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Prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG
Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń PG
Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG. W latach 2005 –2008 pełnił funkcję
Prodziekana ds. Rozwoju, a od 2008 roku jest Prorektorem ds. Badań Naukowych i Wdrożeń PG. Był zatrudniony przez
kilka lat w University of Utah (Salt Lake City, USA), z którym współpracuje do dnia dzisiejszego. Jest autorem
i współautorem ponad 300 publikacji, w tym opublikowanych 80 doniesień konferencyjnych, 25 patentów,
9 rozdziałów w książkach wydanych w kraju i zagranicą. Odbył szereg staży przemysłowych, w tym za granicą.
Jest członkiem kilkunastu komisji i organizacji zawodowych, rad naukowych, programowych i konsultacyjnych, a także
członkiem kilku komitetów redakcyjnych. Jest wielokrotnym laureatem (indywidualnie i zespołowo) nagród za
działalność badawczą i dydaktyczną, m. in. dwóch prestiżowych nagród przyznanych w USA za osiągnięcia naukowe.
W roku 2001 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Podsumowanie seminarium
Seminarium „Politechnika Gdańska – Uniwersytet Przedsiębiorczy XXI wieku” doskonale wpisało się w aktualne trendy intensyfikacji współpracy polskich uczelni z gospodarką,
których przejawem jest nie tylko rosnące zainteresowanie
tą tematyką zarówno w nauce, jak i wśród przedsiębiorców,
ale również ostatnie zmiany dotyczące organizacji i źródeł
finansowania badań naukowych wynikające z pakietu ustaw
o finansowaniu nauki, jaki prawdopodobnie wejdzie w życie
jesienią bieżącego roku. Warto zatem podsumować to wydarzenie w kontekście szans naszej Alma Mater oraz wyzwań,
przed którymi stoi wobec nadchodzących zmian.
Główne tezy wykładu Dr Wessnera.
Punktem wyjścia dla podejmowanych zagadnień stał się
wykład dr Wessnera. Zarówno proponowane zmiany, jak
i prognozowane kierunki rozwoju wiążą się z rozpoczętym
już w krajach rozwiniętych gospodarczo procesem przejścia
od humboldtowskiego modelu uczelni wyższej do tzw. Uniwersytetu Trzeciej Generacji, który w znacznej mierze opiera
swoje działania o integrację z gospodarką i wymianę wzajemnych świadczeń ze społeczeństwem. Pomimo obaw związanych z utylitaryzacją nauki i niejako „wystawieniem wiedzy na
sprzedaż”, zmiany takie są głównym nurtem rozwojowym dla
gospodarki i, co z tym się wiąże, przynieść powinny korzyści
ekonomiczne również Polsce. Dlatego dr Wessner wskazuje
na potrzebę ustalenia inwestycji w strefę B+R jako istotnego
elementu strategii innowacyjnej naszego kraju. Rozwój regionalny opierać się powinien na lokalnym potencjale i wykorzystaniu szans pojawiających się wewnątrz i na zewnątrz
społeczności. Prowadzenie badań zorientowanych rynkowo
i społecznie w zakresie zarówno globalnym, jak i lokalnym
oraz inwestowanie we współpracę “złotego trójkąta” (akademia – samorząd – biznes) to kolejne istotne wskazówki.
Przede wszystkim jednak dr Wessner zaleca, aby być skoncentrowanym, zdeterminowanym i cierpliwym w dążeniu do celu
i oczekiwaniu na zmiany.
Czego region może oczekiwać od PG?
Wypowiedzi reprezentantów Firm uczestniczących w Seminarium oraz obecnych tam przedstawicieli Samorządu Lokalnego ujawniły szereg potencjalnych sposobów współpracy
naszej uczelni z jej środowiskiem zewnętrznym. Zanim zaczniemy je realizować, warto rozważyć, jakie mogą być oczekiwania
rynku i społeczeństwa względem Politechniki Gdańskiej.

Z tradycyjnego punktu widzenia będzie to przede wszystkim
kształcenie specjalistów w strategicznych obszarach technologicznych Pomorza oraz rozwój uczelni w celu przygotowania
kadr i stymulowania innowacyjności. Tutaj jakże istotnym jest
odważny i niezawodny wybór rozwijanych w PG technologii.
Zgodnie z nowszymi dążeniami, konieczne będzie poznawanie potrzeb rynku i możliwości regionu w celu świadomego odpowiadania na nie i dostosowania planów własnych
do współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. Ponadto
oczekuje się otwartości, w razie potrzeby aktywnego udziału
w powstawaniu klastrów, wspierania innowacyjnych inicjatyw
stymulujących wzrost gospodarczy Pomorza, czyli w szerokim
zakresie uczestnictwa w rozwoju ekonomicznym naszego regionu.
Czego studenci mogą oczekiwać od PG?
Czas poświęcony rozmowom z Doktorantami oraz Absolwentami naszej uczelni zaowocował zdefiniowaniem oczekiwań studentów wobec Politechniki, które w znacznej mierze
wiążą się z kształtowaniem w młodych ludziach określonych
postaw oraz zapewnieniem im charyzmatycznej kadry profesorskiej i wysokiej jakości kształcenia.
Powyższe cele można osiągnąć poprzez wspieranie innowacyjności na wszystkich szczeblach, tj. pośród studentów, doktorantów oraz profesorów, których zadaniem jest pobudzanie
postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Bardzo ważne
zatem jest doskonalenie kadry uczelnianej, która będzie umia-

W jaki sposób nasza Uczelnia może zapewnić najlepsze warunki dla
rozwoju młodych ludzi...?, zastanawiał się Rektor Jan Hupka (na zdęciu: studenci uczestniczący w Seminarium) Fot. Krzysztof Krzempek
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ła zainspirować studentów i wykształcić z nich specjalistów
odpowiadających zapotrzebowaniu rynkowemu.
W kontekście możliwości i wyzwań, jakie stawiają transfer
technologii oraz etyka biznesu, uczelnia powinna kształtować
postawy świadomości i odpowiedzialności wśród młodych
ludzi oraz uczyć wykorzystywania tkwiącego w nich naturalnego potencjału przedsiębiorczości. Niezwykle ważne jest
podtrzymanie i rozwijanie środowiska wzmożonej współpracy
i integracji doktorantów, a szczególnie kształcenie wśród nich
odwagi i przedsiębiorczości, cech niezbędnych przy wprowadzaniu innowacji na rynek. Zalecane jest również stworzenie
konkretnego planu wzbudzania postaw patriotyzmu uczelnianego wśród studentów, w celu wzbudzenia w nich potrzeby
działania w kręgach absolwenckich i w ten sposób budowania
relacji PG ze społeczeństwem.

tując najlepsze z nich. Istotnym elementem potęgi amerykańskich uczelni jest system transformacji studenta w absolwenta
kształtujący w studentach świadomość marki uczelni, z której są dumni i z którą związani będą przez całe życie. Dlatego
też propozycją ze strony naszych prelegentów było zdefiniowanie wzajemnych korzyści pomiędzy Politechniką Gdańską
a jej absolwentami i budowa silnego Związku Absolwenta PG.
Wreszcie, ze strategicznego punktu widzenia, Politechnikę
musi cechować odważne podejmowanie wyzwań, ambicja
w wyznaczaniu celów, współpraca z najlepszymi oraz bezbłędna selekcja przeprowadzana na każdym etapie.

Czy PG może być uniwersytetem przedsiębiorczym?
Wymieniane w trakcie seminarium zalety PG takie jak: wiodąca pozycja wśród uczelni na Pomorzu, duży potencjał innowacyjny drzemiący w jej pracownikach i studentach, wysoka
jakość kształcenia przyszłych kadr, istnienie kilku silnych klastrów i wielu mniejszych, etc; świadczą o tym, że może ona
być uniwersytetem przedsiębiorczym. Najważniejsze jednak
będzie pokonywanie barier kulturowych, czyli kształtowanie
postaw świadomości i otwartości nie tylko wśród kadry naukowej, ale również wśród studentów uczelni.

‘University of Utah: Komercjalizacja Technologii – Sukces 2008
• 1. miejsce w USA pod względem liczby założonych firm kontynuujących działalność
• 2. miejsce pod względem liczby założonych firm
• 9. miejsce w USA pod względem stopy zwrotu z inwestycji
w badania
• 2. miejsce pod względem efektywności badań’ (Z prezentacji J. Millera)

Czy mamy szansę zbliżyć się do University of Utah?
Wykład prof. Millera dostarczył atrakcyjego wzorca dla Politechniki Gdańskiej w zakresie tworzenia struktur współpracy
ze środowiskiem zewnętrznym uczelni. University of Utah jest
czołowym uniwersytetem amerykańskim pod względem wdrożonych rozwiązań własnych. Skutecznie konkuruje o pierwsze
miejsce z Massachusetts Institute of Technology. Podążanie
śladami University of Utah jest bardzo ambitnym zadaniem
wiążącym się z otwarciem uczelni na rynek i wsparciem ze
strony administracji państwowej, w celu wymiany doświadczeń w obrębie „złotego trójkąta” oraz podjęcia ścisłej i szeroko zakrojonej współpracy w zakresie budowania innowacyjnej
gospodarki. Konieczne jest budzenie w studentach oraz kadrze naukowej świadomości korzyści płynących ze współpracy
z biznesem, co można realizować, odpowiadając w tematyce
prac doktorskich na potrzeby rynku i społeczeństwa oraz do-

Politechnika Gdańska może stać się uczelnią przedsiębiorczą, jeśli
umiejętnie wykorzysta sprzyjające okoliczności zewnętrzne oraz rozwinie swój własny potencjał przedsiębiorczy.

Nr 7/2010

Jako długoterminowy cel, do którego Politechnika Gdańska
mogłaby dążyć, warto rozważyć poniższą statystykę, przytoczoną przez prof. Millera.

Osiągnięcie sukcesu uwarunkowane jest możliwością zdobycia finansów, rynkowym zapotrzebowaniem na innowacje, istnieniem klastrów, dostępnością i doskonałością kadry,
itd. – tylko niektóre z tych elementów uczelnia jest w stanie
kontrolować, w związku z czym zapewne wystąpią problemy.
Niewątpliwie Samorząd Lokalny przychylny jest Politechnice
Gdańskiej i usilnie wspiera budowę gospodarki opartej na
wiedzy w naszym regionie. Jednak fundusze, jakimi dysponują
polskie systemy, są kilkakrotnie mniejsze od dostępnych dla
University of Utah. Dlatego nawet, jeśli nie uda się osiągnąć
sukcesu na skalę Polski porównywalnego do sukcesu University of Utah w USA; należy pamiętać o wielokrotnie przypominanych w trakcie Seminarium mocnych stronach naszej uczelni, które pozwalają nam odważnie podjąć to wyzwanie w dniu
dzisiejszym.
Czy temat został wyczerpany?
Niewątpliwie Politechnika Gdańska, postrzegana jako uczelnia o kluczowym znaczeniu dla swego regioniu – co kilkakrotnie zostało podkreślone w trakcie tego Seminarium, dysponuje
potencjałem, który może uczynić ją uniwersytetem wiodącym.
Aby jednak był on przedsiębiorczy potrzeba jeszcze pokonać
wiele barier, a przede wszystkim wykształcić odpowiednie postawy zarówno kadry naukowej, jak i studentów.
Trzeba by szczegółowych dysput, aby wyczerpać temat.
Mamy jednak nadzieję, że udało nam się poruszyć wystarczająco wiele aspektów w najważniejszych obszarach współpracy PG z gospodarką i kształtowania uczelni przedsiębiorczej,
abyśmy wszyscy mogli wyjść zainspirowani do kolejnych przemyśleń. Jest ważne, aby zarysowana wizja motywowała nas
do podejmowania akcji korespondujących z uzgodnionymi
wartościami. Warto również kontynuować podjętą tematykę
w wewnętrznych inicjatywach uczelni, aby te istotne kwestie
wybrzmiały we wszystkich kręgach Politechniki Gdańskiej, pociągając za sobą pożądane zmiany.
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PANEL I
Politechnika Gdańska w klastrach pomorskich
Co jest istotą działania klastra i jaką rolę w jego funkcjonowaniu pełnić może uczelnia – podczas I. panelu w ramach Seminarium „Politechnika Gdańska – Uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku” głos zabrali teoretycy i praktycy. Z wypowiedzi
ekspertów wynika, że na drodze od pomysłu do realizacji musi
pojawić się przystanek „plan strategiczny”, który pozwoli stworzyć mapę silnych technologii danego regionu i odpowiedzieć
na pytanie, jaką rzeczywistą wartość komercyjną mają połączone potencjały operujących w nim firm, a co za tym idzie,
jakie możliwości rozwojowe będzie miał klaster.
Podczas panelu, który poprowadziła Marita Koszarek,
ekspert w tematyce klastrów i konsultant międzynarodowych projektów europejskich, zaprezentowały się trzy klastry
współpracujące z Politechniką Gdańską. Z ich doświadczenia
wynika, że powodzenie klastra zależy od zaangażowania tworzących go firm oraz otwartości uczelni i elastyczności w podejmowaniu współpracy.

demią a administracją w zakresie stymulowania transferu
technologii. Stwierdzono też potrzebę tworzenia systemu
gospodarczego pobudzającego innowacje. Zgodnie z wynikami raportu dr Brodzickiego najważniejsze klastry Pomorza
to ICT oraz LTD (Logistyka, Transport, Spedycja) (Identyfikacja
potencjalnych klastrów na bazie analizy struktury gospodarki
województwa pomorskiego”, T. Brodzicki http://www.pomorskie.klastry.pl/upload/pages/262_Raport%20potencjalne%20
klastry%20w%20woj%20pomorskim_15lipca.pdf). Co ciekawe, według dr Brodzickiego funkcjonowanie klastrów w naszym regionie jest w większości nieuświadomione, co oznacza, że firmy praktycznie współpracujące na zasadzie klastra,
nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Co gorsza nie wykorzystują one potencjalnych możliwości finansowania wspólnych
projektów, a ich współpraca ze środowiskiem akademickim
– ogranicza się do minimum. Dr Brodzicki przyznaje, że Politechnika Gdańska jako pomorska uczelnia techniczna speł-

Dyskusję rozpoczął dr Tomasz Brodzicki, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista Ministerstwa Gospodarki
z zakresu polityki rozwoju opartej o klastry. Zdefiniował zjawisko i podkreślił jego cechy szczególne. Wyjaśnił też ekonomiczne zależności, jakie zachodzą wokół klastra oraz określił
potencjalną rolę uczelni w klastrze:
• pasywna – kiedy szkoła przyjmuje rolę mediatora oraz administratora,
• aktywna – kiedy szkoła wyższa występuje jako aktywny
uczestnik, inicjator i organizator działań.
Niezwykle ważne jest, aby relacje w klastrze opierały się
na partnerstwie zaangażowanych stron, w którym rola uczelni polega na dostarczaniu: rozwiązań, wiedzy, wartości, kadr
oraz kontaktów formalnych i nieformalnych.
Powszechnie zgodzono się z zasadą „złotego trójkąta” definiującą konieczność współpracy pomiędzy biznesem, aka-

Tomasz Brodzicki – Adiunkt w Katedrze
Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG. Partner naukowy
Instytutu Rozwoju. W ramach UG opiekun
specjalności MA in European Economics
and Finance. Visiting researcher w Institute
fur Weltwirtchaft w Kiel, Niemcy. W latach
2001–2007 pracownik IBnGR w Obszarze
Badawczym Przedsiębiorstwa i Innowacje.
Zainteresowania naukowe: ekonomia międzynarodowa, problematyka wzrostu oraz rozwoju gospodarczego, rozwój regionalny,
strategie gospodarcze, innowacje i konkurencyjność, etc. Ekspert
Ministerstwa Gospodarki z zakresu polityki innowacyjnej i polityki
rozwoju opartej o klastry.

Rys. 1. „Złoty Trójkąt”

Prof. dr inż. Andrzej Pawlak
Wykładowca Lawrence Technological University Southfield. Wcześniej
pracował m. in. w General Motors
Research and Development Center, był odpowiedzialny za portfolio technologii jako New Business
Technology Manager w Delphi Corporation. Jako pierwszy przedstawiciel światowego przemysłu samochodowego otrzymał tytuł „Naukowca Roku” za całokształt osiągnięć
naukowo-badawczych – doroczną nagrodę Industrial Research Institute (IRI). IRI koordynuje prace badawczo-rozwojowe w Stanach Zjednoczonych, pełniąc funkcję organu doradczego prezydenta. Obecnie
pełni też funkcję prezesa Vortex Innovation Consulting Group. Jego
zainteresowania naukowe związane są z mechatroniką i jej aplikacjami w przemyśle motoryzacyjnym.
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zarówno pomysłów – poprzez uszczegółowioną analizę dostępnych technologii, jak i „graczy w drużynie”. Zdaniem prof.
Pawlaka, aby osiągnąć sukces, w tym naukowy, do współpracy
trzeba zatrudniać najlepszych. Na ocenę wartości technologii
wpływają trzy aspekty: techniczny, wyznaczający 25 proc. tej
wartości, inwestycyjny, decydujący o 15 proc. powodzenia
oraz rynkowy – w 60 proc. decydujący o sukcesie przedsięwzięcia. Poniższy wykres przedstawia etap, na którym, zgodnie z krzywą „s”, rozpoczęte badania mają największą szansę
powodzenia.

„Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm”, objaśnił dr Brodzicki, cytując amerykańskiego guru ekonomii M. E. Portera.
Fot. Krzysztof Krzempek

nia kluczową rolę w procesach transferu technologii. Dlatego
radzi zintensyfikować działania uczelni mające na celu przełamywanie barier wewnętrznych i zewnętrznych współpracy
na linii akademia – przemysł. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod
uwagę przewidywany na najbliższe lata wzmożony rozwój regionu. Z drugiej strony PG miałaby pełnić rolę mobilizującą
wobec innych uczelni Pomorza, swoim przykładem zachęcając
pozostałych do wprowadzania zmian.
Według prof. Andrzeja Pawlaka, wykładowcy Lawrence
University of Technology, w celu rozpoznania technologii, które w danym regionie warto rozwijać, zastosować należy metodę definiowania wartości klastrów. Polega ona na wyznaczaniu
technologicznie strategicznych rejonów poprzez przygotowanie i zestawienie dwóch map, kompetencji oraz zasobów regionu. Wówczas spośród 30 potencjalnych klastrów wybiera
się 10 najbardziej efektywnych zgodnie z określonymi kryteriami. Zalecane są tutaj dwa podejścia, globalne – obejmujące
klastry już istniejące oraz mapa technologii przełomowych –
umożliwiająca zaproponowanie rozwiązań całkowicie nowych
na rynku.
W tym kontekście warto pamiętać o konieczności konfrontacji podaży badań naukowych z potrzebami rynku, ponieważ
to one w 80 proc. decydują o komercjalnym sukcesie danej
technologii. Podstawowym wykładnikiem jest tutaj selekcja
Marita Koszarek – Partner w firmie BSR Expertise,
ekspert w zakresie konkurencyjności i klastrów
branżowych.
Absolwentka
Politechniki Gdańskiej, pracowała przez kilka lat w jednym
z czołowych think-tanków
w Polsce – Instytucie Badań nad Gospodarką
Rynkową. Aktualnie jest niezależnym ekspertem
i konsultantem biznesowym, w szczególności
w międzynarodowych projektach realizowanych
na skalę europejską, m.in. zaprojektowała i wdrożyła program szkoleniowy dla najważniejszych instytucji wspierających klastry w Regionie Morza
Bałtyckiego. Współautorka ponad 20 publikacji
i raportów w zakresie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
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Poruszono również problem budowania gospodarki innowacyjnej w oparciu o klastry w obliczu braku wyraźnie wyznaczonej trajektorii rozwoju tego typu inicjatyw w Polsce. Profesor Pawlak zwrócił jeszcze raz uwagę na technologie niszowe
generujące największe szanse odniesienia sukcesu innowacyjnego i inwestycyjnego oraz na konieczność tworzenia zespołów na wzór drużyn „sportowych”, o powodzeniu których decydują gwiazdy. Radził więc, aby przy kompletowaniu zespołu
badawczego zatrudniać także najlepszych zawodników, bo ich
talent, popularność i skuteczność nie tylko mobilizują pozostałych, ale również promieniują dobrą sławą na zewnątrz.
Potrzeba rynkowa jest główną determinantą rozwojową kla-

Rys. 2. Najwłaściwszym momentem przystąpienia do sektora HighTech był rok 2000 (z prezentacji prof. A. Pawlaka).

Włodzimierz J. Szordykowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego
w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego.
Przez ponad 23 lata dyrektor
i wiceprezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ponadto był m.in.
współzałożycielem Sejmiku Gospodarczego Województwa Pomorskiego, wiceprzewodniczącym Zarządu międzynarodowego Stowarzyszenia „Rzemieślniczy Parlament Hanzeatycki”. Aktualnie koordynuje
budowanie regionalnego systemu innowacji, współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia
biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz
innymi partnerami z kraju i zagranicy, na rzecz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających
regionalną przedsiębiorczość.

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Zastępca Dyrektora ds.
Naukowych, Kierownik Zakładu w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku.
Absolwent wydziału Budowy
Maszyn PG, doktorat obronił w IMP PAN, a habilitację
w AGH w Krakowie. Od 2006 r. Koordynator ogólnopolskiej Sieci Naukowej EKO-ENERGIA, skupiającej
8 instytutów resortowych i PAN mających największe doświadczenie i dorobek w zakresie energetyki
odnawialnej. Należy do Komitetu Narodowego ds.
Współpracy z Międzynarodowym Instytutem Stosowanej Analizy Systemowej (IIASA) w Laxenburgu
przy Prezydium PAN, Komitetu Budowy Maszyn
PAN, Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN oraz
rad programowych kilku czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim.
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laboratorium umożliwiającego prezentację osiągnięć 15 uczestniczących w nim firm oraz o projekcie „B2B”, koncentrującym
się na rozwoju i podniesieniu liczby firm opartych o innowacyjne technologie. Warto również przytoczyć podstawowe funkcje
omawianego klastra wymienione przez prof. Kicińskiego:
„powiązania kooperacyjne, gromadzenie danych nt. rynku,
edukacja i wzrost świadomości społeczeństwa, organizacja
klastra, promocja, utworzenie i koordynacja Centrum Budownictwa Energooszczędnego.”
Rys. 3. Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (z prezentacji prof. J. Kicińskiego)

strów, a ich członkowie czynnie biorą udział w pozyskiwaniu
możliwości współpracy w obszarze „złotego trójkąta”.
Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
zaprezentował wyróżniającą się na tle kraju politykę klastrową naszego regionu. Samorząd województwa pomorskiego
stymuluje rozwój innowacji poprzez dofinansowanie badań
najzdolniejszych młodych naukowców, pracujących na rzecz
Pomorza; organizowanie konkursów na klastry wiodące oraz
konferencji popularno-naukowych z udziałem nieprzeciętnych
przedstawicieli różnych dziedzin.
Zadaniem administracji samorządowej jest dążenie do
stworzenia warunków sprzyjających wzrostowi konkurencyjności regionu Pomorza poprzez kształcenie i pielęgnowanie
postaw przedsiębiorczości oraz obywatelskiej współpracy.
Klastry budujące poczucie wzajemnej odpowiedzialności za
siebie i innych stanowią potencjał, który należy wykorzystać
przy tworzeniu społeczeństwa innowacyjnego. Niestety, Polska wciąż nie dysponuje klastrami bądź dziedzinami zapewniającymi bezkonkurencyjność regionu w skali światowej,
choć jest to kierunek, w jakim należy dążyć, inwestując w rozwój technologiczny w naszym kraju.
Podczas konferencji głos zabrali również przedstawiciele trzech klastrów współpracujących z Politechniką Gdańską.
Jako pierwszy wystąpił prof. Jan Kiciński, reprezentujący Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny, który kooperuje z czterema
uczelniami wyższymi oraz jednostkami naukowymi. Profesor
przedstawił podstawowe założenia, działalność klastra oraz podejmowane przedsięwzięcia. Poinformował o planach budowy

Opisując współdziałanie z Politechniką Gdańską, Profesor
wymienił pięć wydziałów, z którymi klaster utrzymuje ożywione kontakty: Chemiczny, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Elektroniki i Automatyki oraz Mechaniczny. W efekcie tej współpracy powstały
projekty konkretnych urządzeń, np. domowych mikrosiłowni
kogeneracyjnych, kotłów z olejowym czynnikiem chłodzącym
czy mikroturbiny osiowej wielostopniowej. Swoją prelekcję
szef Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego podsumował następującym wnioskiem: klaster osiąga najlepsze wyniki w sytuacji, gdy mając silnego partnera przemysłowego (np. firmę
Energa) może jednocześnie liczyć na życzliwość administracji
państwowej, jak ma to miejsce na Pomorzu. Istotną determi-

Panel I. zgromadził liczne grono ekspertów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami nt. klastrów. (od lewej: dr T. Brodzicki, M. Koszarek, M. Dzierżanowski, prof. J. Kiciński, prof. E. KlugmannRadziemska, dr K. Nyka, prof. A. Pawlak, W. Szordykowski)
Fot. Krzysztof Krzempek

Dr hab. Ewa KlugmannRadziemska, prof. nadzw.
PG – stopień doktora nauk
technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskała
w roku 1999 na Wydziale Chemicznym PG. Stopień naukowy doktora habilitowanego
nauk technicznych w zakresie

Dr inż. Krzysztof Nyka
adiunkt w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej na Wydziale
Elektroniki,
Telekomunikacji
i Informatyki PG. W roku 2004
uczestniczył w tworzeniu Centrum Doskonałości Inżynierii
Systemów Komunikacji Bezprzewodowej WiComm, gdzie

Maciej
Dzierżanowski
– absolwent Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu
Gdańskiego – kierunek handel zagraniczny. Od 1995 roku
związany z Instytutem Badań
nad Gospodarką Rynkową. Od
1997 roku asystent w Zespole
ds. Rynków Finansowych.

budowy i eksploatacji maszyn otrzymała w 2007 r.
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Stanowisko profesora nadzwyczajnego PG
uzyskała w 2009 r. Od września 2006 r. Kierownik
Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego i Prodziekan Wydziału Chemicznego PG d/s
Rozwoju w kadencji 2008 -2012. Inicjator powstania Pomorskiego Klastra BioEkoChemicznego.

obecnie zajmuje się koordynacją prac badawczorozwojowych w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej w ramach współpracy z przemysłem.
W latach 2007-2009 był jednym z inicjatorów Pomorskiego Klastra ICT oraz współtwórcą jego strategii. Klaster otrzymał tytuł Klastra Kluczowego
Województwa Pomorskiego i zrzesza już ponad 70
pomorskich firm z branży elektroniki, telekomunikacji i informatyki.

Obecnie kierownik obszaru „Przedsiębiorstwa
i innowacje” i Sekretarz Polskiego Forum Strategii
Lizbońskiej. Od 2001 roku współorganizator prac
Polskiego Forum Corporate Governance, w ramach którego powstała Biała księga oraz Kodeks
nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych.
Specjalizuje się w zagadnieniach regulacji rynku
kapitałowego, w tym rynku venture capital oraz
nadzoru właścicielskiego.
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Rys. 4. Schemat procesu realizacji celów klastra BioEcoChem (z prezentacji prof. E. Klugmann-Radziemskiej)

nantą sukcesu jest także pomyślna współpraca z instytucjami
naukowymi.
Aktywną rolę uczelni w klastrze zaprezentowała prof. Ewa
Klugmann-Radziemska, opisując zadania Politechniki Gdańskiej we współpracy z Pomorskim Klastrem BioEcoChem
w następujący sposób:
„opracowanie założeń programowych i planowanie we
współpracy z partnerami klastra działań krótko- i długookresowych, inicjowanie i organizowanie definiowania wspólnej
strategii, wywoływanie dyskusji na tematy strategiczne, koordynacja działań przedsiębiorstw należących do klastra”.
Jako istotne wskazówki dotyczące aktualnej roli PG
w kształtowaniu współpracy akademicko-gospodarczej, warto
również przytoczyć przedstawione korzyści, jakie czerpie nasza Alma Mater z tej kooperacji:
„opracowanie kierunków wspólnych badań, realizacja wspólnych projektów B+R, zakończona wdrożeniem, kształcenie studentów – praktyki i staże, kształcenie kadry, konferencje, seminaria, współpraca przy pozyskiwaniu środków na innowacje”.

Niemniej zjawiskiem kluczowym w powstawaniu i działalności klastrów jest rola, jaką pełnią w tych procesach przedsiębiorcy. Zaangażowanie firm w Pomorskim Klastrze ICT postrzegane jest jako bezprecedensowe na skalę krajową. Istotę
oraz historię tworzącej się struktury przedstawił dr Krzysztof
Nyka, podkreślając wagę decyzji klastra o zachowaniu luźnej
formuły organizacyjnej z administracyjną rolą Politechniki
Gdańskiej. Rozwój klastra oparty jest o inicjatywę i silną motywację podmiotów uczestniczących. Dr Nyka opisał ogromne zaangażowanie firm, których przedstawiciele wchodzą
w skład Rady Klastra obradującej raz w tygodniu przez około
2–3 godziny. Synchronizacja problematyki badań naukowych
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców jest
warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w transferze
technologii. Współpraca uczelni z gospodarką rozpoczynać się
powinna od wymiany poglądów dotyczących najbliższych inicjatyw i zapatrywań na przyszłość, wówczas transfer wiedzy
będzie zachodził mechanicznie.
Ostatnim prelegentem panelu I był dr Maciej Dzierżanowski poruszający problematykę klastrów pomorskich w odniesieniu do badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową. Zostały one zrealizowane w ramach
projektu, którego wyniki opublikowano w 2008 roku pod wiele mówiącym tytułem „Klastry – recepta na sukces Pomorza!”.
Diagnoza jest następująca: pozytywny wpływ tworzenia klastrów wiąże się z aktywizacją przedsiębiorców i organizacją
wspólnych działań pomnażających ich korzyści. Współpraca z
uczelniami wyższymi w regionie jest bardzo istotna, lecz równie ważna wydaje się być dobra komunikacja i wspólna wizja
przyszłości. Budowa spójnej kultury przedsiębiorczości jest
zatem zadaniem, przed którym stoją zarówno naukowcy, jak
i przedsiębiorcy Pomorza i które wkrótce, miejmy nadzieję,
pozwoli znacznie poszerzyć współpracę uczelni z gospodarką.
Joanna Pniewska
Dział Obsługi Badań Naukowych

Wartość klastrów technologii
Abstrakt. Niniejszy artykuł dotyczy podstaw wyceny klastrów technologii, definiuje i opisuje proces
innowacji technologicznej oraz klastry. Wykorzystanie technik mapowania pomaga w identyfikacji szans
rynkowych klastrów i wartości ich
technologii. Poniżej zostały przedstawione mapy dla następujących
klastrów: nanotechnologii, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), energetycznego oraz
Prof. dr inż. Andrzej Pawlak
biotechnologii. Technika mapowaLawrence Technological
nia wirtualnego definiuje dynamiUniversity
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kę rozwoju klastrów oraz ranking technologii w obrębie każdej
z wyżej wymienionych grup. Ponadto niniejszy artykuł dostarcza przykładową ocenę wielowarstwowości nanotechnologii.
Z globalnej mapy został wyodrębniony specjalistyczny klaster
nanotechnologii kosmetycznej, z którego następnie wybrano
i zgłębiono technologię ochrony przeciwsłonecznej wraz z jej
komponentami i zastosowaniami. Każda warstwa technologii
określa inny jej obszar, dynamikę i uczestników. Jest to niepowtarzalny sposób oceny klastrów technologii w celu identyfikacji nisz zapewniających największe szanse dla biznesu.
1. Wprowadzenie do Dynamiki Rozwoju Technologii
Typowy rozwój technologii opisywany jest wykresem
w kształcie litery S, określającym poziom rozwoju technologii
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Rys. 1. Rozwój technologii: a) Etapy rozwoju technologii, b) Obszar największych możliwości (sweet opportunity spot)
a)

b)

Rys. 2. Sekwencyjność przełomowych technologii: a) Sekwencja dwóch wykresów rozwoju technologii, b) Sekwencja kilku wykresów rozwoju
technologii

jako funkcję zainwestowanego nakładu w postaci czasu, środków finansowych, etc. Najważniejsze jest tutaj zrozumienie
etapów rozwoju technologii zaprezentowanych na rys. 1., jako
wypadkowych czterech poziomów rozwoju, z prognozowaniem: Wstępnym, Początkowym, Wzrostu i Dojrzałości.
Powyższy wykres przedstawia wpływ nakładów finansowych i czasowych na rozwój technologii. Rysowanie rozpoczyna się od wyznaczenia nachylenia funkcji Prognozowania, co
zazwyczaj pochłania czas oraz pewne środki finansowe. Etap
Początkowy wraz z Początkowym Prognozowaniem określają
ważny punkt, w którym może dojść do gwałtownego przyspieszenia rozwoju technologii. Ten moment jest ostatnią szansą
na zaangażowanie się w wyścig technologiczny w celu zabezpieczenia ogólnych rozwiązań i własności intelektualnej, pozwalających na utworzenie niszy rynkowej konkurencyjnej na
skalę światową. W dzisiejszym świecie nagromadzenie szybko
pojawiających się innowacji przyczynia się do błyskawicznego
rozwoju nowej technologii, który w opisywanej metodzie wytyczany jest podczas Prognozowania Wzrostu. Koniec etapu
szybkiego wzrostu wskazuje początek Prognozowania Dojrzałości jako punkt, w którym wykres osiąga nasycenie. Od tego
momentu postęp technologiczny następuje bardzo powoli,
a angażowanie się w takie sektory jest bezcelowe. Z jednej
strony możliwości wygenerowania innowacyjnych rozwiązań
są bardzo ograniczone, z drugiej zaś szanse na sukces rynkowy niewielkie. Rys. 1b ukazuje ten sam wykres z naniesionym
obszarem możliwości – w którym przyłączenie się do wyścigu technologicznego otwiera największe szanse na rozwój
oraz może przynieść maksymalne korzyści. Ryzykownym jest
przeoczenie tego punktu, ponieważ większość udoskonaleń
powstaje w następującym po nim okresie. Jest on również
najlepszym momentem do efektywnego zainwestowania
finansowych i zespołowych nakładów, zanim rozwój danej

technologii dosięgnie jej fizycznych ograniczeń. W czasie, gdy
funkcja rozwoju technologii osiąga punkt nasycenia, a tym samym dojrzałość, praca nad kolejną przełomową technologią
powinna być rozpoczęta. Rys. 2a prezentuje proces sekwencyjności przełomowych technologii.
Sekwencja dwóch wykresów rozwoju technologii wskazuje
na istnienie luki pomiędzy dwoma technologiami. Druga technologia kształtuje się w trakcie osiągania przez poprzednią
dojrzałości oraz jej limitu technologicznego. I znów, drugi wykres składa się z tych samych elementów i podporządkowany
jest tym samym zasadom dotyczącym etapów rozwoju technologii. W czasie cyklu życia technologii następuje kilka typowych sekwencji takich wykresów przedstawiających zmiany
przyspieszające jej rozwój (rys. 2b).
2. Dynamika Rozwoju Klastrów Technologii
Przy wykorzystaniu technik mapowania zostały określone
dynamiki rozwoju technologii czterech następujących rodzajów klastrów: nanotechnologii, technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT), biotechnologii oraz energetycznych.
Jako dane wejściowe użyto rozwiązań technologicznych opatentowanych w latach 1991 –2010 na świecie, stanowiących
92% wszystkich istniejących rozwiązań. Zidentyfikowaliśmy
153 542 patenty w dziedzinie nanotechnologii, 585 022 w zakresie ICT, 435 102 z biotechnologii i 531 623 opatentowane
rozwiązania w energetyce. Zarówno wykresy technologii, jak
i wynik połączenia charakterystyk ich dynamik przedstawione
na rys. 3a,b, przypominają krzywe w kształcie S na etapie ich
dojrzałości. Etap Prognozowania Wzrostu dla wszystkich klastrów technologii przypadł na lata 2000 – 2002. Stąd też jest
już za późno na inwestowanie w którykolwiek z nich, ponieważ znalezienie niepowtarzalnych ogólnych rozwiązań w tych
dziedzinach byłoby niezwykle trudne. Poszukiwać należałoby
jedynie w niszowych podklastrach technologii.
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b)

Rys. 3. Dynamiki rozwoju technologii: a) Dynamiki technologii: bio, nano, ICT oraz energetycznej, b) Połączone cztery dynamiki technologii

3. Techniki Mapowania
Technika wirtualnego mapowania w połączeniu z wysokimi
umiejętnościami może otworzyć drzwi do znalezienia niszowego podklastra o Początkowym Etapie rozwoju technologii [1].
Ta unikatowa technika może być przystosowana do każdego
klastra w celu poszukiwania szczególnego bądź mniej zaawansowanego podklastra, który otworzyłby drzwi do technologii
niszowej. Zaprezentowany poniżej proces metodologiczny
pozwoli odkryć wielowarstwowość informacji zawartych na
wirtualnych mapach, obejmując również pogłębioną analizę
dotyczącą konkretnej technologii rozpoczynaną od mapy globalnej, aby poprzez wybrany klaster odkryć i zidentyfikować
mapę technologii niszowych z jej elementami i potencjalnymi
podklastrami.
3.1. Mapa Nanotechnologii. Globalna mapa nanotechnologii, przedstawiona na rys. 4a, zawiera 153 542 patentów
aktywnych na świecie w latach 1991 –2010. Ze względów
praktycznych wzięto pod uwagę ostatnie 5 lat rozwoju tej
technologii, w trakcie których wygenerowano 46 219 patentów. Mapa globalna wskazuje klastry ocenione pod względem
kryterium istotności. Rys. 4b definiuje 10 najważniejszych klastrów technologii, zaś umieszczona obok niego tabela – 30,
w porządku malejącym. Dominującym okazał się klaster nanorurek węglowych z wynikiem niemalże 14%, a za nim powłok
a)

polimerowych o 10% udziale we wszystkich nanotechnologicznych patentach.
Z analizy globalnej mapy technologii, przedstawionej na
rys. 4a, wynika, że 2/3 klastrów koncentruje się na zastosowaniach, natomiast 1/3 na komponentach technologii. Przykładowy klaster kosmetyczny, oznaczony na mapie czerwoną
strzałką, wygenerował 292 dokumenty i zajmuje 21. miejsce pod względem istotności (tabela 1., rys. 4b). Jego zbiór
patentów stanowi podstawę do poszukiwania niszy nanotechnologicznej w zakresie nanokosmetyków. Rys. 5a z kolei
przedstawia wirtualna mapę nanotechnologii kosmetycznej
składającą się ze zbioru klastrów, z którego z kolei wybrano
klaster ochrony przeciwsłonecznej, zaznaczony na rys. 5b.
Analiza klastra ochrony przeciwsłonecznej doprowadziłaby do
wygenerowania ostatecznej mapy tej specjalistycznej technologii wyznaczanej przez trzy rodzaje nanotechnologicznych
słów kluczowych: nano – określanej przez 46 219 patentów,
kosmetyczny – 292 oraz ochrona przeciwsłoneczna – 55 dokumentów. Mapa ta zawiera 16 technologicznych komponentów i zastosowań, wśród których dominującymi są klastry:
elementów światłoodpornych oraz emulsji olej-woda, każdy
z dorobkiem niemal 18% patentów. Następne są klastry: liquid care i cząstek poliamidu mające 10% udział w tworzeniu
wszystkich nanotechnologicznych rozwiązań.
b)

Rys. 4. Mapa nanotechnologii zawierająca ranking klastrów i ich udział w postępie technologicznym: a) Ranking nanotechnologiczny ze wskazaniem klastra kosmetycznego, b) Tabela 1. definiująca 30 klastrów nanotechnologii
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Fig. 5. Mapy nanotechnologii kosmetycznej oraz ochrony przeciwsłonecznej: a) Mapa nanotechnologii kosmetycznej, b) Mapa klastrów ochrony
przeciwsłonecznej
a)

b)

Rys. 6. Klastry biotechnologiczne: a) Ranking klastrów biotechnologicznych, b) Tabela 2. definiująca 30 klastrów biotechnologii

Prawie 69% z nich opartych jest o patenty związane z komponentami technologii, zaś 31% z jej produkcją, procesami
i wymaganiami nanotechnologicznymi. Wybór technologii
przeznaczonej do pogłębionej analizy i w konsekwencji zakończonej sukcesem komercjalizacji musi wiązać się z głównymi obszarami kompetencji oraz z dostępnością wszystkich
zasobów, jak również z rozpoznaniem niezaspokojonych potrzeb rynku w celu identyfikacji bezkonkurencyjnych zastosowań. Technika mapowania może przyczynić się do ustalenia
obszarów kompetencji oraz zasobów naturalnych, ludzkich,
materiałowych i finansowych. Może również określić, czy dla
wybranych nisz technologicznych konieczne jest minimum
wiedzy, oraz które z dostępnych zasobów są wystarczające do
wspierania nowych możliwości biznesowych odkrytej niszy
technologicznej. Wyżej zaprezentowana technika mapowania
może być zastosowana wobec wszystkich klastrów: również
biotechnologicznego, energetycznego i ICT.
3.2. Mapa Biotechnologii. Globalna mapa biotechnologii
identyfikuje klastry uszeregowane w porządku malejącym
pod względem liczby przyznanych patentów. Tabela 2. na rys.
6b wymienia najważniejsze klastry. Dominującym jest klaster
systemów biometrycznych, który wygenerował 12% wszystkich biotechnologicznych rozwiązań, następnym natomiast

jest klaster komórek macierzystych z wynikiem 5% spośród
wszystkich patentów. Dziesięć czołowych klastrów zaznaczono na czerwono: prawie 2/3 są to klastry związane z zastosowaniem technologii, pozostałe zaś dotyczą jej procesów
i składników materiałowych.
3.3. Mapa Energetyki. Globalna mapa energetyki wskazuje
klastry uszeregowane pod względem istotności. Tabela 3. na
rys. 7b identyfikuje najważniejsze klastry technologii, wśród
których dominującym jest klaster podstawowego wsparcia
struktury generujący 10% wszystkich patentów w obrębie
energetyki; następny to klaster rdzeni emitujących światło
osiągający 8%. Dziesięć wiodących klastrów zostało oznaczonych na mapie na czerwono. Blisko 5/6 z nich to klastry związane z zastosowaniami technologii, a tylko 1/6 skupia się na
procesach i składnikach materiałowych.
3.4. Mapa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.
Globalna mapa ICT ukazuje klastry uszeregowane w porządku malejącym pod względem istotności. Tabela 4. na rys. 8b
wymienia najważniejsze klastry. Dominującym jest klaster pamięci masowej, który wygenerował niemalże 9% wszystkich
patentów związanych z ICT; następnym jest klaster transakcji
płatniczych z wynikiem prawie 6%. Dziesięć wiodących klastrów zaznaczono na mapie na czerwono: prawie 4/5 z nich są
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a)

b)

Rys. 7. Klastry energetyczne: a) Ranking klastrów energetycznych, b) Tabela 3. 30 klastrów technologicznych
a)

b)

Rys. 8. Klastry ICT: a) Ranking klastrów ICT, b) Tabela 4. definiująca 30 klastrów ICT

to klastry związane z zastosowaniem technologii, a pozostałe
dotyczą jej procesów i składników materiałowych.
4. Wartość Klastrów Technologii
Wartość technologii oparta jest na jakości jej atrybutów
technicznych, biznesowych i finansowych. Na pierwsze z nich
składają się: ekspertyza, poziom rozwoju technologii, nowatorstwo oraz wartość intelektualna (IP). Wszystkie te elementy podwyższają wartość techniczną technologii. Pionierstwo
i niepowtarzalność są cechami opisującymi jej nowoczesność.
Istnieją dwa rodzaje technologii tej kategorii. Pierwsza z nich
jest ewolucyjna, która stopniowo udoskonala istniejące procesy czy produkty, nie wprowadzając nowych funkcji, a tylko
usprawnienia z mechanizmami ochronnymi. Drugą jest technologia radykalna, która zmienia istniejący proces lub produkt
poprzez stworzenie nowego wzorca. Generuje ona najlepsze
osiągnięcia biznesowe oparte o wysoką wydajność, prostotę
i konkurencyjną cenę. Taka technologia powinna być fundamentem każdej nowej firmy ze względu na wysoką opłacalność. Unikalna kompozycja technologiczna dostarcza najlepsze możliwości rozwoju wiedzy i podstawowych produktów,
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które są synergiczne, mają różne zastosowania i z sukcesem
mogą wejść na wiele rynków.
Atrybuty biznesowe są głównymi czynnikami odpowiadającymi za wartość technologii. Wśród nich możemy wymienić:
zastosowanie, wartość wyceny, rynek i jego bariery wejścia
oraz pozycję strategiczną. Te dane są kluczowymi elementami decyzji inwestycyjnych dla firm venture capital. Atrybuty
finansowe natomiast są następujące: wymagana inwestycja,
ryzyko, potencjalna stopa zwrotu i oczekiwana zyskowność.
Pierwszy z nich dotyczy wysokości funduszu koniecznego do
komercjalizacji technologii na przestrzeni całego procesu: od
pomysłu do masowej produkcji. Jeżeli inwestycja jest bardzo
duża, np. w wysokości setek milionów dolarów, firmy inwestycyjne zazwyczaj dążą do dywersyfikacji ryzyka, poprzez zaproszenie dodatkowych partnerów finansowych do współfinansowania.
Na silnym rynku około 40% wartości technologii przypisywana jest atrybutom technologicznym, 50% – biznesowym,
a pozostałe 10% – finansowym. Natomiast na rynku cechującym się przewagą podaży nad popytem, około 20% wartości
technologii uzależniona jest od atrybutów technicznych, 65%
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od biznesowych, a 15% od atrybutów finansowych. Wreszcie
dla rynku zrównoważonego rozwoju uśrednić należy wszystkie
wyżej wymienione wartości [3]. Zatem zarówno techniczne, jak
i finansowe atrybuty mogą być postrzegane jako mniej istotne
czynniki, ponieważ łatwiej jest zmienić partnera finansowego
czy też technologię, niż wpłynąć na zależności rynkowe.
Podsumowanie
Szacowanie dynamiki rozwoju technologii oraz mapowanie
technologii mogą wskazać niszę technologiczną, otwierającą
możliwości wypracowania unikalnego rozwiązania odpowiadającego na niezaspokojone dotąd potrzeby rynku. Wartość
klastrów znajduje się w obrębie nieodkrytych obszarów zalet
technicznych, biznesowych i finansowych. Ponieważ potencjał
ten zależy w większości od atrybutów biznesowych, otrzymana wartość technologii musi być zweryfikowana, zanim pierwszy produkt zostanie wprowadzony na rynek.
Bibliografia
[1] Andrzej M. Pawlak, “Virtual Mapping of Technology,” Proceedings of ICT, ISBN 978-83-7351-347-1, s. 253–263, Radom,
Maj 27–29, 2010.
[2] Andrzej M. Pawlak, “Is Nanotechnology Disruptive?,” Nanotechnology Panel, Global Technology Symposium, Stanford
University, Marzec 24–26, 2010.
[3] Andrzej M. Pawlak, “Technology Value for Commercialization,” PTETIS Conference Proceedings, Poznań, Wrzesień
21–22, 2009.

Do oceny i wyboru niszowych technologii, które w danym regionie
warto rozwijać, prof. Pawlak proponuje metodę definiowania wartości klastrów na podstawie specjalnie w tym celu sporządzonych map
technologii.
Fot. Krzysztof Krzempek

Panel II
Absolwenci kreują wizerunek uczelni
Jaka powinna być wzorcowa relacja pomiędzy uczelnią a jej
absolwentami oraz jaka jest jakość, potrzeby i ścieżki rozwoju
współpracy Politechniki Gdańskiej z jej absolwentami – na te
pytania odpowiedzieli prelegenci w trakcie II Panelu Seminarium „Politechnika Gdańska – uniwersytet przedsiębiorczy XXI
wieku”. Obustronne korzyści i zaangażowanie to słowa-klucze,

a zarazem fundament satysfakcjonującej i efektywnej kooperacji, przyznali eksperci.

Piotr Moncarz – Profesor w Stanford
University, ekspert od analiz katastrof
budowlanych i konstrukcji wytrzymałych na trzęsienia ziemi. Członek zarządu
firmy doradczej Exponent Inc., w której
jest odpowiedzialny za tematy związane
z energetyką. Autor opracowań nt. strategii energetycznej krajów Azji Centralnej
i Bangladeszu, zaangażowany w tematach
energetyki Polski. Przewodniczący Rady Nadzorczej USA – Polish
Trade Council of Silicon Valley, członek Rady Nadzorczej San Francisco Global Trade Council, członek wielu organizacji zawodowych
i społecznych USA i Polski, członek Rady Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju R.P.

Georgis Bogdanis – ukończył Wydział
Elektroniki Politechniki Gdańskiej, kierunek Informatyka. Zasiada w Prezydium
Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej, wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej Polskiej Izby Systemów
Alarmowych, członek Stowarzyszenia
Czerwonej Róży. Twórca Biura Projektów
i Zastosowań Systemów Informatycznych
Microsystem Sp. z o.o. – przedsiębiorstwa działającego na rynku
Systemów Zabezpieczeń Technicznych dużych budynków i obiektów, realizująca wiele projektów wspólnie z PG. W 2008 roku firma została wyróżniona tytułem Krajowy Lider Innowacji.

Każdy z nas doświadczył, jak ważna jest rola Uczelni nie
tylko w życiu studenckim, ale również później – jaki wywiera wpływ na podejmowane decyzje i rozwój kariery życiowej.
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W tej prawdzie kryje się ogromna szansa dla Politechniki
Gdańskiej na poszerzenie swego oddziaływania i pozyskanie
znacznych korzyści (współpraca, finanse, prestiż, promocja).
Wyzwanie to polega jednak nie tylko na podtrzymywaniu
z absolwentami relacji zaspokajającej ich potrzeby – co jest
niełatwym przecież zadaniem; ale również na tworzeniu takiej
więzi Uczelni ze studentami, która w przyszłości przyciągać
ich będzie z powrotem. Doskonałym „haczykiem” może być
tu działalność studencka, co zdają się potwierdzać własne doświadczenia uczestników panelu. Warto wspierać organizacje,
które kształtują postawy zaangażowania i odpowiedzialności
oraz tworzą więź emocjonalną osób z instytucją i jej marką,
sprawiając, iż po ukończeniu edukacji absolwenci chętniej powracają w mury swej Alma Mater.
Na początek amerykańskie realia współpracy uczelni z jej
absolwentami przybliżył gościom profesor Piotr Moncarz, wykładowca Stanford University, zajmującego drugie miejsce na
świecie wg szanghajskiego rankingu uczelni wyższych. Zaprezentowane zostały fakty dotyczące środowiska akademickiego
Stanford, firm zakładanych przez tamtejszych absolwentów,
historii i aktualnej działalności Stowarzyszenia Absolwentów,
które ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, własny budżet, przewidziany system pomiaru efektywności kształcenia na uczelni, itd. Po takim wstępie prof. Moncarz wystąpił
z rewolucyjnym postulatem zaproponowania Rektorowi Politechniki Gdańskiej uznania związku absolwentów za ważny
cel strategiczny uczelni, a co za tym idzie stworzenia profesjonalnego Biura Rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów PG.
Budowę długotrwałych więzi należałoby rozpocząć od zdefiniowania wzajemnych korzyści w relacji Uczelnia – Absolwent,
mówił prof. Moncarz. Kolejnym krokiem będzie zaproponowanie systemu transformacji studenta w absolwenta, czyli
działań podejmowanych w celu budowy więzi pomiędzy PG
a jej studentami i ukierunkowania ich ku czynnemu zaangażowaniu w życie uczelni również po jej ukończeniu.
„Studentem jest się do dyplomu, absolwentem do końca
życia”
– odważnie i jakże trafnie prof. Moncarz zmotywował wszystkich obecnych do czynnego udziału w dyskusji. Według niego
Uczelnia powinna zapewniać swoim absolwentom:
Andrzej Czyżewski – Absolwent PG (1982), kieruje
specjalnością naukową Inżynieria Dźwięku i Obrazu w PG
od blisko 20 lat. Kierownik lub
wykonawca ponad 30 projektów badawczych, programów
badawczo-wdrożeniowych.
W dorobku publikacyjnym prof. Czyżewskiego znajduje się ponad 400 publikacji, z których ponad 40
stanowią artykuły w prestiżowych czasopismach
naukowych oraz rozdziały w książkach zagranicznych. Autor 10 patentów krajowych i 4 opublikowanych międzynarodowych zgłoszeń patentowych
oraz kilkunastu udokumentowanych wdrożeń,
w tym wdrożeń o szczególnie dużym zasięgu oddziaływaniu, które były wielokrotnie nagradzane w
kraju i za granicą.

Nr 7/2010

Rys. 1. Wpływ Związku Absolwentów Stanford University na życie
uczelni. Wartości procentowe wskazują wagę zagadnień na danym
poziomie. (z prezentacji prof. P. Moncarza)

„poczucie bezpieczeństwa, zwiększone szanse sukcesu, ułatwiony kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i podobnych celach, ułatwiony dostęp do przemysłu i środowisk
zawodowych i tworzenie więzi ”
Będzie to zawsze zadaniem Związku Absolwentów, który,
współpracując z szerokim gronem podmiotów zewnętrznych,
oferuje swoim członkom:
„sieć kontaktów i giełdę pracy, zjazdy, seminaria, wydawnictwa uniwersyteckie i publikacje, programy rodzinne i podróże edukacyjne, programy pracy ze studentami”, jednocześnie
realizując wyznaczone cele: „kontakt, serwis i zaangażowanie”, wypełnia misję: „stworzenia więzów współodpowiedzialności za wizerunek i osiągnięcia uczelni” – przekonywał
prof. Moncarz.
Warto wszystkie te elementy rozważyć w kontekście tworzenia dogodnych warunków dla działalności Stowarzyszenia
Absolwentów przy naszej Uczelni oraz w momencie formułowania miar potencjalnych efektów tej inicjatywy.
Związki absolwentów stanowią sieć kontaktów pozwalających uczelni na szeroką rozbudowę współpracy z biznesem,
którego przedstawicielami są często właśnie absolwenci.
W taki obraz doskonale wpisuje się działający od dziewięciu
lat przy Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej
elitarny Politechniczny Klub Biznesu. Oferuje on wsparcie biz-

Waldemar Kucharski –
prezes Young Digital Planet
SA - absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej
(Katedra Inżynierii Dźwięku).
współzałożyciel firmy i prezes
zarządu Young Digital Planet
S.A. światowego lidera w pro-

Damian Derebecki
– wiceprezes zarządu
RoboNET – Absolwent
Politechniki Gdańskiej
na kierunku Automatyka i Robotyka. W 2006
r. otrzymał stypendium
Rektora
Politechniki

dukcji programów do nauki języków obcych oraz
interaktywnych wydawnictw edukacyjnych. Może
poszczycić się międzynarodowym i międzykulturowym doświadczeniem we współpracy z wiodącymi
wydawnictwami i ministerstwami edukacji w blisko
30 krajach na całym świecie. Waldemar Kucharski
w 2008 r. otrzymał nominację do tytułu Gdańszczanin Roku 2007.

Gdańskiej oraz Prezesa Grupy LOTOS, jak również tytuł Złotej Jaskółki Przedsiębiorczości za
najlepszy pomysł na biznes. W 2007 r. otrzymał
dotację dla zakładających działalność gospodarczą w ramach projektu „Aktywni zajdą dalej - mój
pierwszy biznes”. Projekt realizowany był przez
Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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nesowe swoim członkom oraz budowę relacji Uczelni z przemysłem, kształtującej gospodarcze i polityczne oblicze otoczenia. Panel poprowadził Georgis Bogdanis, jeden z założycieli
PKB+. Przedstawił on niezwykle szeroki wpływ Stowarzyszenia
Absolwentów zarówno na uczelnię, jak i na jej środowisko zewnętrzne: od bogatej różnorodności członków Stowarzyszenia
i ich możliwości, poprzez napływające do uczelni finanse, aż do
szeroko pojętego kreowania wizerunku Politechniki Gdańskiej
i aktywnego wpływu absolwentów na jej przyszłość. Jak widać
działalność SA PG spełnia założenia przedstawione przez prof.
Moncarza, wciąż jednak nie jest to struktura tak rozbudowana, jak amerykańskie związki absolwenckie. W konsekwencji,
korzyści Uczelni są odpowiednio mniejsze. Przykład Stanford
University, choć odległy od prawno-ekonomicznej rzeczywistości polskiej, ukazuje, że warto walczyć o rozwój tej formy
działalności oraz inwestować czas i pieniądze w tworzenie
sprzyjających temu struktur.
Wydaje się jednak, że młodzi ludzie nie przejawiają zainteresowania taką formą działalności –zgłaszali swoje wątpliwości obecni. Z tą tezą nie zgodziła się prof. Marianna Sankiewicz, podkreślając, że zainteresowanie jest proporcjonalne do
atrakcyjności działań. Podzieliła się swoimi dotychczasowymi
doświadczeniami. Absolwenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki pomagają finansować studenckie wyjazdy naukowo-badawcze organizowane przez Panią Profesor
i, pomimo zamieszkiwania często w odległych rejonach świata,
pozostają emocjonalnie związani z Politechniką Gdańską. Jest
to tylko jeden z przykładów społeczności absolweckiej, która
wychodzi z inicjatywą i pierwsza poszukuje kontaktu z uczelnią, przekonywała Pani Profesor, inspirując innych uczestników dyskusji.
Zgodnie ze słowami Prezesa Jana Zarębskiego zadaniem
uczelni jest ukierunkowanie rozwijanej i przekazywanej wiedzy na obszary o wysokim potencjale wdrożeniowym: nie
tylko w kontekście tematyki badań naukowych, ale również
kształcenia studentów. Środowisko akademickie powinno
w taki sposób przekazywać wiedzę, aby kształtować wyobraźnię studenta możliwie najlepiej dostosowaną zarówno do rynku, jak i do jego własnych potrzeb i oczekiwań, by nie tylko
wiedział „co” powinien wykonać, ale również „jak” – mówił
Jan Zarębski. Tak uposażony absolwent, chętnie powróci do
macierzystej uczelni w celu poszukiwania inspiracji lub konZbigniew
Niedziółka – absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział
Chemiczny,
specjalizacja
Technologia
Zabezpieczeń
Przeciwkorozyjnych. Swoją karierę zawodową rozpoczynał
w Stoczni Gdynia, a następnie
w Stoczni Marynarki Wojennej, jako specjalista
do spraw zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Pracując w Stoczni Marynarki Wojennej, rozwijał
kontakty z przedsiębiorstwami z branży antykorozji i budowy statków. Wynikiem tego było przejście do sektora prywatnego i praca we własnej
firmie Safe Sp. z o.o.
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Rys. 2. Usto-mysz (z prezentacji prof. A. Czyżewskiego i W. Kucharskiego)

sultowania problemów, jako doradca bądź wykładowca dla
kolejnych pokoleń młodych ludzi.
Niezwykle inspirująca dla studentów jest realizacja
projektów wspólnie z firmami. Daje to młodym nie tylko
poczucie wartości i celowości własnej pracy, ale również
kształtuje w nich potencjał przedsiębiorczy. Studenci, kiedy sami staną się przedsiębiorcami, chętniej zwrócą się
o pomoc do uczelni, jeśli w przeszłości mieli okazję obserwować właśnie takie zachowania ich starszych kolegów, absolwentów. Dzięki temu, w dalszej perspektywie powinna
rosnąć również liczba firm współpracujących z Politechniką
Gdańską.
Efekt współdziałania uczelni z gospodarką w obrazowy sposób zaprezentowali prof. Andrzej Czyżewski, specjalista z zakresu inżynierii dźwięku i obrazu oraz Waldemar Kucharski,
właściciel firmy Young Digital Planet. Ich współpraca przyniosła wdrożenie w firmie wyników badań prowadzonych na Politechnice Gdańskiej i stworzenie produktów służących celom
edukacyjnym dla osób z problemami zdrowotnymi: usto-myszy, cyber-oka oraz inteligentnego długopisu z tabletem.
Bardzo ważne jest uświadomienie sobie potencjalnych zysków płynących z kooperacji zarówno dla firmy, jak i uczelni.
Prelegenci, korzystając z własnego doświadczenia, wymienili
długą listę zalet takiej współpracy: jak widać obie strony czerpią z niej niemałe korzyści.

Edmund Wittbrodt – od
1972 r. pracuje na Politechnice
Gdańskiej. Prodziekan (19831987) i dziekan (1987-1990)
Wydziału Budowy Maszyn,
a następnie przez dwie kadencje
rektor PG (1990-1996). Od lipca
2000 r. do października 2001 r.
był ministrem edukacji narodowej. Należy do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz
komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk,
a także innych towarzystw naukowych w kraju i za
granicą. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad
200 publikacji i 22 monografie, a także 110 ekspertyz i opracowań dla jednostek gospodarczych.

Zarębski Jan – mgr inż.
chemii Politechniki Gdańskiej. Właściciel i prezes
holdingu rodzinnego firm
LONZA- NATA, PET-VIS, LONZAPET. Posiada wieloletnie
doświadczenie w produkcji
napojów, aktywnie uczestniczy w życiu branży spożywczej. W środowisku
biznesowym ma opinię stratega gospodarczego.
Aktywnie działa w organizacjach gospodarczych,
takich jak Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa, Krajowa Izba Gospodarcza-Przemysł Rozlewniczy i wiele innych. Obdarzony dużym zaufaniem
społecznym, został wybrany na radnego Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Był pierwszym Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Obecnie
przewodniczy Gdańskiemu Związkowi Pracodawców.
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Korzyści dla biznesu
• Kreatywne podejście do zadania.
• Szybkość działania – kompetentny zespół i laboratoria dostępne „od zaraz”.
• Wieloletnie doświadczenie ośrodka naukowo-badawczego
otrzymywane „w pakiecie”.
• Wszystkie zalety outsourcingu.
• Międzynarodowy marketing.
• Autorytet współpracy z uczelnią.
• Kontakty pracowników ze środowiskiem naukowym.
Korzyści dla uczelni
• Poszerzony profil doktorantów – wzrost zainteresowania
pracą.
• Uczelnia techniczna – orientacja protechnologiczna.
• Uzasadnione praktycznie rozszerzanie bazy laboratoryjnej.
• Dopływ środków na badania i wpływów ze sprzedaży
licencji.
• Dostęp do programów finansowania badań aplikacyjnych
(granty celowe, programy POIG).
(z prezentacji prof. A. Czyżewskiego i W. Kucharskiego)
Kolejnym atutem, o którym warto wspomnieć jest częsty
efekt przejścia do działalności „dużego formatu” osiągany
przez małe firmy dzięki wspópracy z uczelnią. Argumenty powyższe zostały potwierdzone przez pozostałych przedsiębiorców, którym doświadczenia zdobyte na Politechnice Gdańskiej
pomogły w budowaniu kariery w gospodarce: czy to na bazie
własnej wiedzy zdobytej na studiach, czy też poprzez wykorzystanie wiedzy i technologii zgromadzonych na uczelni.
Opinię podzielił również Zbigniew Niedziółka, właściciel
spółki Safe, który w trakcie panelu potwierdził wielorakość
możliwości oraz potrzeb współdziałania na linii uczelnia – firma. Wprowadzając gości w tajniki funkcjonowania własnej
firmy, zbudowanej na fundamencie wiedzy i umiejętności
przyswojonych na Politechnice Gdańskiej, wskazał, iż pomysł
na firmę często powstaje już w trakcie studiów. Z czasem projekty te ewoluują, jednak to uczelnia kształci „potencjał, siłę,
wyobraźnię i horyzonty, które pozwalają potem sięgać po
większe zadania”, mówił Zbigniew Niedziółka. Potem już determinantą sukcesu oraz drogi do jego osiągnięcia jest przede
wszystkim rynek.
Doskonały przykład inspirującego wpływu kształcenia na
rozwój gospodarczy przedstawił Damian Derebecki, przed-

Uczestnicy Seminarium, z których wielu ukończyło Politechnikę Gdańską, z zainteresowaniem słuchali opinii swoich kolegów Absolwentów.
Fot. Krzysztof Krzempek
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Rys. 3. Proces pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla studenckiego
pomysłu na biznes (z prezentacji D. Derebeckiego)

stawiciel najmłodszego pokolenia absolwentów PG i laureat
Złotej Jaskółki Przedsiębiorczości 2006. To w murach uczelni
rozbudziło się w nim i jego kolegach zainteresowanie robotyką, także tutaj powstał pomysł na firmę RoboCAMP Sp. z o.o.,
zrealizowany wkrótce po ukończeniu studiów. W kontekście
tematu panelu drugiego, warto przytoczyć ostatni element
prezentacji Damiana Derebeckiego, wyjaśniający proces pozyskiwania zewnętrznego wsparcia dla studenckiego pomysłu
na biznes. Obok uczelni fundamentalną rolę odegrała w tym
przypadku pomoc publiczna – w postaci wsparcia ze strony
Parku Naukowo-Technologicznego czy też funduszy Unii Europejskiej. Po raz kolejny zaobserwować możemy zaangażowanie wszystkich trzech aktorów sceny transferu technologii:
instytucji naukowej, administracji państwowej oraz rynku.
Każda aktywność stymulująca wzrost gospodarczy regionu
wywiera pozytywny wpływ na poprawę warunków życia całego społeczeństwa. Dlatego dostosowanie oferty edukacyjnej
i naukowej przynosi pozytywne efekty nie tylko uczelni czy
firmom z nią współpracującym, ale również mieszkańcom danego regionu.
Podsumowując, wpływ uczelni na życie absolwenta jest
bardzo szeroki, począwszy od solidnego wykształcenia, które,
jeśli było dostosowane do pojawiających się potrzeb rynkowych, ułatwi młodemu człowiekowi znalezienie pracy. Ponadto kontakty gospodarcze uczelni procentują wielokrotnie
w życiu absolwenta: w czasie studiów umożliwiają zdobycie
praktycznych umiejętności, natomiast później te same kontakty mogą ułatwić mu start na rynku pracy bądź założenie
i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie silna
marka uczelni kojarzona z wysoką jakością nauczania będzie
stanowić dla studentów znak rozpoznawczy na całe życie,
może nawet wzbudzać emocje w stosunku do innych osób:
absolwentów tej samej bądź innej instytucji. Bardzo znane
i silne uczelnie poprzez lobbying osiagają wpływy polityczne.
Niewątpliwie również, duża jednostka szkolnictwa wyższego
ma wpływ na rozwój gospodarczy swojego regionu.
Każda z grup społeczności akademickiej ma istotną rolę do
odegrania, niech zatem tegoroczne Seminarium będzie impulsem do korzystania z międzynarodowych doświadczeń, jako
że relacje pomiędzy akademią a gospodarką są Polską „piętą
achillesową” – podsumował spotkanie prof. E. Wittbrodt.
Joanna Pniewska
Dział Obsługi Badań Naukowych
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Profesor Jan D. Miller
Od 1968 roku jest związany z University of Utah (Salt Lake City, USA).
W wieku 37 lat Full Professor na tym uniwersytecie. Od 2000 roku posiada honorowy tytuł Ivor Thomas Professor
of Metallurgy. Obszar działalności naukowej profesora J. D. Millera odnosi się m.in. do: chemii powierzchni
oraz chemii koloidów, adsorpcji surfaktantów, oddziaływań międzyfazowych pomiędzy cząstkami i pęcherzykami,
mikroskopii sił atomowych w odwzorowaniu powierzchni, pomiarów sił powierzchniowych i nanostruktur
surfaktantów oraz spektroskopii FTIR. Profesor Jan D. Miller od 1993 roku jest członkiem National Academy
of Engineering, zasiada w wielu radach naukowych (m.in. The Society of Metallurgical Engineers), w radach
programowych czasopism (m.in. International Journal of Mineral Processing), jest autorem lub współautorem
ponad 530 publikacji, które ukazały się w wysoko notowanych czasopismach naukowych (m.in. Langmuir).

The Utah Science and Technology
Research Initiative – USTAR
W Utah żyje powyżej 2 milionów mieszkańców, z czego 88%
zamieszkuje aglomerację stolicy stanu – Salt Lake City. Miasto to jest siedzibą University of Utah. Pod względem liczby
innowacyjnych firm wywodzących się z uczelni, uniwersytet
zajmuje drugie miejsce wśród ośrodków naukowych w USA
(Źródło: Ranking “Licensing Survey” Association of University
Technology Managers, 2007). Ważna rolę stymulującą lokalną
aktywność gospodarczą odgrywa projekt USTAR, finansowany
przez władze stanu.
Filozofię wspomnianego powyżej projektu zaprezentował
podczas Seminarium „Politechnika Gdańska – uniwersytet
przedsiębiorczy XXI wieku” prof. Jan D. Miller, który współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie, jest doktorem
honoris causa PG i już od ponad czterdziestu lat wykłada na
University of Utah.
Komercjalizacyjne osiągnięcia stanowych uczelni oraz ich
pozytywny wpływ na gospodarkę, przekonały władze do tej
odważnej inwestycji. W marcu 2006 przyjęto ponad trzydziestoletni plan finansowania USTAR w wysokości 15 milionów
USD rocznie. Pozyskanie środków finansowych na badania naukowe kilkakrotnie przewyższających iwniesione w programie
USTAR inwestycje, budowa specjalistycznych laboratoriów
oraz licznie nowe firmy powstające na bazie uniwersyteckich
technologii – takie efekty można zaobserwować już dziś, po
czterech latach od rozpoczęcia projektu.
Określone cele strategiczne USTAR wskazują obszary, w jakich podejmowane powinny być działania uczelni mającej na
celu pozytywny wpływ na gospodarkę: „Rozwój infrastruktury
naukowej, komercjalizacja badań, wzmocnienie konkurencyjności istniejących gałęzi przemysłu, intensyfikacja podaży pracowników naukowych i inżynierów, wzrost dostępu do kapitału oraz kształtowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie”.
Na ich podstawie wyznaczono trzy programy jako filary dzia-

łalności USTAR: „Research Team Funding”, „Building Constructions” i „Tech Outreach Program”.
„Research Team Funding”
Pozyskanie najlepszych naukowców jest głównym narzędziem w budowie konkurencyjności uczelni: zarówno w zakresie osiągnięć naukowych, jak i współpracy z gospodarką.
Obecni na Seminarium naukowcy pracujący w USA zgodnie
potwierdzili, iż selekcja pracowników jest niezbędna na dzisiejszym rynku nawet w przypadku uczelni wyższych. Zgodnie ze słowami prof. Millera, w USA 5% najlepszych badaczy
pozyskuje około 50% federalnych środków przeznaczonych
na badania naukowe: University of Utah zatrudnia 24 takich
naukowców, natomiast Utah State University – ośmiu. Do
września 2009 roku sukcesem trzyletniej działalności USTAR
było 6 firm założonych lub przeniesionych przez pracowników akademickich do Utah, 55 wynalazków oraz 8 zgłoszeń
patentowych. Do obszarów badań uznanych przez USTAR za
najbardziej innowacyjne należą: energia, biofarmaceutyka,
medycyna mózgu, technologie obrazowania i media cyfrowe
oraz nanotechnologia. Przepisem na sukces polityki USTAR
jest podaż innowacji o wysokim potencjale wdrożeniowym,
wykorzystujących silne strony uczelni i stymulujących rozwój
lokalnego przemysłu dzięki rozwiązywaniu problemów dużych
i globalnie strategicznych rynków (Źródło: www.innovationutah.com).
W programie USTAR zainwestowano w światowej klasy badaczy, którzy, rozwijając nowe przełomowe technologie, pozyskują znaczne środki finansowe na badania oraz wzmacniają
prestiż swoich uniwersytetów. Bazując na środkach finansowych przeznaczonych na badania przez Stan Utah, USTAR
w ciągu trzech lat (do września 2009 r.) osiągnęło podwójną
stopę zwrotu, będąc równocześnie aplikantem grantów na ko-

Rys. 1. Odważna wizja pozwala na osiąganie nieprzeciętnych rezultatów. Powyżej planowane w październiku 2005 efekty działalności USTAR
w ciągu kolejnych 30 lat (z prezentacji prof. J. D. Millera)
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„Building Constructions”

Rys. 2. Zwrot z inwestycji w USTAR na przykładzie przyrostu środków
finansowych na badania realizowane przez zatrudnionych naukowców (z prezentacji prof. J. D. Millera)

lejnych 200% już otrzymanych sum.
Istniejące już zespoły naukowe rozwijają i pozyskują środki finansowe bardzo efektywnie: obrazowanie mózgu – 7,4
milionów USD, leki polimerowe oraz nanomedycyna – po 5
milionów USD przyznanych i kolejnych 30 milionów USD we
wnioskach grantowych, nanoukłady – ponad 11 milionów USD
i wreszcie energia – docelowo 1,1 miliarda USD. Tworzone są
również grupy badaczy takich dziedzin jak bioprodukcja syntetyczna, diagnostyka weterynaryjna czy integracja mikro i nanosystemów. Strategią uczelni jest zatrudnianie naukowców z
innowacyjnym podejściem, którzy odnoszą znaczne sukcesy w
komercjalizacji swoich odkryć. Wpływa to na rozwój lokalnej
gospodarki i w przyszłości powinno zrekompensować inwestycje stanowe, wpływając na poprawę sytuacji ekonomicznej
mieszkańców.
„Każdy milion dolarów zainwestowanych w badania naukowe powoduje powstanie 20 nowych miejsc pracy” mówi Prof.
Miller.

Prof. Jan D. Miller zaprezentował USTAR - projekt stanu Utah, mający na celu rozwój innowacyjnych badań naukowych stymulujących
wzrost gospodarczy regionu.
Fot. Krzysztof Krzempek
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Zadanie to obejmuje budowę dwóch nowoczesnych gmachów na terenach uniwersyteckich w celu umożliwienia prowadzenia badań zatrudnionym naukowcom oraz stymulacji
współpracy uczelni z gospodarką dzięki zainteresowaniu okazywanemu projektowi przez środowisko zewnętrzne. University of Utah wzbogaci się o laboratorium nauk przyrodniczych
oraz laboratorium posiadające trzeci poziom bezpieczeństwa biologicznego (BSL-3), centrum żywienia klinicznego
i wiwarium, których otwarcie przewidziane jest na 2011 rok.
Natomiast Utah State University rozpoczął budowę ośrodka
umożliwiającego rozwój naukowy w zakresie nanowytwarzania, obrazowania optycznego, biotechnologii czy neurologii.
Ponadto powstać ma również centrum danych, a ukończenie
całości planowane jest na rok 2012 (Więcej informacji na stronie www.innovationutah.com).
Laboratoria, na które łącznie przeznaczono kwotę 200 milionów USD, pozwolą na pełniejsze wykorzystanie potencjału
naukowców zatrudnionych przez USTAR na obu uczelniach
oraz spowodują wzrost koniunktury gospodarczej stanu.
Przy pracach budowlanych realizowanych w styczniu 2010 r.
zatrudniano 894 pracowników i jest to największa liczba
w całym okresie realizacji programu. W ciągu 3,5 roku łącznie
1486 etatów będzie sfinansowanych z federalnych środków
grantowych, zaś podczas realizacji całego projektu powstać
ma ponad 2,5 tys. nowych miejsc pracy.
„Tech Outreach Program”
Trzecim filarem USTAR jest bezpośrednia współpraca z otoczeniem gospodarczym: cztery miliony USD rocznie przeznacza
się na realizację zadań związanych z transferem technologii,
komercjalizacją uczelnianych innowacji oraz pomoc przedsiębiorcom. Szeroki zakres podejmowanych działań określony
został w prezentacji prof. Millera, gdzie wymienione zostały
role, jakich podejmuje się „Tech Outreach Program”: „pośredniczenie, angażowanie, osłanianie, łączenie, pomaganie, rozpowszechnianie”. Warto dodać tutaj jeszcze „doradzanie”.
W ramach tego programu podjęto współpracę ze 175 firmami, z których 70 otrzymało pomoc finansową w postaci grantów federalnych. USTAR nawiązuje również międzynarodowe

Rys. 3. Etapy implementacji programów USTAR (z prezentacji prof.
J. D. Millera)
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relacje mające wspomóc zarówno prowadzone badania, jak
i transfer technologii. Powstał BioInnvations Gateway, obiekt
łączący funkcje inkubatora i centrum szkoleniowego przeznaczony dla naukowców, studentów i przedsiębiorców oraz
ITRE (Information Technology and Renewable Energy Incubator) – inkubator skoncentrowany na firmach początkujących
w sektorach technologii informacyjnych i energii odnawialnej. Rozwój tych technologii jest próbą zróżnicowania przemysłu Utah, po sukcesach USTAR związanych z rozwojem
budownictwa i nauk przyrodniczych. Charakterystycznym zabiegiem ITRE w stosunku do przedsiębiorców ubiegających
się o miejsce w inkubatorze, jest wymóg podporządkowania
się, szczególnie w sprawach biznesowych, wskazówkom specjalistów.
Podsumowując, warto przytoczyć słowa Prezydenta University of Utah, Michaela Younga:
„Naszym celem jest przyciąganie finansowania zewnętrznego, które w istocie staje się lokalną inwestycją; a dzięki budowie uniwersytetu kreujemy nowe miejsca pracy. Pozyskaliśmy pakiet finansowania i wzięliśmy sprawy w swoje ręce,
nie czekając na pomoc Waszyngtonu. Władze zadowolone są
z wyników, jakie osiąga USTAR i zapowiadają dalsze finansowanie”.
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Po prelekcji wywiązała się dyskusja o sposobach implementacji w Polsce rozwiązań wypracowanych w Stanach Zjednoczonych. Powinniśmy stymulować rozwój polskiej gospodarki,
stawiając na konkurencyjność, odważne decyzje i własne mocne strony. Skupiając się nie na problemach tylko na sposobach
ich rozwiązania, wybierać należy najlepszych ludzi i najlepsze
metody w dążeniu do każdego celu, przekonywali prof. Miller
i prof. Pawlak.
Wiele można by opowiadać o sukcesach USTAR czy innych
zagranicznych przedsięwzięć opartych na współpracy uczelni
z gospodarką... Rodzą się jednak wątpliwości dotyczące różnic dzielących te kraje od naszego: prawnych, kulturowych,
rozwojowych, ekonomicznych. Oczywiście, nie wiadomo, ile
z naszych wysiłków przyniesie oczekiwane rezultaty, warto
jednak próbować, korzystać z dostępnych wzorców i tworzyć
własne. Tym bardziej, iż nie od dziś szczególnym przeznaczeniem uczelni technicznej jest opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających zastosowanie
w gospodarce.
Na podstawie prelekcji prof. Jana D. Millera przygotowała
Joanna Pniewska
Dział Obsługi Badań Naukowych

Panel III
Młodzi naukowcy motorem innowacji

W

jaki sposób kształtować relacje pomiędzy Politechniką
Gdańską i jej doktorantami oraz gdzie ci ostatni mogą
poszukiwać wsparcia dla swej działalności badawczej – na te
pytania odpowiadali młodzi naukowcy i przedstawiciele instytucji finansujących rozwój nowych technologii w trakcie
Panelu III Seminarium „Politechnika Gdańska – uniwersytet
przedsiębiorczy XXI wieku”.
Moderatorką panelu była Dominika Markowska, absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki

Gdańskiej oraz współwłaścicielka firmy Kreator, kojarzącej,
w ramach Portalu Praktyk, przedsiębiorców ze studentami
pragnącymi odbyć staż.
Łukasz Osowski, absolwent PG i współtwórca cenionego
na całym świecie syntezatora mowy, przedstawił koncepcję
„puzzli innowacyjności”. Wymienił cztery elementy istotne
dla rozwoju innowacji: kapitał ludzki, dla którego niezbędne
jest pozyskiwanie informacji, kształcenie i promowanie, badania naukowe poszukujące rozwiązań problemów zgłaszanych

Łukasz Osowski – ukończył wydział ETI PG w 2001
roku, pisząc pracę magisterską na temat syntezy mowy.
Współwłaściciel firmy IVO
Software. Jednocześnie pełni
w niej funkcję CEO oraz Prezesa Zarządu. Razem z Micha-

Justyna Gromadzka Słuchaczka IV roku Studium
Doktoranckiego
Wydziału
Chemicznego PG. Laureatka
stypendium InnoDoktorant,
przyznawanego doktorantom,
których działalność naukową
wyróżnia wysoki poziom in-

Zbigniew Krzemiński Profesor zwyczajny w PG, na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.
Pełni również funkcję prezesa
akademickiej firmy MMB Drives
sp. z o.o. Tematyka badawcza
prof. Krzemińskiego obejmuje
nieliniowe sterowanie maszy-

łem Kaszczukiem jest twórcą IVONA Text-To-Speech – syntezatora mowy od kilku lat uznawanego
za najlepszy na świecie. Wspólnie są laureatami
szeregu nagród, w tym między innymi: konkursu
Przedsiębiorca Roku 2006 E&Y w kategorii Nowy
Biznes, konkursu Fenomen Roku 2007 Przekroju
i nagrody Odkrycie Roku 2006 National Geographic. Produkowany przez IVO Software syntezator mowy IVONA na całym świecie pozwala ludziom na słuchanie m.in. internetu, książek oraz
dokumentów.

nowacyjności. W lipcu 2009 uzyskała grant w ramach programu Ventures i stypendium na realizację projektu badawczego, przyznane przez FNP ze
środków UE w ramach POIG. W zespole naukowym
prof. Wardenckiego, przy aktywnej współpracy
z przemysłem prowadzi badania dotyczące opracowania nowych metodyk oznaczania związków
lotnych w żywności, a szczególnie w tłuszczach jadalnych z wykorzystaniem chromatografii gazowej
i nowoczesnych technik przygotowania próbek do
analizy.

nami elektrycznymi, odtwarzanie zmiennych
w bezczujnikowych układach napędowych,
energoelektroniczne układy napędowe, układy
energoelektroniczne stosowane w energetyce,
sterowanie z wykorzystaniem procesorów sygnałowych. Kierował 16 projektami badawczymi,
promotorskimi, rozwojowymi i celowymi. Autor
lub współautor ponad 160 publikacji naukowych.
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Panel III: spotkanie młodych naukowców i studentów z przedstawicielami jednostek zainteresowanych finansowaniem innowacyjnych
badań naukowych (od lewej: Ł. Osowski, A. Michalkiewicz, M. Grabski, J. Gromadzka, I. Mirotta-Murawska, M. Kasicki, prof. Z. Krzemiński, R. Miszewski)
Fot. Krzysztof Krzempek

przez przedsiębiorców, biznes dążący do uzyskania korzyści
finansowych i wreszcie instytucje zewnętrzne wspierające
działania innowacyjnych podmiotów.
W tym miejscu Radosław Miszewski, prezes organizacji
studenckiej BEST Gdańsk zaproponował piąty element – studentów. Opracowanie Innowacja często wydaje się młodemu
człowiekowi nieosiągalna ze względu na niewystarczającą
wiedzę, brak środków finansowych lub tak zwanych znajomości. Są jednak tacy, którzy, widząc w sobie potencjał, chcą go
spożytkować poprzez angażowanie się w akcje kół naukowych
częstokroć pełniących rolę inkubatorów studenckich innowacji. Z tego powodu warto poświęcić większą uwagę relacjom
PG ze studenckimi kołami naukowymi oraz innymi organizacjami rozwijającymi innowacyjność i przedsiębiorczość młodego człowieka.
W celu osiągnięcia wyższej innowacyjności należy wymieniać pomysły i doświadczenia z innymi tak, aby poznać nowe
sposoby patrzenia na tę samą rzeczywistość. Rozważanie każdego zagadnienia z wielu różnych perspektyw jest według
prof. Millera podstawowym źródłem nowych pomysłów:
„w każdej chwili jakiś szczegół może ujawnić się jako element nieodkryty, wcześniej niedostrzeżony”.
Maciej Grabski – Business
Angel Seedfund. Doświadczony
inwestor przedsiębiorstw wczesnych faz rozwoju. W latach
90-tych dokonał inwestycji na
rynku motoryzacyjnym oraz w
turystyce. Pierwszy inwestor
i współtwórca portalu internetowego Wirtualna Polska. Negocjował pozyskanie inwestorów strategicznych firm INTEL oraz
Prokom. Współtwórca sukcesu rynkowego Wirtualnej Polski. Przeprowadził z sukcesem inwestycję
TP SA w Wirtualną Polskę oraz zakończył w niej
swoje zaangażowanie kapitałowe z dużym IRR.
Jest jednym z założycieli Business Angel Seedfund, funduszu kapitału zalążkowego, inwestującego w innowacyjne projekty start-up z obszaru
teleinformatyki i biotechnologii.
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Kreatywność naukowca wzrasta również pod wpływem
zdobywanych doświadczeń, które generują nowe inspiracje.
Ponieważ do przekształcenia wyników badań naukowych
w innowacje konieczne jest wdrożenie, komercjalizacja badań
naukowych prowadzona przez uczelnie wyższe jest bardzo
ważna dla środowiska akademickiego. Aby zarobić na dokonanym odkryciu, konieczne jest opatentowanie wynalazku zanim informacja na jego temat zostanie opublikowana.
„Trzeba chronić swoją wiedzę”, przekonywał Rzecznik Patentowy Politechniki Gdańskiej Czesław Popławski.
„W Polsce na innowacje przeznacza się zaledwie 1/3 środków średnio wydawanych na ten cel za granicą, a w dziedzinie innowacyjności nasz kraj zajmuje 23. pozycję spośród 27
należących do Unii Europejskiej”, mówiła Izabela MirottaMurawska, kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku. Na Pomorzu wzajemne zainteresowanie świata nauki i biznesu jest również niewystarczające. Dlatego, w celu podniesienia międzynarodowej konkurencyjności regionu, Urząd Marszałkowski angażuje się w projekty
promujące komercjalizację badań naukowych.
Jednym z takich projektów jest program InnoDoktorant,
którego stypendyści przygotowali sesję plakatową ilustrującą

Rys. 1.Puzzle innowacji (z prezentacji Ł. Osowskiego)

Marek Kasicki mgr inż.
Zarządzania i Ekonomii na PG.
Brał udział w procesach prywatyzacyjnych, tworzeniu programów restrukturyzacyjnych,
projektów kapitałowych oraz
organizowaniu finansowania
dla wielu przedsiębiorstw
pomorskich – m.in. MIKROSTYK SA w Gniewie,
POLMOS w Starogardzie Gdańskim, Chojnickich
Fabryk Mebli. Pełniąc w latach 2000–2007 funkcje
zarządcze w Spółce Grupa Zarządzająca Pomerania
SA, analizował, oceniał oraz organizował finansowanie przyjętych projektów deweloperskich
i inwestycyjnych. Posiada państwowe uprawnienia
do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu
Państwa. Od 2007 r. Wiceprezes Zarządu ARP SA.

Izabela Mirotta-Murawska – Urząd Marszałkowski –
Absolwentka Wydziału Nauk
Społecznych
Uniwersytetu
Gdańskiego. Przedstawicielka
regionu pomorskiego w Grupie
Roboczej ds. Gospodarki opartej na Wiedzy w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego oraz przedstawicielka
Związku Województw RP w Komitecie Monitorującym POIG w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Od 11 lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, obecnie Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości
i innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, gdzie zajmuje się między innymi koordynacją budowania regionalnego systemu innowacji.
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Rys. 3. Role Funduszu i podmiotu preinkubowanego na etapie preinkubacji (z prezentacji M. Kasickiego)

Swoje stanowisko w sprawie aktywizacji naukowej studentów przedstawili również członkowie międzynarodowej organizacji studenckiej
BEST działającej m. in. na Politechnice Gdańskiej (od lewej: Michał
Meyer, Grzegorz Wieczorek, Konrad Kucharski)
Fot. Krzysztof Krzempek

tematykę prowadzonych przez nich badań. Wystawę „Osiągnięcia doktorantów w ramach projektu InnoDoktorant – I i II
edycja” oglądać można było w holu przed Biblioteką Główną
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Swoje pomysły
przedstawiło 62 doktorantów, laureatów dwóch edycji tego
konkursu. Zwycięzcy każdej z nich otrzymali stypendia w wysokości 30 000 zł wypłacane przez 8 miesięcy przez Urząd
Marszałkowski z funduszy priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W tym miejscu warto przypomnieć wypowiedź Justyny Gromadzkiej, InnoDoktorantki I edycji, która, opisując tematykę
oraz kolejne etapy swojej pracy doktorskiej, wyraźnie podkreśla, iż od samego początku spotyka się z pomocą i wsparciem
ze strony pracowników Politechniki Gdańskiej. Motywuje ją to
nie tylko do pracy, ale i do angażowania się w życie uczelni.
Zgodnie ze słowami prof. Zbigniewa Krzemińskiego brak
środków finansowych na badania zniechęca czasem nawet
najwybitniejszych naukowców, w związku z tym wątek aktywizacji innowacyjnej młodych warto poszerzyć o doktorantów.
Źródłem funduszy może być współpraca z przemysłem, która
jest dodatkowo bardzo motywującym i rozwijającym doświadczeniem. Warto angażować się w pracę naukową, jednocześnie
poszukując przedsiębiorców zainteresowanych jej wynikami.
Niestety, często doktoranci, którym udaje się nawiązać taką
współpracę, wybierają karierę w firmie, rezygnując z pracy na

rzecz swej Alma Mater. Rozwiązaniem może być przywołana
przez prof. Krzemińskiego idea zakładania akademickich spinouts będących alternatywą dla bezpośredniego zatrudniania
kadry uczelnianej w przemyśle.
Maciej Grabski, przedstawiciel Business Angel Seedfund,
funduszu specjalizującego się w inwestowaniu w młode innowacyjne firmy, przekonywał, że już na etapie wyboru tematyki
pracy magisterskiej warto kontaktować się z przemysłem, aby
zająć się rozwiązywaniem realnego problemu. Przyznaje, że
„zarobił swoje pieniądze na innowacyjności naukowców z PG”
i aktywnie poszukuje nowych technologii.
„Nie każdy powinien być przedsiębiorcą, ale innowacja to
wielka przygoda” mówił Maciej Grabski, zachęcając obecnych
do współpracy z gospodarką. Dzisiejszy rynek oparty na innowacyjnej przewadze konkurencyjnej potrzebuje ludzi wykształconych. Oferuje natomiast środki finansowe na pokrycie
badań naukowych z funduszy Unii Europejskiej, Aniołów Biznesu czy Venture Capital.
„Oprócz dobrego pomysłu, inwestorzy oceniają zdolność
kandydata do poszukiwania informacji, dlatego niepełna wiedza nie powinna być barierą zniechęcającą potencjalnych aplikantów”, tłumaczył Maciej Grabski.
Marek Kasicki, wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił Fundusz Kapitałowy ARP SA jako kolejne źródło finansowania projektów innowacyjnych. Fundusz
skierowany jest do osób, które, nie dysponując doświadczeniem biznesowym, obawiają się realizować własny pomysł na
firmę. W 2009 roku do Funduszu wpłynęło 349 zgłoszeń.
Fundusz Kapitałowy ARP SA pokrywa koszty koniecznych
analiz biznesowych i technologicznych, oferując podmiotom
preinkubowanym nieodpłatne pomieszczenia biurowe wraz
z potrzebnym wyposażeniem.
Dyskusję zakończył Łukasz Osowski, zwracając uwagę
na liczne przybycie przedstawicieli instytucji finansujących
i wspierających badania, zdecydowanie zaś mniejszy udział
młodych naukowców, wskazujący iż bariera kulturowa transferu technologii w środowiskach akademickich wciąż jest
istotna, mimo zmian jakie zaszły w gospodarce, wydaje się,
otwartej na implementację myśli naukowej w przedsiębiorstwach.

Rys. 2. Etapy założenia firmy z pomocą ARP SA (z prezentacji
M. Kasickiego)

Joanna Pniewska
Dział Obsługi Badań Naukowych
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Charles Wessner
Dyrektor rządowego programu konsultingowego „Program on Technology,
Innovation & Entrepreneurship”, The National Academies w Waszyngtonie w USA. Jego zainteresowania
badawcze skupiają się przede wszystkim na budowie pomostów pomiędzy wiedzą a gospodarką.
Jest mocno zaangażowany w tworzenie stosunków transatlantyckich, szczególnie
z krajami europejskimi.

Rola uczelni XXI wieku
w kreowaniu innowacyjności gospodarki
Prelekcję na temat „The National Innovation Imperative:
the Role of the 21st Century University” wygłosił dla wszystkich zebranych Dr Charles Wessner z Waszyngtonu, światowej klasy specjalista z zakresu innowacji, technologii oraz
przedsiębiorczości. Treści zaproponowane przez dr Wessnera,
odnosząc się do roli uniwersytetu XXI wieku, doskonale odpowiadały tematyce tegorocznego spotkania, stając się równocześnie podstawą do rozważań podejmowanych podczas
obchodów 65-lecia PG.
Coraz więcej mówi się w ostatnich latach o pionowym
transferze technologii, współpracy środowiska akademickiego
z gospodarką, społecznej użyteczności instytucji szkolnictwa
wyższego, etc. Nie bez powodu tematyka ta poruszana jest
tak często: jako główny twórca innowacji w Polsce, uczelnia
stanowi bardzo istotny element w budowaniu ekonomicznej
siły kraju, opartej na implementacji rozwiązań innowacyjnych
dających firmom przewagę konkurencyjną na dzisiejszym,
zglobalizowanym rynku.
Dr Wessner zwraca na początek uwagę na zadania, przed
jakimi stoi Polska w najbliższych latach w zakresie konstrukcji
struktur umożliwiających kooperację nauki z przemysłem. Do
nich należą: tworzenie relacji pomiędzy uczelniami wyższymi
a biznesem oraz promocja współpracy naukowców z firmami,
wspomaganie procesów powstawania klastrów w regionach,
propagowanie sieci współpracy biznesowej i wspomaganie
rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP, szczególnie w obsza-

Misja uniwersytetu XXI wieku to już nie tylko nauczanie i prowadzenie
badań naukowych, ale również ich komercjalizacja oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie, mówił dr Wessner
Fot. Krzysztof Krzempek
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rach B+R, technologicznym oraz innowacyjnym. Co ciekawe,
we wszystkich tych płaszczyznach uczelnia jest podmiotem
współrealizującym, a nie tylko przyjmującym rozwiązania
tworzone bez jej udziału. Środowisko akademickie zatem ma
przed sobą istotną misję – od tego, czy się jej podejmie i w jaki
sposób jej podoła, zależeć będzie w dużej mierze efekt dążeń
do budowy polskiej gospodarki opartej na wiedzy.
Rola uniwersytetu XXI wieku sprowadza się już nie tylko
do nauczania i prowadzenia badań naukowych, ale również
obejmuje ich komercjalizację oraz kształtowanie postaw, które umożliwią przyszłym pracownikom w sposób naturalny
podejmowanie zadań związanych z walką konkurencyjną na
rynku i zwyciężanie jej.
W zakresie możliwości, jakimi dysponują uczelnie wyższe
dr Wessner naznacza sposoby, które okazały się najlepsze w
jego praktyce:
• koncentracja wysiłku na komercjalizacji własności intelektualnej poprzez jej licencjonowanie oraz stymulowanie
i wspomaganie tworzenia nowych firm, tzw. spin-offs i spin-outs, za pomocą ofert dodatkowego finansowania;
• budowanie Parków Naukowo-Technologicznym w pobliżu
uczelni, w celu zacieśnienia współpracy środowiska uniwersyteckiego z gospodarką oraz zainicjowania powstawania klastrów, które wspomagają instytucje szkolnictwa wyższego w realizowaniu ich misji, zacieśniają więzy pomiędzy
naukowcami, małymi i dużymi firmami oraz zapewniają
uczelniom własne przychody.
Okazuje się nawet, że np. w Chinach, Parki takie wraz z całymi uniwersytetami zakładane są przez największe firmy w
celu zapewnienia sobie bogatego zaplecza innowacyjnego. Ponadto, tamtejsze uczelnie wyższe wprowadzają zasady „3 × D”
i „3 × K”: Decentralizacja, Depolityzacja i Dywersyfikacja oraz
Komercjalizacja, Konkurencja i Kooperacja. W konsekwencji
40% budżetu uczelni pochodzi z gospodarki.
W Polsce jednak nadal konieczne są pewne przemiany,
szczególnie w zakresie uwarunkowań kulturowych związanych
z kilkuwiekowym rozdziałem nauki od przemysłu jaki propagowany był w Europie oraz związanym z tym dostrzeganiem
wartości tylko czystej nauki i nieistotnością wdrożeń. Zmiany
takie wymagają nowych zachęt oraz nowego sposobu przewodzenia.
Kolejnym zadaniem jest konieczność popierania innowacji
i współpracy z gospodarką w środowisku pracowników uczelnianych. Ponadto zaleca się wprowadzenie zmian organizacyjnych w instytucjach naukowych, polegających na prowadzeniu równoległych, konkurujących ze sobą badań, z których
tylko najlepsze otrzymywałyby wsparcie. Jakkolwiek, istotnym
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i koniecznym warunkiem do osiągnięcia prawdziwego sukcesu
jest autonomia i silna pozycja lidera uczelni w regionie.
W celu spożytkowania swojego potencjału, apeluje dr
Wessner, Polska powinna wykorzystać aktywa intelektualne,
którymi dysponuje, do tworzenia innowacyjnej gospodarki
opartej na wiedzy, poprzez zapewnienie bardziej atrakcyjnych
motywatorów naukowcom, a rektorom większego zakresu odpowiedzialności, uprawnień oraz zasobów.
Prelekcja została podsumowana listą konkretnych zaleceń,
proponowanych przez dr Wessnera dla polskiej rzeczywistości. Są to:
• inwestowanie w B+R jako część strategii innowacyjnej,
• prowadzenie badań zorientowanych na rynek i społeczeństwo, globalnie i lokalnie,

PISMO PG

65

• bazowanie na regionalnych zaletach przy równoczesnym
wykorzystywaniu pojawiających się szans,
• inwestowanie we współpracę w zakresie „złotego trójkąta”.
„Bądź skoncentrowany, zdeterminowany i cierpliwy. Realizacja długoterminowego celu jest czasochłonna, dlatego
ocena krótkoterminowych zmian jest niezbędna, aby go osiągnąć”, dr Charles Wessner.
Na podstawie prelekcji dr Charlesa Wessnera przygotowała
Joanna Pniewska

Dział Obsługi Badań Naukowych

Sesja panelowa zorganizowana przez Politechniczny Klub Biznesu PKB+,
działający w strukturze Stowarzyszenia Absolwentów PG pod hasłem:

Firmy absolwentów PG w gospodarce
– wspólne wyzwania rozwojowe
Adresaci i założone cele Sesji:
• Aktualni studenci i absolwenci – pokazanie wzorców do
naśladowania poprzez prezentację różnorodnych ścieżek
powstawania i rozwoju firm, w których absolwenci PG są
właścicielami lub liderami – jak skorzystać z tych doświadczeń, aby założyć i rozwijać własną firmę?
• Przedsiębiorcy, właściciele firm będący absolwentami PG,
członkowie PKB+ i wszystkie inne firmy – zainicjowanie
corocznego forum dla wyrażenia krytycznych opinii i postulatów dotyczących strategicznej współpracy rozwojowej,
skierowanych do kadry i władz PG oraz regionalnych władz
samorządowych i pomorskich parlamentarzystów – wyraża
to ”Manifest uczestników seminarium” przyjęty przez aklamację na zakończenie seminarium.

Bogdan Jakusz – „Jakusz”
– Systemy Zabezpieczeń Bankowych.
Absolwent
Wydziału
Chemicznego PG, specjalność Technologia Związków
Nieorganicznych.
Pracował
w zakładzie Korozji Morskiej,
SSP „Techno-Service”. Od 1985 roku prowadzi
własne przedsiębiorstwo: „JAKUSZ” Systemy Zabezpieczeń Bankowych – Bogdan Jakusz. Od roku
1985 zajmuje się projektowaniem i produkcją
mechanicznych systemów takich jak: sejfy, szafy
pancerne, skarbce. Efektem prac badawczo-rozwojowych realizowanych przy współpracy m.in.
PG było wiele nowych wyrobów oraz patentów
i wzorów użytkowych.

• Szeroka kadra naukowa PG – pokazanie wyzwań rozwojowych, przed którymi stoją firmy technologiczne (o rodowodzie związanym z PG) w obecnych warunkach gospodarki
globalnej i opartej na wiedzy – forum dla wyrażenia postulatów dotyczących współpracy w obszarze komercjalizacji
wyników badań naukowych prowadzonych na PG.
• 9 firm prezentujących się na Seminarium – promocja własnego sukcesu i osiągnięć oraz określenie postulatów firmy
pod adresem PG i otoczenia publicznego.
W imieniu kierownictwa Politechniki Gdańskiej uczestników powitał prorektor prof. Jan Hupka i poinformował o strategii rozwoju Uczelni w zakresie kształcenia inżynierów na wysokim poziomie europejskim i rozwijania badań stosowanych
prowadzących do wdrożeń przemysłowych.

Marek Kamiński – Sprint Sp.
z o.o – absolwent Wydziału Elektroniki PG. Współwłaściciel i wiceprezes zarządu spółki Sprint,
która łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi,
co lokuje ją w segmencie szybko
rozwijających się spółek najnowszych technologii. Oferowane przez Sprint rozwiązania są odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby
rynku. Pracownicy firmy są otwarci na indywidualne,
zróżnicowane potrzeby klientów w zakresie nowoczesnych usług teleinformatycznych. Inżynierowie
Sprintu mogą pochwalić się ponad 300 aktualnie ważnymi certyfikatami technicznymi światowych liderów
teleinformatyki. Dzięki stylowi zarządzania prowadzonemu przez Marka Kamińskiego Sprint został uhonorowany Laurem dla Pracodawcy Wydziału ETI PG. W
maju 2010 r. uhonorowany tytułem Biznesmena Roku
2009 województwa pomorskiego.

Zbigniew Borkowski , Infracorr Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Elektrycznego PG. Były działacz
Komisji Studiów dla Pracujących SZSP. Założyciel i od 26
lat właściciel firmy innowacyjno wdrożeniowej Infracorr,
w branży energetycznej. W uznaniu wkładu w
rozwój gospodarki w okresie transformacji odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Posiadacz kilku patentów i wzorów użytkowych. Brał udział
w transferze najnowszych technologii do ciepłownictwa. Obecnie specjalizuje się w projektowaniu
i budowie hybrydowych systemów ciepłowniczych wykorzystujących energię słońca, wiatru
i ziemi. W obszarze wdrożeń przemysłowych, od
założenia firmy, współpracuje z PG.
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Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń prof. Jan Hupka podczas
rozpoczęcia sesji PKB+ zorganizowanej w ramach Jubileuszu 65-lecia
PG, 26 maja 2010 r.
Fot. Krzysztof Krzempek

Moderator seminarium dr inż. J. Jettmar w swoim wprowadzeniu merytorycznym przedstawił drogi powstawania
i rozwoju firm absolwentów PG.
Organizatorzy seminarium, wyznaczeni przez PKB+, przeprowadzili szeroki nabór firm do uczestnictwa w seminarium oraz
pozyskali 9 znakomitych firm, które przygotowały swoje prezentacje. Na seminarium zaprezentowały się następujące firmy:
• „JAKUSZ” Systemy Zabezpieczeń Bankowych – Dyrektor
Generalny Bogdan Jakusz, prezenter dyrektor Przemysław
Jakusz
• Lonza Nata Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Jan Zarębski
• Infracorr Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Zbigniew Borkowski
• DGT Sp. z o.o. Prezes Zarządu Andrzej Adler, prezenter –
dyrektor Mariusz Miszewski
• SPRINT Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu Marek Kamiński,
prezenter – dyrektor Sławomir Wojtacki
• Young Digital Planet SA – Prezes Zarządu Waldemar Kucharski
• VECTOR Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Jacek Kajut
• Alunord Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Andrzej Gawrychowski
• Fido intelligence Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Grzegorz Rutkiewicz, prezenter – dyrektor Tomasz Krupa.
Andrzej Gawrychowski,
Alunord Sp. z o.o – absolwent Wydziału Elektroniki
Politechniki Gdańskiej. Członek zarządu w Polnord S.A.
oraz współwłaściciel i prezes
zarządu Alunord Sp. z o.o.,
a także przewodniczący rady
nadzorczej Polnord – Dom Sp. z o.o. oraz GEL Sp.
z o.o. Absolwent kursu dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, absolwent studiów
podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości, absolwent licznych kursów i szkoleń menedżerskich (w tym prowadzonych przez Gdańską
Fundację Kształcenia Menedżerów). Współautor
trzech patentów, kilku publikacji i trzech skryptów akademickich.
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W tym punkcie wystąpiła również Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. – właściciel i administrator Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, reprezentowana
przez dyrektor Iwonę Grajewską – Biuro Obsługi Inwestorów.
PSSE poinformowała o aktualnie realizowanej inwestycji
rozbudowy Parku, która w ogromnym stopniu powiększy możliwość inkubowania nowych innowacyjnych firm w sprzyjającym im otoczeniu wsparcia i bliskości Politechniki Gdańskiej.
Na seminarium zaprezentowała się międzynarodowa organizacja studentów – BEST Gdańsk (Board of European Students of Technology), grupa lokalna założona i prowadzona
przez studentów Politechniki Gdańskiej. BEST jest organizacją niedochodową i apolityczną, zrzeszająca studentów z 83
wyższych uczelni technicznych w ponad 32 krajach Europy.
Misją BEST-u jest integracja trzech środowisk: gospodarczego,
akademickiego oraz studenckiego. Politechnika Gdańska jest
jedną z sześciu polskich uczelni, na których istnieją grupy lokalne organizacji. Stowarzyszenie Studentów BEST Gdańsk aktywnie uczestniczy w życiu uczelni od 2003 roku, organizując
wiele innowacyjnych projektów, w tym kursy naukowe z cyklu
„BEST Courses”. Dzięki zaangażowaniu, pasji i pracy zespołowej członkowie Stowarzyszenia z PG wciąż ulepszają istniejące
i cykliczne projekty oraz tworzą nowe. Po raz pierwszy w Europie BEST PG rozszerzył formułę kursu naukowego o warsztaty
inżynierskie, umożliwiając studentom biorącym udział w BEST
Engineering Competition wykorzystanie zdobywanej wiedzy
i umiejętności w praktyce.
Zaproszeni na seminarium uczestnicy zjawili się tłumnie.
Duża Aula PG była w 70% wypełniona. Nie zawiedli studenci, którzy przybyli w kilkusetosobowym składzie oraz przedsiębiorcy: w tym z PKB+, spośród sponsorów i pracowników
Uczelni. Ta wysoka frekwencja oznaczała, że organizatorzy trafili w zainteresowania i potrzeby dużej grupy studentów oraz
absolwentów.
Szkoda, że tak mało pracowników akademickich PG przybyło na to niezwykle interesujące seminarium. Jest rzeczą
konieczną, aby w przyszłym roku zachęcić do udziału w seminarium kilkukrotnie większą liczbę pracowników naukowo-dydaktycznych w celu wysłuchania ich i przekonania do współpracy z absolwentami i firmami absolwenckimi.
Prezentacje wszystkich firm (mimo bardzo ograniczonego
czasu przeznaczonego na seminarium) były dynamiczne i bar-

Jacek Kajut, Vector Sp. z o.o.
– twórca i prezes firmy VECTOR.
Z wykształcenia inżynier elektryk, absolwent PG, zbudował
i rozwija jedną z najsilniejszych
marek branży komunikacji
elektronicznej w Polsce i Europie. Założona w 1988 r. firma
VECTOR jest europejskim dostawcą rozwiązań dla
dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej, oferuje zaawansowane systemy wykorzystywane w sieciach stacjonarnych i mobilnych. Firma
specjalizuje się w integracji oraz produkcji rozwiązań, które pozwalają operatorom sieci świadczyć
usługi multimedialne, takie jak telewizja cyfrowa,
Internet czy telefonia. Nowym dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności firmy są systemy
przeznaczone do zdalnej komunikacji pomiędzy
maszynami – M2M (Machine to Machine).

Andrzej Adler, DGT Sp.
z o.o Absolwent wydziału
Elektroniki PG, kierunek
Informatyka i Automatyka.
Współudziałowiec
i współtwórca spółki teleinformatycznej DGT. Członek
Gdańskiego Klubu Biznesu,
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek
Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektronik i Telekom. PAN oraz Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji. Współkonstruktor kilkunastu nowatorskich rozwiązań technicznych dla potrzeb nauki
i przemysłu. Wyróżniony „Bursztynową Galą” za
„Zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości oraz kreowania wizerunku rzetelnego przedsiębiorcy”
przez Lożę Gdańską BCC. Za wkład w rozwój i stałe unowocześnianie łączności policji odznaczony
Medalem za Zasługi dla Policji.
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dzo atrakcyjne merytorycznie. Wzbudziły ogromne zainteresowanie i uznanie uczestników, każdą z prezentacji nagradzały
gromkie oklaski.
Po krótkiej sesji pytań, podczas dyskusji zabrał głos m.in.
obecny na sali przewodniczący Naczelnej Organizacji Technicznej Oddziału Gdańsk, postulując konieczność zacieśnienia
współpracy firm i PG z zawodowymi stowarzyszeniami inżynierskimi, które są bardzo aktywne we wdrażaniu nowoczesnych
technologii i produktów. Rola Politechniki Gdańskiej w kontaktach z gospodarką opiera się na transferze wiedzy zarówno poprzez bezpośrednią współpracę naukowców z przedsiębiorcami w ramach transferu technologii – tutaj została wspomniana
realizacja wspólnych projektów badawczych, licencjonowanie
patentów oraz działalność klastrów; jak i poprzez edukację kolejnych pokoleń młodych inżynierów, których znakomite przygotowanie wielokrotnie zostało podkreślane przez prelegentów.
„Wykształcenie dobrego inżyniera z absolwenta PG zajmuje firmie około 2-3 lat, ale inwestycja taka rzadko jest nieopłacalna”,
zapewnił pan Marek Kamiński, prezes firmy Sprint.
Jakie natomiast są oczekiwania przedstawicieli pomorskiej
gospodarki względem Politechniki Gdańskiej? Odpowiedź na
to pytanie jest fundamentem, na którym uczelnia opierać
powinna już nie tylko swoją ofertę edukacyjną, ale również
badawczo-rozwojową. Dlatego tak ważnym było to spotkanie
ukazujące, iż najważniejszą dla firm jest postawa otwartości: zarówno uczelni, jak i poszczególnych profesorów, którzy
winni być osobami charyzmatycznymi umiejącymi przekonać

przedsiębiorców do swoich pomysłów. Kolejnym elementem
jest dynamika współpracy pozwalająca na szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów - niezwykle istotna
w walce konkurencyjnej, trudna natomiast do osiągnięcia w
nauce. Zadaniem Politechniki Gdańskiej będzie zatem dążenie
do skrócenia czasu trwania wszelkich możliwych procesów w
transferze technologii, przyspieszenie jednak badań naukowych możliwe jest głównie dzięki pozyskaniu większych nakładów finansowych; co uzyskane ma być w efekcie większej
konsolidacji obu środowisk. Ostatnim elementem, o którym
wspomnieli przedstawiciele przemysłu, była współpraca z zakresu praktyk studenckich oraz doskonalenia kadry inżynierskiej.
Kolega Georgis Bogdanis – prezes firmy MICROSYSTEM, jako
przedstawiciel PKB+ odczytał przygotowany przez zespół klubu
„Manifest wyzwań rozwojowych”, który przez gromką aklamację został zaakceptowany przez uczestników seminarium.
Nie każde współdziałanie zakończone jest sukcesem, stąd
też wśród przedsiębiorców rodzą się obawy odnośnie wyników
takich inwestycji. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty konieczna jest konsekwencja oraz cierpliwość, twierdzili prelegenci
opowiadając o pozytywnych efektach transferu technologii
z Politechniki Gdańskiej uzyskanych w ich firmach. W podsumowaniu – prowadzący seminarium – przewodniczący SAPG
Jan Zarębski, stwierdzając wysoką aktywność uczestników w
odbiorze prezentowanych przykładów i propozycji „Manifestu” oraz w obliczu zainteresowania wyrażonego tak liczną
obecnością uczestników w Auli PG wyraził postulat, aby tego
typu seminarium weszło na stałe do kalendarza aktywności
SAPG i było corocznie organizowane przy współpracy z władzami Uczelni. Prorektor Hupka poparł gorąco tę propozycję.
Na zakończenie wszyscy reprezentanci zostali uroczyście
nagrodzeni Medalami Pamiątkowymi Politechniki Gdańskiej
w uznaniu szczególnych zasług dla budowania wraz z Uczelnią
gospodarki opartej na wiedzy. Następnie odbyło się spotkanie
towarzyskie uczestników przy kawie na Dziedzińcu Północnym
Gmachu Głównego.

Iwona Gajewska, Dyrektor biura obsługi Inwestorów, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., podczas sesji PKB+
Fot. Krzysztof Krzempek

Georgis Bogdanis
Biuro Projektów i Zastosowań Systemów Informatycznych
Microsystem Sp. z o.o.

Iwona Grajewska – Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Dyrektor Biura Pozyskiwania Inwestorów, a wcześniej
Dyrektor Biura Marketingu –
jest jednym z najważniejszych
pracowników PSSE.

Grzegorz Rutkiewicz –
Prezes zarządu firmy Fido
intelligence Sp. z o.o. specjalizującej się w rozwoju i wdrażaniu na potrzeby biznesu
technologii przetwarzania języka naturalnego, czyli sztucznej inteligencji.

Jacek Kajut, Prezes Zarządu VECTOR Sp. z o.o.
Fot. Krzysztof Krzempek
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Absolwenci kształtują wizerunek uczelni
Taką tezę postawił profesor Jan Hupka, Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. Badań Naukowych i Wdrożeń, zapraszając
mnie do prowadzenia panelu dyskusyjnego w ramach seminarium „Politechnika Gdańska – Uniwersytet Przedsiębiorczy XXI
wieku”. Wymieniłem wówczas potencjalne pożytki płynące
z silnej, zorganizowanej współpracy pomiędzy absolwentami
i uczelnią w każdym aspekcie jej funkcjonowania: w dydaktyce, pracach badawczo-rozwojowych, wdrożeniach i komercjalizacji prac; ale też w pozycjonowaniu uczelni na rynku, jej politycznego i opiniotwórczego wpływu na otoczenie włącznie
z coroczną edycją absolwentów do gospodarki.
W trakcie seminarium zgodnie przyjęto propozycję cyklicznych spotkań i dyskusji o relacjach absolwentów z uczelnią. Położono ogromny nacisk na potrzebę uchwalenia wspólnej strategii
władz uczelni i władz stowarzyszenia absolwentów, zmierzającej
do zbudowania silnej i reprezentatywnej organizacji absolwenckiej i postulowano wpisanie tej strategii do strategii uczelni.
Chciałbym przypomnieć prelekcję szanownego pana profesora Piotra Moncarza. Specjalnie na tę okoliczność zestawiony
został kanał telekonferencji, dzięki czemu wysłuchaliśmy profesora na żywo prosto z jego gabinetu w Stanford. Profesor
mówił o relacjach absolwenckich w uniwersytetach Stanów

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. Jan Hupka
i dr Jacek Jettmar (z prawej), podczas wręczania medalu, sesja PKB+
Fot. Krzysztof Krzempek

Zjednoczonych. Wskazał na silne związki absolwenckie, więzi
uniwersytetów ze swoimi absolwentami i ich oddziaływanie
na rozwój uczelni. Życzył, by Stowarzyszenie Absolwentów
PG czerpało z tych wzorców, deklarując swoje wsparcie w tej
materii. Poniżej przytoczę wizję relacji absolwenckich proponowaną przez pana profesora dla naszej Alma Mater.
Definicja celowości tworzenia związku absolwentów
1. Stworzenie symbiozy uczelnia-absolwent w oparciu o wzajemne korzyści.
2. Definicja etapów budowy związku uczelnia-absolwent
a. Stworzenie pełnoetatowego stanowiska koordynatora
stosunków uczelnia-absolwenci.
b. Nawiązanie kontaktu z absolwentami.
i. Stworzenie strony internetowej alumnus Politechniki
Gdańskiej (www.alumnuspg.org).
ii. Ogłoszenie poprzez anonse prasowe w dziennikach
o krajowym zasięgu i kilku poważnych tygodnikach
naboru członków do związku absolwentów PG poprzez rejestrację na www.alumnuspg.org. Działanie
takie pozwoli stworzyć listę absolwentów, ale, co
ważniejsze, wyniesie PG do roli prekursora POWAŻNEGO podejścia do tematu absolwent-uczelnia.
c. Budowa systemu organicznej transformacji od studenta
do absolwenta poprzez związki zawiązywane w okresie
studiów.
i. Wizytówka z e-mailem kowalski@studentpg.edu
wymieniana po studiach na kowalski@absolwentpg.
org. Wizytówka mogłaby być drukowana przez Związek Absolwentów PG darmowo dla studentów, którzy
odwiedzą biuro ZAPG. To stworzy pewną więź, a dla
studenta możliwość przedstawiania się przy poszukiwaniu pracy czy też „na co dzień” używając wizytówki, z nazwą ukończonej uczelni.
ii. Doroczna impreza z poczęstunkiem organizowana
przez Związek Absolwentów Politechniki Gdańskiej
dla studentów – bez przemówień i propagandy, ale za
to z kanapkami i pełnym kuflem.
Tyle „skromnych” pana profesora przemyśleń od czego zacząć, a jak już „ruszy”, to będzie można pomyśleć o targach
pracy, gdzie firmy absolwentów będą zarzucały sieci na nowy
narybek świetnie wykształconych za chwilę absolwentów, wiedzących, że przedstawiają się potencjalnym pracodawcom, którzy znają i cenią jakość uczelni, bo sami z niej wyszli.
W takiej oprawie pragnę zaprezentować Państwu Manifest
Wspólnych Wyzwań Rozwojowych przygotowany przez zespół
Klubu PKB+. Dokument ten jest oficjalną deklaracją Absolwentów Politechniki Gdańskiej wobec swej Alma Mater, niech więc
będzie również zaczątkiem fundamentalnej, niezwykle bogatej
relacji pomiędzy uczelnią a stowarzyszeniem jej absolwentów.

Uczestnicy sesji PKB+ (Od prawej: Senator RP prof. Janusz Rachoń,
Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń prof. Jan Hupka, Kierownik Działu Wsółpracy z Gospodarką Damian Kuźniewski)
Fot. Krzysztof Krzempek
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Manifest uczestników seminarium

„Firmy absolwentów PG w gospodarce
– wspólne wyzwania rozwojowe”
balnej konkurencji w pozyskiwaniu najlepszych badaczy
i lokalizacji najlepszych firm – występuje silna konkurencja
pomiędzy najlepszymi ośrodkami akademickimi. Nasze Pomorze powinno uczestniczyć w tej konkurencji.
W świetle powyższych trendów nasza perspektywa rozwojowa w chwili obecnej nie jest dobra.
Trudna transformacja ustrojowa lat 90. do modeli gospodarczych i rozwojowych krajów wysokorozwiniętych spowodowała, że przerwane zostały więzi systemowe, które wcześniej w jakimś stopniu pozytywnie funkcjonowały na styku
uczelni i przemysłu. Wytworzyła się sytuacja, w której nauka
i przemysł stały się dwoma odległymi bytami.

Georgis Bogdanis, Prezes Zarządu i Dyrektor MICROSYSTEM Sp.
z o.o., uroczyście odczytał Manifest uczestników Seminarium: „Firmy
absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe”
Fot. Krzysztof Krzempek

Absolwenci PG rozwinęli nowoczesne, prężnie działające
firmy, stosujące zaawansowane technologie i nowoczesne
metody zarządzania.
Ponad 50 firm absolwenckich skupiło się w Politechnicznym Klubie Biznesu „PKB+”, działającym w strukturze Stowarzyszenia Absolwentów PG.
Realizując seminarium „Firmy absolwentów PG w gospodarce – wspólne wyzwania rozwojowe”, chcemy wskazać na
dobre przykłady do naśladowania i określić konieczne ramy
współpracy środowiska absolwentów i uczelni. Chcemy zmobilizować do współpracy dla pokonywania barier i wyzwań
rozwojowych, jakie stoją przed wszystkimi firmami i uczelnią,
jak też dla kształtowania oblicza Politechniki Gdańskiej jako
przedsiębiorczego uniwersytetu XXI w.
Przypomnijmy współczesne uwarunkowania rozwoju
gospodarczego i społecznego
• Firmy funkcjonują w środowisku globalnej konkurencji,
gdzie szybkie zmiany produktów i technologii występują stale, a posiadanie dostępu do nowych zasobów wiedzy i informacji jest najważniejszym czynnikiem wzrostu
i rozwoju każdej firmy. Zatem rozwój gospodarczy w coraz
większym stopniu oparty jest o wiedzę tworzoną na uczelniach, w instytutach badawczych i w firmach rozwijających
zaawansowane technologie. Te instytucje i firmy, które
tworzą w danym kraju innowacje i udostępniają je w procesach transferu technologii innym podmiotom, decydują
o przewadze konkurencyjnej danej gospodarki.
• Państwa, miasta i regiony są zaangażowane w procesy glo-

Opinie i postulaty firm w odniesieniu do wdrażania nowych technologii są następujące
• Przez brak współpracy zanikły polskie wdrożenia. Należy
teraz reaktywować współpracę firm i politechnik dla wdrażania w przedsiębiorstwach nowoczesnych rozwiązań technicznych. Nie możemy być wyłącznie rynkiem konsumentów nowych technologii zagranicznych, musimy je również
oryginalnie tworzyć.
• Nowoczesna e–Politechnika Gdańska, powinna otworzyć
się dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość dostępu, w łatwy i nowoczesny sposób, do wyników
prac naukowców, dla dokonywania przeglądu stanu wiedzy w interesujących ich technologiach oraz razem kreślić
wspólne wizje i programy rozwojowe. Powinno powrócić
przekonanie, że „sukces ma ten, kto współpracuje z Politechniką”.
Opinie i postulaty przedsiębiorców w odniesieniu do
kształcenia inżynierów są następujące
• W systemach edukacyjnych przodujących technologicznie
krajów świata następuje dynamiczne przenikanie się specjalności z różnych kierunków kształcenia.
• W przodujących firmach przemysłowych powstają nowe
metody projektowania produktów i systemów, specjalne
systemy CAD, systemy baz komponentów i źródeł ich pozyskiwania, które decydują o efektach pracy inżyniera. Metody te i systemy nie są przedmiotem powszechnego kształcenia na polskich uczelniach technicznych.
• Funkcjonujące dzisiaj firmy duże, zwłaszcza zagraniczne,
stosują własne metody projektowania i rozwoju produktów, dlatego poszukują absolwentów posiadających uniwersalne, stojące na wysokim poziomie teoretycznym
przygotowanie do zawodu inżyniera. Natomiast rodzime
polskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) poszukują
absolwentów posiadających przygotowanie inżynierskie
specjalistyczne, wyrażone niemalże natychmiastową zdol-
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nością do wykonywania potrzebnej konkretnej firmie pracy
projektowej i technologiczno-organizacyjnej.
• Obowiązujący model nauczania w polskich akademickich
uczelniach technicznych zakłada przede wszystkim uniwersalne przygotowanie absolwentów, dając im ogólne podstawy wiedzy inżynierskiej, w małym stopniu przygotowując
absolwenta do podjęcia specjalistycznych zadań inżynierskich. Z tego powodu politechniki powinny posiadać szeroką ofertę studiów uzupełniających i specjalistycznych.
• Tempo przyrostu wiedzy inżynierskiej w koncernach przemysłowych (często ukrywanej ze względu na konkurencyjność) jest tak duże, że w niektórych uczelniach technicznych
narasta opóźnienie w dostosowaniu programów nauczania
do aktualnego stanu rozwoju techniki.

blemy. Inicjatywa w tym względzie musi wychodzić od bezpośrednio zainteresowanych podmiotów gospodarczych.
Osiągnięcie zadowalającego stanu współpracy uczelni
i środowiska firm absolwentów wymaga inicjacji i zorganizowania oraz ustalenia instytucjonalnych ram współpracy,
aby zapewnić ciągłość w analizowaniu potrzeb, w planowaniu
działań wdrożeniowych i w monitorowaniu ich realizacji.
Współpraca taka może doprowadzić, w nieodległej przyszłości, do utworzenia regionalnej izby przemysłowej firm
zaawansowanych technologii, ze szczególnym udziałem PG.
Na obecnym etapie inicjacji, platforma współpracy Stowarzyszenia Absolwentów PG i jego agendy, Politechnicznego Klubu
Biznesu PKB+ oraz Działu Współpracy z Gospodarką PG może
być właściwa i wystarczająca dla zapoczątkowania działań.

Powyższe stwierdzenia ilustrują również, w jak trudnej
sytuacji znalazły się wyższe uczelnie techniczne, w tym PG,
gdyż wymienione zjawiska mają niewątpliwie związek z dramatyczną restrukturyzacją całego sektora nauki i edukacji
wyższej w Polsce.
Opracowana pod kierunkiem Politechniki Gdańskiej
i uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w
grudniu 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji, która miała
zasadniczo zmienić poziom innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Pomorza, nie jest dostatecznie dynamicznie
i konsekwentnie wdrażana.
Przedsiębiorcy współpracujący z Politechniką Gdańską
uważają, że władza publiczna niewystarczająco dobrze informuje ich o systemie i monitoringu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji. Nie konsultuje z nimi także programów jej
wdrażania.

Proponujemy, aby inicjatywę rozpocząć od budowania
więzi wydziałowych – każdy wydział powinien mieć grono
współpracujących firm absolwenckich, np. wzorem PKB+ powinny powstać kluby wydziałowe. Niezbędna jest systematyczność i konsekwencja, dlatego wydziały PG powinny być
przede wszystkim inicjatorami cyklicznych forów informacyjnych, paneli tematycznych itp., na których nauka i przemysł
będą analizowały wspólne możliwości współpracy, w tym
możliwości wzbogacenia procesu dydaktycznego o doświadczenia praktyki zawodowej wiodących przedsiębiorstw danej
branży. Nie rozwijamy szczegółów powyższych propozycji w niniejszym manifeście. Jeśli idea zostanie zaakceptowana przez
obie strony partnerstwa, efektywne treści zostaną wspólnie
opracowane.

Środowisko firm absolwentów Politechniki Gdańskiej
proponuje. W dzisiejszej gospodarce opartej o wiedzę, musimy zmobilizować się do systemowej i systematycznej współpracy w celu wspólnego pokonywania barier i podejmowania technologicznych wyzwań rozwojowych, stojących przed
naszymi firmami i Politechniką Gdańską. Nie należy liczyć, że
działalność władzy publicznej rozwiąże wszystkie nasze pro-

Absolwenci Politechniki Gdańskiej, naukowcy i właściciele firm z aprobatą wysłuchali słów Manifestu odczytanego przez G. Bogdanisa.
Fot. Krzysztof Krzempek
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Budowanie w województwie innowacyjnej gospodarki
wymaga przyspieszenia powstawania nowych spółek – firm
zakładanych przez absolwentów PG (w tym pracowników
PG), opartych o know-how wytworzone na PG. Władze regionalne i Politechnika Gdańska w szczególności powinny zaproponować instrumenty wsparcia dla rozwoju takich firm.
Przesłaniem pokoleniowym PKB+, klubu utworzonego
o tradycji działalności gospodarczej obejmującej minione
dwudziestolecie jest życzenie, aby innowacyjne, małe firmy
młodych absolwentów stały się lokomotywami postępu technicznego i gospodarczego regionu.
W warunkach globalizacji i dominacji platform produktowo-technologicznych firmy tego typu znajdują specyficzne
segmenty rynku dla własnego rozwoju, są szybsze w rozpoznawaniu potrzeb, we wdrażaniu nowych wynalazków i zmodernizowanych produktów do etapu zastosowań w pełni skomercjalizowanych. Aby małe firmy mogły rozwijać innowacyjność,
potrzebują wsparcia publicznego, w tym efektywnie działającego systemu wdrażania regionalnej strategii innowacji.
Środowisko firm absolwentów PG, skupione w PKB+, które zaprezentowało sukcesy i doświadczenia kilku zaawansowanych technologicznie firm, będzie chętnie uczestniczyć w
konsultowaniu programów rozwoju i monitorowaniu rezultatów działań związanych ze wspomaganiem rozwoju firm
zaawansowanych technologii podejmowanych przez sektor
publiczny w naszym województwie.
Gdańsk, 26 maja 2010

