorzystania środowiska. Te ostatnie wiążą się z 

ograniczoną przestrzenią, różnymi celami i formami działalności 

gospodarczej oraz koniecznością wyboru między różnymi 

użytecznościami. Przykładowo, tę samą przestrzeń można wykorzystać 

w różny sposób (pozyskiwać surowce mineralne, np. ulokować kopalnię 

odkrywkową, prowadzić uprawy rolne, hodować las czy też 

wybudować autostradę lub osiedle), jednak alternatywne formy działań 

wykluczają się wzajemnie bezpośrednio lub pośrednio (np. 

zdegradowany, nie zrekultywowany krajobraz wskutek pozyskiwania 

kopalin ogranicza możliwość rozwoju turystyki). 

Sytuacje konfliktowe wynikają więc z ograniczonej przestrzeni, 

nierozłączności różnych funkcji środowiska oraz nieograniczonych 

Definicja, przyczyny i rodzaje 

7  Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej  doświadczenia zachodnich krajów

http://www.marr.pl/multimedia/0000/7720/Transfer_wiedzy_z_uczelni_do_przemys_u.pdf (2012-01-30)
8     http://www.ip-hub.pl/ip-forum-2009/wypowiedzi/przedsiebiorcy-wspolautorzy-wynalazkow-tworzonych-w-ramach-konsorcjum-musza-wykupywac-od-uczelni-wyniki-ich-prac

-bezsens-154.html (2012-02-12)
9     

S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 345. 
10   

M. Aggestam: “Conceptualizing entrepreneurial capital in the context of institutional change” International

Entrepreneurship and Management Journal, ( in press)  2012;
11  Intellectual entrepreneurship through higher education Stefan Kwiatkowski i Jan Sadlak/ 2003/ rozdział : Developing Entrepreneurs of the Universities: The example of Venture 

Lab strona 223-233, wydanie unecsco-cepes i Polfa. Seria: Knowledge Cafe.
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Ale droga ku finalnemu efektowi jest długa i ciernista.

 Jak to wygląda w praktyce? Jeśli w toku przygotowania pracy 

magisterskiej, czy doktorskiej narodzi się jakiś pomysł zdaniem autora, 

czy autorów, godny rozwinięcia – zwracają się z tym do uczelnianego 

VentureLab. Na Uniwersytecie w Lund jest to organizacja non-profit 

służąca studentom  zainteresowanym przedsiębiorczości i służąca 

pomocą w rozwijaniu i komercjalizacji ich pomysłów biznesowych. 

Skupia się głównie na organizacji działań inspirujących i edukujących 

studentów w dziedzinie przedsiębiorczości oraz zakładaniu i 

rozwijaniu  działalności gospodarczej. Tutaj może skorzystać z 

doradztwa biznesowego każdy student, niezależnie od tego na jakim jest 

kierunku i czym chce się zająć. Może to dotyczyć produktów lub usług; 

zarówno rzeczy nowo wynalezionych, jak i starych. VentureLab 

prowadzi inkubator przedsiębiorczości, który wspiera i udostępnia 

nowo powstałym firmom przez rok powierzchnię biurową. Tam 

również można uzyskać wskazówki, jak pomysł przekuć w produkt i jak 

go skomercjalizować, by stamtąd trafić do Ideon Science Parku. 

W Ideon zaś, na początek  należy złożyć aplikację, która jest 

oceniana w kilku etapach, między innymi przez zarząd Parku. Aby 

zyskać akceptację firma musi spełnić co najmniej trzy z następujących 

warunków: mieć związek z Uniwersytetem w Lund lub jednym z jej 

wydziałów, koncentrować działalność na wysokiej technologii, skupiać 

się na badaniach i rozwoju oraz być zorientowana na wzrost. Dlatego też 

76 proc. spośród  ponad 900 firm, które uruchomiło tu działalność było 

ściśle związanych z Uniwersytetu w Lund, zawierającym unikatowe 

joint venture między uczelnią a przemysłem. 

Pomysł nie wziął się znikąd, a potrzeba okazała się matką 

wynalazku skutecznie sprawdzonego wcześniej w USA. Poważne 

zmian w strukturze przemysłowej Skanii spowodowało zamykanie 

wielu firm z wiodących w tej części Szwecji gałęzi przemysłu - 

stoczniowego i tekstylnego. Postanowiono wykorzystać zasoby wiedzy 

Uniwersytetu w Lund do tworzenia nowych firm, licząc na wzrost więzi 

lokalnych i wzrost poziomu zatrudnienia w regionie. Lokomotywami 

inicjatywy, obok uczelni i gminy stały się miejscowe przedsiębiorstwa 

budowlane oraz Cement Skanska i Ericsson, z projektem rozwoju 

telefonii komórkowej.  Do pierwszych pięciu firm, rozpoczynających 

działalność Ideon Science Parku, zaczęły dołączać następne, których 

założenia poddawano bardzo surowym ocenom. Lokowały się 

stopniowo na zbudowanych w ciągu czterech lat  50.000 m2 

laboratoriów i lokali biurowych. Nawet przeprowadzka Ericssona z 750 

pracownikami nie spełniła obaw pesymistów i w 1988 roku było już w 

Ideonie ok. 100 firm. Obecnie zaś funkcjonuje ich ok. 260, zatrudniając 

łącznie ok. 2000 osób. Mają do dyspozycji 110 tys. m kw pomieszczeń 

biurowych i laboratoryjnych.

Dr M. Aggestam uważa, że prekursorem skutecznych relacji uczelni 

z biznesem był noblista prof. Arvida Carlssona i jego koledzy,  autorzy 

terapii stosowanej w chorobie Parkinsona. A.Carlsson jest żywym 

przykładem kogoś, kto poprzez długotrwały i żmudny proces 

wdrażania w życie innowacji, czy wynalazków osiągnął określone 

efekty. Podobnie było z  powstaniem,  właśnie tutaj w Ideonie, aparatury 

do dializ, z której korzysta dziś cały świat. 

Obecnie dominującym sektorem w całym wachlarzu firm Ideonu są 

spółki związane z biotechnologią, farmacją, technologiami medycznymi 

i żywności. Dominujące od 1999 roku technologie informacyjna wraz z 

Idea Ideonu 

telekomunikacją, stanowią obecnie około 40 procent podmiotów 

Ideonu. Coraz bardziej dynamiczna okazują się też nanotechnologia i 

firmy zajmujące się takimi dziedzinami, jak technologia ochrony 

środowiska, czy energetyka. 

Nasza rozmówczyni zaprzecza, by badania naukowe związane z 

medycyną rządziły się jakimiś specjalnymi przywilejami, czy 

preferencjami:

- Zasady są zawsze takie same: można uzyskać częściowe dotacje 

państwowe, ale są one bardzo małe. Głównie jednak angażują środki 

prywatni inwestorzy. Nic dziwnego, że konkurencja jest ogromna i 

przyszli biznesmeni, czy naukowcy garną się do Uniwersytetu w Lund 

bardzo chętnie. Na przykład w dziedzinie przedsiębiorczości, którą się 

zajmuję,  program studiów magisterskich dwa lata temu dysponował 20 

miejscami, a było 1500 chętnych. Mogliśmy wybierać najlepszych z 

najlepszych. Oni zaś, w ramach zajęć, w ciągu roku potrafili pozakładać 

własne przedsiębiorstwa. W jednej z prowadzonych przez mnie grup 

wyłonił się zespół trzech studentów z Niemiec, USA i Nowej Zelandii. 

Założyli firmę marketingową, która działa po dziś dzień i ma nawet 

swoją filię w Los Angeles. W innej grupie student z Islandii dokooptował 

dwóch kolegów tworząc z nimi firmę zajmująca się programowaniem 

gier dla dzieci, opartych na bajkach islandzkich,. 

Kolejnym etapem rozwijania pomysłów i umiejętności może być 

właśnie, wspomniany wcześniej kontakt z venture labem, czy science 

parkiem, albo zatrudnienie się w firmie, gdzie można kontynuować 

swoją kreatywność. Dla wspominanego wcześniej prof. Carlsson była to 

firma Astra AB (obecnie AstraZenacea), założona w 1913 roku przez 400 

lekarzy i aptekarzy szwedzkich. 

 - Różnica między Zachodem  i Wschodem polega na tym, że wciąż 

nie rozumie się tego, iż istotą badań naukowych jest samodzielność i 

kooperacja, a nie łańcuszek podwykonawców. Recepta jest prosta: jeśli 

trzeba rozwiązać jakiś problem szuka się specjalisty - konsultanta, który 

sporządza raport i wskazuje sposoby oprania się z danym zagadnieniem. 

To mobilizuje naukowców, by otwierali różnego rodzaju firmy. I 

przynajmniej pod tym względem w Polsce jest podobnie, jak w Szwecji. 

Dalej jest już z tym różnie:

na wyższych uczelniach wciąż dopiero dokłada się starań, by 

wymyślać, sprzedawać i zarabiać; 

mała i średnia przedsiębiorczość z mozołem pokonuje bariery 

generowane przez urzędników „przyjaznego państwa”; 

organizują się odrębne parki technologiczne przyjmujące pod 

swe opiekuńcze skrzydła wszystko, cokolwiek rodzi jakiekolwiek 

widoki na uruchomienie lub stworzenie miejsc pracy; 

A przy tym powstają tomy opracowań o innowacyjności, 

kreatywności, komercjalizacji wraz z nadziejami na lepsze jutro. Mało 

pocieszające jest przy tym, że to nie tylko polska „specjalność”. Erno 
12Duda z węgierskiej firmy Solvo Biotechnology jest jednak optymistą . 

Jego zdaniem, region Europy Środkowo-Wschodniej ma ogromny 

potencjał i może dogonić resztę świata.

- Zauważmy - mówi , że kraje Europy Centralnej nie dysponują tak 

dużym kapitałem, aby rozpocząć badania w pewnych zakresach. To z 

pewnością jest wadą. Przeszkodą jest także biurokracja, brak 

podstawowych zachęt i różne regulacje oraz bariery administracyjne. Ale 

pewne zadania administracyjne czy logistyczne są dużo tańsze w tej 

części świata: - mówi Duda.

Płaszczyzną dla współpracy nauki z biznesem i przedsięwzięciem 

realizowanym we współpracy z Samorządem Województwa 

Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską jest Gdański 

·

·

·

Podsumowanie i …. Rekomendacje 
Z zgromadzonych danych i informacji wynika, że studenci częściej 

widzą się w roli pracowników niż pracodawców. Mówiąc o swoich 

planach zawodowych na przyszłość absolwenci są najbardziej 

zainteresowani uzyskaniem zatrudnienia na zasadach umowy o pracę. 

Ważnym wnioskiem jest opina absolwentów, że szkoły wyższe, jak i 

szkoły ponadgimnazjalne, raczej nie przygotowują do znalezienia dobrej 

pracy oraz zakładania własnej firmy 

Niepokojącym sygnałem jest, fakt że studenci pomimo częściej 

deklarowanego uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych, nadal na dość 

niskim poziomie oceniają ofertę edukacyjną pod kątem przygotowania 

do przyszłej pracy zawodowej. 

Sceptyczna ocena własnej wiedzy oraz umiejętności, w tym 

predyspozycji do prowadzenia własnej działalności wzmacnia niską 

ocenę oferty edukacyjnej. 

Ponadto, należy wziąć pod uwagę fakt, że studenci nie są skłonni do 

poszukiwania we własnym zakresie wiedzy z przedsiębiorczości. Można 

więc rozważyć zintensyfikowanie działań edukacyjnych dotyczących 

przedsiębiorczości w ramach studiów. Dodatkowo oczekują oni działań 

promujących, czy też wspierających przedsiębiorczość w ramach zajęć, 

bądź innych działań na uczelniach takich jak: targi pracy, szkolenia, 

programy praktyk, wymiana doświadczeń z przedsiębiorcami. Warto też 

zaznaczyć, że chcą oni wprowadzenia obowiązkowego przedmiotu z 

przedsiębiorczości w toku studiów. Jest to wyraźny sygnał, że studenci 

oczekują od wykładowców oraz władz uczelni zarówno praktycznej jak i 

teoretycznej wiedzy o przedsiębiorczości.

Studenci już podczas studiów podejmują pierwsze próby wejścia na 

rynek pracy. Należałoby zatem wykorzystać potencjał studentów i 

umożliwić im podjęcie pracy podczas studiów poprzez rozwijanie 

współpracy z przedsiębiorcami z terenu województwa. Kontakt ze 

światem biznesu mógłby działać inspirująco na studentów i zachęcić ich 

do otwierania własnej działalności w przyszłości.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że studenci poszukują częściej 

praktycznych doświadczeń, niż teoretycznej wiedzy. Świadczy o tym 

duża liczba wskazań na zdobywanie doświadczeń zawodowych w 

ramach praktyk czy regularnej pracy zawodowej, przy relatywnie 

niższym poziomie wskazań na poszukiwanie wiedzy o 

przedsiębiorczości w ramach zajęć pozawykładowych. W związku z tym 

należałoby zaoferować studentom przede wszystkim możliwość 

zdobywania wiedzy o przedsiębiorczości w praktyce.

Obserwuje się także spadek, w stosunku do poprzednich lat 

zainteresowania studentów pozostaniem w miejscu studiowania  

przekonać ich do pozostania po studiach w województwie pomorskim 

mogłaby przede wszystkim dobra oferta rynku pracy, począwszy od 

staży i praktyk studenckich na stałym zatrudnieniu skończywszy.

Dodatkowo instytucje odpowiedzialne za pomoc absolwentom w 

wchodzeniu na rynek pracy, powinny zacząć działać wspólnie, a nie 

licytować się w przerzucaniu odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. 

Dotyczy to zarówno uczelni wyższych jak i organów władzy 

samorządowej  w tym oczywiście publicznych instytucji rynku pracy. 

Nie wolno też zapominać o roli przedsiębiorców, którzy poza 

nieustannym narzekaniem i krytyką programów nauczania 

realizowanych przez uczelnie, powinni iść za przykładem innych krajów 

UE  takich jak Holandia czy Niemcy, i czynnie uczestniczyć w 

kształtowaniu sylwetki zawodowej studentów opuszczających mury 

uczelni. Tylko w ten sposób są w stanie zagwarantować sobie 

profesjonalny kapitał ludzki w swoich przedsiębiorstwach. 

Ścisła współpraca przedsiębiorców z wyższymi uczelniami 

pozwoli przewidywać jak rynek pracy będzie wyglądał w przyszłości 

(za 5-10 lat), a w rezultacie wykształcić absolwenta o pożądanej wiedzy i 

umiejętnościach. Jednocześnie oferta edukacyjna powinna inspirować 

rozwój określonych dziedzin gospodarki. Rolą samorządów 

terytorialnych jest zainicjowanie nawiązania stosunków partnerskich 

pomiędzy uczelniami, szkołami kształcącymi na poziomie średnim, 

wyższym i rynkiem pracy. 

dr Michal Igielski

Menedzer projektu „Transfer Wiedzy”

12
 http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/biotechnologia-wynalazki-nie-rodza-sie-z-dnia-na-dzien,3142.html (2012-02-02)
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gospodarczej. Badani wskazywali również na łatwość uzyskania 

korzystnego kredytu oraz obawy przed znalezieniem atrakcyjnej pacy 

jako czynniki sprzyjające zakładaniu firmy w Polsce.

Z kolei najważniejsze czynniki, które mogłyby rozwinąć wśród 

młodych ludzi przedsiębiorczość to przede wszystkim: ograniczenie 

biurokracji - niezbędnych formalności przy zakładaniu firmy; większe i 

bardziej dostępne dotacje i od państwa oraz z UE; zmniejszenie obciążeń 

dla przedsiębiorców  kosztów prowadzenia działalności, podatków; 

preferencyjne warunki kredytowania  łatwiejszy dostęp do kredytów, 

mniejsze oprocentowanie.

Na podstawie analizy posiadanych informacji, warto zwrócić też 

uwagę, na kładzenie bardzo dużego nacisku na realizacją pomysłu jakim 

jest wprowadzenie do programu studiów obowiązkowego przedmiotu 

mającego na celu rozwijanie przedsiębiorczości.

Niewątpliwie istotne miejsce w budowaniu jakości rozwoju 

regionalnego zajmuje rynek wiedzy, jako czynnik warunkujący trwały 

rozwój gospodarczy. Dotychczas władze regionu nie posiadały 

większych kompetencji ani instrumentów wpływu na kształtowanie 

polityki edukacyjnej szkół wyższych. Rola samorządu ograniczała się w 

praktyce jedynie do przekazywania szkołom środków finansowych. 

Istotne zmiany nastąpiły wraz z pojawieniem się możliwości wspierania 

infrastruktury edukacyjnej najpierw w ramach ZPORR, a teraz z POKL. 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego określa 

trzy priorytety - konkurencyjności, spójności i dostępności edukacji, jako 

wyraz dążenia do wysokiego poziomu edukacji akademickiej, 

zwiększenia liczby osób z wyższym wykształceniem w regionie oraz 

umożliwienia młodzieży z terenów mniej rozwiniętych równego dostępu 

do nauki w szkołach wyższych.

Zwiększenie środków finansowych w dyspozycji samorządu 

umożliwia wzmocnienie środowisk akademickich i kreowanie we 

współpracy z uczelniami wyższymi właściwej polityki edukacyjnej, która 

uwzględni aktualne oceny i prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej 

oraz demograficznej. W rezultacie zapewni to jej lepsze dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy w regionie. 

Teoretycznie pozytywnym zjawiskiem, które od pewnego czasu 

zaobserwować można w województwie pomorskim, jest wzrost liczby 

instytucji kształcących na wyższym poziomie. Według danych na miesiąc 

kwiecień br. w województwie pomorskim funkcjonowało 30 uczelni. 

Ośrodki nowo tworzone, bądź filie wcześniej istniejących powstają 

również poza Trójmiastem: w Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie, 

Malborku, Pelplinie, Skórczu, Stargardzie Gdańskim, Tczewie, Ustce i 

Wejherowie. 

Jednak w tym także tkwi problem, gdyż w statystykach urzędów 

pracy niepokój budzi tendencja wzrostowa w grupie osób z wyższym 

wykształceniem. Wśród ogółu bezrobotnych w marcu 2008 osoby 

legitymujące się wyższym wykształceniem stanowiły 2,97%, natomiast w 

marcu 2009 już 4,19% (na dzień 1 października 2011 roku, według 

nieoficjalnych danych wynosi on już blisko 9%, a należy pamiętać że 

okres od października do końca roku charakteryzuje się na uczelniach 
3wyższych wysoką dynamiką w obronach prac dyplomowych) .

Głównym problemem wielokrotnie podnoszonym przez 

pracodawców w tym temacie jest brak przygotowania praktycznego 

absolwentów. Poszukiwani są pracownicy młodzi, kreatywni, o adczeń w 

Kto odpowiada za sytuację 
absolwentów na rynku pracy, a kto 
powinien im pomóc?

otwartych horyzontach, z pewnym doświadczeniem zawodowym. 

Środowisko pracodawców zwraca uwagę na konkretne rozwiązania. 

Uważają oni, że istnieje potrzeba utworzenia sprawnego systemu staży 

studenckich, podczas których studenci w praktyce zapoznają się z pracą 

w firmie, zdobędą niezbędną wiedzę i doświadczenie. Konieczne jest też 

dostosowanie programów nauczania, tworzenie kierunków studiów, 

wprowadzenie przedmiotów adekwatnych do wymogów lokalnego 

rynku pracy (w tej kwestii dobrym rozwiązaniem wydaje się korzystanie 

z konsultacji samych przedsiębiorców). Niezbędna wydaje się zatem 

wymiana doświadczeń w procesie kształcenia studentów, polegająca 

m.in. na udziale doświadczonych przedsiębiorców w zajęciach 

dydaktycznych, prowadzeniu zajęć panelowych, które umożliwią 

studentom weryfikację oczekiwań. Potrzebne jest doskonalenie wiedzy 

nabytej w trakcie studiów i rozwijanej w toku pracy zawodowej poprzez 

dokształcanie na studiach podyplomowych, a także praktyczna 

znajomość języków obcych.

Oznacza to, iż współczesna uczelnia musi być zdolna do szybkiego 

reagowania na wyzwania rynku pracy. Oczekiwania takie wiążą się z 

ambicją budowania regionu silnego gospodarczo, gwarantującego 

spełnienie oczekiwań jego mieszkańców odnośnie wysokiego poziomu 

życia, a także przyciągającego partnerów życia publicznego o 

znaczącym potencjale intelektualnym. 

Jednak środowiska akademickie także posiadają konkretne 

problemy, które coraz wyraźniej sygnalizują. Twierdzą oni zgodnie, iż 

poziom przygotowania absolwentów szkół średnich z zakresu 

przedmiotów ścisłych obniża się z roku na rok i w chwili obecnej jedynie 

10% młodzieży uczy się w klasach o profilu matematycznym i fizycznym  

a prognozowane jest zapotrzebowanie rynku pracy właśnie na 

absolwentów kierunków ścisłych, inżynierskich. Sami zaś uczniowie i 

studenci wybierają obecnie specjalizacje kierując się często 

atrakcyjnością samych studiów, a nie potrzebami rynku pracy. 

Jednocześnie szkoły konkurując między sobą o uczniów (co związane 

jest z pozyskaniem środków finansowych), przedstawiają ofertę 

wygodną dla ucznia i rodziców bez uwzględnienia kierunków rozwoju i 

potrzeb rynku pracy.  Niestety wspomniane zjawisko dotyczy również 

kształcenia nauczycieli. Mimo trwającego niżu demograficznego 

(zmniejsza się liczba uczniów w szkołach podstawowych i 

gimnazjalnych) nadal kształci się dużą liczbę młodzieży na kierunkach 

pedagogicznych. Problem ten wymaga pilnego rozwiązania. Oczekuje 

się, że uczelnie będą kształcić nauczycieli na kierunkach deficytowych. Z 

kolei absolwentów kierunków informatycznych, medycznych, 

nauczycieli języków obcych należy przygotować do pracy w niewielkich 

miejscowościach, (tam gdzie jest zapotrzebowanie na nich), do 

wykazywania się większą elastycznością w dziedzinie zmiany 

wyuczonego zawodu, miejsca pracy, zamieszkania i akceptacji 

niestandardowych form zatrudnienia. Ponadto jest to efekt nasilającego 

się odpływu absolwentów naszych uczelni za granicę  już nie na 

„Wyspy” a głównie do Niemiec i państw skandynawskich, gdzie 

wystąpiło zjawisko „luki pokoleniowej”. Za kilka lat sytuacja 

analogiczna spodziewana jest w Polsce. Dlatego dobrym rozwiązaniem 

byłyby stypendia władz samorządowych dla najlepszych studentów 

deficytowych kierunków studiów. Propozycją wartą rozważenia może 

być również podpisanie odpowiednich porozumień z zainteresowanymi 

państwami, które wspomagałyby finansowanie naszych szkół. 

Na sam koniec naukowcy akcentują, iż przepływ informacji między 

praktyką gospodarczą a nauką jest wciąż niewystarczający i w praktyce 

sprowadza się do zgłoszenia przez pracodawców zapotrzebowania na 

konkretne profile zawodowe pracowników (podczas gdy cykl 

przygotowania absolwenta trwa średnio od 8 do 10 lat od momentu 

zasygnalizowania zmiany). 

Parku Naukowo-Technologiczny. W latach 2006 - 2008 na jego 

potrzeby zaadaptowano pomieszczenia dawnych Zakładów 

Graficznych., modernizując na początku  ok. 3,3 tys. metrów 

kwadratowych powierzchni obecnego Parku. Równocześnie zainicjował 

działalność Inkubator Technologiczny z nowopowstałymi firmami 

założonymi przez absolwentów i pracowników wyższych uczelni 

regionu. Park staje się dzisiaj dużym kompleksem biurowo - 

technologiczno  – produkcyjnym, którego zabudowa obejmie 

powierzchnię ponad 40 tys. m kw. 

Wg danych ze stycznia 2012 r. na terenie Parku działało 40 firm; 

najwięcej (14) w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej i 

informatycznej.

Na stałą współpracę z Politechniką Gdańską liczą też w Kwidzynie, 

gdzie kosztem 40,5 mln zł na 1,6 tys. m kw. powstać ma inkubator 

przedsiębiorczości , jako remedium służce przeciwdziałaniu bezrobociu. 

Z tego względu największym udziałowcem w planowanej inwestycji jest. 

Powiat. Niestety, losy Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-

Technologicznego są wciąż niepewne. Udało się co prawda pozyskać 25 

milionów zł z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego, ok. 10 mln zł ma pochodzić z kredytów oraz ze zwrotów 

podatku VAT, ale brakuje  jeszcze ok. 5,3 mln zł. Trzeba więc było 

unieważnić pierwszy  przetargu na realizację inwestycji i jesienią ubr 

ogłosić nowy. 

W woj. pomorskim najdłuższy staż ma Pomorski Park Naukowo 

Technologiczny w Gdyni,  zarządzany przez Gdyńskie Centrum 

Innowacji - jednostkę budżetową m. Gdyni. Powstał w 2001 r. na terenie 

b. zajezdni autobusowych i trolejbusowych WPK. W pięć lat później 

udostępniono firmom 9000 m kw. nowej powierzchni biurowej i 

laboratoryjnej.

Obecnie Park zajmuje 6 hektarów i realizowany jest właśnie 

przetarg na 3 i 4 etap rozbudowy, wartości 4 845 000 euro. Wg, oficjalnych 

danych na dzień 11 stycznia 2012 r. działało w Parku 97 firm, w tym 43 

zaklasyfikowanych do branży ICT. 

Stosunkowo mało w tym kontekście mówi się o przedsiębiorcach 

sięgających po możliwości, jakie daje im dostęp do innowatorów. Jak to 

wygląda po drugiej stronie Bałtyku? Do kogo zwraca się w Szwecji 

przedsiębiorca poszukujący innowacyjnych rozwiązań?

- Do nikogo mówi dr M. Aggestam.  Sięga do własnej głowy. W 

przeciwnym razie tonie. Chyba, że jest to duża firma, posiadający własną 

komórkę badawczo  rozwojową, jak np. w sektorze technicznym czy 

farmaceutycznym. W małych firmach jest to niemożliwe: jeśli produkuje 

śrubki, to produkuje śrubki, jeśli są to żarówki  to żarówki. Chyba, że 

chce rozszerzyć rynek zbytu i go udoskonalić. Ale i wówczas nie pyta na 

pobliskiej uczelni, czy nie mają tam jakiegoś Edisona, bo na szwedzkich 

uczelniach nikt nie zajmuje się takimi sprawami. Tam przede wszystkim 

uczą, a nie uprawiają wynalazczość. Dlatego ambitny przedsiębiorca  

szwedzki szuka  po prostu odpowiednich kooperantów na rynku.  

Nauka i biznes  –  to dwa odrębne światy, które stykają się z sobą nie 

instytucjonalnie, i na wspólnie przez siebie zbudowanych 

fundamentach. 

Sądząc po tempie implementacji oraz rezultatach - transfer wiedzy i 

komercjalizacja badań naukowych w polskim wydaniu wykazuje, że to 

wciąż jeszcze początek długiej drogi eksperymentów, prób i błędów. Po z 

Skandynawska strona medalu

górą 30 latach doświadczeń na całym świecie. 

Dlaczego?!

Zdaniem dr M. Aggestam wynika to z kreatywności, innego 

podejścia do życia  i patrzenia na  możliwość zastosowania 

przedsiębiorczości  przez inny pryzmat, niż np. w Polsce. 

Szwedzka uczona podkreśla, że jej zdanie m był u nas był taki 

moment, gdy wszystko szło w dobrym kierunku. Ale potem nastąpiła 

wyraźna stagnacja i teraz instytualizacja, która zamiast się zwijać osiąga 

coraz większe rozmiary.  

Nie jest w swej opinii odosobniona. Krzysztof Gulda, dyrektor 

Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
13napisał m.in. :

„(...) trzeba zastanowić się, czy problem nie tkwi w sferze, w której 

do tej pory go nie szukaliśmy. W sferze kultury i mentalności! 

Niezależnie od dyskusji nad tym, czym jest przedsiębiorczość postawić 

można pytanie, czy w środowisku naukowym postawy przedsiębiorcze 

znajdują uznanie i czy akceptowane jest wychodzenie ze stereotypu 

badacza  –  nauczyciela. Można postawić problem jeszcze bardziej 

ogólnie kwestionując jeden z narodowych mitów o przedsiębiorczości 

Polaków. Mit ten, pielęgnowany od pokoleń, dał o sobie znać ostatni raz 

na początku lat 90. ubiegłego wieku kiedy to w kilka lat powstało w 

Polsce ok. 3 miliony firm. Tyle, że od tamtej pory firm w zasadzie nie 

przybywa. Wiele z tych, które wtedy powstało nigdy nie wyrosło ponad 

mikroprzedsiębiorstwa. Niezwykle niewielki odsetek z nich to firmy 

technologiczne. Może więc jesteśmy przedsiębiorczy, ale nie 

technologicznie?”

A jak się zachowuje przedsiębiorczy naukowiec po drugiej stronie 

Bałtyku? Dr Maria Aggestam z całą pewnością jest dobrym przykładem 

naukowca, który w dodatku może pozwolić sobie na to, by  łączyć 

przyjemne z pożytecznym i robić, to co lubi.  

- Właśnie otrzymałam dotację na badania przedsiębiorczości 

gastronomicznej i gastrosoficznej. Być może z polskiej perspektywy 

brzmi to dość dziwnie, ale u nas w Szwecji następuje właśnie tak znaczny 

rozwój gastronomii, że kraje skandynawskie pobiły ojczyznę dobrej 

kuchni -  Francję we wszystkich rankingach i konkursach. Najlepsza 

restauracja na świecie jest obecnie „Noma” w Kopenhadze zwyciężając 

już drugi rok z rzędu. Jej szef Rene Redzepi pracował wcześniej w słynnej 

hiszpańskiej elBulli, która tytuł najlepszej restauracji świata zdobywała 

czterokrotnie. Teraz „neonordycka” kuchnia  i 32 kucharzy pracuje  na 

sławę i reputację duńskiego lokalu, który od Szwecji  dzieli tylko most 

nad Sundem.  

Czy jest w tym jakaś wskazówka dla Polaków? Oczywiście. 

Żebyśmy nie mieli kompleksów,  w ubiegłym roku, w dziale 

„management” brytyjskiego Financial Times, ukazał się artykuł 
14zatytułowany „Poland's foodie revolutionary” . Z entuzjazmem opisano 

tam starania Magdy Gesler i Adama Geslera zarówno o odtworzenie 

tradycji znakomitej polskiej kuchni, jak i zbudowanie sieci restauracji 

renomowanej marki zarówno w kraju, jak i zagranicą. Na przekór temu - 

jak mówi M. Gesler - że „wielu Polaków zafascynowanych światem 

zewnętrznym wstydzi się własnych korzeni”.

- ...Jako naukowiec patrzę na gastronomię nie tylko, przez pryzmat 

konsumenta, czy nawet znawcy dobrej kuchni, lecz jak na 

przedsiębiorstwo i to wielobranżowe – tłumaczy dr M. Aggestam.  - 

Powiem więcej – jako na awangardę rozwijającej się teraz w 

niesamowitym tempie i kierunku przedsiębiorczości. Branża kulinarna 

13 Innowacyjny Start nr 3 (6) grudzień 2007 „Przedsiębiorczość akademicka” http://www.innowacyjnystart.pl/Archiwum.aspx?nr=6
14  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0e68d318-cb46-11df-95c0-00144feab49a.html#axzz1jAg6mzdP

3
    http://www.wup.gdansk.pl/rynek_pracy/artykuly/852.html (data pobrania 27 luty 2012 rok)
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Wprowadzenie oraz  trochę 
1(„niepokojących”) danych

2
A może własna firma?

Stało się faktem, iż studia wyższe przestały być tylko i wyłącznie 

przywilejem dla wybranych - obecnie dostęp do wykształcenia 

wyższego ma niemal każdy. Powszechne dążenie do uzyskania 

dyplomu znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach.  Podczas gdy 

na początku dekady polskie uczelnie ukończyło 259 tys. absolwentów, to 

w 2010 roku liczba ta wzrosła do prawie 475 tys., czyli niemal 

dwukrotnie. Warto zauważyć że w 2010 roku mury uczelni opuściło 

ponad 312 tys. kobiet. Przedstawicielki płci pięknej stanowiły aż dwie 

trzecie wszystkich absolwentów, co niewątpliwie przekłada się także na 

proporcje wśród bezrobotnych absolwentów. Pod względem liczby 

absolwentów niekwestionowanym liderem wśród województw jest 

Mazowsze. W 2010 roku dyplom z mazowieckich uczelni trafił do ponad 

80 tys. osób. Z kolei nasze województwo plasuje się na miejscu 8 z blisko 

24 tysiącami absolwentów. Stawia nas to również w środku stawki jeśli 

chodzi o osoby zaraz po studiach, które nie mogą znaleźć pracy. Pomimo, 

że absolwenci uczelni wyższych w województwie pomorskim wykazują 

się dużą aktywnością na rynku pracy to 2010 roku pracowało 3/4 

wszystkich, którzy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy opuścili mury 

uczelni. Problemy ze znalezieniem pracy miało blisko 13% absolwentów. 

Taki sam odsetek dotyczył osób nieaktywnych zawodowo  czyli tych, 

którzy po uzyskaniu dyplomu z różnych przyczyn nie pracowali, w tym 

także nie byli zainteresowani podjęciem pracy.

Jednak są też w naszym województwie pozytywy, gdyż nasi 

absolwenci są na trzecim miejscu w kraju jeśli chodzi o pierwsze zarobki: 

średnio bowiem zarabiali blisko 2700 złotych brutto. Najlepiej opłacani 

byli absolwenci, którzy znaleźli pracę w branży IT. Mediana ich 

wynagrodzenia wyniosła 3 500 PLN.  Warto zwróci uwagę, iż w drugiej 

w kolejności branży - przemyśle lekkim, zarabiali o 1200 PLN mniej. 

Najniższe płace otrzymywały osoby podejmujące pracę  w handlu, gdzie 

mediana wyniosła 2000 PLN. Najbardziej atrakcyjne pod względem 

wynagrodzeń były stanowiska w działach programowania. Najmniej 

korzystne warunki płacowe oferowano w działach kadr i płac oraz 

obsługi klienta. Im większy poziom zatrudnienia  w firmie, tym wyższe 

zarobki.  W mikro przedsiębiorstwach sięgały 2 100 PLN, a w w dużych 

spółkach wzrastały do  2 788 PLN.  Wyjątkiem od tej reguły są płace osób 

w największych firmach, które kształtowały się na poziomie  2 600 PLN.

Z analizy dostępnych danych wynika, że studenci z województwa 

pomorskiego nie są aktywni zawodowo w obszarze praktyk i staży 

studenckich. Jednakże zintensyfikowała się ich aktywność na polu 

sezonowej i regularnej pracy zawodowej w trakcie studiów. Niemal co 

trzeci badany przyznał, że jest w chwili obecnej gdzieś zatrudniony. 

Zaledwie 52% studentów planuje kontynuowanie nauki na 

studiach II stopnia po ukończeniu studiów licencjackich. Wskazuje 

to na rosnące zainteresowanie podjęciem pracy zawodowej i 

wykorzystanie stworzonej możliwości zakończenia edukacji na 

poziomie studiów licencjackich. Z badań wynika, że studenci częściej 

widzą się w roli pracowników niż pracodawców. Mówiąc o swoich 

planach zawodowych na przyszłość badani absolwenci są najbardziej 

zainteresowani uzyskaniem zatrudnienia na zasadach umowy o pracę. 

Aż 80% wskazań w pytaniu o plany zawodowe dotyczy zawarcia 

umowy o pracę po studiach od której oczekują przede wszystkim 

pieniądzy i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Zauważa się jednak wśród studentów potencjał do rozwijania 

przedsiębiorczości, jednakże należy pamiętać, że są to często jedynie 

deklaracje, a nie ostatecznie podjęte decyzje. Jedynie co piąty badany 

student wskazał, że po ukończeniu studiów myśli o tym, iż założy 

własną firmę. Wpływ na decyzję o prowadzeniu własnego biznesu mają 

najczęściej własne zainteresowania, wiedza i pomysły badanych, 

następnie analiza rynkowych potrzeb oraz porady i sukces innego 

przedsiębiorstwa. Znacznie rzadziej przyczyniają się do tego zajęcia na 

uczelni.

Pojawią się też niestety obawy związane z prowadzeniem własnej 

działalności gospodarczej, które najczęściej dotyczą kwestii 

finansowych: kosztów związanych z prowadzeniem firmy, a także braku 

możliwości spłaty ewentualnych kredytów - respondenci mniej 

obawiają się biurokracji i braku funduszy własnych, natomiast znacznie 

bardziej kosztów prowadzenia własnej działalności.

Warto zaznaczyć, iż studenci częściej niż w poprzednich pomiarach 

twierdzą, że w programie studiów znalazły się zajęcia (wykłady, 

ćwiczenia) związane z rozwijaniem przedsiębiorczości. Jednak z danych 

wynika, że są oni nadal mało aktywni, jeśli chodzi o samodzielne 

pogłębianie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Ponad połowa 

badanych wskazała, że nie uczestniczyła w żadnych zajęciach 

pozawykładowych związanych z rozwijaniem przedsiębiorczości. 

Jeśli chodzi zaś o potrzeby informacyjne z zakresu rozwijania 

przedsiębiorczości to najbardziej przydatne dla studentów są informacje 

praktyczne, takie jak tworzenie biznesplanu. Co ważne wyraźnie 

wzrosło zainteresowanie na temat prowadzenia działalności w krajach 

Unii Europejskiej. Niestety studentów ostatnich lat studiów cechuje 

raczej niska znajomość instytucji wspierających przedsiębiorczość w 

województwie pomorskim. Ponadto, większość z nich nie ma zamiaru 

korzystać z usług tychże instytucji. Jeżeli chodzi o osoby, które deklarują, 

że mają zamiar skorzystać z usług oferowanych przez przedsiębiorstwa 

wspomagające przedsiębiorczość to największa liczba respondentów 

wskazała Agencję Rozwoju Pomorza, następnie Izby Gospodarcze oraz 

Inkubatory przedsiębiorczości.

Wśród wymienianych czynników sprzyjających zakładaniu firm w 

Polsce najczęściej wymieniane były dotacje z Unii Europejskiej. 

Świadczy to o tym, że studenci są coraz bardziej świadomi, że dotacje z 

UE mogą pomóc w założeniu i prowadzeniu własnej działalności ego 
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łączy bowiem również wiele obszarów z innych dziedzin wiedzy; 

nauk ścisłych, jak fizyka czy  chemia, czy humanistycznych. Odwołam 

się tu znowu do hiszpańskiego przykładu: podczas, gdy jeden wybitny 

kucharz pojechał podbijać świat via Skandynawia, Ferran Adria, drugi 

szef kuchni i właściciel ellBulli, też nie zasypia gruszek w popiele. Co 

prawda zamknął lokal, ale natychmiast utworzył elBulli Foundation - 

światowy „Think tank center” i ogłosił się ojcem molekularnej 

gastronomii i światowego centrum pomysłów kulinarnych. 

Uważany za jednego z najbardziej wpływowych szefów kuchni na 

świecie, Ferran Adria złamał wszystkie możliwe bariery i stereotypy 

szefa kuchni. Jego twórcze, innowacyjne pomysły poszły jeszcze dalej i 

dotknął innych dziedzinach, w tym sztuki i technologii. Zyskał więc 

opinię nie tylko geniusza w swojej profesji, ale uosabia innowacyjność i 

kreatywność. Jest podziwiany zarówno w branży, jak i poza nią. Mimo 

młodego wieku stał się już mitem. Jego fundacja ma być zaś miejscem, w 

którym kucharze mogą tworzyć, dyskutować i współpracować z 

dziennikarzami, naukowcami, czy filozofami. 

Hiszpan w jednym wywiadów powiedział: „Jestem pewien, że 

przemysł spożywczy będzie również korzystać z kreatywności i prac 

generowanych przez Fundację, choć  trudno jeszcze przewiedzieć w jaki 

15
   http://news-spain.euroresidentes.com/2011/07/el-bulli-foundation.html

Absolewenci na Pomorzu 
Dylematy i wyzwania stawiane przez rynek pracy absolwentom uczelni 

w województwie pomorskim.

15sposób i przy pomocy jakich środków może to zrobić” . - Mój zespół 

i ja  – mówi w innym miejscu, nawiązując do zamknięcie renomowanego 

lokalu - jesteśmy bardzo podekscytowani nowym projektem i dalecy od 

uczucie nostalgii. Fascynujemy się przyszłością

Podkreśla się, że Ferran Adria, uznawany za jednego z najlepszych 

kucharzy świata teraz z taką samą pasją i wizją, jak zawsze angażuje się w 

elBulli Foundation. Nic dziwnego, że zyskał podobną sławę, jak 

najbardziej znani politycy i celebryci. Ale mówi całkiem inaczej niż oni: 

„Aby przez wiele lat być kreatywnym i się nie znudzić tym 

wszystkim trzeba mieć pasję. Jeśli nie jesteś pasjonatem tego, co robisz,  

pracy czy dyscypliny, której poświęcasz swój czas, jest bardzo trudne 

dobrze pracować lub rozwijać się zawodowo. Sekret polega na tym, by 

ciężko pracować i być pasjonatem tego, co się robi. Innym ważnym 

czynnikiem jest starać się ciągle uczyć i rozwijać”.

I te złote myśli obowiązują pod każdą szerokością geograficzną. 

Także tu i teraz. Wszak Polak potrafi.

Adam Grzybowski

1   Na podstawie informacji i badań przeprowadzonych przez firmę Sedlak&Sedlak i zawartych na stronach internetowych: www.rynekpracy.pl, www.wynagrodzenia.pl (data pobrania 27 luty 2012)
2   Na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego zebranych przez Pentor International Poznań.

Badanie z  2010 roku  pt. „Studenci ostatniego roku szkół wyższych  pracodawcy czy pracownicy?”, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 5521 studentów ostatniego roku studiów 

stacjonarnych (dziennych) magisterskich i licencjackich większości szkół wyższych (23 szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne) w województwie pomorskim. Zrealizowano je na 

przełomie kwietnia i maja 2010 roku. Badanie przeprowadzono metodą ilościową za pomocą techniki ankiety audytoryjnej. Głównym celem badania było określenie potencjału do rozwoju 

przedsiębiorczości w regionie. Ponadto, badano postawy absolwentów szkół wyższych wobec wyzwań na rynku pracy i kształtowania możliwości własnego rozwoju zawodowego, które są jednym 

z elementów wpływających na warunki rozwoju regionu.
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10
  Kinga Baranowska „Najważniejszy jest człowiek”. Wystąpienie podczas sesji plenarnej VI Kongresu Obywatelskiego, 5 listopada 2011 roku. 

http://www.pfo.net.pl/images/stories/ksiazki/pdf/wis-42.pdf
11   Marek Hołyński: „E-mailem z Doliny Krzemowej”

I to są w zasadzie dwie drogi, żeby przynajmniej „złapać kontakt” z 

czołówką.  Dlatego łączenie się w klastry, czy tworzenie centrów 

badawczo  rozwojowych ma sens. Tego pojedynczy instytut nie 

przeskoczy. Obok naukowców trzeba mieć wsparcie inwestorów, 

możliwości produkcyjne i marketing, bez którego nawet najlepszy 

produkt nie wypali oraz światową sieć dystrybucyjną. Jednostkowe 

inicjatywy są z góry skazane na niepowodzenie. Nawet jeśli zaangażuje 

się w to państwo, czy nawet grupy państw. 

Pytam prof.  Moncarza, co sądzi o potrzebie zmian 

mentalnościowych:

-  Czy to oznacza, że trzeba się zamerykanizować, żeby z 

powodzeniem realizować dobre wzorce „Doliny Krzemowej”?

- Nie. Warunkiem numer jeden jest  zasypanie fos i zburzenie 

murów, istniejących między nauka a gospodarką.

- Na jednej z licznych konferencji, w których Pan uczestniczył 

próbowano zdefiniować siedem cech polskiego innowatora. Czy 

udała się ta trudna sztuka? 

- Być może. Ja bym się raczej tego nie podejmował. 

- A czy potrafi Pan odpowiedzieć na pytanie – czy różnice 

pokoleniowe mają wpływ na innowacyjność?

- Największe innowacje, które obecnie wstrząsają światem są 

dziełem ludzi w wieku, w którym nie powinni mieć prawa zabierać 

głosu, a co dopiero zakładać firmy będące dziś multimiliardowymi 

potęgami.  Innowacje wymagają kilku rzeczy: pomysłów i wiedzy, ale 

bardzo ważnym elementem jest odwaga. A tego, nawet na poziomie 

brawury, człowiek ma najwięcej gdy jest bardzo młody.

- Czyli doświadczenie jest wrogiem innowacji?

- Doświadczenie powoduje opóźnienie w podejmowaniu ryzyka.

- Wszystko zatem w rękach młodzieży; dobrze wykształconej,. 

Ambitnej, bez kompleksów?  – pytam M. Hołyńskiego

- Tak i w tym kierunku u nas mnóstwo się dzieje. Widzimy bardzo 

silny ruch oddolny; są idee na start-up'y. Ale to wciąż nie jest ta skala. 

Stale trzeba być wśród innych innowatorów, czy wynalazców, żeby 

pomysły przychodziły do głowy. W przeciwnym razie to, co powstaje 

jest wtórne. Przykład, że komuś coś się udało, bo uruchomił jakieś 

„allegra”, czy „naszą klasę”, tylko potwierdza, że są to repliki znanych 

pomysłów. Moim zdaniem, porywanie się na to, by stworzyć coś o tej 

samej skali co w USA może prowadzić tylko do frustracji, bo  wiadomo, 

że się nie da.

Jak zatem sprawdzają się w Polsce „weterani” Doliny Krzemowej?  

Prof. Moncarz zapytany - czy zdarza się więc, że wracając z Polski 

jest Pan poirytowany, że coś się nie udało albo nie poszło tak, jak Pan 

sobie wyobrażał?  odparł: 

- Bardzo często. Ale to wcale nie znaczy, że po tygodniu nie myślę o 

następnym przyjeździe. Czuję się w Polsce bardzo dobrze, lubię tu 

przyjeżdżać, bo lubię oddychać tlenem; czymś co Polska produkuje i  

czego mój organizm potrzebuje.

- Skoro tak wiele osiągnął Pan w USA, co u nas wydawać się może 

sukcesem życiowym, jak nazwać to, chce Pan osiągnąć w Polsce? 

- Chcę powiedzieć sobie, że starałem się wnieść jakieś wartości, z 

których skorzystają inni.

Doktora M. Hołyńskiego pytam z kolei, w jaki sposób realizuje w 

Polsce swoje doświadczenia wyniesione z Doliny Krzemowej? 

- O ograniczeniach już mówiłem. W Instytucie Maszyn 

Matematycznych, placówce bardzo zasłużonej, projektowało się a nawet 

produkowało komputery, gdy restrykcje COCOM (Komitet 

Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu) uniemożliwiały 

importowanie nowoczesnych technologii z Zachodu do krajów 

socjalistycznych. 

Dziś nie trzeba i się nie opłaca Można kupić dowolny sprzęt z 

dowolnym oprogramowaniem. Wielu kolegów odeszło z instytutu do 

różnych korporacji, założyło własne firmy, albo wyjechało zagranicę. 

Wolne powierzchnie zajęły różne biura, kancelarie, itp. Gdy ich umowy 

najmu dobiegają końca staramy się, by ich miejsce zajmowały firmy z 

branży hi-tech. Jednak coś zaczyna się kręcić, gdy ich pracownicy - 

nawet jeśli nie będą robić wspólnych projektów –  spotkają się w bufecie, 

czy na papierosie. 

Wśród najdłuższych stażem jest więc Unizeto, producent i 

integrator bezpiecznych systemów teleinformatycznych, dostarczający 

systemy informatyczne oraz rozwiązania biznesowe na rynek krajowy i 

zagraniczny; od 1 stycznia ub. r. –  ulokował się przy ul. Ludwika 

Krzywickiego 34 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 

Unii Europejskiej, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. 

A oprócz tego jest już kilkanaście małych firm startujących w branży  

ICT /ETI.   Zadatek na dobry początek.  Jeśli chce się do czegoś dojść - i w 

krzemowych Dolinach i w skalistych Górach obowiązuje podobne 

reguły gry.   

Najwybitniejsza polska himalaistka Kinga Baranowska ujęła to w 

trzech rzeczach, które są dla niej istotne: po pierwsze, warto mieć 

marzenia, a także warto odważyć się zrobić pierwszy krok, by je 

zrealizować. Po drugie, najważniejszy jest człowiek, i dlatego czasem 

trzeba zrezygnować z jakiegoś celu, lub ze swojego ego, lub z wielkich 

ambicji sportowych  po to, aby właśnie człowiek był na pierwszym 

miejscu. I po trzecie, nasza edukacja nie kończy się na edukacji szkolnej, 

czy też nawet uniwersyteckiej; tak naprawdę całe życie powinniśmy się 
10uczyć, a największym nauczycielem jest drugi człowiek .

Dekalog cnót Doliny Krzemowej, wręczany przez niektóre firmy 
11nowo przyjętym pracownikom :

Bądź uczciwy, ufaj innym i wzbudzaj zaufanie.

Nie zawierzaj a priori autorytetom.

Wyrażaj swoje poglądy i myśli w sposób konstruktywny.

Nie popadaj w biurokrację.

Nie obawiaj się zmian i podejmuj ryzyko stosownie do sytuacji.

Bądź twórczy i szukaj innowacyjnych rozwiązań.

Przyznawaj się do popełnionych błędów i wyciągaj z nich wnioski.

Współdziałaj z innymi i przyczyniaj się do umacniania zespołu.

Bądź równie dobrym szefem, jak podwładnym.

Traktuj klientów jak współpracowników, a współpracowników jak 

siebie samego.

Nie są to martwe przepisy - ludzie w nie wierzą i starają się ich 

przestrzegać

W Internecie krążył od lat do znudzenia cytowany pastisz 

algorytmu na zbicie fortuny w Dolinie Krzemowej:

Przyjedź do Doliny; wybierz jakieś drzewo.

Jeśli nim mocno potrząśniesz, spadnie z niego inwestor.

Zanim dojdzie do siebie, podrzuć mu parę haseł: „Internet. Grafika. 

Bankowość i handel elektroniczny. Sieci komputerowe”.

Inwestor wręczy ci parę milionów dolarów.

Po półtora roku wejdziesz ze swoją firmą na giełdę.

Sprzedaj swoje udziały w firmie. Powtórz algorytm od kroku 

numer 1,

Adam Grzybowski

Internet manager

Projektem można nazwać wszystko, co planujemy. Stwórzmy więc 

na początek definicję projektu, o którym będzie mowa: jest to zespół 

działań służących do osiągnięcia celu naukowego, dydaktycznego, 

inwestycyjnego, organizacyjnego lub innego służącego pomnożeniu 

ilości lub podniesieniu jakości zasobów każdego rodzaju, 

dofinansowanego całkowicie lub w znacznym stopniu ze źródeł 

zewnętrznych innych, niż podstawowa działalność jednostek 

organizacyjnych. Brzmi to zawile, ale w istocie taka definicja pozwala 

określić, o jakie projekty i w jakim celu możemy się ubiegać. 

Jest ich cała masa. Mamy więc klasyczne projekty badawcze i 

wdrożeniowe, ale także inwestycyjne i edukacyjne. Warto na początku 

więc je wymienić. 

Projekty w obszarze badań podstawowych są obecnie finansowane 

przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), należą do nich przykładowo 

obecnie: Maestro adresowane do doświadczonych naukowców w celu 

rozwoju pionierskich idei, Harmonia wzmacniająca istniejącą już 

współpracę międzynarodową; staże podoktorskie, trwające co najmniej 

rok, w innych instytucjach badawczych.

Projekty w zakresie badań stosowanych są finansowane przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), ale są tu ogromne 

różnice związane ze źródłem finansowania i celem projektu. 

Najważniejszy z aktualnych dziś to Program Badań Stosowanych, 

mający na celu opracowanie oryginalnych rozwiązań dla przemysłu, 

bazujących na wcześniejszych badaniach naukowych. Wiele z 

ciekawych programów (np. Innotech i Eureka mające na celu wdrożenia 

przemysłowe) nie ma jeszcze ogłoszonego następnego konkursu.

Projekty każdego rodzaju finansuje 7. Program Ramowy. Są tu więc 

i projekty międzynarodowe mające na celu wymianę i trening badaczy w 

ramach 7 Programu Ramowego (People – Marie Curie, COST), projekty 

inwestycyjne (Capacities), projekty badawcze (Ideas) i pro-przemysłowe 

(Cooperation). Finansowanie odbywa się bezpośrednio z Brukseli.

Projekty finansowane są także przez cztery programy Ramowe: 

Kapitał Ludzki (mające na celu m.in. wspomaganie priorytetowych 

kierunków zamawianych), Innowacyjna Gospodarka (projekty 

wspomagające współpracę uczelni z przedsiębiorstwami), 

Infrastruktura i Środowisko (w tym projekty inwestycyjne mające na 

celu wspomaganie edukacji) oraz Regionalne Programy Operacyjne. 

Tylko w przypadku tych ostatnich wymagany jest 25% wkład własny. 

Projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 

obecnie zostały przejęte niemal w całości (trzy pierwsze programy) 

przez NCBiR.

Istnieją wreszcie typowe programy edukacyjne, jak Erasmus 

(wymiana studentów i pracowników), Erasmus – Mundus (prowadzenie 

studiów dla wielonarodowościowych grup), czy Fundusz Stypendialny 

i Szkoleniowy znany pod potoczną nazwą funduszu norweskiego; w 

tym ostatnim jednak wymiana stanowi zaledwie część programu.

W istocie jednak obecny artykuł odnosi się do typowych projektów 

badawczych. Mimo tego zastrzeżenia, warto zauważyć, że wiele sugestii 

i uogólnień będzie prawdziwe także dla innych typów projektów.

Kiedy opracowujemy aplikację, niezbędne już na początku zdać 

sobie sprawę, jakie powinniśmy stawiać sobie pytania w odpowiednim 

Rodzaje projektów

Reguły aplikacji

momencie i od odpowiedzi na nie uzależniać dalsze przygotowanie 

wniosku. Jaka jest naukowa idea i jej nowość? Czy problem jest 

wystarczająco dobrze określony? Jak problem naukowy wygląda na tle 

całego kontekstu w tym obszarze wiedzy ? Jaki jest dotychczasowy stan 

wiedzy? Jakie są cele projektu? Jaki jest plan i metodologia badań? 

Dlaczego to badanie jest użyteczne lub istotne ? Czy budżet jest rozsądny 

i uzasadniony z punktu widzenia projektu? Napisanie dobrej aplikacji 

jest sztuka, podobnie jak jazda na rowerze: im częściej się to robi, tym 

łatwiej idzie … 

Można nieco żartobliwie zaproponować 25 reguł przygotowania 

dobrego projektu. 

W istocie żadne wysiłki w przygotowaniu dobrego wniosku nie 

poprawią słabego badawczo projektu, zaś źle przygotowany wniosek 

nie pozwoli na otrzymanie dofinansowania nawet najlepszego projektu 

badawczego. 

Reguła 1 więc brzmi: potrzebujemy dobrej idei naukowej lub 

problemu do rozwiązania.

Reguła 2: czy idea jest dobra, czy zła – to określają recenzenci! 

Weźmy to pod uwagę nawet, jeżeli recenzenci koncentrują się jedynie na 

udowadnianiu, że nie mamy racji, a praca pełna jest błędów; wciąż 

wierzy się, iż jest to najlepszy system finansowania nauki, a więc w 

istocie postęp nauki w dużym stopniu oparty jest na wierze w 

obiektywizm i kompetencje recenzentów oraz zdolności do umiejętnego 

przygotowania i napisania aplikacji. 

Reguła 3: zanim zaczniemy pisanie aplikacji, upewnijmy się, że 

nasza misja jest zgodna z misją instytucji finansującej! Przestudiujmy 

najpierw, co jest celem danego konkursu i jakie są niezbędne warunki 

aplikowania. Jeżeli składamy, przykładowo, wniosek w ramach 

programu Maestro, kierownik projektu musi mieć znakomitą pozycję 

naukową określaną w warunkach konkursu przez odpowiednie 

kryteria.  Jeżeli w Programie Badań Stosowanych  –  powinniśmy mieć 

za sobą zakończone badania naukowe i szukać odpowiedniej 

technologii.

Dygresja: spośród wielu miar efektywności naukowej w polskich 

elitach naukowych za najbardziej istotny uznaje się współczynnik 

Hirscha. Oblicza się go w ten sposób, że dla każdej publikacji określa się 

liczbę wszystkich cytowań, a indeks Hirscha to najwyższa liczba 

publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej N razy. Indeks 

Hirscha jest często krytykowany: z jednej strony nie określa on istotności 

(Impact Factor) czasopism, w których cytowano daną pracę, z drugiej 

eliminuje np. naukowców, którzy wsławili się znakomitymi, ale 

niewielu osiągnięciami. Do takich zaliczałby się zapewne Einstein, jego 

szanse o dotacje byłby więc znikome. 

Może więc w ogóle nie warto ubiegać się pracownikom typowych 

inżynierskich specjalności o granty w NCN? Ale jeżeli już, to 

pamiętajmy, że są to projekty wyłącznie na badania podstawowe, a więc 

pracownicy uniwersytetów i instytutów PAN zdecydowanie górują nad 

uczelniami technicznymi, a najmniejsza wzmianka o zastosowaniu w 

praktyce może spowodować natychmiastowe odrzucenie projektu z 

przyczyn formalnych. Podobnie, w NCBiR należy pamiętać, że np. 

Program Badań Stosowanych zakłada, iż tylko 15% kwoty może zostać 

wydatkowane na badania podstawowe, reszta zaś na badania 

przemysłowe niekończące się wdrożeniem, ale wyraźnie 

ukierunkowane na opracowanie warunków technologicznych. 

Jak rozpoczynamy pisanie projektu ? Wcale nie od pisania aplikacji, 

ale od zbierania CV, danych o instytucji, notatek o koncepcji, informacji o 

budżecie, tabel z planami, wcześniejszych projektach  i aplikacjach itd. 

Projekt  mapa drogowa
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Mamy zatem dobre przykłady budowania relacji na bazie 

naturalnych więzi: uczelnia – absolwenci na obu politechnikach - w 

Gdańsku, czy w Warszawie, gdzie w ubiegłym roku  zainicjowano ideę 

Północno-Amerykańskiego Stowarzyszenia Absolwentów PW z prof. 

Andrzejem Nowakiem z Uniwersytetu Nebraska, Prezesem Rady 

Inżynierów Ameryki Północnej - na czele komitetu założycielskiego. 

- Zgoda – mówi M. Hołyński. – Choć są to wciąż bardzo nieśmiałe 

kroki, a na atmosferze w wielu polskich uczelniach nadal ciążą 

pozostałości poprzedniego systemu: bizantyjska hierarchia oraz 

przyzwolenie, by produkować rzeczy zupełnie niepotrzebne; służące 

głównie zdobywaniu kolejnych habilitacji i profesur. Ludzie mogą być 

kompletnie bezproduktywni i z poczuciem dobrze spełnionego 

obowiązku. marnować całe życie na generowanie stosów papierów, 

których nikt nie przeczytał. Ciągle też - jeśli na bazie swojej działalności 

merytorycznej próbuje się robić coś na własną rękę - pojawiają się 

ograniczenia, związane z patentami, prawami do własności 

intelektualnej i udziałem w efektach. Nie mówiąc już o efektach zawiści. 

W USA jest odwrotnie. Powstają specjalne biura dla spin-offów, z 

którymi mają do czynienia studenci, przygotowywani już od pierwszego 

roku do pisania biznes planów, analiz rynku i ryzyka, negocjacji oraz tego 

wszystkiego, co innowator  przedsiębiorca musi mieć w małym palcu. Są 

konkursy na biznes plany, których laureaci uzyskują poparcie uczelni i 

pieniądze na dobry początek. Inne jest przy tym nastawienie do 

studiowania dla studiowania. Jeśli ktoś ma dobry innowacyjny pomysł 

radzi mu się nawet, by go zaczął natychmiast realizować, odkładając na 

później zajęcia akademickie. 

Rozmawiam z prof. Piotrem Moncarzem:

- Gdyby polskie władze zleciły Panu uruchomienie u nas Doliny 

Krzemowej, czy podjąłby się Pan takiego zadania? Jakie postawiłby 

Pan warunki i gdzie by ją Pan zlokalizował? 

- Nie przyjąłbym takiego zlecenia, ponieważ byłoby to zadanie 

stworzenia czegoś, co jest w gruncie rzeczy pojęciem abstrakcyjnym. 

Natomiast podjąłbym się tworzenia „kultury Doliny Krzemowej” w 

Polsce. To byłoby bardzo ciekawe zadanie. Jest kilka miejsc w Polsce, 

które zaczynają dobrze rokować w tym kierunku. Z pewnością jednym z 

takich centrów jest okręg od Krakowa po Wrocław  autostrada wysokich 

technologii, o której kiedyś marzyliśmy, następnie Warszawa, jako wielki 

ośrodek akademicki, także okręg Pomorza z Gdańskiem i okolicami, 

Poznań... Pewnie nie wymieniając wszystkich kogoś mogłem urazić, ale 

tak naprawdę nie ma prostej formuły, która by mówiła, że „Dolina 

Krzemowa wokół Stanfordu powstała dlatego, że...”.  Cały szereg 

elementów sprawiło, że było to akurat tam.

Podobnego zdania jest dr. Marek Holyński. 

Zapytany o Krzemową Dolinę w Polsce –  odpowiada: 

- To niemożliwe.  Dlaczego? Bo  po pierwsze ludzie nie zdają sobie 

sprawy z tego, jaki tam jest potencjał. Profesor z dobrym pomysłem, 

dwoma asystentami i laptotem  to zdecydowanie za mało na zrobienie 

czegoś, co będzie światowym hitem. Gdyby na przykład chciało się 

wypromować nowy model komputera  trzeba mieć kilkuset najlepszych 

inżynierów i programistów na świecie. Jeśli będą to fachowcy drugiej 

kategorii, to zrobią komputer drugiego gatunku i nikt go nie kupi. Musi 

powstać hit, a w tej kategorii nie ma srebrnych, czy brązowych medali. 

Warunkiem koniecznym jest więc powstanie masy krytycznej, która 

spowoduje, że to będzie funkcjonowało. 

Takiej „doliny” nie da się też stworzyć nie tylko ze względu na 

wspomniane wcześniej warunki wstępne. Tam działa coś, co można 

określić, jako dodatnie sprzężenie zwrotne. Ludzie jadą do Doliny 

Krzemowej, żeby się sprawdzić, bo tam są wyzwania i pieniądze. Na tym 

zaś polega jeszcze większa siła, że wszyscy chcą tam być. 

Stworzenie u nas alternatywy będzie trudne, bo najlepsi ludzie i tak 

Polak potrafi?

pojadą do „prawdziwej” Doliny Krzemowej w Kaliforni. Będą 

chcieli znaleźć się na tej scenie, gdzie reflektory świecą najjaśniej, a obok 

jest całe spektrum różnych możliwości wsparcia, zależne od tego co kto 

potrzebuje na danym etapie projektu. Wsparcie uzyskuje zarówno ten, 

kto ma tylko pomysł, jak i ktoś, kto zaczął już coś robić, albo nawet ma 

prototyp.    

Były przecież próby tworzenia takich „dolin krzemowych” w paru 

miejscach;  w Wielkiej  Brytanii, w Malezji, czy  pod Moskwą. Nikomu 

się nie udało, bo nie zdawano sobie sprawy, jaki trzeba zgromadzić 

potencjał. Poza Silicon Valley znacznie trudniej znaleźć fachowców 

należących do światowej czołówki. Nawet jeśli uda się skompletować 

dobry zespół, to odcięci od nieformalnego przepływu informacji 

naukowcy i inżynierowie szybko się zawodowo zestarzeją. 

I jeszcze jedna kwestia: tam duch poszukiwaczy złota jest wciąż 

żywy.  Po nieudanym projekcie nikt nikogo nie o nic oskarża, a ludzie, 

którym się nie udało nie traktuje się gorzej

W opinii prof. Moncarza warunkiem numer jeden na polskim 

gruncie jest w pierwszym rzędzie edukacja na bardzo wysokim 

poziomie. 

- To akurat silna strona polskiego środowiska akademickiego - 

podkreśla  P. Moncarz. - Po wtóre  musi być przemysł; ambitny, chcący 

robić rzeczy nowe i innowacyjne, a nie powielać to, co jest już gdzieś 

robione. Z tym zaczyna być coraz lepiej. A po trzecie, i to jest warunek 

niezbędny, musi być bardzo silne powiązanie między przemysłem 

innowacyjnym, a ośrodkami akademickimi i z tym jest w Polsce bardzo, 

bardzo źle.

- Czy w Pana ocenie strefy ekonomiczne i parki technologiczne –  

to nie jest dobry krok we właściwą stronę?

- Nie chciałbym krytykować przedsięwzięć, które na całym świecie 

były próbami tworzenia „dolin krzemowych”. Prawie nigdy i nigdzie na 

oczekiwaną skalę się nie sprawdziły. To są przedsięwzięcia o znaczeniu 

regionalnym, ale nie będące w stanie wygenerować zjawiska, jakim jest 

Dolina Krzemowa.

Dr. M. Hołyński, odnośnie parków technologicznych ma 

podobne zdanie. 

- W znacznej części są to ładne budynki, którym brakuje treści. Bo te 

rzeczy powinny być tworzone od dołu. Do władz San José nikt nie 

przyszedł i nie powiedział „tu na razie jest ściernisko, ale będzie centrum 

badawczo-rozwojowe high-tech...”, po czym postawił jakieś budynki i 

stworzył Dolinę Krzemową. To się robi zupełnie inaczej; w pierwszym 

rzędzie za sprawą silnych związków z wyższymi uczelniami. Dolina 

Krzemowa powstała dzięki Uniwersytetowi Stanforda, a niemniej 

słynna Droga 128  dzięki MIT, czyli Massachusetts Institute of 

Technology. W naszych warunkach oznacza to, że wyższe uczelnie 

muszą zmienić nastawienie do tego zagadnienia.

- Wskazane i dobre są próby wchodzenia w jakieś nisze, które 

można przy pewnym potencjale jeszcze zagospodarować - dodaje. - Jest 

to jednak możliwe tylko do czasu. Dopóki komuś „wielkiemu” nie 

wpadnie to w oko. Jeśli uzna bowiem, że przedsięwzięcie może być dla 

niego dochodowe, albo je kupi, albo po prostu wykończy. W warunkach 

amerykańskich jest to całkowita symbioza: od IT  po trzydzieści parę 

innych branż; od farmakologii i biogenetyki po stacje kosmiczne i 

pływające czołgi. Duże przedsiębiorstwa podnajmują małe do prac, 

które im się nie opłacają, i udostępniają im swoje kanały dystrybucyjne. 

Mini firmy szukają w korporacjach szansy na finansowe przetrwanie i 

oczekują wsparcia dla swoich nowatorskich pomysłów. Duzi, średni i 

mali solidarnie z sobą współpracują, tworząc jednolity ekosystem. 

Jednak wśród ponad 700 dużych przedsiębiorstw są tysiące drobnych, z 

których tylko nieliczne staną się znane za parę lat, a inne splajtują lub 

wykupią je potentaci.

Innym sposobem jest podpinanie się pod korporacje. Przykładem 

tego jest np. Intel w Gdańsku, Motorola w Krakowie, lub alianse z grupą 

Google, czy Microsoftu w Warszawie; z firmami, które z powodzeniem 

przeniosły sekcje własnych sektorów B+R do Polski.

Nigdy tego nie należy wyrzucać; właściwie najlepsza taktyka to 

składanie jednego i tego samego wniosku poprawianego zgodnie z 

uwagami recenzentów. Zdarza się jednak, że mimo to przypuszczalnie 

jeden i ten sam recenzent może wyrażać wciąż inne uwagi. Co w takiej 

sytuacji? Zmienić obszar … bo często w danej wąskiej dziedzinie 

wniosek przesyłany jest do grupy zaledwie kilku recenzentów, niekiedy 

i z różnych powodów przesadnie krytycznie krytykujących projekt. 

Jeżeli dodać, że rzadko odrzucane są opinie istotnie odbiegające od 

pozostałych lub opinie negatywne, ale ogólnikowe, to istotnie zmiana 

dziedziny wciąż wydaje się najlepszym rozwiązaniem – ale nie 

panaceum, tam możemy spotkać następnych krytyków lub przekonać 

się, że może jednak mieli oni rację !

Ważnym elementem projektu przed rozpoczęciem przygotowania 

wniosku jest sporządzenie listy potencjalnych partnerów, ocena ich 

możliwości oraz zalet. Istotne jest oczywiście, czy są to partnerzy istotnie 

komplementarni dla projektu, a nie tylko potencjalnie nadający mu 

większą rangę. Najwybitniejsi często zgadzają się na wszystkie 

propozycje i potem nie są w stanie wywiązać się ze swoich zadań. Jeżeli 

myślimy istotnie o ich pracy w projekcie, a nie tylko udziale, wyślijmy im 

potencjalne zadania i czekajmy na opinie; jeżeli są zbyt wolni lub zbyt 

drodzy –  pozbądźmy się ich pod byle pretekstem.

Istotne jest rozpisanie ról w projekcie: w dużym projekcie 

naukowcy wykonują badania, menadżer zarządza, administrator 

administruje, ekonomista dba o budżet. Oczywiście, w małych 

projektach wyodrębnienie aż tylu  funkcji nie jest potrzebne, choć lepiej 

samo administrowanie projektem zlecić specjaliście od papierkowej 

roboty; brak takiej decyzji powoduje, iż znany profesor grzęźnie w 

papierkowej robocie, a doktor odkłada habilitację, ze szkodą i dla nauki, i 

dla nich samych.

Reguła 4: Należy być optymistą  –  jest wiele, bardzo wiele 

instytucji finansujących badania, wiele konkursów. O istniejących dziś 

już wspomniano, ale wiele programów może za moment zostać znowu 

otwartych do konkursu. Faktem, że istniejące obwarowania i 

przeszkody nieformalne powodują duże ograniczenia i niewielką 

szansę na sukces w danym konkursie, ale właśnie dlatego należy 

aplikować w wielu miejscach i po prostu mieć gotowe aplikacje i to w 

językach polskim i angielskim. Obecnie liderzy grup badawczych 75% 

czasu poświęcają tylko na przygotowywanie aplikacji !

Reguła 5: Znajdźmy takich, którzy z sukcesem aplikowali w tej 

instytucji i uważnie przestudiujmy ich aplikację! Jeżeli to okaże się 

możliwe, naukowcy bowiem często strzegą tajemnic swojego sukcesu i 

trudno im się dziwić, wszak obowiązuje tu zasada konkurencyjnej 

współpracy (competetive collaboration). 

Reguła 6: Ludzie z instytucji finansującej badania są częściowo 

tylko administratorami, mają oni jednak doświadczenie, nie wahajmy 

się stawiać im pytań! Wielu z nich obecnie to naukowcy ze stopniem 

doktora, nie lekceważmy ich wiedzy, kompetencji i znajomości 

mechanizmów często ukrytych głęboko.

Reguła 7: Nie zapominajmy o zewnętrznych i ustalonych przez 

Ciebie terminach ostatecznych ! I nie bierzmy tych, którzy o tym mogą 

zapomnieć; spóźnienie z aplikacją nawet o jedną minutę  to strata i czasu, 

i szans. Nie wszyscy wiedzą, że w przypadku wysłania aplikacji o 

projekt krajowy data stempla pocztowego decyduje jedynie w 

przypadku doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską; w przypadku 

innego dostawcy bezwzględnie liczy się data doręczenia listu.

Jeżeli aplikacja ma zostać przesłana jedynie drogą elektroniczną (7 

Program Ramowy) lub także drogą elektroniczną (projekty krajowe 

NCN i NCBiR), nie warto z tym zwlekać do ostatniego dnia, 

posłuszeństwa odmówić może komputer lub system bombardowany 

przez zbyt wiele osób równocześnie. Niekiedy (nie w przypadku 

projektów krajowych) system pozwala na liczne modyfikacje aplikacji; 

każda następna likwiduje poprzednią.

Reguła 8: Prezentacja projektu powinna być atrakcyjna; w 

kapitalizmie forma jest równie ważna, co treść. Dbajmy o grafikę 

wniosku: tabele i rysunki są bardziej atrakcyjne od akapitów. Ważny 

jest nawet wygląd strony tytułowej, miłe dla oka rozplanowanie na niej 

kolejnych wierszy. 

Reguła 9: Aplikacja musi być napisana ładnym językiem 

technicznym. Język techniczny to nie pogawędka w biurze: wskazana 

jest zwięzłość i konkretność, ale i ładny styl. Nie ryzykujmy, że znudzony 

recenzent przerwie czytanie !

Jeżeli obowiązuje język angielski, zawsze używajmy systemu 

sprawdzania pisowni. Jeżeli to możliwe, zawsze poprośmy native English 

lub przynajmniej osobę z najwyższym certyfikatem o pomoc. Uwaga: 

angielski powinien być poprawny, ale nie musi być idealny, skoro istnieje 

kilkanaście jego odmian (American, American Midwest, Australian), a 

recenzenci rzadko są Anglikami !

Reguła 10: Recenzenci są marnie płatni i niekoniecznie muszą znać 

zagadnienia tak, jak autor aplikacji  … ale to oni oceniają ! Niezbędne jest 

sprawdzenie, jakie elementy aplikacji są oceniane, a w przypadku 

projektów międzynarodowych –  jaką mają one wagę i jaki minimalny 

próg. Najważniejsze elementy aplikacji to zazwyczaj: jakość naukowa i 

innowacyjność, wykonalność, kompetencje i jakość zespołu, rezultaty.

Oceniając jakość naukową i innowacyjność stawiajmy pytania: Czy 

projekt posiada znaczenie naukowe ? Czy projekt jest innowacyjny ? Czy 

projekt posiada elementy ryzyka? Czy możliwe jest uzyskanie 

wyjątkowo istotnych efektów? Czy projekt jest ambitny? Czy projekt 

generuje nowa wiedzę, nowe metody, nowe technologie, nowe 

procedury dla użytkowników końcowych? Czy projekt jest inter- lub 

multidyscyplinarny ? 

Wykonalność projektu to odpowiedź na kolejne pytania: Czy plan 

badań, cele i hipotezy są jasno pokazane i realne ? Czy aplikant rozumie 

naukowe i metodologiczne problemy badawcze i proponuje 

alternatywne rozwiązania? Czy metody badawcze i materiały są 

adekwatne dla celów projektu? Czy zarządzanie projektem, zasoby 

ludzkie i ich podział na zadania oraz proponowany harmonogram są 

odpowiednie i dobrze zaplanowane ? 

Kompetencje i jakość zespołu można oceniać rozważając: Czy 

kwalifikacje naukowe zespołu są związane z obszarem wiedzy i 

wystarczające dla projektu? Czy członkowie zespołu mają 

komplementarne kwalifikacje i zadania ? Czy w projekcie przewidziano 

udział młodych pracowników nauki i doktorantów? Czy kierownik 

projektu ma odpowiednią pozycję naukową ? 

Niekiedy ważny jest kontekst międzynarodowy: nawet przy 

krajowym projekcie celowe jest wykazanie, że aplikant ma świadomość 

istnienia czegoś więcej, niż własne podwórko. 

Kryteria najbardziej istotne to jednak takie: Czy to już problem 

badawczy, czy tylko badania rutynowe? Czy to ważny problem z 

użytecznymi rozwiązaniami? Czy istotnie potrzebne jest specjalne 

dofinansowanie projektu, czy może wystarczyłoby rozwiązanie 

problemu w ramach normalnej działalności wskazanego instytutu 

badawczego? Czy dokładnie wyjaśniono, co ma być wykonane, jakie 

wyniki zostaną otrzymane, jak będą oceniane, w jaki sposób oceniony 

będzie projekt - sukces lub porażka? Czy pokazano, że aplikant zna 

dokładnie dotychczasowy stan wiedzy? Czy aplikujący lider projektu 

lub zespół mają dobry dorobek badawczy i publikacyjny?

Reguła 10: Tytuł projektu powinien być „trendy”. Tytuł powinien 

definiować problem (Stabilność długoczasowa i bioaktywność …)  lub 

cel (Wpływ…). Niewłaściwe jest podawanie w temacie projektu sposobu 

osiągania celu, a więc „Badania…”. 

Tytuł nie powinien być za długi; 250 znaków to już przesada 

świadcząca, że aplikant nie posiada umiejętności syntezy.

Reguła 11: Postępujmy ściśle z regułami instytucji finansującej. 

Nawet wstawienie kreski poziomej zamiast zera może spowodować 

Kontekst międzynarodowy
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zjawiska do polskiej  gospodarki. To jest kosztowna i strategicznie 

niebezpieczna dysproporcja. Jak wiadomo innowacyjność jest dziś 

podstawą nowoczesnych gospodarek i stanowi podstawowy element ich 

istnienia.

Tymczasem sprawy nie idą wcale w dobrym kierunku. Profesor 
6Krzysztof Rybiński  przypomina, że wraz z zespołem znakomitych 

specjalistów opublikował raport o innowacyjności polskiej gospodarki. 

„Pokazaliśmy, że Polska traci dystans do innych krajów Unii 

Europejskiej pomimo olbrzymich wydatków na innowacyjność, które 

powinny pomagać. Pokazaliśmy dlaczego model wspierania 

innowacyjności w Polsce jest patologiczny. Wyniki były prezentowane na 

Kongresie w czerwcu 2011 r., w obecności 500 osób z biznesu i nauki, oraz 

kilkunastu ministrów i prezydenta. Potem wyniki były prezentowane w 

Sejmie, na Komisji ds. Innowacyjności. I co? I nic. Zostało po staremu. A 
7wczoraj Komisja Europejska opublikowała raport  o innowacyjności 

krajów Unii Europejskiej, który pokazuje, że Polska traci dystans i jest 

piąta od końca, wkrótce przegoni nas Rumunia, gdzie innowacyjność 

rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż w Polsce. Najwyższy czas się 

obudzić!!! Powtórzę jeszcze raz tezę z naszego raportu: sposób 

wydawania pieniędzy publicznych na innowacje w Polsce SZKODZI 

INNOWACYJNOŚCI”.

Tę opinie podzielają także fachowcy z renomowanych instytucji 

audytorskich, którzy także dołożyli swoje uwagi do Innovation Union 
8Scoreboard .  Eksperci Deloitte podkreślają, że w Polsce od trzech lat 

spada liczba małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w 

badania i rozwój. Coraz mniej jest inicjatyw finansowanych przez 

venture capital, które umożliwiają innowacyjne przedsięwzięcia 

obarczone dużym ryzykiem. Specjaliści zauważają również, że: 

„dodatkowo, alarmującym wnioskiem wynikającym z raportu jest 

stagnacja w poziomie wydatków B+R przedsiębiorstw, która może być 

zapowiedzią ich trendu spadkowego w kolejnych latach". 

Remedium ma być pozyskanie środków na finansowanie 

działalności badawczej i rozwojowej. Oznacza to zaś, że jak najszybciej 

należy podjąć działania, ponieważ w dłuższej perspektywie luka 

technologiczna przyniesie obniżenie konkurencyjności polskiej 

gospodarki.  

- Wytyczne Komisji Europejskiej powinny być impulsem do 

wdrożenia koniecznych zmian legislacyjnych oraz kształtowania 

świadomości polskich przedsiębiorców  twierdzi Magdalena Burnat-

Mikosz, partner w zespole Research & Development and Government 

Incentives Deloitte. - Potrzebna jest także spójna polityka na szczeblu 

centralnym i regionalnym, dzięki czemu wzrośnie dostęp do 

nowatorskich rozwiązań i zaczną powstawać w naszym kraju firmy hi-

tech, które będą konkurencją na światowych rynkach.

 

Na dziś Polska znajduje się na pozycji „umiarkowanych 

innowatorów' , charakteryzujących się wydajnością poniżej średniej 

europejskiej. „Względną zaletą” są zasoby ludzkie, finanse i wsparcie, 

inwestycje mocnych i efektów ekonomicznych. „Względne słabości” 

tkwią m.in. we wszystkich kategoriach systemów badawczych, relacjach 

z biznesem, oraz wykorzystywaniem wynalazczości. 

-  W takim razie, jeśli nie samodzielnie, może warto byłoby 

skrzyknąć się pod hasłem „innowacje” np. w ramach Grupy 

Wyszechradzkiej ? pytam dr. M. Hołyńskiego

Polska w gronie inwestorów

Jest sceptyczny.  Gdybyśmy nawet chcieli ze Słowacją, Czechami czy 

Węgrami zrealizować jakieś super nowoczesne przedsięwzięcie, trzeba 

wziąć pod uwagę i to, że projekty hi-tech są projektami wysokiego 

ryzyka. Trzeba być na to przygotowanym, że cztery na pięć start-up'ów 

pada.  Wyobraźmy tylko sobie taką sytuację, że z pokaźnej kwoty 

wyasygnowanej z budżetów tych państw 80 proc. nie przyniesie 

spodziewanych efektów! Prywatni inwestorzy też mogą stracić 

pieniądze, ale kiedyś je odzyskają z tych 20 proc. udanych projektów. 

Środki budżetowe rządzą się całkiem innymi zasadami. Inaczej rozlicza 

się ministra, a inaczej menadżera w korporacjach, oceniając, czy rzeczy, 

które mu się udały przewyższają to, co mu się nie udało. Wiadomo, ze im 

większe ryzyko  tym wyższe potencjalne zyski. Trzeba więc ryzykować 

mając świadomość, że może się nie udać. 

Tymczasem w administracji publicznej, czyli budżetówce  gdy się 

coś nie uda, pojawia się audyt wewnętrzny, NIK, a w grubszych 

sprawach komisja sejmowa.  Nie sądzę więc, by w sposób 

instytucjonalny można było stworzyć międzynarodową korporację 

innowacyjną za państwowe pieniądze. 

A kadry? Czy politechniki, uniwersytety i inne szkoły wyższe są w 

stanie dostarczyć odpowiednich ludzi? Z cytowanych już wypowiedzi 

wynika, że tak.

 Polskie uczelnie, ani myślą zostawać w tyle. Czas pokaże na ile 

potrafią wyrwać się ze skostniałych struktur i przyzwyczajeń.  Profesor 

Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej uważa, że  kształcenie 

oraz badania powinno się tak prowadzić, by studenci, pracownicy oraz 

absolwenci byli zorientowani na wykorzystanie i przygotowywanie 

rozwiązań innowacyjnych. Z kolei rozwiązania innowacyjne stanowią 

główny czynnik decydujący o rozwoju, w tym również o wprowadzaniu 

zmian w procesie kształcenia i formułowaniu nowych kierunków badań. 

„Na Politechnice Gdańskiej ten trójkąt wiedzy jest ciągle rozwijany i 

udoskonalany. Każdy wierzchołek trójkąta wiedzy odpowiada innemu 

trójkątowi, który stymulują rozwój dydaktyki, badań oraz innowacji. I 

tak przyjęliśmy,  że unowocześnianie kształcenia odbywa się w nowym 

trójkącie, którego wierzchołki stanowią KRK (Krajowe Ramy 

Kwalifikacji), ECTS Label (certyfikat międzynarodowy przyznany naszej 

uczelni), oraz CDIO (Konsorcjum międzynarodowe zespołowej realizacji 

projektów). Dzięki takiemu podejściu opracowuje się obecnie, zgodnie ze 

zmianami ustawy o szkolnictwie wyższym, nowy model kształcenia 

inżynierów, magistrów i doktorantów.

Trójkąt wiedzy odpowiadający badaniom składa się z 

wierzchołków reprezentujących odpowiednio zespoły naukowe, 

wykorzystywane laboratoria oraz  realizowane projekty badawcze. 

Dzięki nowemu statutowi PG różnego typu zespoły stanowić będą jedną 

z istotnych form organizacji uczelni. 

Trójkąt wiedzy odpowiadający innowacjom zawiera wierzchołki 

reprezentujące potrzeby rynku oraz wyniki badań zespołów 

naukowych. Z uwagi na fakt, że istnieje ogromna różnica w mentalności 

ludzi odpowiedzialnych za te obszary działalności konieczne jest 

wprowadzenie pośredników do nawiązania szerokiej współpracy na 

rzecz innowacji. Dlatego trzeci wierzchołek tego trójkąta reprezentuje 

takich specjalistów zwanych „boundary spanners”. Potrafią oni stworzyć 

wspólną platformę pomiędzy ludźmi nauki i biznesu. Od roku na 

Politechnice Gdańskiej działają tego typu eksperci jako pełnomocnicy 

rektora. Dzięki nim sformułowano już w ramach istniejących 
9programów strukturalnych kilka wniosków projektowych” . 

Trójkąty postępu

odrzucenie projektu lub złą ocenę !

Reguła 12: Abstrakt jest bardzo ważny ! Jest on pierwszą, a jeżeli jest 

źle napisany – ostatnią informacją dla recenzenta. Nie zapominajmy, że 

jeden lub dwóch recenzentów przeczyta wniosek, ale w drugim etapie 

pozostali przeczytają najczęściej jedynie abstrakt. Praktyka wskazuje, że 

w drugim etapie recenzent ma od 5 minut do godziny na jeden projekt ! 

Dawajmy więc abstrakt tak wielu osobom, jak to możliwe, do poczytania. 

Szczególnie, jeżeli nie są ekspertami … 

Reguła  13 :  P isanie  apl ikac j i  j es t  procesem bardzo 

sformalizowanym. Uwaga: im dalszy fragment, tym mniej uważnie jest 

czytany (o ile w ogóle). Trzy najważniejsze elementy to: opis projektu; cv 

lidera projektu; budżet i jego uzasadnienie. 

Opis projektu powinien posiadać zazwyczaj następujące elementy: 

stan wiedzy; hipotezy i cele, ich oryginalność/innowacyjność, 

metodologia badań: metody i narzędzia; planowanie czasu i ilości pracy 

(harmonogram i liczba roboczomiesięcy); współpraca; wpływ na 

otoczenie.

CV jest tak istotne, że praca nad jego stałym doskonaleniem nie 

powinna ustawać. W życiorysie naukowym liczą się najbardziej: 

dorobek naukowy (czasopisma z IF, najlepiej powyżej 1); ocena jakości 

naukowej przez cytowania i współczynnik Hirscha;  pozycja 

międzynarodowa; dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne.

Reguła 14: Hipoteza naukowa musi być możliwa do weryfikacji … i 

zweryfikowana  w projekcie ! Nie bójmy się negatywnej weryfikacji: 

nauka to odkrywanie jedynych właściwych drzwi spośród tysiąca 

dostępnych, a wynik negatywny jest równie dobry, jak pozytywny.

Weryfikacja, pozytywna lub negatywna, musi być wiarygodna 

(istotna). Zaproponujmy właściwe metody weryfikacji, nie bojąc się 

wnioskowania przybliżonego. 

Reguła 15: Ważny jest ogólny cel projektu, ale ważniejsze jeszcze 

cele cząstkowe (szczegółowe). Sformułowanie głównego celu (main 

objective) i celów cząstkowych (secondary objectives) wydaje się najbardziej 

istotne dla celu projektu. Trzeba jednak w dalszym ciągu udowodnić, że 

są to cele realne i potrzebne, zarówno na tle obecnego stanu wiedzy, jak i 

potrzeb krajowej lub europejskiej społeczności..

Reguła 16: Obecny stan wiedzy jest bardzo ważny dla oceny 

projektu. Opis stanu wiedzy powinien być krytyczny i wykazywać, 

dlaczego autor chce finansowania swojego projektu. Ta część pisana jest 

tak naprawdę głównie dla recenzentów po to, aby: uznali, że autor jest 

ekspertem; uznali, że istotnie nikt tego jeszcze nie zrobił, a warto byłoby 

finansując pomysł z pieniędzy podatnika. 

Reguła 17: Jakie jest doświadczenie i rola członków zespołu? Należy 

wykazać, że są  wysokokwalifikowani, niezbędni i komplementarni. 

Pojawianie się w zespole osób, których zadania się dublują, są niejasne 

lub zbędne, znakomicie osłabia szanse projektu wywołując wrażenie, iż 

kierownik potrzebuje projektu głównie dla wynagradzania swojego 

zespołu lub znajomych.

Reguła 18: Badania pilotażowe są często bardzo ważne, bo  

pokazują, że autor o finansowanie dalszej części takich badań, a 

zaprezentowana koncepcja jest czymś więcej, niż krótkotrwałą 

przygodą. 

Reguła 19: Metody i narzędzia powinny zostać opisane 

szczegółowo. Da to recenzentowi przekonanie, że autor aplikacji jest 

fachowcem umiejącym dobrać metody i narzędzia, wykazuje się ich 

znajomością. Błędem jest stosowanie niepotrzebnie kilku metod dla 

uzyskania jednego celu (nawet, jeżeli są w tym samym budynku). 

Stosujmy metodę tańszą, jeżeli daje ona efekty takie, jak droższa.

Reguła 20: Lider projektu musi wykazać, że umie zarządzać, 

najlepiej przez poprzednie doświadczenia lub funkcje. Pokażmy 

strukturę organizacyjną zarządzania projektem (Organisational Chart 

Software), jeżeli to możliwe. W małych projektach badawczych nie jest to 

w ogóle wymagane, w dużych  sugeruje się przykładowo powoływanie 

Biura projektu (administracja), Zarządu projektu (przedstawiciele 

partnerskich instytucji) ,  Rady naukowej (kierownicy 

poszczególnych zadań i ewentualnie podzadań). 

Reguła 21: Istotne znaczenie ma właściwy, przemyślany 

harmonogram (porządek zadań i czas realizacji). Zalecany jest wykres 

Gantta, będący mimo swojej nazwy niczym innym, jak graficzną 

prezentacją czasów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań. 

Zwrócić jednak warto tu uwagę na dwa aspekty. Pierwszy to fakt, że 

zadania mogą być następcze, tzn. dopiero zakończenie jednego pozwala 

na rozpoczęcie drugiego, jak i współbieżne, czyli nachodzące na siebie. 

Drugie rozwiązanie jest pozornie korzystniejsze, ale powoduje kłopoty z 

przypisywaniem kosztów do każdego z zadań, nie lubią go więc 

instytucje finansujące.

Bardzo ważne jest określenie liczby zadań (Tasks), podzadań (Sub-

tasks) i czasu ich trwania. Liczba zadań nie powinna być mniejsza od 4-5, 

ale też nie większa od 10-12. Warto tu raczej przedłużać terminy zadań, 

niż je zbytnio skracać narażając się na konieczność aneksowania umowy; 

pamiętajmy, że zadanie nie tylko musi zostać skończone w terminie, ale 

w dodatku ściśle lub niemal ściśle (do 15%, co wymaga jednak 

każdorazowo zgody instytucji finansującej) z założonymi kosztami. Im 

większe zadanie czy podzadanie, tym łatwiejsze zarządzanie kosztami.

Istotne jest określenie, co będzie efektem każdego etapu, jaki cel 

cząstkowy zostanie osiągnięty (milestone), a także  w jakiej postaci 

powstanie dokumentacja etapu (delivarebles).

Reguła 22: Pokażmy niezbędne do realizacji projektu środki 

finansowe (zostawiając nieco recenzentom do obcięcia …). Główne 

kategorie środków to: wynagrodzenia, sprzęt i aparatura, materiały, 

delegacje, koszt publikacji, usługi, narzuty. 

Wynagrodzenia są elementem trudnym do rzetelnej kalkulacji. 

Niezbędne jest zwłaszcza określenie liczby roboczomiesięcy (man-

months), które każdy z uczestników przepracuje w ramach projektu. Z 

jednej strony wkład musi odpowiadać rzeczywistości, z drugiej nie może 

być tak, iż ktoś pracuje drugie tyle w projekcie, co w ramach swoich 

podstawowych obowiązków. Przepisy unijne dopuszczają jedynie 8 

godzin tygodniowo na dodatkową prace, co nie ma istotnego znaczenia 

dla nauczycieli zatrudnionych przy nienormowanym czasie pracy, ale 

dla innych pracowników - tak. 

Dodatkowym obostrzeniem jest konieczność przestrzegania Prawa 

Zamówień Publicznych. W przypadku oparcia się na umowach cywilno-

prawnych, tj. umowach o dzieło lub umowach – zleceniach, niekiedy 

wymaga się nawet (niektóre poddziałania RPO Kapitał Ludzki) 

ogłaszania przetargów na usługi edukacyjne i w zasadzie podobny 

wymóg mógłby być oczekiwany w projektach badawczych, bo PZP 

obowiązuje wszędzie. Polecam dwa rozwiązania. Pierwsze to 

zatrudnianie pracowników w jak największej liczbie na podstawie tzw. 

zwiększonego wynagrodzenia (dodatku) wypłacanego po podpisaniu 

odpowiedniego aneksu do umowy regulującego dodatkowe obowiązki, 

ich wymiar i podstawę finansowania. Drugie to podawanie w projekcie 

nie tylko liczby wykonawców i cv  najważniejszych z nich, ale w tekście 

aplikacji także osób przewidzianych do zatrudnienia w projekcie; 

ostatnie wnioski w ramach jednego z programów już nakazują takie 

postępowanie, i słusznie.

Co jednak zrobić, jeżeli nagle zaistnieje konieczność wykonania 

nieprzewidzianej przedtem pracy ? Oczywiście, można ją opłacić z 

innych źródeł, np. funduszu na działalność statutową, może 

nieoficjalnie lub oficjalnie podzielić się swoim wynagrodzeniem 

kierownik projektu, ale w tym ostatnim przypadku znowu trzeba 

dochować dodatkowych formalności. Niezbędne więc staje się 

uzasadnienie potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby (najlepiej 

negocjując z instytucją finansująca, zanim się to zrobi…) oraz jeżeli nie 

ogłoszenie przetargu, to dokonanie analizy rynku. Nie jest to takie 

Wynagrodzenia i koszty

6
 http://www.obserwatorfinansowy.pl/category/blogi/krzysztof-rybinski/

7  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf str.9 FIGURE 5: CONVERGENCE IN INNOVATION PERFORMANCE

8   Wanda Żółcińska, CEO Magazyn Top Menedżerów http://ceo.cxo.pl/news/367185/Polska.malo.innowacyjna.wg.Innovation.Union.Scoreboard.html
9   Fragmenty wystąpienia podczas uroczystego posiedzenia  Senatu  PG  25 stycznia 2012
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procedur transferu technologii, inni cieszyli sie na mysl o pracy ze 

slawnymi profesorami z Stanford University. Rzeczywistosc kursu 

zaskoczyla nas na tak wielu poziomach, ze teraz, po powrocie do kraju, 

wciaz organizujemy mysli, nowe kontakty, pomysly. 

Nie dostalismy przeciez zestawu technicznych narzedzi i procedur, 

ale zaprezentowano nam i zaangazowano w kompletnie inny rodzaj 

myslenia i dzialania! Ekosystem Doliny Krzemowej (czwartej 

gospodarki swiata!), sposób i tresci nauczania na Stanford, mentalnosc i 

nastawienie wsród studentów, profesorów, inwestorów i organizacji 

panstwowych - to wszystko uklada sie w niezwykly obraz, który 

przywiezlismy w naszych glowach (i sercach) do Polski. 

Teraz czas na rozwiniecie i wykorzystanie zdobytej wiedzy i 

doswiadczen. Tak jak róznorodna byla nasza grupa "Innovatorów", tak 

rózne moga byc dzialania. Moze dla czesci z nas bedzie to zmiana 

sposobu uczenia, moze inni zrobia male rewolucje w swoich centrach 

transferu technologii, jeszcze inni wprowadza zmiany w pracy swoich 

zespolów badawczych, zarzadzaniu badaniami i ich komercjalizacja... 

Nie ma co wiele pisac, zapowiadac, opowiadac. Z pewnoscia wyjazd byl 

niezwyklym doswiadczeniem, a my wrócilismy odmienieni. I dlatego 

sami wkrótce sie przekonamy co i jak mozemy zdzialac. :-)

Joannna Pniewska z Dzialu Wspólpracy z Gospodarka Politechniki 
4 Gdanskiej zwrócila m.in. uwage na fakt, iz na Stanford University 

poznala metody pracy ze studentami -  wspólne dochodzenie do 

optymalnych rozwiazan poprzez stosowanie takich metod,  jak: 

burza mózgów i zasady “There is no dumb question! There is 

no bad idea!” 

prototypowanie i zasady “OK to fail!” 

myslenia projektowego,  czyli “design thinking” 

- Takie zajecia nie sa prowadzone w polskim systemie edukacji. 

Jesliby nawet podobne wyklady byly prowadzone w kraju, nie mialyby 

one takiego charakteru jak w Stanford z powodu zakorzenienia w 

polskiej rzeczywistosci oraz kulturze – podkresla dr. Robert 

Bogdanowicz z Katedra Metrologii i Optoelektroniki Wydzialu ETI PG. 

Relacjonujac swoje wrazenia  z zadowoleniem konstatuje, ze udalo mu 

sie spotykac z producentami skupionymi wokól jego dziedziny 

badawczej. Jednoczesnie  stwierdza - zdal sobie sprawe, ze „jako 

naukowiec nie odstaje mocno od sredniego poziomu swojego kolegi ze 

Stanford. Wyzsza efektywnosc jego pracy wynika przede wszystkim z 

warunków, w jakich funkcjonuje”. Podobnie, jak dla innych uczestników 

korzystne okazalo sie dla niego nawiazanie sieci kontaktów z 

naukowcami z Uniwersytetu Stanforda i przedsiebiorcami oraz 

pracownikami firm high-tech z Doliny Krzemowej. „Szczególne 

znaczenie ma przy tym zjawisko „sieciowania kontaktów” oraz drogi 

realizacji procesu transferu technologii”. 

Zgodnie z zalozeniami projektu finansowanego przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ze srodków Programu Operacyjnego 

Kapital Ludzki, druga edycja programu zrealizowana zostanie w 

miesiacach kwiecien  czerwiec, a trzecia  od pazdziernika do grudnia br. 

W tegorocznych stazach wezmie udzial 120 osób, a do 2015 roku lacznie 

500 laureatów.  Rekrutacja zainteresowanych wyjazdem w pierwszym 

terminie rozpoczela sie 16 stycznia br.  

- Jestem pod wrazeniem potencjalu, jaki moze wplynac na 

przyszlosc Polski i ksztalt dalszej  wspólpracy miedzy z USA. Zawiera 

sie to w wizjonerskim programie wyslania na staze 500 naukowców do 

najlepszych osrodków innowacyjnych w Stanach Zjednoczonych.

·

·
·

500 wspaniałych

Po powrocie do kraju będą zmieniać to, co ich zdaniem jest tego 

warte - podkreśla profesor Moncarz.

O opinię, jak widzi przyszłość „500 wspaniałych”  pytam także 

doktora Marka Hołyńskiego. Jest  informatykiem; wybitnym specjalistą 

w dziedzinie grafiki komputerowej, wykładowcą i wynalazcą. W latach 

osiemdziesiątych pracował w Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) oraz na Uniwersytecie Bostońskim. W latach dziewięćdziesiątych 

współpracował ze światowym liderem w dziedzinie grafiki 

komputerowej, Silicon Graphics w Dolinie Krzemowej, gdzie był 

dyrektorem działu grafiki komputerowej. W 1997 założył własną firmę, 

która stworzyła akcelerator graficzny do zastosowań internetowych. 

Dwa lata później pomysł kupiło Fujitsu. Publicystycznym plonem 

amerykańskich doświadczeń jest książka „E-mailem z Doliny 

Krzemowej”, doświadczenia praktyczne realizuje m.in. w Polskim 

Towarzystwie Informatycznym i jako dyrektor Instytutu Maszyn  

Matematycznych w Warszawie.  

- Gwarancji nie ma, że coś z tego wyniknie. Ale próbować trzeba. 

Lepiej próbować, wysyłając tam ludzi, niż nic nie robić.  Ma to sens, że 

nagle kilkudziesięciu młodych naukowców trafia tam, gdzie w hi-techu 

dzieje się wszystko to, co najważniejsze. Mogą więc nie tylko zobaczyć, 

jak wygląda,  w szczytowej fazie rozwoju dziedzina, którą się zajmują. 

Co niemniej ważne - poznają klimat, specyfikę i właściwe podejście do 

tworzonych tam start-upów. 

-  Z ich relacji wynika jednak, że pokazują im tylko jasne strony. O 

tych, którym się nie udało można przeczytać w Pańskiej książce. 

- Pewnie tak jest. Myślę jednak, że to bystrzy ludzie. Funkcjonując 

przez pewien czas w Dolinie Krzemowej potrafią się też zorientować, że 

są tam również niebezpieczeństwa. Nawet sukces nie gwarantuje tam 

spokojnej egzystencji i odpoczynku. Pod presją otoczenia trzeba go 

powtórzyć, albo dokonać czegoś jeszcze bardziej spektakularnego.  Nie 

przypuszczam więc, by mieli klapki na oczach i przewodnika, który im 

pokaże tylko słoneczną stronę ulicy. 

- Promotorami przedsięwzięcia są Panowie Moncarz i Samotyj. To 

gwarancja powodzenia? 

-  Znam ich obu i moim zdaniem robią świetną robotę. To jedna z  

mnóstwa inicjatyw, polegających na próbie tworzenia mostów. Wiele 

państw, także europejskich, ma w Krzemowej Dolinie bardzo silne, 

kilkudziesięcioosobowe oficjalne reprezentacje.

- Prof. Krzysztof Rybiński, rektor Uczelni Vistula proponował, 

żeby stworzyć tam również polskie przedstawicielstwo.

- To bardzo sensowna idea. Profesor Andrzej Rabczenko  dyrektor 

Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości 
5Politechniki Warszawskiej , który był wcześniej konsulem ds. 

naukowych w Waszyngtonie, miał nawet gotową koncepcję takiego 

przedsięwzięcia, którą próbował forsować. To są niezbędne rzeczy, bez 

których zostaje się w ogonie i trzeba się oswoić z myślą o robieniu rzeczy 

marginalnych.

Kilka zacytowanych relacji i wypowiedzi tchnie optymizmem. 

Budzi nadzieję, że w niedalekiej przyszłości z akumulatorów 

naładowanych w Krzemowej Dolinie, kraj uzyskać powinien już 

niebawem potężny ładunek nagromadzonej energii. Potencjał gotów do 

działania, zdolny nie tylko zagospodarowywać doliny, ale przenosić 

góry.

- W ostatnich 20 lata ponad czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba 

studentów, a kraj jest pod tym względem w czołówkach światowej  

podkreśla profesor Moncarz. - Natomiast brakuje transferu efektów tego 

Tu i teraz
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trudne, wymaga jedynie jasnego sprecyzowania kryteriów, a  w 

przypadku projektu badawczego praktycznie ogranicza to 

poszukiwania do katedry, wydziału lub uczelni, rzadko poza nią, ale i tak 

bywa. 

W projektach międzynarodowych usługi jako takie pojawiają się 

jako tzw. subcontracting costs, niekiedy jednak nie są one dozwolone i 

rozwiązaniem jest albo włączenie wszystkich wykonawców do projektu, 

albo utworzenie konsorcjum dla projektu, a więc jednego partnera 

zamiast kilku, co pozwala ograniczyć ich liczbę do rozsądnej i zalecanej 

wielkości. Przykładowo, w tzw. Large-Scale Integrating Projects liczba 

ponad 25 partnerów jest nieoficjalnie niedopuszczalna.

Istotnym wskaźnikiem są narzuty. Przez lata w instytucjach 

szkolnictwa wyższego i badawczych przyjmowano niemal 

automatycznie 30% jako wartość dodatkowych kosztów wynikających z 

konieczności obsługi projektu przez administrację wydziałową i 

uczelnianą.  Podobnie stałe mogą być wartości overheads w wielu 

projektach międzynarodowych, np. 60% w 7. Programie Ramowym, czy 

7% w programie Marie Curie. Powszechnie już jednak  żąda się 

uzasadnienia postulowanej wysokości kosztów przez uczelnię w formie 

określonej procedury. Warto także wiedzieć, że są koszty bezpośrednie, 

które należy w wielu projektach odjąć od podstawy, od której liczony jest 

narzut kosztów, np. koszt zakupu aparatury w projektach krajowych. 

W projektach międzynarodowych istnieje jeszcze jedna pułapka: 

nie wolno doliczać VAT do kupowanej aparatury; automatycznie uznaje 

się zatem, iż będzie ona służyła do wykonywania usług, które pozwolą 

VAT odzyskiwać. 

Reguła 23: Tylko ten, kto próbuje, wygrywa ! Doświadczenia autora 

artykułu obejmują: 8 finansowanych projektów krajowych na niemal 20 

składanych wniosków, jeden projekt międzynarodowy na 5 wysłanych 

oraz jeden projekt strukturalny na 3 aplikacje.  Współczynnik sukcesu 

nie jest więc zniechęcający, choć przed laty wynosił on w kraju do 40%, 

obecnie spadł do 10%, a w pierwszym konkursie w 7 Programie 

Ramowym w obszarze MPN (Materials and Nanotechnologies) 

wyniósł on nawet poniżej 1%. Próbować jednak warto: nawet przegrany 

konkurs pozostawia tak wiele kontaktów, że pozwalają one częstokroć na 

rozwój współpracy naukowej do czasu następnego konkursu, a 

częstokroć na wiele lat.

Reguła 24: Jeżeli przegramy, próbujemy znowu ! Każda następna 

aplikacja będzie doskonalsza, ale pod warunkiem, że dokonamy 

starannej analizy przyczyn niepowodzenia. Przyczyny mogą być różne: 

w projekcie krajowym najczęściej to wina słabo określonego celu 

naukowego, brak oryginalności, niezbyt klarownie dobrana i 

uzasadniona metodyka, rzadziej słaba pozycja naukowa lidera projektu 

lub zbyt wysoki budżet, ale i to się zdarza. W projektach 

międzynarodowych słyszy się ponadto opinie, że przedsięwzięcie jest 

zbyt skomplikowane, aby polski koordynator dał sobie radę. Autor 

artykułu niemal nigdy nie otrzymał dofinansowania krajowego projektu 

badawczego za pierwszym razem, choć międzynarodowego - tak.

Reguła 25: Jeżeli wygraliśmy, urządzamy party i zapraszamy cały 

zespół ! Ale konieczne są jeszcze dwa przyjęcia: kiedy projekt zostanie 

zakończony i  jego lider z ulgą odetchnie,  oraz ostatnie, kiedy 

sprawozdanie zostanie przyjęte. Projekt jest dziełem zespołu, nie tylko 

lidera, warto więc podtrzymywać ducha wzajemnej współpracy i 

przyjaźni do następnego grantu…

I tym akcentem pozostaje zakończyć ten artykuł w nadziei, że 

pomoże on innym sięgnąć po bardzo istotny naukowy sukces: własny 

projekt badawczy.

 Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Prorektor ds. współpracy i Programów Międzynarodowych

Politechnika Gdańska

4   Pismo PG nr. 1/2012. Program Top 500 Innovators  „od kuchni”
5
   http://www.teklaplus.pl/artykuy/458-inkubator-nie-jest-dla-kurczakow

http://www.sooipp.org.pl/layout/raport_2010.pdf Raport o Ośrodkach Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
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Polacy w dolinie krzemowej
Dr. Marek Samotyj oraz prof. Piotr Moncarz wiceprezes i główny 

inżynier w korporacji Exponent, obaj od lat zakorzenieni w Dolinie 

Krzemowej, bardzo chętnie służą pomocą nie tylko werbalną. Także 

niezwykle aktywnym wsparciem osobistym na transoceanicznej 

wymianie doświadczeń. Nie są sami i nie działają w próżni. Dowodzi 

tego inicjatywa trzech polsko-amerykańskich stowarzyszeń, 

działających  na rzecz budowania relacji biznesowych między Polską i 

USA. Pod ich auspicjami, w grudniu 2010 r. zwołano czterodniową 

konferencję „Poland  Silicon Valley Technology Symposium”. 

Beneficjantami przedsięwzięcia, któremu patronowały Ministerstwo 

Gospodarki i Ambasada RP w Waszyngtonie, byli wysokiego szczebla 

urzędnicy ministerialni, przedstawiciele władz samorządowych, 

środowisk akademickich, parków technologicznych, inkubatorów i 

centrów transferu technologii oraz reprezentanci naszego biznesu i 

przemysłu.

Pół roku później  kolejny krok. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego ogłosiło nabór do pilotażowej edycji programu stażowo-

szkoleniowego na uczelniach światowej sławy i międzynarodowej 

renomie, m.in. Stanford University. Do 2014 r. z udziału w programie 2-3 

miesięcznych staży i szkoleń skorzystać ma 500 osób. Stąd nazwa: Top 
1500 Innovators - Science - Management - Commercialization . 

Adresatami są najlepsi pracownicy naukowobadawczy z tych 

placówek,  którym zależy na wdrożeniu i komercjalizacji wyników 

badań i osoby zajmujące się tą problematyką;  pracownicy centrów 

transferu technologii, menadżerowie innowacyjności. Celem jest 

nabywanie umiejętności polskich kadr sfery B+R we współpracy z 

gospodarką, zarządzaniu badaniami naukowymi i komercjalizacją ich 

wyników. 

Realizacja projektu ma się także przyczynić do jak najlepszego 

wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na 

badania, służące  transferowi wyników prac B+R do gospodarki.

Spośród około 400 chętnych wyselekcjonowano 40 naukowców i 

pracowników centrów transferu technologii. Staż pierwszej grupy z 

grona Top 500 Innovators w Stanford University w USA trwający od. 15 

października do 15 grudnia ubr. był okazją do zgłębiania tajemnic 

funkcjonowania Krzemowej Doliny i zachętą by odnosić w Polsce 

sukcesy. 

Warsztaty, seminaria i wykłady, prowadzone przez praktyków z 

doświadczeniem w sektorach nauki i biznesu, poświęcone były m.in. 

myśleniu projektowemu, kulturze prototypowania, wprowadzaniu 

innowacji w organizacji, ewaluacji technologii, własności intelektualnej, 

pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego i komercjalizacji wyników 

badań. Uczestnicy programu spotykali się z przedstawicielami venture 

capital i inwestorami. W programie uwzględniono wizyty studyjne w 

takich firmach jak Google, NASA, Cisco, Aruba Network i SLAC. 

Na zakończenie pobytu uczestnicy zaprezentowali przygotowane 

przez siebie biznesplany przed zgromadzonymi przedstawicielami 
2venture capital .

3Uczestnicy stażu z krakowskiej AGH pisali potem :

- Jadąc na staż nie byliśmy pewni co dostaniemy, czego się 

nauczymy, kogo poznamy. Część z nas oczekiwała konkretnych 

Polacy w Kalifornii Kształtowanie postaw przedsiębiorczych 

„Doliny Krzemowe” próbowano juz tworzyc w róznych krajach na 

calym swiecie. Doktor Marek Holynski w ciagu dziewieciu lat 

spedzonych w amerykanskiej Krzemowej Dolinie przechodzac 

wszystkie szczeble kariery poznal jej wszelkie blaski i cienie. Z rezerwa 

odnosi sie wiec do jej  mniej lub bardziej udanych imitacji. Podobna 

konkluzje slyszy sie od wielu rozmówców: 

„Kopiowanie tego systemu jest malo efektywne. Dlatego to nie 

dbalosc, by system byl zgodny z modelem, ale inspiracja oraz budowanie 

mostów umozliwiajacych korzystanie z doswiadczenia Silicon Valley sa 

kluczem do zakonczonego sukcesem tworzenia Wlasnej Doliny 

Krzemowej” - stwierdza Joanna Pniewska z Dzial Wspólpracy z 

Gospodarka Politechniki Gdanskiej.

Natomiast, zeby stworzyc cos wlasnego warto i trzeba dokladnie 

przyjrzec sie pierwowzorowi. Skorzystac z doswiadczen, porównac, 

wyciagnac wnioski. Frontalny atak na wyobraznie odbywa sie kilkoma 

torami. Pierwszy  to wpajanie zasady „zrób to sam”, drugi  „ucz sie od 

innych” i wreszcie trzeci, najbardziej atrakcyjny, czyli veni, vidi, vici:  

pojechac, zobaczyc, wdrozyc. 

Mistrzami improwizacji jestesmy nie o dzis, ale legendy o fortunach 

zdobywanych dzieki wynalazkom made in garaz dotycza nie tylko 

Polaków. Amerykanom udalo sie po prostu ten system znakomicie 

udoskonalic i teraz my uczymy sie od nich.  Na przyklad: czy da sie i jak 

zarzadzac procesami innowacyjnymi? 

Jeden z „naszych ludzi” w Dolinie Krzemowej - Marek Samotyj, 

dyrektor techniczny Electric Power Research Institute (EPRI) w 

kalifornijskim Palo Alto dowodzi, ze poszukiwanie innowacji to w 

Dolinie Krzemowej chleb powszedni. Punktem wyjscia jest zas 

planowanie dla przyszlosci, a nie dla aktualnych potrzeb. Podkresla, ze 

93% innowacji wprowadzonych do praktyki komercyjnej powstalo z 

innych potrzeb niz oryginalnie planowanych. Reszta stanowi pochodne 

mozliwosci, aspiracji i wyobrazni managerów, którzy musza 

rozwiazywac dziesiatki problemów i odpowiadac na setki pytan, gdy 

„rzeczywistosc skrzeczy”.  

Jak inwestowac w myslenie o przyszlosci, kiedy trzeba borykac sie z 

klopotami terazniejszosci? Skad brac na to czas i pieniadze? Czy warto 

podejmowac ryzyko w niepewnych ekonomicznie czasach i czy to 

wszystko ma sens, gdy nie wiadomo czy przezyjemy obecny kryzys i 

gospodarcze spowolnienie?

Odpowiedz jest brutalna: jezeli nie ma innowacyjnego myslenia w 

firmie, to ona juz nie istnieje! Mamy wiec prosta instrukcje: myslenie + 

dzialanie przeklada sie na innowacyjnosc. Trzeba jeszcze „tylko” 

stworzyc warunki, czyli klimat  dla innowacyjnosci. I tutaj przydaje sie 

garsc doswiadczen wlasnych, czyli jak sie to „TAM” robi. M. Samotyj 

przedstawia recepte w czterech punktach: 

szukaj sojuszników i partnerów: 

pytaj, pytaj, pytaj…..:

badz uwaznym obserwatorem:

nie bój sie eksperymentowac.

Kolejny blok zagadnien: wspólpraca biznesu - uczelnie. U nich i u 

nas.

·
·
·
·
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Transfer wiedzy

Na czym polega przedsiębiorczość?

Zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym i społecznym 

sprzyjają rozwojowi nowych przedsięwzięć gospodarczych. Wymagają 

jednak od uczestników gry rynkowej dużej elastyczności i wysokich 

zdolności adaptacyjnych w zakresie podejmowanych działań 

biznesowych. Sytuacja taka jest efektem obowiązujących na dzisiejszym 

rynku realiów powszechnej globalizacji, będącej m. in. wynikiem 

„rozwoju technologii, liberalizacji rynku oraz zmiany sposobu 
1operowania firm” .

Szybko postępujący wzrost technologiczny, powszechna 

informatyzacja, zwiększenie prędkości przepływu informacji to zjawiska, 

które stwarzają szanse rozwoju różnorodnych przedsięwzięć 

gospodarczych. W takim środowisku sukces mogą odnieść wyłącznie 

jednostki, które legitymują się pewnymi określonymi cechami, 

upoważniającymi do nazywania ich osobami przedsiębiorczymi.

Wolny rynek promuje zachowania polegające na zdolności do 

podejmowania inicjatywy biznesowej. Osoba przedsiębiorcza potrafi 

zauważyć szanse pojawiające się w jej otoczeniu gospodarczym i 
2wykorzystać je w taki sposób, aby osiągnąć założone cele .

W dokumencie „Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska” 

przedstawiającym opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
3Społecznego  przyjęto, że „Przedsiębiorczość oznacza zdolność osoby do 

wcielania pomysłów w czyn. Obejmuje ona twórczość, innowacyjność i 

podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i 

kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów. Stanowi ona 

wsparcie dla wszystkich w codziennym życiu prywatnym i społecznym, 

zaś pracownikom pomaga uzyskać świadomość kontekstu ich pracy i 

zdolność wykorzystywania szans; jest podstawą bardziej konkretnych 

umiejętności i wiedzy potrzebnych osobom podejmującym 
4przedsięwzięcia o charakterze społecznym lub komercyjnym”  .

J. K. Solarz uważa, że „Przedsiębiorczość jest to umiejętność 

przekraczania ustalonych granic, tworzenia nowych produktów i usług na 

nowe rynki zbytu. Przedsiębiorczość jest przypisywana jednostkom, 
5czasem małym grupom społecznym” .  E. Lisowska zwraca uwagę na fakt, 

że przedsiębiorczość wiąże się z wychodzeniem poza granice 

intelektualne, materialne lub społeczne. Działanie przedsiębiorcze może 

podjąć jednostka, która jest wewnątrzsterowna, kreatywna, innowacyjna, 
6komunikatywna i wytrwała w dążeniu do celu .

D o  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  z a c h o wa n  z w i a z a n y c h  z  

przedsiebiorczoscia naleza miedzy innymi zorientowanie na cel, 

dzialanie celowe, aktywnosc, inicjatywa, poszukiwanie, konsekwencja 

w dzialaniu, wytrwalosc, umiejetnosc podporzadkowania dzialan 

wytyczonemu celowi, odpornosc na stres, pomyslowosc, elastycznosc w 
7zdobywaniu i wykorzystywaniu róznych srodków . Jakie sa zatem 

charakterystyczne cechy dla osoby przedsiebiorczej? Wedlug T. 
8Gruszeckiego naleza do nich :

zdolnosc i gotowosc do podejmowania inicjatyw,

akceptacja ryzyka,

zdolnosc do podejmowania dlugotrwalego wysilku,

zdolnosc do rozumienia i prognozowania potrzeb rynku,

akceptowanie duzej liczby obowiazków,

umiejetnosc podejmowania decyzji w oparciu o niepelne 

informacje lub ich brak,

umiejetnosc kojarzenia róznorodnych informacji,

umiejetnosc kierowania ludzmi, wzbudzania w nich zaufania 

i entuzjazmu.

Kombinacja powyzszych przymiotów wystepuje zwykle u 

jednostek odnoszacych sukces w prowadzonej dzialalnosci 

gospodarczej. Sa to osoby, które potrafia rozpoznac kierunek trendów 

panujacych w danym momencie na rynku oraz dobrze okreslic potrzeby 

konsumentów. Kluczowe dla osiagniecia sukcesu wydaje sie 

dostrzezenie szans i znalezienie sposobu na zaspokojenie potrzeb 

innych. Posiadajacy taka zdolnosc przedsiebiorca ma mozliwosc, aby na 

szybko zmieniajacym sie rynku kreowac nowe produkty i uslugi, które 

pozwola zaspokoic istniejacy popyt. Wtedy dzialalnosc gospodarcza 

bedzie generowac wymierne korzysci w postaci zysku ekonomicznego, 

którego jednostka przedsiebiorcza bedzie beneficjentem.

Dzialanie przedsiebiorcze moze byc podejmowane z wielu bardzo 

róznych pobudek, takich jak chec uzyskania korzysci materialnych, 

niezaleznosci czy satysfakcji zawodowej. Praca na wlasny rachunek 

obok zysku ekonomicznego daje mozliwosc czerpania zadowolenia z 

realizowanej dzialalnosci, tym samym moze byc równiez droga do 

samorealizacji i osiagniecia sukcesu zawodowego. Dzialalnosc 

gospodarcza umozliwia realizowanie ambitnych planów, wdrazanie w 

zycie wlasnych pomyslów oraz funkcjonowanie w swobodny sposób w 
9otoczeniu gospodarczym .

Wedlug Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spolecznego 

postawa przedsiebiorcza moze byc atutem w sytuacji poszukiwania 

zatrudnienia, poniewaz „Cechy zwiazane z przedsiebiorczoscia, takie 

jak kreatywnosc, zdolnosc do pracy w grupie i wiara w siebie, sa wazne 

na rynku pracy, gdzie zmiana miejsca pracy jest czyms powszechnym, 

·
·
·
·
·
·

·
·
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R&D in a Pandora's box 

The research conducted by the Department of Economics and 

Management of the Gdynia Maritime University (Within the framework 

of the Baltic Economic Observatory and the project "Commercialisation 

of research results and shaping enterpreneurial attitudes by the Gdynia 

Maritime University") shows, that the innovativeness of Polish 

companies and their propensity to generate demand for innovative 

solutions from the scientific community, differ unfavourably in 

comparison to the activity of companies from the Scandinavian countries 

or Germany, where clusters of science and manufacturing are 

commonplace. It is an actual problem, that individual governments 

within the European Union adopt differing policies and strategies to 

support innovativeness. It was demonstrated, among others, in adopting 

in 2010 the target levels of R(D expences for 2020. For instance, France, 

Germany and Denmark intend to spend 3,0(% of the GDP, Sweden and 

Finland  –  4%, and Poland  –  1,7%. Such state of affairs will contribute to 

the conservation of stratification of innovativeness among the BSR 

societies, and even to deepening of the negative phenomena.

The most interesting fact is that, when we look at the matrix of R&D 

expences produced by Battelle-R&D Magazine, we as Poland do not look 

so bad. In absolute numbers we spend as much as the most innovative 

societies of our region (Finland and Sweden) and more than Denmark 

and Norway. So by reducing R&D expences, the Polish government 

shows no intention of developing an innovative society,  in accordance 

with trends present in the developed – and even developing – countries. 

It can even be taken, that it has adopted a strategy contrary to that of 

developing countries, which each year increase their spending on R&D, 

or investing in their human capital.

The direction adopted by the government is thus contradictory to 

the definition of scientific policy presented by prof. Danuta Koradecka, 

the Chairwoman of the Scientific Policy Committee, on the pages of the 

"Academic Forum". She stated, that "scientific policy is the activity of 

state aiming at such management of science, so that it supports the 

economic growth and the social development of the country. Major aims 

of our scientific policy are to achieve a substantial increase of 

innovativeness with rational use of funds allocated to scientific research, 

and the improved position of Polish science at the international stage.

In 2011, the United States spent over 405 mld $ on R&D, which is one 

third of the global spending. No surprise then, that the Silicon Valley is in 

bloom – and in it, among others, the Polish show marked performance. 

They contribute to the fact, that for each million of U.S. inhabitants, there 

are 5000 scientists and engineers, while in Poland there are less than 2000. 

Reasons why can be found in the article "Like from here to California" 

and in reflections on the activity of universities in the Pomeranian 

Region. 

Recent fashion subjects include global warming and ecology,  shale 

gas and nuclear energy,  deforestation and desertification of the planet, 

population growth and extinction of species. Where should we be 

heading and are we capable of controlling nature? We submit to learn at 

least some dillemas connected with ecological conflicts and with looking 

for the balance point between economy and ecology. We use the 

opportunity to present "CRIST”– a Polish company manufacturing 

innovative products in world class technology, which, markedly, can help 

restore the ecological balance of our planet. 

Globalised world requires globalised information exchange. The 

good and the bad news circle the world in a second, or even faster. It is so, 

because we are living in a web of information. Media such as the press, 

radio, television, which so recently functioned separately, have been 

dropped into an "informational Pandora's box". Dr. Monika Zajkowska is 

trying to give answer to the question: is the internet a friend or a foe 

of emergency communication? Drawing knowledge from the internet 

has stopped being a problem even for the laziest of students. The 

problem is how to put that knowledge into science and practice. Prof. 

Andrzej Zieliński, the Vice-Rector for cooperation and international 

programmes  from the Gdańsk Polytechnics, explains  how to create new 

knowledge through a well-prepared project. And we can learn, how 

knowledge is produced in different countries, from the next article 

devoted to the world experiences in knowledge transfers between 

science and practice. Several approaches to that issue can clearly be 

marked out. 

Research shows, that the European Union;s unified market is not 

uniform at all , when it comes to scientific research. Each government has 

its scientific policy, which undoubtedly dissipates the funds and 

weakens the scientific potential of the European Union, casting 

individual E.U. regions out of the innovative society. Clearly diversified 

approach to research and cooperation with business practice can even be 

seen in the anglo-saxon countries. The Atlantic markedly differentiates 

thinking about science. While in the Great Britain it is debated, whether 

transfer of technology is the main purpose, in the United States they aim 

to utilise it in business as productively as possible. In the Great Britain 

transfer of information is more important, whereas in the United States it 

is the creation of innovation. The English put more weight on publishing 

papers, than on developing patents – say the conclusions of research by 

Dr. Marek Szarucki from the Department of Strategic Analysis of the 

Economic University in Cracow, which we present broadly in this issue. 

This paper is worth reading in view of the wide debate in Polish scientific 

circles considering the "quotationology" of Polish publications in the 

American publication rankings. However many quotations we would 

have, for our graduates the most important thing is how well they are 

prepared to practical work – and this we describe in the text devoted to 

shaping entrepreneurial attitudes, which is the product of research of the 

influence of the knowledge transfer on the formation of competencies.

Chief Editor

Marek Grzybowski
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gdzie przedsiębiorstwa często przechodzą reorganizację i gdzie 
10technologia rozwija się bardzo szybko” . Cechy przedsiębiorcze mogą 

być czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o samozatrudnieniu, 

które w niektórych sytuacjach jest przez pracodawców preferowaną 

formą współpracy z pracownikiem.

Według raportu opracowanego przez Bank Światowy „Doing 
11Business 2011”  oceniającego łatwość prowadzenia biznesu, Polska 

znalazła się na 70 miejscu spośród 183 krajów wymienionych w 

zestawieniu. W stosunku do roku poprzedniego została zanotowana 

poprawa, gospodarka Polska awansowała z 73 miejsca o trzy pozycję w 

górę. Przedstawiona w raporcie ocena powstaje jako uśrednienie 

wyników cząstkowych dotyczących regulacji w 10 głównych obszarach 
12najistotniejszych dla prowadzenia biznesu . Polska w rankingu „Doing 

Business” w latach 2010 i 2011 na tle wybranych krajów została pokazana 

w tabeli 1

Tabela 1. Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej według 

Banku Światowego

Polska na 70

13Według Index of Economic Freedom , który ocenia swobodę 

prowadzenia działalności gospodarczej według kryteriów przyjętych 

przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation, Polska znalazła się 

na 68 pozycji odnotowując wzrost o 3 miejsca w stosunku do roku 2010 

(tabela 2).

Mimo nieco lepszej pozycji Polski w rankingach i ogólnej tendencji 

wskazującej na stopniowe wprowadzanie ułatwień w zakresie , Ghana i 

10   
Ibidem, s. C 44/88.

11
  Raport Doing Business jest jednym z bardziej znanych opracowań, w którym ocenie podlegają aspekty mikroekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej uznawane za kluczowe w 

biznesie.
12  Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 128. (źródło: http://www.mg.gov.pl/files/upload/14678/MG_DAP_SM%20BP%20www_RoP2011_20111011.pdf, data 

pobrania: 15.02.2012)
13 

 Index of Economic Freedom, IEF - indeks wolności gospodarczej, raport roczny, który jest publikowany przez The Wall Street Journal i Heritage Foundation. Raport zawiera opis i ocenę 

ograniczeń, restrykcyjnych przepisów, zakresu stosowania przymusu przez aparat władzy w sferze gospodarki w różnych państwach świata. (źródło: http://www.heritage.org)
14   

Doing Business 2011: Polska dopiero na 70 miejscu w światowym rankingu ułatwień dla biznesu, GAZETA PRAWNA.PL. (źródło: 

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/463304,doing_business_2011_polska_dopiero_na_70_miejscu_w_swiatowym_rankingu_ulatwien_dla_biznesu.html, data pobrania: 15.02.2012)
15   J. Kantorowicz, D. Żuk, W. Wojciechowski  (red.), Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce?, Warszawa 2008, s.6. (źródło: 

http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/Raport_Jak_uwolnic_przedsiebiorczosc_FINAL.pdf, data pobrania 15-02-2012)
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  Ibidem, s. 6.

prowadzenia działalności gospodarczej, z punktu widzenia 

przedsiębiorców sytuacja nie wydaje się być zadowalająca. Raport Banku 

Światowego pokazuje, że gospodarka polska jest na tym polu 

wyprzedzana między innymi przez kraje takie jak Namibia, Ghana i 
14Czarnogóra .

Przyczyną takiej sytuacji jest to, że rozwój przedsiębiorczości w 

Polsce jest od wielu lat hamowany przez szereg barier mających swoje 

korzenie w otoczeniu gospodarczym. Badania dowodzą, że w głównej 

mierze przeszkodę stanowią uwarunkowania wynikające z 

funkcjonowania aparatu państwowego. Raporty na temat 

przedsiębiorczości, od wielu lat jako główne przyczyny ograniczające jej 

rozwój, wymieniają wysokie podatki, uciążliwość relacji z organami ji 

administracji (przykładem są kontakty z Urzędem Skarbowym i 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych), brak stabilnych przepisów prawa 
15oraz niska jakość prawa .

Nie ma przyjaznego otoczenia biznesu, które wspomagałoby szybki 

rozwój firm, a relacje pomiędzy administracją a przedsiębiorcami 

pozostają dalekie od partnerskich. Ponadto z badań wynika, że w Polsce 

edukacja w zakresie przedsiębiorczości oraz promowanie postaw 
16przedsiębiorczych jest prowadzone w bardzo ograniczonym zakresie . 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wzrost gospodarczy i społeczny jest w 

szerokim zakresie zależny od przedsiębiorców, a przedsiębiorczość 

indywidualna jest uważana za główną siłę napędową nowoczesnej 

Tabela 2. Ranking wolności gospodarczej według The Wall Street 

Journal i Heritage Foundation

Polska

Słowacja

Włochy

Czechy

Litwa

Hiszpania

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

73

40

76

82

26

48

28

21

 4

70

41

80

63

23

49
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22
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36

64

23

11

68

37
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28

24

31

64

23
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 B&R w puszce Pandory

Z badań prowadzonych przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania 

Akademii Morskiej w Gdyni w ramach Bałtyckiego Obserwatorium 

Gospodarczego oraz projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz 

kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w 

Gdyni” wynika, że innowacyjność polskich firm i ich skłonność do 

generowania popytu na innowacyjne rozwiązania w środowiskach 

naukowych znacznie odbiega na niekorzyść od działań przedsiębiorstw 

w krajach skandynawskich i w Niemczech, gdzie powszechne są klastry 

naukowo-przemysłowe. Istotnym problemem jest to, że w Unii 

Europejskiej poszczególne rządy przyjmuję różne polityki i strategie 

wspierania innowacyjności. Przejawia się to między innymi w przyjęciu 

w 2010 r. docelowych wskaźników wydatków na badania i rozwój w 

2020 r. Na przykład Francja, Niemcy i Dania zamierzają przeznaczać na 

ten cel 3% PKB, Szwecja i Finlandia po 4%, a Polska 1,7%. Taka 

perspektywa sprawi, że w najbliższym okresie rozwarstwienie 

społeczeństw innowacyjnych w RMB się nie zmieni, a negatywne 

zjawiska mogą się nawet pogłębiać. 

Najciekawsze jest to, że jeśli spojrzeć na macierz wydatków na B&R 

opracowaną przez Battelle-R&D Magazine pod względem wartości 

wydatków na naukę nie wyglądamy najgorzej.  W wartościach 

bezwzględnych wydajemy mniej więcej tyle samo co najbardziej 

innowacyjne społeczeństwa naszego regionu (Finlandia i Szwecja), a 

więcej niż Dania i Norwegia. Zmniejszając wydatki na naukę  polski rząd 

wcale nie zamierza więc rozwijać społeczeństwa innowacyjnego zgodnie 

z trendami panującymi w krajach rozwiniętych, a nawet rozwijających 

się.  Można nawet założyć, że przyjął odwrotną strategię niż państwa 

rozwijające się, które corocznie zwiększają wydatki na B&R, czyli 

inwestują w kapitał ludzki. 

Przyjęty przez rząd kierunek działań jest więc sprzeczny z definicją 

polityki naukowej zaprezentowaną przez prof. Danutą Koradecką, 

przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej na łamach Forum 

Akademickiego (FA), która stwierdziła, że: „polityka naukowa to 

działalność państwa, która polega na takim zarządzaniu nauką, by w 

optymalny sposób wspierała ona wzrost gospodarczy kraju i jego rozwój 

społeczny. Główne cele naszej polityki naukowej to istotny wzrost 

innowacyjności przy racjonalnym wykorzystaniu środków 

przeznaczonych na badania naukowe oraz poprawa pozycji polskiej 

nauki na arenie międzynarodowej” (FA nr 6/2012). 

W 2011 r. Stany Zjednoczone wydały na B&R ponad  405 mld dol., 

jedną trzecią globalnych wydatków na tego typu działalność. Nic więc 

dziwnego, że kwitnie Dolina Krzemowa, a w niej, obok innych  nacji, 

wyróżniają się aktywnością Polacy. Przyczyniają się oni do tego, że 

wśród miliona mieszkańców,  w USA pracuje 5000 naukowców i 

inżynierów, podczas gdy w Polsce jest ich niespełna 2000. Dlaczego tak 

się dzieje odpowiedź znajdziemy w artykule „jak stąd do Kalifornii”, a 

także w rozważaniach poświęconych aktywności uczelni w 

województwie pomorskim. 

Ostatnio modnym tematem stało się ocieplenie i ekologia, gaz 

łupkowy i energia jądrowa, wycinanie lasów i pustynnienie globu, 

przyrost naturalny i wyginięcie gatunków. W jakim kierunku mamy 

zmierzać i czy jesteśmy w stanie kontrolować przyrodę? Proponujemy 

poznanie choć części problemów związanych z konfliktami 

ekologicznymi i szukaniem złotego środka między ekologią a ekonomią. 

Przy tej okazji prezentujemy przedsiębiorstwo CRIST, polską firmę 

produkującą innowacyjne produkty na światowym poziomie 

technologicznym i co istotne  – są to urządzenia mające na celu poprawę 

ekologicznej równowagi naszej planety. 

Globalny świat wymaga  globalnej wymiany informacji. Dobra i zła 

obiega glob w sekundę, a może nawet szybciej. Dzieje  się tak , bo żyjemy 

w sieci informacji. Jeszcze niedawno funkcjonujące niezależnie 

media (prasa, radio, telewizja) trafiły do jednej „informacyjnej puszki 

Pandory”. Dr Monika Zajkowska próbuje odpowiedzieć na pytanie: 

Internet przyjaciel czy wróg komunikacji kryzysowej? Wiedza czerpana 

z internetu nie stanowi już problemu nawet dla najbardziej leniwych 

studentów. Problemem jest przekształcenie tej wiedzy w naukę i 

praktykę. Jak tworzyć nową wiedzę poprzez dobrze przygotowany 

projekt prowadzi krok po kroku prof. Andrzej Zieliński, prorektor ds. 

Współpracy i Programów Międzynarodowych z Politechniki Gdańskiej. 

Jak „produkuje się” wiedzę w różnych krajach piszemy kolejnym 

materiale poświęconym światowym doświadczeniom w transferze 

wiedzy między nauką i praktyką. Wyraźnie zaznacza się kilka podejść do 

tego zagadnienia. 

Z badań wynika, że Jednolity Rynek Unii Europejskiej nie jest w 

zakresie wspólnych badań wcale jednolity. Każdy rząd ma swoją 

politykę naukową, co niewątpliwie rozprasza środki i osłabia potencjał 

naukowy Unii Europejskiej, spychając poszczególne obszary UE poza 

nawias społeczeństw innowacyjnych. Nawet w krajach anglosaskich 

widać wyraźne zróżnicowane podejście do badań i współpracy z 

praktyką. Atlantyk wyraźnie różnicuje myślenie o nauce.  Podczas gdy w 

Wielkiej Brytanii rozważa się, czy transfer technologii jest głównym 

celem, to w Stanach Zjednoczonych  dąży się do tego, by  jak najlepiej go 

wykorzystać w biznesie. W Wielkiej Brytanii ważniejszy jest transfer 

informacji, podczas gdy w USA – tworzenie innowacji. Anglicy kładą 

większy nacisk na publikowanie artykułów niż tworzenie patentów – 

wynika z badań dra Marka Szaruckiego z Katedry Analiz Strategicznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, o których szerzej 

informujemy wewnątrz numeru. Warto przeczytać ten artykuł pod 

kątem szerokiej dyskusji w polskim środowisku naukowym nt. 

„cytatologii” polskich publikacji na amerykańskiej liście rankingowej. 

Jak wiele nie mielibyśmy cytatów, dla absolwentów uczelni ważne jest: 

na ile są oni przygotowani do działania w praktyce, a o tym informujemy 

w materiale poświęconym kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, 

będącym wynikiem badań wpływu transferu wiedzy na kształtowanie 

kompetencji. 

 

Marek Grzybowski

Redaktor Naczelny

gospodarki. Właśnie z tego względu działania promujące 

przedsiębiorczość powinny być traktowane jako pierwszo planowe.

Przedsiębiorczość to umiejętności i postawa, a także kreatywność, 

pomysłowość i odpowiedzialność, jednak przede wszystkim wiedza. 

Postawa przedsiębiorcza wiąże się ze stawianiem sobie celów i szukaniu 

możliwości ich realizacji, ale również jest ściśle związana z otwartością 

na zdobywanie wiedzy. Aby mogła się uwidocznić w działaniu jednostki 

niezbędne jest, aby odpowiednie umiejętnościami zostały podparte 
17.motywami i wystąpiły w połączeniu z wiedzą  Istota postawy 

przedsiębiorczej to wiedza, którą można przekazać różnymi metodami. 
18Zatem „przedsiębiorczości można się uczyć” .

Wprowadzenie do szkół średnich przedmiotu „Podstawy 

przedsiębiorczości” to próba uwzględnienia w systemie edukacyjnym 

potrzeby kształtowania postaw przedsiębiorczych. Istotne wydaje się 

kontynuowanie nauczania przedsiębiorczości na poziomie 

akademickim. Obok młodzieży i studentów, nie można również pomijać 

osób posiadających doświadczenie zawodowe, ale z różnych względów 
19chcących zostać przedsiębiorcami i założyć własną firmę .

W Polsce kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 

Transfer wiedzy a postawa 
przedsiębiorcza

studentów i absolwentów odbywa sie miedzy innymi dzieki 

róznego rodzaju projektom wspólfinansowanym przez Unie Europejska 

w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Zwykle projekty te sa 

realizowane przy osrodkach akademickich i obejmuja szeroko pojete 

doradztwo w zakresie zakladania i prowadzenia dzialalnosci 

gospodarczej. Ponizej wymieniono kilka z nich:

Komercjalizacja wyników badan oraz kreowanie postaw 

p r z e d s i e b i o r c z y c h  p r z e z  A k a d e m i e  M o r s k a  w  G d y n i ,  

http://www.transferwiedzy.am.gdynia.pl/,

Akademicki  Inkubator  Przeds iebiorczosc i  przy  

Uniwersytecie Gdanskim, http://www.ug-inkubatory.pl/,

P r z e d s i e b i o r c z o s c  A k a d e m i c k a  n a  S T A R T ,  

http://www.start.polsl.pl/aktualnosci.php?wid=3&news=5,

Mlodzi w biznesie, Wydzial Zarzadzania Uniwersytetu 

Warszawskiego, http://193.0.126.26/mlodziwbiznesie/,

PreInkubator Akademicki UAM, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, http://www.ucitt.pl/preinkubator/index.php,

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci, Uniwersytet 

Wroclawski, http://www.uni.wroc.pl/node/3908,

Akademicki Inkubator Przedsiebiorczosci, Uniwersytet 

Mikolaja Kopernika w Toruniu, http://www.aip.umk.pl/portal/.

Chcac skutecznie rozwijac postawe przedsiebiorcza nalezy 

zdefiniowac odpowiednie narzedzie sluzace temu celowi i okreslic 

·

·

·

·

·

·

·

17  A. Andrzejczak, op. cit, s. 3.
18   Ibidem, s. 3.
19   L. Soloducho-Pelc, Czy przedsiebiorczosci mozna sie nauczyc

 wplyw edukacji na rozwój przedsiebiorczosci, s. 4. (zródlo: http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIIb/30.pdf, data pobrania: 15.02.2012)
20    

B. Galka, Zródla wiedzy i jej znaczenie w przedsiebiorczosci [w:] Prace naukowe katedry zarzadzania nr 7, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006, s. 23-34.

Wykres 1. Czy udział w transferze wiedzy pomoże w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej?

zakres jego stosowania. Dla przedsiębiorcy, który ma sprawnie 

funkcjonować w otoczeniu gospodarczym, kluczowa wydaje się być 

wiedza z zakresu ekonomii, ponieważ jej posiadanie może przesądzać o 
20możliwości osiągnięcia sukcesu w prowadzonej działalności .

Duże możliwości przekazu wiedzy ekonomicznej umożliwia 

zastosowanie transferu wiedzy. Przeszkodą w stosowaniu tej 

metody jest na chwilę obecną brak gotowych rozwiązań modelowych 

wynikających z małej ilości praktycznych przykładów skutecznej 

implementacji tego narzędzia. Autor artykułu prowadzi badania, 

których wstępne wyniki pokazują, że transfer wiedzy ekonomicznej 

93,33%

1,67%

5,00%

Nie Nie wiemTak
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Internet  w  komunikacji kryzysowej.

Innowacje made in Poland

narzędziem do kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Próba badawcza objęła uczestników projektu „Komercjalizacja 

wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez 
21Akademię Morską w Gdyni”. Z wstępnych wyników badań   wynika, że 

u uczestników transferu wiedzy nastąpił znaczący wzrost poziomu 

wiedzy i umiejętności praktycznych z przedsiębiorczości. Z odpowiedzi 

udzielonych przez respondentów wynika, że zdobyli oni informacje jak 

zakładać oraz prowadzić działalność gospodarczą dzięki udziałowi w 

transferze wiedzy (odpowiedzi respondentów pokazano na wykresie 1).

Spośród wszystkich uczestników, po zakończeniu programu 

transferu wiedzy blisko 40% zamierza wkrótce rozpocząć działalność 

gospodarczą (wykres 2 s.46).

Czy transfer  wiedzy pozwala  kształ tować postawę 

przedsiębiorczą? Przykład z Akademii Morskiej w Gdyni dowodzi, że 

tak. Jak powinno wyglądać skuteczne nauczanie przedsiębiorczości? Z 

pewnością działania w transferze wiedzy należy zaplanować tak, aby 

uczestnikom obok kompleksowej wiedzy zapewnić nabycie 

praktycznych umiejętności. Nie mogą to być wyłącznie szkolenia z cyklu 

„jak rozpocząć działalność gospodarczą”. Transfer wiedzy musi 

obejmować warsztaty podparte praktycznymi przykładami i 

informacjami, które mają uczyć uczestników przedsiębiorczego 

myślenia. Tematyka powinna dotyczyć nie tylko zakładania ale również 

Podsumowanie

prowadzenia działalności gospodarczej, a materiał, który znajdzie 

się w programie transferu wiedzy musi zawierać zagadnienia z zakresu 
22ekonomii, zarządzania i prawa . 

Odpowiednie wykorzystanie środków finansowanych 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej to szansa na realizację 

przedsięwzięć mających za zadanie odpowiednie przygotowanie 

przyszłych przedsiębiorców do aktywnego działania w gospodarce 

rynkowej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wykorzystaniu 

transferu wiedzy, ponieważ zapewnia on stworzenie odpowiednich 

warunków przekazu szeroko pojmowanej wiedzy ekonomicznej i 

pozwala zdobyć umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia 

własnego biznesu. Solidne podstawy teoretyczne przekładające się na 

kompetencje, są tutaj niezbędną podstawą sprzyjającą wykształceniu 

postawy przedsiębiorczej. Dzięki temu jednostka będzie gotowa na 

podejmowanie ryzyka wiążącego się z prowadzeniem działalności 

gospodarcze j ,  ponieważ „zyskuje  zna jomość  sposobów 

przezwyciężania trudności, umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu, 

ryzyka i niepewności oraz umiejętność społecznego komunikowania 
23się” .

mgr Piotr Grzybowski

Doktorant Instytutu Organizacji i Zarządzania

Uniwersytet Gdański 

21    
Szczególowy opis projektu oraz rezultaty zostana opublikowane w raporcie ewaluacyjnym, który zostanie opracowany po zakonczeniu projektu. Autor artykulu prowadzi równiez badania 

zmierzajace do opracowania modelu transferu wiedzy ekonomicznej.
22  Na przyklad obok zajec z projektowanie dzialalnosci gospodarczej i tworzenia biznes-planu oraz prowadzenia finansów przedsiebiorstwa, powinny znalezc sie przedmioty takie jak  marketing i 

promocja, prawo pracy, negocjacje, zarzadzania zespolem pracowników, pozyskiwania dofinansowanie zewnetrznego.
23  E. Lisowska, op. Cit.

 

Wykres 2. Czy masz zamiar rozpocząć działalność gospodarczą?

61,02%
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