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Abstract 

The report was prepared during the implementation process of the international project 
„The University of Tomorrow: internationalization of the educational process at the 
University of Gdansk via cooperation with the University of Houston-Downtown”. The project 
was conducted by the University of Gdańsk in the years 2014-2015 and it was cofinanced by 
the European Social Fund. The main objective of the project was: increasing of the 
educational potential of the University of Gdansk by adapting the partner’s solutions in 
terms of education quality and adaptation of the educational offer to the requirements of 
the international labour market.  

The analysis below refers to activities implemented within the Taks 2: enhancement of 
students’ qualifications (internships organization) and conducting the surveys among 
enterprises in the USA and Poland. The main objective of the surveys was to investigate the 
relationship between business and science (universities).  

 

Key words:  science – business cooperation, comparision of science – business relations 
in the USA and Poland  
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Abstrakt 

Niniejsze opracowanie jest efektem realizacji projektu współpracy ponadnarodowej 
„Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez 
współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown (USA)”. Projekt był realizowany przez 
Uniwersytet Gdański w latach 2014-2015 i był dofinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu był wzrost 
potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego poprzez adaptację rozwiązań partnera 
amerykańskiego w zakresie jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do 
wymogów międzynarodowego rynku pracy.  

Projekt zbudowany został na trzech podzadaniach: Zadanie 1 - Modyfikacja programów 
studiów i sposobu kształcenia na wybranych kierunkach UG; Zadanie 2 -  Adaptacja 
rozwiązań UHD w zakresie modelowego programu szkoleniowo-stażowego oraz rozwiązań e-
learningowych; Zadanie 3 - Program staży dydaktycznych dla pracowników akademickich.  

Niniejsze opracowanie odnosi się do realizacji działań w Zadaniu 2, które koncentrowało się 
na podniesieniu kompetencji studentów poprzez udział w stażach oraz na badaniach 
przeprowadzonych wśród pracodawców polskich i amerykańskich, mających na celu 
wskazanie płaszczyzny współpracy nauki i biznesu.  
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1. Charakterystyka potencjału gospodarek Stanów Zjednoczonych i Polski 

Stany Zjednoczone i Polska to kraje znacznie różniące się pod względem poziomu rozwoju 

gospodarczego, potencjału innowacyjności oraz zakresu współpracy pomiędzy głównymi 

aktorami życia gospodarczego: przedsiębiorstw, nauki oraz władzy. USA, jako państwo 

stanowiące przez wiele lat jedno z ogniw triady światowej obok Japonii i krajów Europy, 

plasuje się w czołówce światowych rankingów konkurencyjności. Obecnie w rankingu World 

Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014–2015 USA zajmują trzecią 

pozycję, Polska natomiast czterdziestą trzecią [Schwab K., Sala-i-Martín X., 2015].  Z kolei 

polska gospodarka, po latach utraconej konkurencyjności, transformacji gospodarczej i 

przystąpieniu do Wspólnoty Europejskiej, jako jedyne państwo UE przetrwała globalny kryzys 

gospodarczy i finansowy ostatnich lat, odnotowując dodatni poziom wzrostu gospodarczego. 

Dwa potencjalnie różne kraje, dwie gospodarki o nieporównywanej pozycji konkurencyjnej, 

wyposażone w różne zasoby, o różnym poziomie innowacyjności mogą jednak stanowić 

wzajemny punkt odniesienia w zakresie poszukiwania najlepszych praktyk w wielu 

obszarach. Wykorzystanie benchmarkingu, jako metody poszukiwania najlepszego 

rozwiązania i dążenia do zdobycia pozycji „best in class” pozwala na dokonanie porównania i 

adaptacji rozwiązań nawet pomiędzy tak rożnymi partnerami.      

Celem poniższej analizy jest przedstawienie potencjału makroekonomicznego gospodarek 

USA i Polski, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału innowacyjnego w zakresie 

kształtowania relacji nauka – biznes.   

 

1.1. Charakterystyka gospodarki Polski  i USA  

Porównując podstawowe wskaźniki gospodarcze Polski i USA rysuje się duża dysproporcja 

pomiędzy tymi krajami.  Wartość PKB w USA wyrażona w mld USD w 2013 roku prawie 33 

razy przekroczyła ten wskaźnik w Polsce. Biorąc pod uwagę wielkość populacji obu krajów 

wartość PKB na mieszkańca w USA wyrażona w USD przewyższyła ten wskaźnik w Polsce 

czterokrotnie. Również prawie 19 razy większy jest udział PKB USA w całkowitym PKB świata 

(tabela 1). 

 

 



 

Tabela 1 Podstawowe wskaźniki gospodarki Polski i USA w 2013 roku  

 Polska  USA 

PKB w mld USD  516,1 16799,7 

Populacja w mln osób  38,5 316,4 

PKB per capita w USD  13,394 53,101 

PKB jako % PKB świata  0,94 19,31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Economic Forum, [Schwab K., Sala-i-Martín X., 2015].  

Pomimo ewidentnych różnic pod względem potencjału rozwojowego gospodarek Polski i 

USA, oba kraje odczuły negatywne skutki globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego w 

latach 2007-2009. Zarówno w Polsce, jak i USA w 2007 roku drastycznie spadło realne PKB (% 

zmiana w stosunku do roku poprzedniego), przy czym w Polsce jako jedynym kraju UE nie 

odnotowano wartości ujemnych, natomiast w USA PKB osiągnęło w 2009 roku poziom  -

2,8%. Również w ostatnim roku  wzrost PKB w Polsce był wyższy, niż w USA i wynosił w 2014 

roku 3,4% w porównaniu do 2,4% w Stanach Zjednoczonych (rys. 1).  

Rys. 1 Realny wzrost PKB (% zmiana w stosunku do roku poprzedniego) w latach 2003-2014 w Polsce i USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2015]. 

Pomimo  dużej różnicy pomiędzy PKB na mieszkańca wyrażonej w parytecie siły nabywczej 

(przy złażeniu, że indeks UE28=100), w Polsce wskaźnik ten systematycznie poprawia się (na 

przestrzeni 11 lat zwiększył się o 20 punktów), w USA natomiast wskazuje tendencje 

spadkowe (w 2003 roku jego poziom wynosił 157, w 2014 już 151) (rys. 2).  



 

Rys. 2 PKB per capita wg parytetu siły nabywczej (indeks UE28=100) w latach 2003-2014 w Polsce i USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2015]. 

Podobne tendencje wykazuje stopa zatrudnienia w obu krajach. W Polsce od 2003 roku 

stopa zatrudnienia rośnie (przy minimalnym zwolnieniu w latach kryzysu), w Stanach 

Zjednoczonych zaś systematycznie spada. Szczególnie widoczny spadek stopy zatrudnienia 

zaobserwować można od 2008 roku. Obecnie wartość wskaźnika lekko poprawia się, czemu 

towarzyszą liczne działania aktywizujące rynek pracy (rys. 3). 

Rys. 3 Stopa zatrudnienia (%) w latach 2003-2014 w Polsce i USA  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2015]. 



 

Stopa bezrobocia w Polsce drastycznie spadła pomiędzy 2005 a 2008 rokiem z poziomu  

blisko 18% do 7%. Kolejne lata zdominowane przez negatywne efekty kryzysu światowego 

przyniosły wzrost stopy bezrobocia do poziomu ok. 10%. Wartość ta nie zmienia się i na 

koniec maja 2015 roku wynosiła 10,8%. W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten w 2005 roku 

kształtował się na poziomie ok 5%, po czym w 2010 roku osiągnął poziom 9,6%, co 

wskazywało na złą kondycję gospodarki jednego z liderów światowych. Obecnie stopa 

bezrobocia zbliża się do poziomu 2005 roku, dzięki staraniom władz i podejmowaniu licznych 

programów na rzecz promocji zatrudnienia (rys. 4). 

Rys. 4 Stopa bezrobocia (%) w latach 2005-2015(maj) w Polsce i USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2015]. 

Zróżnicowany poziom wskazywała od 2003 roku stopa inflacji w obu analizowanych krajach. 

Wahania te jednak nie odbiegały od poziomu ok. 4%. W USA po osiągnięciu poziomu ponad 

4% w 2008 roku, inflacja w roku kolejnym przerodziła się w deflację na poziomie -0,8%. W 

2011 roku ponownie zbliżyła się do 4%, by w 2014 roku ponownie osiągnąć niższy poziom ok. 

1%. Podobne wahania miały miejsce w Polsce. Inflacja w 2008 roku przekroczyła nieznacznie 

poziom 4% (w 2006 roku wynosiła 1,3%), następnie ulegała nieznacznym wahaniom, by w 

2014 roku zbliżyć się do poziomu zera i prawdopodobnie przejść w deflację w 2015 roku 

(prognozowana wartość wg NBP to -0,6%) (rys. 5). 

 

 



 

Rys. 5 Stopa inflacji (%) w latach 2003-2014 w Polsce i USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [Eurostat, 2015]. 

Poza oceną podstawowych wskaźników makroekonomicznych warto wskazać inne obszary 

gospodarek Polski i USA, które ilustrują zróżnicowanie potencjałów konkurencyjności i 

innowacyjności. 

Globalny Raport Konkurencyjności przedstawia aktualną ocenę wybranych obszarów 

gospodarki USA i Polski za pomocą Globalnego Indeksu Konkurencyjności (Global 

Competitiveness Index). Indeks składa się z trzech komponentów, których wagi mogą 

przyjmować wartości od 1 do 7 punktów, opisujących odpowiednio: 

- warunki podstawowe (20%), tj. instytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne 

oraz zdrowie i edukacja podstawowa; 

- czynniki wzmacniające efektywność (50%), tj. edukacja wyższa i szkolenia, efektywność 

rynku towarów, efektywność rynku pracy, rozwój rynków finansowych, poziom 

technologiczny oraz rozmiar rynku; 

- wskaźniki innowacyjności (30%), tj. specyfika biznesu oraz innowacje. 

Porównując wyniki dotyczące obu krajów,  wyraźnie obserwuje się przewagę Stanów 

Zjednoczonych. Jedynie w przypadku zdrowia i szkolnictwa na poziomie podstawowym 

wskaźniki Polski i USA są prawie identyczne. Znaczną przewagę USA widać natomiast w 



 

zakresie innowacyjności i specyfiki biznesowej oraz czynników wzmacniających efektywność 

(rys. 6). 

Ponadto w zakresie oceny najbardziej problematycznych czynników wpływających na 

otoczenie biznesowe oba kraje wskazywały na: wysokością stawek podatkowych, 

regulacjami podatkowymi, stopniem biurokracji, dostępem do finansowania, restrykcyjnymi 

warunkami rynku pracy, niskim poziomem etyki biznesowej, niedopasowaniem edukacyjnym 

zasobów ludzkich, niestabilnością polityczną, inflacją, nieodpowiednią infrastrukturą, zbyt 

niskim poziomem innowacyjności, korupcją, przestępczością i kradzieżami, regulacjami 

dotyczącymi walut zagranicznych, kondycją zdrowia publicznego niestabilnością rządu.  

Rys. 6 Global Competitiveness Index – Polska i USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Schwab K., Sala-i-Martín X., 2015, s. 310 i 378]. 

W obu krajach za znaczne przeszkody dla prowadzenia biznesu uznano: regulacje i stawki 

podatkowe, regulacje rynku pracy, stopień biurokracji i dostęp do finansowania. W Polsce 

zdecydowanie gorzej oceniono regulacje rynku pracy i regulacje podatkowe. Natomiast 

pozytywnie ocenia się poziom inflacji, dopasowanie edukacyjne zasobów ludzkich, poziom 

etyki biznesu, stabilność polityki oraz wysokości stawek podatkowych (rys. 7). 

 



 

Rys. 7 Najważniejsze bariery prowadzenia działalności biznesowej w Polsce i USA w 2013 roku w % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Schwab K., Sala-i-Martín X., 2015, s. 310 i 378]. 

 

1.2. Charakterystyka potencjału innowacyjnego Polski  

Potencjał innowacyjny, podobnie jak potencjał konkurencyjny pozostawia wiele swobody 

badawczej ze względu na wielostronne, wielokierunkowe i wielopłaszczyznowe relacje 

pomiędzy instytucjami o charakterze naukowym, biznesowym i publicznym. Jednym z 

kompleksowych badań, które umożliwia obok analizy szerokiego spektrum wskaźników 

świadczących o innowacyjności gospodarki, dokonanie porównania USA i Polski z grupą 

krajów UE, jest Summary Innovation Index – SII  - Indeks Innowacyjności Komisji Europejskiej, 

miara innowacyjności UE (The Innovation Union Scoreboard). Uwzględnia on dwustopniową 

analizę potencjału innowacyjnego, porównując z jednej strony wzajemnie kraje UE oraz z 

drugiej strony kraje UE z grupą krajów zewnętrznych tj. USA, Japonią, Koreą Płd., Kanadą, 

Australią i krajami BRICS (Brazylią, Chinami, Rosja, Indiami i RPA.). 

Summary Innovation Index wśród krajów UE, obejmuje ogółem 25 miar i skonstruowany jest 

w oparciu o trzy grupy wskaźników  [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, s. 7-8]:  



 

- potencjał innowacyjny, od którego zależy rozwój innowacji (enablers) obejmujący trzy 

główne jego miary: potencjał ludzki (wskaźniki pomiaru potencjału wysoko 

wykwalifikowanych i wyedukowanych zasobów ludzkich), otwarte i dążące do doskonałości 

systemy badawcze (wskaźniki pomiaru międzynarodowej konkurencyjności bazy naukowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych, współautorskich publikacji naukowych) 

oraz finanse i wsparcie (wskaźniki pomiaru dostępności finansowania projektów 

innowacyjnych za pomocą venture capital oraz wsparcie i innowacyjność badawczo-

rozwojowa instytucji publicznych i uczelni wyższych); 

- działalność przedsiębiorstw (firms activities) obejmujący trzy miary wysiłków 

innowacyjnych biznesu: inwestycje firm (wskaźniki pomiaru wydatków na innowacje), 

współpraca i przedsiębiorczość (wskaźniki pomiaru powiązań pomiędzy sferą nauki i 

biznesem) oraz zasoby intelektualne (wskaźniki pomiaru potencjału własności intelektualnej 

przedsiębiorstw); 

- poziom potencjału innowacyjnego, jako efekt wykorzystania zasobów (outputs) obejmujący 

dwie jego miary: innowatorzy (miary udziału przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji) oraz 

efekty gospodarcze (miary wpływu innowacji na zatrudnienie w sektorach z wysokim 

udziałem wiedzy, na eksport usług charakteryzujących się wysokim potencjałem wiedzy oraz 

wpływy z licencji i patentów sprzedanych za granicą). 

Polska zaliczana jest do grupy krajów tzw. umiarkowanych innowatorów. Poziom 

innowacyjności jako efekt wykorzystania zasobów jest zmienny. W latach 2007-2011 

wykazywał wzrost, następnie spadek do 2013 roku i ponownie wzrósł w 2014 roku. Średni 

wskaźnik poziomu innowacyjności spadł od 58% w stosunku do średniej UE w 2007 roku do 

odpowiednio 56% w 2014 roku [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, s. 65]. Prawie 

wszystkie z miar innowacyjności wskazały wartości mniejsze, niż średnia UE. Powyżej 

uplasowały się tylko: wydatki na innowacje poza wydatkami na B+R (wskaźnik 151), wzory 

wspólnotowe (wskaźnik 143), potencjał młodzieży z wykształceniem ponad średnim 

(wskaźnik 111), potencjał populacji z pełnym wykształceniem wyższym (wskaźnik 110) oraz 

zatrudnienie w nowo powstających firmach innowacyjnych (wskaźnik 108). Szczególnie 

niskie wskaźniki odnotowano w zakresie powiązań sektora nauki i biznesu np. poziom 

publiczno-prywatnych współautorskich publikacji naukowych (wskaźnik tylko 9) oraz 

komercjalizacji badań, tj. wdrażanie patentów czy przychody ze sprzedaży licencji i patentów 



 

za granicą (wskaźniki 9 i 11) (rys. 8). Jest to jedna z ważnych przesłanek dla zastosowania 

benchmarkingu i wdrożenia najlepszych praktyk z rozwiązań w USA.    

Rys. 8 Potencjał innowacyjny Polski w stosunku do średniej krajów UE (UE=100) w 2014 roku 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, s. 65]. 

 



 

1.3. Charakterystyka potencjału innowacyjnego USA 

W przypadku analizy porównawczej potencjału innowacyjnego krajów UE z USA, Summary 

Innovation Index obejmuje tylko 12 wskaźników ze względu na dostępność porównywalnych 

danych statystycznych. Każda miara przybiera wartości zważone od 0 przy wartości 

najmniejszej do 1 przy wartości największej.  Zaliczamy do nich [Hollanders H., Es-Sadki N., 

Kanerva M., 2015, s. 32-33]: 

- zasoby ludzkie: nowe stopnie doktorskie na 1000 osób w wieku od 25 do 34 lat oraz 

procent populacji w wieku 25-34 lata, która posiada pełne wykształcenie wyższe; 

- otwarte i dążące do doskonałości systemy badawcze: współautorstwo międzynarodowych 

publikacji naukowych oraz publikacje naukowe wśród 10% najlepszych i najczęściej 

cytowanych publikacji na świecie jako procent całkowitej liczby publikacji naukowych w 

kraju; 

- finanse i wsparcie: wydatki na B+R w sektorze publicznym jako procent PKB; 

- działalność przedsiębiorstw: wydatki na B+R w sektorze biznesu jako procent PKB, 

publiczno-prywatne współautorstwo publikacji, liczba patentów, liczba patentów w zakresie 

wyzwań społecznych (technologie w ochronie środowiska, zdrowie itp.); 

- efekty gospodarcze: eksport produktów średnich i wysokich technologii jako procent 

całkowitego eksportu, eksport usług z zaangażowaniem wiedzy oraz zwrot ze sprzedaży 

licencji i patentów za granicą.    

Generalnie średni Summary Innovation Index wskazuje, iż Stany Zjednoczone są drugą 

najbardziej innowacyjną gospodarką świata po Korei Pd. SII wyniósł w 2014 roku 0,746 (dla 

Korei Pd. 0,759 oraz dla porównana w krajach UE średnio 0,613) (rys. 9).  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 9 Globalny poziom innowacyjności UE – kraje zewnętrzne 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, s. 32]. 

Korea Płd., USA i Japonia dominują nad krajami UE w zakresie: wydatków przedsiębiorstw na 

B+R, współautorstwa instytucji publicznych i firm publikacji naukowych, aplikacji 

patentowych oraz wielkością populacji z pełnym wykształceniem wyższym.   

Gospodarka USA jest wciąż bardziej innowacyjna, niż krajów UE, ale ogólny poziom 

wskaźnika innowacyjności dla Stanów Zjednoczonych w porównaniu do średniej UE (UE=100) 

wykazuje tendencje zniżkowe. Pomiędzy 2007 a 2010 był o 33% wyższy,  niż w UE, natomiast 

od 2010 roku systematycznie spada i w 2014 roku przekroczył poziom wskaźnika 

innowacyjności UE o 22% (rys. 10).  

Rys. 10 Zmiana wskaźnika innowacyjności USA w latach 2007-2014 w stosunku do średniego wskaźnika UE 

(UE=100) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, s. 34]. 



 

Analizując szczegółowo 12 wskaźników porównawczych zastosowanych do opisu potencjału 

innowacyjnego USA w porównaniu z krajami UE, wskazać należy, iż aż 7 wskaźników w USA 

przewyższa średnią UE (UE=100). Większy procent populacji Stanów Zjednoczonych posiada 

pełne wykształcenie wyższe (43,1% w USA do 29,5% w UE). Liczba współautorstwa publikacji 

naukowych, międzynarodowych, jak również ich częstotliwość cytowania jest również 

wyższa w USA, a współpraca sektora naukowego i biznesu jest aż o 75% wyższa, niż średnia 

UE. Przedsiębiorstwa amerykańskie wydają ok. 51% więcej na B+R, niż kraje UE. Również 

liderem w komercjalizacji nadań naukowych jest USA, m.in. ze wskaźnikiem wysokości 

zwrotu ze sprzedaży licencji i patentów za granicą o 51% wyższym, niż w Europie. 

Gospodarka USA jest relatywnie słabsza w eksporcie towarów średnich i wysokich 

technologii oraz eksporcie usług z wysokim zaangażowaniem wiedzy oraz intensywnych 

technologicznie [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., s. 34] (rys. 11). 

 

Rys. 11 Potencjał innowacyjny USA w stosunku do średniej krajów UE (UE=100) w 2014 roku  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M.,2015, s. 34]. 

 

Powyższa analiza jednoznacznie potwierdza, iż zasadnym jest porównywanie potencjału 

gospodarek Polski i USA w wybranych obszarach. Pomimo różnicy rozwojowej obu krajów, 



 

Polska stała się liderem niwelowania negatywnych skutków kryzysu gospodarczo-

finansowego ostatnich lat wśród krajów UE, Stany Zjednoczone zaś pozostają niezachwianym 

„world class” w zakresie potencjału innowacyjnego i konkurencyjności gospodarki. 

Szczególna dysproporcja w obszarze kształtowania powiązań pomiędzy światem nauki i 

biznesu, z ogromną przewagą USA skłania do podjęcia dalszych rozważań i próby 

identyfikacji najlepszych praktyk w tym obszarze gospodarki.  

 

2. Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w Polsce i USA 

W celu realizacji celu badawczego dotyczącego oceny i zakresu współpracy pomiędzy 

instytucjami naukowymi, a przedsiębiorstwami w Polsce i USA oraz znalezienia potencjalnych 

silnych i słabych aspektów tejże współpracy, przeprowadzono badania ankietowe wśród 

podmiotów biznesowych. Badania te umożliwiły weryfikację opinii organizacji biznesowych i 

zestawienie ich z działaniami podejmowanymi przez uczelnie wyższe na rzecz poprawy 

konkurencyjności i dopasowania oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy.  

Pierwsza ankieta badawcza została skierowana do 500 przedsiębiorstw polskich z regionu 

Pomorza. W ramach badania uzyskano 51 odpowiedzi na 50 zamierzonych, co pozwoliło na 

realizację celu ilościowego. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.  

Druga ankieta badawcza została skierowana również do 500 przedsiębiorstw amerykańskich  

regionu Houston. W ramach badania uzyskano 51 odpowiedzi, co podobnie, jak w przypadku 

polskiej grupy respondentów pozwoliło na realizację celu iloościowego. Badanie 

przeprowadzono również metodą CAWI. 

2.1. Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w Polsce 

Badani respondenci reprezentują różne typy przedsiębiorstw zarówno ze względu na branżę, 

jak i wielkość zatrudnienia. Wśród reprezentowanych branż dominuje branża energetyczna 

(14%), co wskazuje na specjalizację regionu, następnie handel i usługi (12%) oraz bankowość 

i finanse (12%). Kolejnymi licznie reprezentowanymi sektorami są: informatyka i 

telekomunikacja (10%), produkcja (8%), budownictwo(8%), transport, logistyka i spedycja 

(6%), motoryzacja (6%), branża medyczna i farmaceutyczna (6%). Pozostałe branże stanowią 

poniżej 4% (rys. 12).  



 

Rys 12. Branże reprezentowane przez polskie przedsiębiorstwa uczestniczące w badaniu 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Analizując dane związane z wielkością zatrudnienia zauważyć można, że rozkład badanych 

polskich przedsiębiorstw, co do wielkości zatrudnienia jest zrównoważony i oscyluje w 

granicach 30% (rys.13) . Mikro i małe firmy są reprezentowane przez 29,4% populacji, 

średnie – przez 33,3% i duże - 35,3%. Jedno z badanych przedsiębiorstw nie podało wielkość 

zatrudnienia. Łącznie we wszystkich badanych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 71877 

pracowników, co stanowi 16,4% wszystkich zatrudnionych w regionie (województwo 

pomorskie)1. 

Rys. 13 Wielkość zatrudnienia w badanych polskich przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

                                            
1
 Stan na dzień 30.12.2014, liczba zatrudnionych:  473,4 tys. Urząd Statystyczny w Gdańsku , Pracujący a w 

województwie pomorskim w 2014 r., http://gdansk.stat.gov.pl/ 



 

Wśród badanych przedsiębiorstw, 33 z nich zadeklarowało współpracę z uczelnią wyższą 

podjętą w ciągu ostatnich trzech lat (64,7 %), 18 zaś wskazało na jej brak (35,3%) (rys. 14). 

Rys. 14 Współpraca przedsiębiorstw z uczelnią wyższą w latach 2012-2015 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Na pytanie o liczbę nawiązywanych kontaktów przez przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi 

w ostatnich trzech latach zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że były to 

od 1 do 2 kontaktów (48,9%),  33,3% wskazało na 5 i więcej kontaktów, zaś 18,2% na 3 do 4 

(rys. 15). 

Rys. 15 Liczba nawiązanych kontaktów przez przedsiębiorstwa polskie z uczelniami wyższymi w latach 2012-

2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Z kolei na pytanie o zakres współpracy z uczelniami wyższymi, 45,5% respondentów 

odpowiedziało, że współpraca ta obejmowała zarówno organizację praktyk, jak i badania i 

rozwój, 44,2%, że wyłącznie praktyki, a 12,1% wskazało tylko na badania i rozwój (rys. 16). 

Rys. 16 Zakres współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w latach 2012-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Współpraca z uczelnią wyższą w opinii większości podmiotów biznesowych dotyczyła 

organizacji staży praktycznych w przedsiębiorstwach dla studentów (75,5%), następnie 

zamówień nowych badań na potrzeby przedsiębiorstwa (36%), wykorzystania zaplecza 

badawczo-rozwojowego (30,3%) oraz wykorzystania renomy uczelni wyższej w promocji 

nowego produktu/przedsięwzięcia (15,2%). Współpracę w sferze patentów zadeklarowało 

9,1% respondentów i tylko 6% wskazało na skorzystanie z istniejących badań. Blisko 10% 

respondentów wskazało również na inne formy współpracy, wymieniając m.in.: studia 

podyplomowe, szkolenia i warsztaty, Program Młodych Talentów oraz dzielenie się wiedzą ze 

studentami podczas spotkań (rys. 17). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 17 Formy współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Tych przedsiębiorców, którzy wskazali na brak współpracy z uczelnią wyższą w ostatnich 

trzech latach, zapytano również, co było powodem braku kontaktów. Blisko 45% 

odpowiedziało, że brak programu czy też usług oferowanych dla biznesu przez uczelnię, 

następnie 28% respondentów wskazało na brak innowacyjnych pomysłów oraz na 

postrzeganie współpracy z uczelniami jako drogiej i nie bardzo przydatnej.  Z kolei ok. 11% 

zwróciło uwagę na słabe dostosowanie wymagań biznesowych do oferty uczelni oraz na 

kwestie własności intelektualnej. Brak kapitału na badania i rozwój oraz brak koncentracji na 

tematach aktualnych z zakresu zarządzania zostało zadeklarowane przez 5% respondentów. 

28% przedsiębiorstw wskazało również na inne powody, wymieniając przede wszystkim brak 

potrzeby takiej współpracy, czy też brak czasu (rys. 18). 

Rys. 18 Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi (max 3 wybrane powody) 

 



 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Analiza udziału przedsiębiorstw w konferencjach naukowych i wydarzeniach akademickich 

wskazuje na duże zaangażowanie przedsiębiorstw. Ponad 60% otrzymało zaproszenie i 

uczestniczyło w konferencjach, a tylko 4% otrzymując zaproszenie nie skorzystało z 

uczestnictwa z powodu braku czasu i braku zainteresowania tematem konferencji. 35% nie 

otrzymało zaproszenia na konferencję i nie uczestniczyło (rys. 19). 

Rys. 19 Udział przedsiębiorstw w konferencjach naukowych i wydarzeniach akademickich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Polscy przedsiębiorcy poproszeni zostali również o wskazanie ograniczeń 

makroekonomicznych, które warunkują kształt i zakres współpracy nauka-biznes. 

Nieznacznie ponad połowa badanych – 52,9% za największy problem uznała przepisy prawa 

w zakresie warunków wynagradzania pracowników, 37,25% podkreśliła dostępność 

specjalistów i jakość kadr, kolejno 27,4% dostępność bezzwrotnych dotacji na działania 

proinnowacyjne, 25,5% dostępność programów stażowych dla studentów. Poniżej 20% 

respondentów za ograniczenie rozwoju współpracy z uczelniami uznała aktywność instytucji 

pośredniczących (19,6%), skalę zapotrzebowania konsumentów na innowacyjne produkty 

(17,6%) oraz fiskalne uwarunkowania transferu wiedzy. Za najmniej istotne przeszkody 

wynikające z warunków otoczenia makroekonomicznego uznano: dostępność i jakość bazy 

laboratoryjnej uczelni wyższych – 7,8%, dostępność instytucji doradczych – 3,9% (rys. 20). 

 

 



 

Rys. 20 Ograniczenia makroekonomiczne warunkujące kształt i zakres współpracy nauka-biznes 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Badanych przedsiębiorców zapytano również o ocenę postrzegania celów zarówno 

działalności biznesowej, jak i naukowo-edukacyjnej oraz o negatywny wpływ tego 

postrzegania na kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi organizacjami. 30 

przedsiębiorców ocenia, iż dla naukowców czas nie jest głównym priorytetem, w 

przeciwieństwie do sfery biznesu, gdzie jest postrzegany za najważniejszy, ze względu na 

kształtowanie przewagi konkurencyjnej (58,8% odpowiedzi) i to stanowi poważny problem w 

nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i współpracy. Ponadto 23 badanych tj. 44% 

odpowiedzi wskazało na fakt, iż głównym celem naukowców jest stworzenie produktu o 

wartości naukowej, a nie takiego, który może zostać zastosowany w praktyce. Podobnie 

firmy uważają, iż przygotowywane przez uczelnie produkty są zbyt teoretyczne i 

rozczarowują przedsiębiorców (17 firm tj. 33,3% odpowiedzi). 10 przedsiębiorstw (19,6% 

badanych) wskazało, iż na uczelniach wyższych funkcjonuje rozbudowana struktura i 

sformalizowane kanały komunikacji, co skutecznie ogranicza rozwój relacji z biznesem. 

Najmniej, bo tylko 6 przedsiębiorców (11,8%)  za rozbieżne cele biznesu i nauki uznało fakt 

tworzenia przez uczelnie wyższe przeszacowanych kosztorysów, a 4 firmy wskazały 

odpowiedź inne (rys. 21). 

 



 

Rys. 21 Postrzeganie celów działalności biznesowej i uczelni wyższej  i ich negatywny wpływ na ograniczenie 

lub brak współpracy pomiędzy tymi instytucjami  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kontynuując analizę czynników kształtujących relację biznes-nauka zapytano również 

przedsiębiorców o działania, które  mogłyby pozytywnie wspierać rozwój tych relacji (rys. 22 

i 23). 31 firm (60,8%) uważa, iż najlepszym działaniem na rzecz rozwoju relacji z uczelniami 

wyższymi byłoby utworzenie komórki odpowiedzialnej za komunikację między uczelnią i 

przedsiębiorcami. Niewiele mniej, bo 27 respondentów (52,9%) podkreśla ważność 

organizacji spotkań, których celem byłaby konfrontacja pomysłów i oczekiwań uczelni i 

przedsiębiorców. 13 badanych (25,5%) wskazuje  na wzmocnienie roli organizacji 

pośredniczących takich, np.: parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, 

centra transferu technologii itp. a 10 podmiotów (19,6%) uznaje ważność rozwoju funduszy 

venture capital. 6 respondentów podkreśla znaczenie promocji internetowej,  5 natomiast 

proponuje powołanie jednostki innowacji, której zadaniem byłaby wiarygodna wycena 

innowacji.  

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 22 Działania pozytywnie wspierające rozwój współpracy nauka-biznes (wg liczby respondentów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Rys. 23 Działania pozytywnie wspierające rozwój współpracy nauka-biznes (w % odpowiedzi) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Następne pytanie dotyczyło oceny wiedzy pracowników przedsiębiorstw, zdobytej podczas 

studiów  w kontekście realizacji zadań biznesowych. 68,3% badanych firm ocenia wiedzę 

swoich pracowników, którą zdobyli w czasie studiów wyższych za przydatną dla realizacji 

zadań biznesowych. 21,7% uznaje, iż jest to wiedza dostateczna, 6% wskazuje, iż jest bardzo 

przydatna a 4% uważa, że zupełnie nieprzydatna. Oznacza to pozytywną ocenę efektów 

kształcenia na polskich uczelniach (rys. 24).  



 

Rys. 24 Ocena przydatności wiedzy zdobytej przez pracowników podczas studiów w kontekście realizacji 

zadań biznesowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kolejnym krokiem analizy było pytanie skierowane do przedsiębiorców, czy ich zdaniem 

programy edukacyjne uczelni wyższych są konsultowane i odpowiadają wymaganiom oraz 

potrzebom biznesu. Pomimo pozytywnej oceny kwalifikacji pracowników zdobytych w czasie 

studiów wyższych, przedsiębiorcy oceniają, iż programy edukacyjne uczelni wyższych nie są 

konsultowane i nie odpowiadają ich potrzebom (17 firm, 33,3% odpowiedzi) lub są 

konsultowane i wciąż nie są dostosowane do potrzeb przedsiębiorców (10 podmiotów, 

19,7% odpowiedzi). Znaczna liczba badanych – 15 (29,4%) nie ma na ten temat zdania, a 

tylko 5 firm (9,8%) uważa, iż programy edukacyjne uczelni są konsultowane i dostosowane 

do ich potrzeb (tabela 2).  

Tabela 2 Czy programy edukacyjne uczelni wyższych są konsultowane i odpowiadają wymaganiom oraz 

potrzebom biznesu? 

 Liczba 
odpowiedzi 
ogółem 

Procent 
respondentów 
ogółem 

Nie są konsultowane ale odpowiadają potrzebom przedsiębiorstw 4 7,80% 

Nie wiem 15 29,4% 

Są konsultowane i  nie są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw 10 19,7% 
Są konsultowane i  są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw 5 9,80% 

Nie są konsultowane i nie odpowiadają potrzebom  17 33,30% 

Łącznie 51 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Podsumowując badanie przedsiębiorców skierowano do nich również trzy pytania dotyczące 

staży i praktyk studentów. Jednakowa liczba (po 17 przedsiębiorstw) wskazało, iż w 2014/15 

roku nie przyjęli na staż  ani jednego studenta lub od 1 do 5. 11 podmiotów zorganizowało 

praktyki dla ponad 10 studentów a 6 firm dla 6-10 studentów (rys. 25). 

Rys. 25 Liczba studentów przyjętych na staż do firmy w roku 2014/2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Aż 23 ankietowanych przedsiębiorców wskazało, iż w roku 2014-15 zorganizowało dla 

studentów ponad 90% praktyk płatnych, tylko 5 firm zaś zaoferowało mniej niż 10% praktyk 

płatnych (rys. 26).  

Rys. 26 Płatne praktyki w przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Ostanie pytanie skierowane do polskich przedsiębiorców Pomorza dotyczyło wskazania 

udziału studentów odbywających praktyki pochodzących z uczelni zagranicznych. 88,3% 

badanych odpowiedziało, iż mniej niż 10% to studenci zagraniczni, a tylko jedna firma 

wskazała na odpowiedź powyżej 90% (rys. 27). 

Rys. 27 Udział studentów zagranicznych w stażach w badanych przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

2.2. Ocena współpracy instytucji nauki i biznesu w USA 

Badani respondenci w Stanach Zjednoczonych reprezentują różne typy przedsiębiorstw 

zarówno ze względu na branżę, jak i wielkość zatrudnienia. Wśród reprezentowanych branż, 

głownie ze względu na specyfikę regionu, dominuje branża energetyczna (19,6%), następnie 

usługi konsultacyjne (15,5%) oraz handel i usługi pozostałe (12%). Kolejnymi licznie 

reprezentowanymi sektorami są: transport, spedycja i logistyka (7,8%), branża produkcyjna 

(7,8%),  bankowość i finanse (7,8%) oraz przemysł okrętowy (5,95). Pozostałe sektory 

stanowią 4% i poniżej (rys. 28). 

 

 

 

 

 



 

Rys. 28 Branże reprezentowane przez przedsiębiorstwa z USA uczestniczące w badaniu 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Analiza danych związanych z wielkością zatrudnienia wskazuje na dominujące występowanie 

przedsiębiorstw dużych, z liczbą pracowników 250 i więcej (rys. 29). Mikro i małe firmy są 

reprezentowane przez 29,4% populacji,  średnie – przez 11,8% i duże – 58,8%. Wśród dużych 

przedsiębiorstw 1/3 zatrudnia do 1000 pracowników, 1/3 - do 10000 pracowników i 1/3 od 

15000 do 300000. Łącznie we wszystkich badanych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest 

939117 pracowników, co stanowi 30,7% wszystkich zatrudnionych w regionie Houston2.  

Rys. 29 Wielkość zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach z USA 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

                                            
2
 Stan na dzień 30.12.2014 , ogólna  liczba zatrudnionych: 3 053,8 tys. US Bureau of Labor Statistics - Bureau of 

Labor Statistics Datahttp://data.bls.gov/;  http://www.aces.edu/pubs/docs/A/ANR-1494/ANR-1494.pdf 



 

Wśród badanych przedsiębiorstw, 42 zadeklarowało podjęcie współpracy z uczelnią wyższą 

w ciągu ostatnich trzech lat (82,4 %), 9 zaś wskazało na jej brak (17,6%) (rys. 30). 

Rys. 30 Współpraca przedsiębiorstw z uczelnią wyższą w latach 2012-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Na pytanie o liczbę nawiązywanych kontaktów przez amerykańskie przedsiębiorstwa z 

uczelniami wyższymi w ostatnich trzech latach zdecydowana większość respondentów 

(76,2%) odpowiedziała, że było to więcej kontaktów, niż 1-2, z czego połowa nawiązała 3-4 

kontakty i druga połowa 5 i więcej, zaś 23,8% nawiązało od 1 do 2 kontaktów (rys. 31). 

Rys. 31 Liczba nawiązanych kontaktów przez przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi w latach 2012-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Z kolei na pytanie o zakres współpracy z uczelniami wyższymi, 47,7% przedsiębiorstw  

odpowiedziało, że współpraca ta obejmowała zarówno organizację praktyk, jak i badania i 

rozwój, 45,2%, że wyłącznie praktyki, a 7,1% wskazało tylko na badania i rozwój (rys. 32). 

Rys. 32 Zakres współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi w latach 2012-2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Współpraca z uczelnią wyższą w opinii większości podmiotów biznesowych dotyczyła 

organizacji staży praktycznych w przedsiębiorstwach dla studentów (59,5%), następnie 

wykorzystania zaplecza badawczo-rozwojowego (40,1%), skorzystania z istniejących badań 

(28,6%) oraz zamówień nowych badań na potrzeby przedsiębiorstwa (28,6%). Wykorzystanie 

renomy uczelni wyższej w promocji nowego produktu/przedsięwzięcia wskazało 21,4% 

respondentów i współpracę w sferze patentów zadeklarowało - 7,1%.  Blisko 30% 

respondentów wskazało również na inne formy współpracy wymieniając: targi nauki, studia 

podyplomowe, współuczestniczenie w przygotowywaniu programów zajęć oraz zamawianie 

specjalizacji (rys. 33). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 33 Formy współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Przedsiębiorców, którzy wskazali na brak współpracy z uczelnią wyższą w ostatnich trzech 

latach (17,6%, 9 przedsiębiorstw), zapytano, co było powodem braku kontaktów. Na brak 

kapitału na badania i rozwój wskazało tylko 1 przedsiębiorstwo i także tylko 1 

przedsiębiorstwo odpowiedziało, że  brak programu czy też usług oferowanych dla biznesu 

przez uczelnię oraz postrzeganie współpracy z uczelniami jako drogiej i nie bardzo przydatnej 

stanowią powody braku podjęcia tej kooperacji. Z kolei 7 przedsiębiorstw podało inne 

przyczyny, wśród których dominowały:  brak potrzeby takiej współpracy i brak wiedzy na ten 

temat (rys. 34). 

Rys. 34 Przyczyny braku współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Analiza udziału przedsiębiorstw amerykańskich w konferencjach naukowych i wydarzeniach 

akademickich wskazuje na duże zaangażowanie biznesu. Ponad 76% otrzymało zaproszenie i 

uczestniczyło w konferencji, a tylko 6% otrzymując zaproszenie nie skorzystało z 

uczestnictwa z powodu braku czasu i braku zainteresowania tematem konferencji. Około 

18% nie otrzymało zaproszenia na konferencję i w niej nie uczestniczyło (rys. 35). 

Rys. 35 Udział przedsiębiorstw w konferencjach naukowych i wydarzeniach akademickich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Amerykańscy przedsiębiorcy poproszeni zostali również o wskazanie ograniczeń 

makroekonomicznych, które warunkują kształt i zakres współpracy nauka-biznes. Ponad 45% 

badanych za największy problem uznała dostępność programów stażowych dla studentów, 

zaś ponad 41%  - przepisy prawa w zakresie warunków wynagradzania pracowników  oraz 

dostępność specjalistów i jakość kadr. Z kolei 39% wskazało na fiskalne uwarunkowania 

transferu wiedzy. Niewystarczająca aktywność instytucji pośredniczących w relacjach biznes-

nauka została podkreślona przez  ponad 23% respondentów.  Blisko 20% badanych za  

ograniczenie uznało również skalę zapotrzebowania konsumentów na innowacyjne 

produkty, a 18%  -dostępność instytucji doradczych. Pozostałe ograniczenia zostały wskazane 

przez mniej niż 6% badanych (rys. 36). 

 

 

 

 



 

Rys. 36 Ograniczenia makroekonomiczne warunkujące kształt i zakres współpracy nauka-biznes 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W dalszej kolejności zapytano podmioty biznesowe z USA analogicznie, jak polskie firmy o 

ocenę postrzegania celów zarówno działalności biznesowej, jak i naukowo-edukacyjnej oraz 

o negatywny wpływ tego postrzegania na kształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy tymi 

organizacjami. 12 z badanych przedsiębiorstw wskazało na zbieżność celów uczelni z 

biznesem,  a 39 postrzega te cele jako sprzeczne, z  czego  28 (71,8%) przedsiębiorców 

ocenia, iż dla naukowców czas nie jest głównym priorytetem, w przeciwieństwie do sfery 

biznesu, gdzie jest postrzegany za najważniejszy, ze względu na kształtowanie przewagi 

konkurencyjnej i to stanowi poważny problem w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów i 

współpracy. Ponadto 24 badanych tj. 61,5% odpowiedzi wskazało na fakt, iż głównym celem 

naukowców jest stworzenie produktu o wartości naukowej, a nie takiego, który może zostać 

zastosowany w praktyce. Podobnie firmy uważają, iż przygotowywane przez uczelnie 

produkty są zbyt teoretyczne i rozczarowują przedsiębiorców (18 firm tj. 46,1% odpowiedzi). 

9 przedsiębiorstw (23% badanych) wskazało, na przeszacowanie przygotowywanych  przez 

uczelnie wyższe kosztorysów tworzonych produktów oraz 4 respondentów uznało, że  na 

uczelniach wyższych funkcjonuje rozbudowana struktura i sformalizowane kanały 

komunikacji, co skutecznie ogranicza rozwój relacji z biznesem. Tylko 1 firma wskazała inne 

przyczyny, a mianowicie brak realnych zysków wynikających ze współpracy z uczelnią (rys. 

37). 



 

Rys. 37 Postrzeganie celów działalności biznesowej i uczelni wyższej  i ich negatywny wpływ na ograniczenie 

lub brak współpracy pomiędzy tymi instytucjami  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kontynuując analizę czynników kształtujących relację biznes-nauka poproszono 

przedsiębiorców o wskazanie inicjatyw, które mogłyby pozytywnie wspierać rozwój tych 

relacji (rys. 38). 36 firm (70,6%) uważa, iż najlepszym działaniem na rzecz rozwoju relacji z 

uczelniami wyższymi byłaby organizacja spotkań, w czasie których konfrontowane byłyby 

pomysły i oczekiwania uczelni i przedsiębiorców. Niewiele mniej, bo 31 respondentów 

(60,8%) podkreśla ważność utworzenia komórki odpowiedzialnej za komunikację między 

uczelnią i przedsiębiorcami. 12 badanych (23,5%) wskazuje  na wzmocnienie roli organizacji 

pośredniczących, takich, jak np.: parki naukowo-technologiczne, inkubatory 

przedsiębiorczości, centra transferu technologii itp., także 12 podmiotów (23,5%) uznaje 

ważność ułatwienia dostępu do informacji poprzez odpowiednie strony internetowe i 

materiały promocyjne. 6 respondentów podkreśla znaczenie powołania jednostki innowacji, 

której zadaniem byłaby wiarygodna wycena innowacji, również 6 badanych proponuje 

rozwój funduszy venture capital.  

 

 

 

 

 



 

Rys. 38 Działania pozytywnie wspierające rozwój współpracy nauka-biznes (wg liczby respondentów) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Następne pytanie dotyczyło oceny wiedzy pracowników przedsiębiorstw, zdobytej podczas 

studiów  w kontekście realizacji zadań biznesowych. 41,2% badanych firm ocenia wiedzę 

swoich pracowników, którą zdobyli w czasie studiów wyższych za przydatną dla realizacji 

zadań biznesowych, 33,3% wskazuje, iż jest bardzo przydatna, natomiast  21,6% uznaje, iż 

jest to wiedza dostateczna, a 3,9% uważa, że jest zupełnie nieprzydatna. Przedsiębiorcy z 

USA w prawie 75% pozytywnie oceniają przydatność wiedzy zdobytej w czasie studiów dla 

realizacji celów i zadań biznesowych (rys. 39). 

Rys. 39 Ocena przydatności wiedzy zdobytej przez pracowników podczas studiów w kontekście realizacji 

zadań biznesowych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Zdaniem większości przedsiębiorców amerykańskich, programy edukacyjne uczelni wyższych 

są konsultowane i odpowiadają wymaganiom oraz potrzebom biznesu (64,7%). Tylko 2 firmy 

odpowiedziały, że programy edukacyjne nie są konsultowane i nie są dostosowane do 

potrzeb przedsiębiorców (3,9%) (tabela 3).  

Tabela 3. Czy programy edukacyjne uczelni wyższych są konsultowane i odpowiadają wymaganiom oraz 

potrzebom biznesu? 

 Liczba 
odpowiedzi 

ogółem 

Procent 
respondentów 

ogółem 

Nie są konsultowane ale odpowiadają potrzebom 
przedsiębiorstw 

3 5,9% 

Nie wiem 8 15,7% 

Są konsultowane i  nie są dostosowane do potrzeb 
przedsiębiorstw 

5 9,8% 

Są konsultowane i  są dostosowane do potrzeb 
przedsiębiorstw 

33 64,7% 

Nie są konsultowane i nie odpowiadają potrzebom  2 3,9% 

Łącznie 51 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowując badanie przedsiębiorców amerykańskich, również skierowano do nich trzy 

pytania dotyczące staży i praktyk studentów. 11 przedsiębiorstw wskazało, iż w 2014/15 

roku nie przyjęło na staż  ani jednego studenta, a 12 badanych, że przyjęło od 1 do 5 

studentów. 7 podmiotów zorganizowało praktyki dla 6-10 studentów, a zdecydowana 

większość respondentów zorganizowała praktyki dla ponad 10 studentów (rys. 40). 

Rys. 40 Liczba studentów przyjętych na staż do firmy w roku 2014/2015 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Aż 36 ankietowanych przedsiębiorców wskazało, iż w roku 2014-15 zorganizowało dla 

studentów ponad 90% praktyk płatnych, tylko 3 firmy zaoferowały mniej niż 10% praktyk 

płatnych (rys. 41).  

Rys. 41 Płatne praktyki w przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Ostanie pytanie skierowane do amerykańskich przedsiębiorców dotyczyło wskazania udziału 

studentów odbywających praktyki pochodzących z uczelni zagranicznych. 72,5% badanych 

odpowiedziało, iż mniej niż 10% to studenci zagraniczni (rys. 42). 

Rys. 42 Udział studentów zagranicznych w stażach w badanych przedsiębiorstwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 



 

2.3. Ocena współpracy nauka-biznes w Polsce i USA – wnioski i podsumowanie  

Analiza powyższych wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród 

przedsiębiorców amerykańskich i polskich wskazuje na wiele istotnych i bardzo podobnych 

warunków kształtujących relacje biznes-nauka. Obie badane grupy reprezentuje ta sama 

liczba podmiotów (po 51 odpowiedzi). Również w obu grupach dominują firmy z sektora 

energetycznego i w obu grupach są to przeważnie podmioty duże (chociaż postrzegane 

różnie ze względu na definicję MŚP). Są to przesłanki świadczące o dużym podobieństwie 

prób i możliwości porównania wyników badania.  

Największe rozbieżności w zakresie oceny relacji nauka-biznes pomiędzy przedsiębiorstwami 

polskimi i amerykańskimi pojawiają się w zakresie samej skali podejmowanej kooperacji, 

liczbie nawiązanych kontaktów, identyfikacji przyczyn wpływających na brak zawiązywania 

porozumień pomiędzy organizacjami nauki i biznesu oraz opinii na temat konsultowania 

programów edukacyjnych. 82% badanych firm z USA wskazało na fakt istnienia współpracy z 

uczelnią wyższą, gdzie w przypadku polskich odpowiedzi było to 65% badanych. Podobnie 

76% przedsiębiorstw amerykańskich nawiązało więcej niż 1-2 kontakty z uczelniami wyższymi 

w ciągu ostatnich trzech lat, przy analogicznej wartości 51% odpowiedzi w przypadku 

polskich przedsiębiorców (rys. 43).   

Rys. 43 Podejmowana współpraca nauki i biznesu (% odpowiedzi) oraz procent firm wskazujących na więcej 

niż 1-2 kontrakty zawarte pomiędzy instytucjami nauki i biznesu w ciągu ostatnich trzech lat w opinii 

przedsiębiorców amerykańskich i polskich 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 



 

Przedsiębiorcy amerykańscy i polscy wskazali również zupełnie inne przyczyny braku 

współpracy z uczelniami wyższymi (rys. 44). Firmy z USA najczęściej podawały inne i różne, 

niż zdefiniowane w pytaniu powody braku współpracy nauka-biznes. Polskie 

przedsiębiorstwa najczęściej podawały  powód braku programów i usług oferowanych przez 

uczelnię dla biznesu, brak innowacyjnych pomysłów oraz postrzeganie współpracy z uczelnią 

jako drogiej i nieprzydatnej.   

Rys. 44 Przyczyny braku współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelniami wg przedsiębiorców z USA i 

Polski (%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

65% podmiotów amerykańskich udzieliło odpowiedzi, iż programy edukacyjne oferowane 

przez uczelnie wyższe są z nimi konsultowane i dostosowane do ich potrzeb. Tylko 4% 

odpowiedziało, iż programy te nie są konsultowane i nie odpowiadają ich potrzebom. Polskie 

firmy tylko w 10% pozytywnie oceniły konsultacje programów, a 33% wskazała na brak takich 

uzgodnień (rys. 45). 

 

 

 

 

 

 



 

Rys. 45 Konsultowanie i dopasowanie programów edukacyjnych oferowanych przez uczelnie z potrzebami 

biznesu w opinii przedsiębiorstw z USA i Polski (%) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Pozostałe sfery dotyczące współpracy nauki i biznesu zostały podobnie ocenione zarówno 

przez przedsiębiorców amerykańskich, jak i polskich. Istnieją oczywiście rozbieżności, jednak 

większość kategorii przyczyn, działań i ograniczeń pozostają takie same (tabela 4).  

Zarówno podmioty biznesowe z USA, jak i z Polski podobnie oceniają zakres współpracy 

nauka – biznes wskazując na praktyki lub jednocześnie praktyki i działalność badawczo-

rozwojową. Również zarówno dla polskich, jak i amerykańskich podmiotów najczęstsze 

formy współpracy z uczelnią przyjmują postać staży praktycznych dla studentów, 

wykorzystania zaplecza B+R lub zamawiania nowych badań. Identyczny procent odpowiedzi 

polskich i amerykańskich pojawił się w przypadku oceny przydatności wiedzy pracowników 

zdobytej w czasie studiów w kontekście podejmowanych zadań biznesowych. Po 74% firm z 

USA i Polski oceniło programy edukacyjne jako przydatne lub bardzo przydatne (traktowane 

łącznie) oraz 4% jako zupełnie nieprzydatne. Nieznacznie mniej polskich przedsiębiorstw 

(60%), niż amerykańskich (76%) otrzymało zaproszenie na konferencję organizowaną przez 

uczelnię wyższą i w niej uczestniczyło.  

Oceniając czynniki otoczenia makroekonomicznego mające wpływ na kształtowanie relacji 

biznes-nauka zarówno podmioty polskie, jak i amerykańskie najczęściej wskazywały na: 

przepisy w zakresie wynagradzania pracowników, dostępność specjalistów i jakość kadr oraz 

dostępność programów stażowych dla studentów oraz dostępność bezzwrotnych dotacji na 



 

działania proinnowacyjne. Przedsiębiorcy z obu krajów wskazali również na cele 

funkcjonowania instytucji naukowych i biznesowych oraz negatywny wpływ wynikający z 

różnego postrzegania tych celów na kształtowanie wzajemnych relacji. Najczęściej 

wskazywano na fakt, iż dla naukowców czas nie jest głównym priorytetem, dla 

przedsiębiorców jest zaś najważniejszy, ponieważ decyduje o uzyskaniu przewag 

konkurencyjnych. Ponadto podkreślano, iż dla naukowców głównym celem jest stworzenie 

produktu o wartości naukowej, a przygotowywane przez uczelnie produkty często są zbyt 

teoretyczne i rozczarowują przedsiębiorców osiągniętymi efektami. W celu poprawy i 

wzmocnienia relacji pomiędzy nauką i biznesem przedsiębiorcy zaproponowali następujące 

rozwiązania: stworzenie komórki odpowiedzialniej za komunikację między 

przedsiębiorstwami, a uczelnią, organizowanie spotkań, których celem byłaby konfrontacja 

pomysłów i oczekiwań uczelni oraz przedsiębiorców czy wzmocnienie roli instytucji 

pośredniczących tj.: parki naukowo-technologiczne, centra transfery technologii, inkubatory 

przedsiębiorczości itp. 

Tabela 4 Ocena obszarów współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw w opinii polskich i amerykańskich 

firm (%) 

 Polska USA 

Zakres współpracy nauka – biznes 

Praktyki  42 45 
Praktyki plus B+R 45 48 

Formy współpracy nauka-biznes (max 3) 

Staże praktyczne dla studentów 75 60 

Wykorzystanie zaplecza B+R 30 40 

Zamówienie nowych badań  36 29 

Ocena przydatności wiedzy pracowników zdobytej podczas studiów dla realizacji zadań biznesowych  

Wiedza przydatna i bardzo przydatna  74 74 

Wiedza zupełnie nieprzydatna  4 4 

Udział w konferencji organizowanej przez uczelnię wyższą 

Przedsiębiorca otrzymał zaproszenie i uczestniczył w 
konferencji  

60 76 

Ograniczenia makroekonomiczne warunkujące kształt i zakres współpracy nauka-biznes 

Przepisy w zakresie wynagradzania pracowników 53 41 

Dostępność specjalistów i jakość kadr  37 41 

Dostępność programów stażowych dla studentów  25 45 

Dostępność bezzwrotnych dotacji na działania 
proinnowacyjne 

27 4 

Postrzeganie celów działalności instytucji naukowych i biznesowych i ich negatywny wpływ na kształtowanie 
relacji nauka-biznes 

Dla naukowców czas nie jest głównym priorytetem, dla 
przedsiębiorców jest zaś najważniejszy, ponieważ decyduje 
o uzyskaniu przewag konkurencyjnych 

59 72 

Dla naukowców głównym celem jest stworzenie produktu o 
wartości naukowej  

44 61 



 

Przygotowywane przez uczelnie produkty często są zbyt 
teoretyczne i rozczarowują przedsiębiorców osiągniętymi 
efektami 

33 46 

Działania wspierające rozwój współpracy nauka-biznes 

Stworzenie komórki odpowiedzialniej za komunikację 
między przedsiębiorstwami, a uczelnią  

61 61 

Organizowanie spotkań, których celem byłaby konfrontacja 
pomysłów i oczekiwań uczelni oraz przedsiębiorców  

53 70 

Wzmocnienie roli instytucji pośredniczących tj.: parki 
naukowo-technologiczne, centra transfery technologii, 
inkubatory przedsiębiorczości itp. 

25 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowując ocenę praktyk studentów przez polskich i amerykańskich przedsiębiorców 

warto podkreślić następujące tendencje: 

 11 firm z Polski przyjęło na staż ponad 10 studentów, a 17 badanych nie skorzystało z 

takich praktyk w ogóle; 

 21 firm z USA przyjęło na staż ponad 10 studentów, a 11 badanych nie skorzystało z 

takich praktyk w ogóle; 

 23 firmy polskie i 36 firm amerykańskich zorganizowało ponad 90% praktyk 

studenckich płatnych; 

 W 88% firm polskich udział studentów z zagranicy w praktykach był niższy niż 10%; 

 W 72% firm amerykańskich udział studentów z zagranicy w praktykach był niższy niż 

10%. 

Stany Zjednoczone zdecydowanie bardziej rozwinęły zakres współpracy pomiędzy nauką i 

biznesem. Występuje tam tradycja współpracy i więcej kontraktów nawiązywanych jest 

przez uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. W związku z tym mało jest identyfikowanych 

przeszkód kooperacji, a oferta edukacyjna uczelni konsultowana jest z firmami i spełnia ich 

oczekiwania. W Polsce skala i zakres współpracy nauki i biznesu są znacznie mniejsze. Więcej 

jest przeszkód w kooperacji, wśród których najczęściej wskazuje się: brak oferty uczelni dla 

przedsiębiorstw, brak innowacyjnych pomysłów oraz występowanie stereotypu postrzegania 

współpracy firm z uczelniami, jako drogiej i nieprzydatnej. Programy edukacyjne nie są 

konsultowane i dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstw (tabela 5). 

 

 



 

Tabela 5 Główne różnice w kształtowaniu relacji biznes-nauka w USA i Polsce 

USA Polska 

Tradycja współpracy Brak tradycji współpracy  
Więcej kontraktów  Mało kontraktów 

Mało przeszkód we współpracy  Dużo przeszkód współpracy  

 brak oferty uczelni dla przedsiębiorstw, 

 brak innowacyjnych pomysłów 

 występowanie stereotypu postrzegania współpracy firm 
z uczelniami, jako drogiej i nieprzydatnej 

Konsultacje i dopasowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb biznesowych  

Mały zakres konsultacji i dopasowania oferty edukacyjnej do 
potrzeb biznesowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Pomimo różnic w zakresie kształtowania relacji nauka-biznes w USA i Polsce, wiele cech 

charakteryzujących ten obszar jest podobnych. Najczęściej zakres współpracy dotyczy 

praktyk studenckich, wykorzystania zaplecza badawczo-rozwojowego oraz zamówień 

nowych produktów. Oferta edukacyjna uczelni postrzegana jest jako przydatna w zakresie 

wyszkolenia pracowników i realizacji przez nich zadań biznesowych. Otoczenie zewnętrzne 

utrudnia współpracę poprzez: przepisy prawne odnośnie wynagrodzeń, trudności pozyskania 

specjalistów i zbyt mały dostęp do wsparcia finansowego. Przedsiębiorstwa w obu krajach 

zauważają różnicę w postrzeganiu celów działalności przez firmy i uczelnie. Widoczne jest 

podejście naukowców, którzy jako główny priorytet działań wyznaczają powstanie produktu 

o wartości naukowej, bez określenia jego przydatności praktycznej i w nieokreślonych 

precyzyjnie ramach czasowych. Obie badane strony widzą szansę na wzmocnienie relacji 

biznes-nauka poprzez organizowanie spotkań dyskusyjnych uczelnia-firmy oraz powołanie 

jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za wzajemną komunikację. Ważne jest też 

wzmocnienie roli instytucji pośredniczących tj.: parki naukowo-technologiczne, inkubatory 

przedsiębiorczości czy centra transferu technologii.  

 

Literatura 

1. Hollanders H., Es-Sadki N., Kanerva M., 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, Maastricht 

Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Brussels.  

2. Schwab K., Sala-i-Martín X., 2015, The Global Competitiveness Report 2014–2015, World 

Economic Forum, Switzerland. 

3. Eurostat 

 



 

 

U
n

iw
e
rs

ytet    G

d
a
ń

s
k

i 

Economics of European Integration Divison 

Faculty of Economics, University of Gdańsk 

Ul. Armii Krajowej 119/121 

        81-824 Sopot, Poland 


