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Abstrakt
Obecny system nauki w Polsce, który ukształtował si na pocz tku lat 90.,
charakteryzuje si du ym rozdrobnieniem (organizacyjnym i tematycznym), podziałami
bran owymi (sektor jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów Polskiej Akademii Nauk
i uczelni wy szych) oraz przewag bada poznawczych nad badaniami przemysłowymi.
Nowe wyzwania zwi zane z globalizacj , członkostwem Polski w Unii Europejskiej (UE)
oraz zmian hierarchii celów w ramach poszczególnych funkcji nauki spowodowały
konieczno przeprowadzenia szeregu zmian w tym systemie. Niniejszy dokument wyznacza
kierunki tych zmian w kontek cie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej do
roku 2015. Wskazuje równie na konkretne propozycje, obejmuj ce stworzenie nowych ram
prawnych wyra onych m.in. w ustawach o organizacji i finansowaniu bada naukowych
i prac rozwojowych, o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju, o Agencji Bada
Poznawczych oraz ustawie o pa stwowych instytutach naukowych. Istotne jest tak e
skorzystanie z mo liwo ci wynikaj cych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym
wykorzystanie funduszy strukturalnych.
Je li chodzi o wskazanie priorytetowych kierunków bada naukowych i prac
rozwojowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego (MNiSW) podj ło prace nad
zidentyfikowaniem obszarów badawczych o strategicznym znaczeniu, które przedstawione
b d w postaci Krajowego Programu Bada Naukowych i Prac Rozwojowych. Priorytety
wskazane w „Strategii…” zostan zweryfikowane i uzupełnione na podstawie rezultatów
realizowanego obecnie Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.
Dokument „Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” przedstawia tak e
harmonogram zwi kszania rodków bud etowych na nauk oraz proponuje liczne
mechanizmy stymulowania inwestycji w działalno badawczo-rozwojow (B+R) ze ródeł
pozabud etowych (rozwi zania podatkowe, venture capital, partnerstwo publicznoprywatne).
Zwi kszenie finansowania bez przeprowadzenia reform systemu nauki mogłoby jednak
nie przynie spodziewanych rezultatów. Dlatego te planuje si dokonanie szeregu zmian,
uj tych we wskazanych wy ej ustawach, których celem jest restrukturyzacja oraz
konsolidacja jednostek organizacyjnych funkcjonuj cych w poszczególnych pionach nauki
polskiej, z jednoczesn prób zniwelowania granic mi dzy tymi pionami. Zakłada si , e
zmiany te przyczyni si do znacz cego zwi kszenia efektywno ci działania jednostek
naukowych w Polsce.
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Wprowadzenie
Niniejszy dokument ma na celu wskazanie głównych celów oraz kierunków rozwoju
polskiej nauki do roku 2015, a tak e instrumentów realizacji, które b d odpowiada
zmianom zachodz cym w jej otoczeniu prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym.
Przedstawiona strategia rozwoju nauki opiera si na zało eniu, e działalno badawczorozwojowa ma podstawowe znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz wzrostu
innowacyjno ci i konkurencyjno ci polskiej gospodarki.
Wej cie naszego kraju do struktur europejskich poci ga za sob konieczno
współuczestnictwa w realizacji kierunków polityki europejskiej, w szczególno ci wyra onych
w odnowionej Strategii Lizbo skiej1. Głównym celem tej strategii jest stworzenie do 2010
roku na terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na wiecie
opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju, tworz cej wi ksz liczb lepszych miejsc
pracy oraz charakteryzuj cej si wi ksz spójno ci społeczn . Staj c si członkiem UE,
Polska przyj ła zobowi zania okre lone w Strategii Lizbo skiej, która zakłada m.in.
osi gni cie 3% udziału wydatków na B+R w produkcie krajowym brutto krajów
członkowskich UE. Jakkolwiek w warunkach Polski nie jest to mo liwe do roku 2010,
niemniej wzrost tych wydatków do poziomu 3% w dłu szej perspektywie czasowej jest nie
tylko powinno ci wobec UE, ale przede wszystkim warunkiem utrzymania dynamiki
rozwoju kraju i wzrostu poziomu ycia obywateli.
Niniejszy dokument uwzgl dnia postanowienia „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”
(SRK), przyj tej przez Rad Ministrów 29 listopada 2006 roku, której głównym celem jest
podniesienie poziomu i jako ci ycia mieszka ców Polski: poszczególnych obywateli
i rodzin. W zwi zku z tym celem wskazanych jest kilka priorytetów, które okre laj
najwa niejsze kierunki i działania. Jednym z nich jest: „Wzrost konkurencyjno ci
i innowacyjno ci gospodarki”. Zgodnie z SRK rozwój konkurencyjno ci i innowacyjno ci
Polski nast pi w wyniku m.in. podniesienia poziomu technologicznego gospodarki, poprzez
wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje.
„Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” ma charakter ramowy,
wyznaczaj cy ogólne cele i priorytety naukowe. Ze wzgl du na daleki horyzont czasowy,
dokument b dzie podlega aktualizacji po 4 latach. Wynikaj ce z niego rekomendacje dla
polityki rz du zostan uszczegółowione w dokumentach o charakterze operacyjnym o okresie
obowi zywania do 2015 r. Niniejsze opracowanie zostanie poddane konsultacjom
społecznym, które zorganizuje MNiSW.
Ze wzgl du na wielostronny charakter polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej pa stwa, wa ne jest zapewnienie przy jej projektowaniu i realizacji udziału
Ministra Gospodarki oraz innych wła ciwych organów administracji rz dowej
i samorz dowej, a tak e partnerów społecznych.

1

Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia. Nowy pocz tek Strategii Lizbo skiej (COM (2005) 24, Bruksela, 02.02.2005).

4

1. Podstawy prawne i programowe dokumentu
Podstawy prawne stworzenia dokumentu opisuj cego strategi rozwoju nauki
i prowadzenia polityki naukowej wyznaczaj przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2. Ustawa okre la podmioty prowadz ce polityk
i tryb współpracy mi dzy nimi, definiuje jej zasady oraz podstawowe dokumenty słu ce jej
realizowaniu. Zgodnie z ustaw , polityka rozwoju prowadzona jest na podstawie strategii
rozwoju, do których nale tak e strategie sektorowe.
Jednym z najwa niejszych elementów polityki naukowej i naukowo-technicznej
pa stwa s reguły finansowania z bud etu pa stwa bada naukowych i prac rozwojowych.
Aktualnie s one okre lone w ustawie z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania
nauki3, znowelizowanej w czerwcu 2007 r.
Do ram prawnych funkcjonowania systemu B+R nale y tak e zaliczy :
• ustaw z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju (Dz.
U. Nr, poz.);
• ustaw z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk. (Dz. U. Nr 75, poz.
469 z pó n. zm.);
• ustaw z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z pó n. zm.);
• ustaw z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U.
z 2001 r., Nr 33, poz. 388 z pó . zm.; ustawa w trakcie nowelizacji);
• ustaw z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 z pó n. zm.).
W ród dokumentów programowych, dla których aktualizacj i kontynuacj ,
b d uzupełnieniem jest niniejszy dokument, nale y wskaza :
• Strategi rozwoju nauki w Polsce do 2013 roku oraz perspektywiczn prognoz do
roku 2020, przyj t przez Rad Ministrów 29 czerwca 2005 r.;
• Strategi zwi kszenia nakładów na działalno B+R w celu osi gni cia zało e
Strategii Lizbo skiej, przyj t przez Rad Ministrów 30 marca 2004 r.;
• Zało enia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pa stwa do
2020 r., przyj te przez Rad Ministrów 14 grudnia 2004 r.;
• Proponowane kierunki rozwoju nauki i technologii w Polsce do 2020 r., dokument
programowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji z listopada 2004 r.;
• Kierunki zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007-2013, przyj te
przez Rad Ministrów 4 wrze nia 2006 r.
Cztery pierwsze dokumenty zostaj zast pione niniejsz strategi , a co za tym idzie –
nie b d podlegały kolejnym aktualizacjom. „Strategia rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”
wpisuje si tak e w ramy strategiczne okre lone w „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015”.
Do istotnych w kontek cie niniejszego opracowania dokumentów Unii
Europejskiej nale y zaliczy w szczególno ci:
• Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Wspólne działania na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy pocz tek Strategii Lizbo skiej
(KOM(2005) 24, Bruksela, 02.02.2005);
• Decyzja Nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 r. dotycz ca Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej
2

Dz.U. Nr 227, poz. 1658.
Dz.U. Nr 238 poz. 2390. Do dnia 5 lutego 2005 r. prawn podstaw finansowania bada naukowych stanowiła
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Bada Naukowych (KBN).
3
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•

w zakresie Bada , Rozwoju Technologicznego i Demonstracji (2007-2013),
(Dz.Urz. UE L 412/1);
Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów: Wi cej
bada i innowacji – inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólne podej cie
(KOM(2005) 488, Bruksela, 12.10.2005);
Wspólnotowe zasady ramowe dotycz ce pomocy pa stwa na działalno
badawcz , rozwojow i innowacyjn , przyj te przez Komisj Europejsk
22 listopada 2006 r. (Dz.Urz. UE C 323);
Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Poprawa transferu wiedzy
mi dzy instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie: przyj cie
otwartego modelu innowacyjno ci. – Realizacja strategii lizbo skiej (KOM(2007)
182, Bruksela, 4.04.2007);
Zielona Ksi ga Europejska Przestrze
Badawcza: Nowe perspektywy,
(KOM(2007) 161, Bruksela, 4.04.2007);
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Gospodarczo-Społecznego i Komitetu Regionów: Wykorzystanie wiedzy
w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE, (KOM(2006) 502,
Bruksela, 13.09.2006);
Komunikat Komisji Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) wiedzy na
rzecz wzrostu (KOM (2005)118, Bruksela, 6.04.2005);
Komunikat Komisji Nauka i technologia – kluczowe dziedziny dla przyszło ci
Europy – Kierunki polityki wspierania bada naukowych w Unii Europejskiej
(KOM (2004)353, Bruksela, 16.06.2004);
Decyzja Nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 pa dziernika 2006 r. ustanawiaj ca Program ramowy na rzecz
konkurencyjno ci i innowacji (2007–2013) (D.U. UE L 310/15).
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2. Diagnoza stanu nauki i techniki w Polsce4
2.1. Liczba i rodzaj jednostek
W ród prawie 1100 jednostek prowadz cych działalno B+R w roku 2005, liczba
szkół wy szych pa stwowych i niepa stwowych wyniosła 143, za placówek naukowych
PAN 76. W dalszym ci gu bardzo niska jest liczba uczelni niepublicznych prowadz cych
działalno B+R. W 2006 r. w ród 590 jednostek naukowych znajduj cych si w szkołach
wy szych (wnioskuj cych o dofinansowanie w zakresie działalno ci statutowej) tylko 22
znajdowało si w uczelniach niepublicznych. Z roku na rok maleje liczba jednostek
działaj cych na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR): z 223
w 1999 r. do 194 w roku 2005. W ostatnich latach, natomiast, prawie dwukrotnie zwi kszyła
si liczba przedsi biorstw posiadaj cych własne laboratoria, biura konstrukcyjne itp.,
podejmuj cych działalno B+R (z 345 w 2002 r. do 603 w 2005 r.). Zakres działania tych
przedsi biorstw w obszarze B+R jest jednak niewielki, zarówno pod wzgl dem wysoko ci
nakładów na B+R (9,6% cało ci nakładów przedsi biorstw na działalno innowacyjn
w 2005 r.), jak i zatrudnionego personelu (mniej ni 10% osób zaanga owanych
w działalno B+R).
Przedstawione wy ej dane wiadcz o silnym rozdrobnieniu jednostek prowadz cych
działalno badawczo-rozwojow i małym potencjale przedsi biorstw w tym zakresie.

2.2. Finansowanie
Od roku 1991 do 2004 warto
rodków finansowych ustalanych w bud ecie pa stwa
na nauk w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB) systematycznie spadała. W 2005 r.
warto tych rodków nominalnie utrzymała si na poziomie z 2004 r., natomiast w 2006 r.
i 2007 r. została znacz co zwi kszona (odpowiednio o 15% i o ponad 10%). W roku 2004
ww. wska nik, według parytetu siły nabywczej, osi gn ł rekordowo niski poziom stanowi cy
0,38% PKB. Jego warto była ni sza w porównaniu do redniej dla UE wynosz cej 0,63
proc. (w 2004 r.). W krajach najbardziej zaawansowanych gospodarczo warto
tego
wska nika wyniosła np. dla Francji – 0,87%, Finlandii 0,90%, a Szwecji – 0,90%. W 2005 r.
wydatki krajowe ogółem na B+R (GERD), jako procent PKB, wyniosły 0,57%. Dla
porównania rednia dla UE-25 (w 2004 r.) wyniosła 1,86%, a dla krajów OECD – 2,26%.
W odniesieniu do nakładów na B+R w przeliczeniu na jednego mieszka ca Polska
z warto ci 72,4 USD PPP odbiega znacznie od redniej krajów UE, która wynosi 459,0 USD
PPP (w 2004 r.).
W Polsce utrzymuje si niski poziom nakładów bud etowych na B+R oraz bardzo
niski poziom nakładów pozabud etowych, co jest struktur niekorzystn , charakteryzuj c
kraje słabiej rozwini te. W krajach wysoko rozwini tych działalno B+R jest finansowana
w przewa aj cej mierze ze rodków niepublicznych, głównie przez podmioty gospodarcze.
W Polsce w 2005 r. udział wydatków z bud etu pa stwa w strukturze nakładów na B+R
wyniósł a 57,7%, za podmiotów gospodarczych – 26%. Pozostał cz
nakładów na B+R
stanowiły nakłady placówek naukowych PAN i JBR (7%), rodki ze ródeł zagranicznych
(6%) oraz inne. W krajach UE (w 2003 r.) redni udział finansowania bud etowego
w nakładach ogółem na B+R wyniósł 35%, a w OECD 30,2%. Polska, z prawie 58%
udziałem tego typu rodków plasowała si w czołówce krajów OECD charakteryzuj cych si
najwy szym udziałem rodków bud etowych w wydatkach ogółem na działalno B+R.
4

Je li inaczej nie wskazano, ródłem przedstawianych w niniejszym dokumencie danych statystycznych jest
Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa, 2006.
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Tak e struktura nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe w Polsce ró ni si
od po danej. W ostatnich latach około 40% ogólnej kwoty wydatków bie cych (bez
inwestycji) na B+R przeznaczono na prace rozwojowe. Polska nale y do krajów
o najwy szym udziale bada podstawowych w strukturze nakładów bie cych na działalno
B+R – co jest cech charakterystyczn dla krajów słabiej rozwini tych, maj cych niski
wska nik finansowania pozabud etowego.
W wi kszo ci pa stw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych wysoko
rozwini tych krajach wiata ponad 50% wydatków na B+R przeznacza si na biologi
i biochemi , ekologi , nauki rolnicze, medycyn kliniczn . Na nauki cisłe i in ynieryjne
przeznacza si mi dzy 30 a 40% nakładów, natomiast finansowanie nauk społecznych nie
przekracza 10%. Przeci tna relacja w finansowaniu trzech wymienionych obszarów
naukowych przedstawia si nast puj co: 6 : 3 : 1. Natomiast kraje postkomunistyczne
charakteryzuje znacznie wy szy udział nauk cisłych i in ynieryjnych. W przypadku Polski
proporcja ta wygl da nast puj co: 6 : 5 : 1. Nale y zastrzec raz jeszcze, e w krajach UE-15
wi kszo
rodków na B+R pochodzi ze ródeł pozabud etowych, które z natury rzeczy s
kierowane przede wszystkim na prace rozwojowe. Dominacja finansowania bada
podstawowych w Polsce jest istotn konsekwencj przewagi finansowania bud etowego.
Struktura wydatków na B+R według dziedzin nauki była w 2005 r. nast puj ca:
z ogólnej kwoty poniesionych nakładów – 43,3% stanowiły wydatki na prace w dziedzinie
nauk technicznych, 24,4% – nauk przyrodniczych, 15,2 % – medycznych, 3,6%
– społecznych i humanistycznych, 13,5% – rolniczych. Spo ród czterech instytucjonalnych
grup podmiotów prowadz cych prace B+R najwy szy udział w ł cznych nakładach GERD
przypadał na JBR (32,9%), na szkoły wy sze – 31,6%, przedsi biorstwa – 20,6% i placówki
naukowe PAN – 13,4%.
Jednocze nie, je li chodzi o finansowanie działalno ci B+R ze rodków publicznych,
w Polsce, inaczej ni w wi kszo ci krajów rozwini tych gospodarczo, zdecydowan
wi kszo indywidualnych decyzji dotycz cych przyznania rodków finansowych podejmuje
minister wła ciwy do spraw nauki (dalej – Minister), co oznacza pełn centralizacj
uprawnie decyzyjnych. Tylko w małym zakresie uprawnienia te zostały powierzone
podmiotowi zewn trznemu. Na mocy umowy z MNiSW, Federacja Stowarzysze NaukowoTechnicznych Naczelna Organizacja Techniczna prowadzi proces dystrybucji rodków
bud etowych na projekty celowe do małych i rednich przedsi biorców.
Obsługa Ministra w zakresie jego uprawnie decyzyjnych prowadzona jest całkowicie
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. W Polsce nie istnieje aktualnie adna
tzw. agencja wykonawcza – pa stwowa osoba prawna, która zajmowałaby si kierowaniem
rodków bud etowych na nauk na poszczególne projekty lub do poszczególnych podmiotów
prowadz cych prace B+R. To powoduje, e proces inwestowania publicznych rodków na
B+R jest prowadzony przy ograniczeniach administracji pa stwowej, a jego efektywno
i sprawno – z powodu ograniczonych zasobów urz du – nale y oceni jako poni ej
poziomu optymalnego. Jest to sytuacja odró niaj ca niekorzystnie Polsk od wi kszo ci
krajów.
Finansowanie z funduszy strukturalnych
Fundusze strukturalne pozostaj ce w gestii Ministra słu ce wzmocnieniu współpracy
mi dzy sfer badawczo-rozwojow a gospodark pochodziły w latach 2004-2006
z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw (SPO
WKP – Działanie 1.4).
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Na realizacj tego działania przeznaczone zostały fundusze z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysoko ci 88,855 mln euro. Od pocz tku uruchomienia
Programu do 31 maja 2007 r. zło ono 570 wniosków o dofinansowanie. Na ich podstawie
zawarto 213 umów na ł czn warto
dofinansowania ok. 119,3 mln euro, w tym
dofinansowanie z EFRR wyniosło ok. 86,5 mln euro (dla porównania mo na wskaza , e
warto ta stanowi około 13% bud etu działu Nauka w 2006 r.).
W 2007 roku rozpocz ła si nowa perspektywa finansowa, która b dzie realizowana
do 2015 roku. Działania z zakresu wsparcia sektora B+R b d w wi kszo ci realizowane
w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013” (PO IG) oraz
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 2007-2013” (PO KL), których wdra anie
rozpocznie si w IV kwartale 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego jest
Instytucj Po rednicz c oraz Wdra aj c w tych Programach o ł cznym bud ecie prawie
4,1 mld euro.

2.3. Zasoby ludzkie
Zatrudnienie ogółem w działalno ci B+R w ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC)
wyniosło 76,8 tys. Najliczniejsza była grupa pracowników naukowo-badawczych (62,2 tys.
EPC), co stanowiło 81% ogółu zatrudnionych w B+R. Du y udział tej grupy w działalno ci
B+R, to zjawisko wyst puj ce głównie w krajach słabiej rozwini tych. Ponad 65% badaczy
zatrudnionych w działalno ci B+R pracowało w szkołach wy szych, ok. 18% w JBR, 7%
w placówkach naukowych PAN i mniej ni 9% w przedsi biorstwach. S to relacje typowe
dla krajów o niewysokim poziomie innowacyjno ci.
W Polsce wyst puje zjawisko wieloetatowo ci pracowników sfery B+R, w znacznej
mierze zwi zane ze zwi kszeniem zobowi za edukacyjnych (prawie 5-krotny wzrost liczby
studentów po 1990 r.) oraz z relatywnie niskimi wynagrodzeniami w sektorze publicznym.
Taki stan rzeczy przyczynia si do obni enia aktywno ci badawczej.
W ostatnich latach liczba badaczy w Polsce wzrastała (od 58 tys. w 2003 r. do 62 tys.
w 2005 r.), natomiast spadek liczby osób zatrudnionych w tej działalno ci dotyczył wył cznie
personelu pomocniczego. Wysoko wska nika dla Polski pod wzgl dem liczby badaczy na
1000 osób aktywnych zawodowo wyniosła 4,6 (w 2004 r.) i była wyra nie ni sza ni
w krajach UE (5,9).
W ostatnich latach liczba osób posiadaj cych tytuł naukowy profesora istotnie wzrosła
i w 2005 r. wyniosła ponad 9,7 tys. Z kolei liczba pracowników posiadaj cych stopie
doktora habilitowanego wyniosła ok. 11 tys. osób, za liczba zatrudnionych ze stopniem
doktora ok. 41 tys., co równie oznacza wzrost w stosunku do lat poprzednich.
Zarówno stopie doktora habilitowanego, jak i tytuł profesora uzyskiwano w Polsce
w stosunkowo pó nym wieku. Zaledwie 14% naukowców habilituje si poni ej 40 roku
ycia. Najwi cej, około 55% habilitacji, uzyskuj badacze mi dzy 40 a 50 rokiem ycia.
rednio około 24% tytułów profesorskich uzyskuj osoby do 50 roku ycia, a najwi cej
– ok. 52%, badacze mi dzy 50 a 60 rokiem ycia.

2.4. Regionalna struktura nauki
W regionalnej strukturze działalno ci B+R obserwuje si bardzo wyra n dominacj
województwa mazowieckiego. Z ogólnej liczby 1097 jednostek prowadz cych działalno
B+R, województwo mazowieckie skupiało prawie 30%. Najmniej jednostek naukowych
5
Wielko
rodków po realokacji wprowadzonej rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26
kwietnia 2006 r. zmieniaj cym rozporz dzenie w sprawie Uzupełnienia SPO WKP, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr
74, poz. 517).
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mie ciło si na obszarze województwa wi tokrzyskiego (16 jednostek), lubuskiego (17) oraz
opolskiego (18).
Je li za chodzi o kadr naukow , województwa mazowieckie i małopolskie ł cznie
koncentrowały ok. 36% krajowej kadry pracowników naukowo-badawczych. Na
przeciwległym biegunie ponownie znalazły si
województwa opolskie, lubuskie
i wi tokrzyskie.
Udział województwa mazowieckiego w krajowym GERD wynosił około 42%. Udział
kolejnych województw był znacznie ni szy – dla województwa małopolskiego wynosił ponad
13%, a dla województw l skiego i wielkopolskiego po około 8%. redni poziom GERD na
jednego mieszka ca województwa mazowieckiego w 2005 r. wyniósł 561 zł i był prawie
trzykrotnie wy szy od rednich nakładów na 1 mieszka ca Polski, które wyniosły 178 zł.
Nakłady per capita w województwach o najwy szej (mazowieckie) i najni szej
warto ci tego wska nika ( wi tokrzyskie) w 2005 r. przyj ły proporcje 33 : 1. wiadczy to
o silnej koncentracji nauki polskiej w regionach rozwini tych gospodarczo.

2.5. Bibliometria
Jednym z głównych wska ników bibliometrycznych, umo liwiaj cych ocen
efektywno ci prowadzonych bada , a w szczególno ci bada podstawowych, jest liczba
publikacji6. Polska z liczb 266 publikacji na 1 mln ludno ci w zestawieniach osi ga jeden ze
słabszych wska ników na arenie mi dzynarodowej. Warto tego wska nika była ni sza od
warto ci odnotowanych w roku 2002, w takich krajach jak: Słowacja, Estonia czy Słowenia,
a wy sza ni na Łotwie i Litwie. Wpływ na to ma mi dzy innymi wzgl dnie niska liczba
badaczy w Polsce. Dla porównania, rednia w krajach UE-15 w 2002 roku wyniosła 673
artykuły. Udział Polski w 2003 r. w wiatowej puli informacji naukowej wyniósł 1,45%
(11.600 publikacji) i był najwy szy w ci gu ostatnich dwudziestu lat.
W latach 90. stosowany w porównaniach mi dzynarodowych wska nik wpływu
wzgl dnego (wyliczony na podstawie liczby cytowa ) był dla polskich publikacji naukowych
mniejszy ni jeden. Oznacza to, e publikacje polskie we wszystkich dyscyplinach
naukowych s przeci tnie cytowane rzadziej ni inne publikacje. Jednak e nale y doda , e
warto ci powy ej jednego charakteryzowały si publikacje zaledwie z 12 krajów.
Spo ród polskich publikacji naukowych w drugiej połowie lat dziewi dziesi tych
na czołowym miejscu plasowały si publikacje z nauk cisłych (astrofizyka, matematyka czy
fizyka) i in ynieryjnych, ale w ostatnich latach ich wpływ wzgl dny znacz co zmalał.
Zwi kszył si za to wpływ wzgl dny publikacji z takich dyscyplin jak: psychologia,
psychiatria, ekonomia czy szeroko rozumianych nauk o biznesie.
Mo na stwierdzi , e profil dziedzinowy uprawiania nauki w Polsce zbli a si
–wolno, ale wyra nie – do ukształtowanego w ostatnim wier wieczu w krajach wysoko
rozwini tych. Wpływ na ten proces ma m.in. uczestnictwo, w praktyce od roku 1998,
w Programach Ramowych Unii Europejskiej – w polskiej polityce naukowej poło ony jest
nacisk na te same globalnie wiod ce obszary bada , które s priorytetowe w UE.

2.6. Współpraca sfery nauki z gospodark
Współpraca pomi dzy sektorem nauki a gospodark jest daleka od oczekiwa ,
pomimo wielu wysiłków podejmowanych w kierunku jej poprawy w ostatnich latach.
Z jednej strony poda nowych rozwi za odpowiadaj cych potrzebom podmiotów
6
W przypadku danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI) zdarza si , i najwy szy wynik
w zakresie liczby cytowa osi gaj artykuły zawieraj ce bł dne lub kontrowersyjne tezy badawcze. Ponadto,
nale y mie na uwadze, i cytowania nie s miar pełnej aktywno ci w sferze B+R.

10

gospodarczych jest niska, co spowodowane jest małym zaanga owaniem kadr naukowych
w prace o potencjalnym znaczeniu dla przemysłu. Z drugiej – przedsi biorcy rzadko
poszukuj w polskich jednostkach naukowych rozwi za dla swoich problemów
technologicznych lub organizacyjnych7. Wprawdzie w niektórych sektorach
(np. biotechnologia, ekoinnowacje) współpraca taka wyst puje i jest prowadzona na bie co,
jednak ogólnie w gospodarce jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Powodem tego jest w du ym
stopniu brak gotowo ci i ch ci do podejmowania działa innowacyjnych przez
przedsi biorców. Ta cecha wynika m.in. z niskiej wiadomo ci potencjalnych zysków,
wynikaj cych z podnoszenia innowacyjno ci, dzi ki wdra aniu nowoczesnych technologii.
Po cz ci przyczyn tego stanu rzeczy jest te wysokie ryzyko takich działa . Ponadto cz
przedsi biorców, którzy zdecydowali si na współprac z naukowcami, jest potem
zawiedziona jej efektami. Niektórzy przedstawiciele rodowiska biznesu narzekaj na niskie
kompetencje naukowców lub ich zbyt teoretyczne podej cie. Współpraca nie ko czy si
sukcesem wła nie ze wzgl du na rozbie no interesów i inne rozumienie celowo ci bada
wspieranych przez biznes8.
Do powy szych przyczyn nale y doda tak e kwesti otoczenia instytucjonalnego.
Instytucje po rednicz ce w transferze technologii s w Polsce słabo rozwini te
i skoncentrowane na działalno ci inkubacyjnej. Taka sytuacja prowadzi do powi kszania si
luki technologicznej mi dzy Polsk a przoduj cymi pa stwami UE.

2.7. Działalno

innowacyjna w przedsi biorstwach

W 2005 r. dominuj c pozycj w strukturze nakładów na działalno innowacyjn
w przemy le polskim, czyli 58,6% ogółu nakładów stanowi nakłady inwestycyjne na rodki
trwałe zwi zane z wprowadzanymi innowacjami. Znacznie mniejszy ni w krajach
rozwini tych jest natomiast udział w tych nakładach rodków wydatkowanych na działalno
B+R – 9,6%. Taka struktura nakładów oznacza, e działalno innowacyjna w wielu
gał ziach przemysłu w Polsce polega głównie na nabywaniu technologii inkorporowanych
w rodkach trwałych, co w kraju stoj cym przed konieczno ci szybkiego zmniejszania luki
technologicznej dziel cej jego przemysł od przemysłu krajów wysoko rozwini tych jest
działaniem racjonalnym, ale pogł biaj cym niedostatki w zakresie zdolno ci do wytwarzania
wiod cych (nowych) technologii.
Polsk charakteryzuje niski poziom innowacyjno ci małych przedsi biorstw
w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi. Pobudzenie innowacyjnych postaw MSP
jest wa nym zadaniem dla polityki innowacyjnej pa stwa.
W Polsce głównym ródłem finansowania działalno ci innowacyjnej w przemy le
zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym były rodki własne przedsi biorstw (ponad
76%). W krajach charakteryzuj cych si wysokim poziomem innowacyjno ci przemysłu
wi ksza cz
rodków pochodzi ze ródeł zewn trznych (kredyty bankowe, venture capital,
rodki bud etowe).
W porównaniu z innymi pa stwami UE-25, Polska cechuje si jednym z najni szych
współczynników udziału eksportu wysokiej techniki w cało ci eksportu (jedynie 3,2%).
7

MSP nie s atrakcyjnym partnerem dla jednostek naukowych ze wzgl du na niskie zaawansowanie
technologiczne oraz brak mo liwo ci ponoszenia du ych nakładów na projekty B+R, natomiast du e
przedsi biorstwa nie s zainteresowane wprowadzaniem nowych technologii b d posiadaj własne bogate
zaplecze B+R. Analiza mo liwo ci rozwoju klastrów przemysłowych w Polsce oraz propozycje instrumentów
wsparcia, opracowanie na zlecenie MGiP, Brodzicki T., Dzier anowski M., Erlandsson K., Szultka S., Gda skSztokholm 2004.
8
Bariery współpracy przedsi biorców i o rodków naukowych, raport przygotowany na zlecenie MNiSW,
Warszawa, listopad 2006 r., s. 10.
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2.8. Ochrona własno ci intelektualnej
W roku 2005 i latach poprzednich liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony
patentowej przez twórców krajowych utrzymywała si na niskim poziomie. Spo ród 6593
wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urz dzie Patentowym RP 69,2% stanowiły
wynalazki zagraniczne, tj. zgłoszone w Polsce do ochrony przez wynalazców zagranicznych.
W procesie transformacji systemowej proporcja mi dzy liczbami wynalazków krajowych
i zagranicznych zgłaszanych rocznie w Polsce do ochrony patentowej uległa odwróceniu, co
jest zgodne z sytuacj w innych krajach.
Analiza struktury wynalazków zgłoszonych przez rezydentów krajowych wykazała, e
w Polsce – podobnie jak w słabiej rozwini tych krajach Unii Europejskiej, tj. w Grecji
i Portugalii – do ochrony prawnej zgłaszanych jest mniej wniosków z działu elektrotechniki
ni z takich działów jak: transport, chemia, metalurgia czy budownictwo.
Warto , stosowanego w porównaniach mi dzynarodowych, wska nika dotycz cego
liczby wynalazków zgłoszonych w Europejskim Urz dzie Patentowym (European Patent
Office – EPO) przez rezydentów krajowych na 1 mln ludno ci w roku 2003 kształtowała si
w Polsce na poziomie 4,2. Była ona zbli ona do warto ci tego wska nika dla Litwy i bardzo
niska w porównaniu do redniej dla UE-27 (128)9.
W statystyce liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony w USA i liczba uzyskanych
tam patentów s wa nymi wska nikami słu cymi do oceny aktywno ci technologicznej
krajów. Polska, z warto ci tego wska nika 0,4, wypada bardzo słabo i plasuje si na
przedostatnim miejscu w ród krajów UE-25. Powy sze dane wiadcz o małej skłonno ci
twórców krajowych do patentowania wynalazków za granic .
W ród powodów tak małej liczby zgłosze patentowych i udzielonych patentów
nale y wymieni , oprócz niskiego poziomu GERD, nisk liczb badaczy i ich niedostateczne
przygotowanie w zakresie ochrony praw własno ci przemysłowej.

2.9. Otoczenie instytucjonalne sfery B+R
W Polsce obserwujemy mał intensywno
współpracy pomi dzy sektorem
przemysłowym a sektorem nauki jako potencjalnym dostawc innowacyjnych technologii.
Ułomno ci współpracy nauki z przemysłem w znacznej mierze s rezultatem niskiej
efektywno ci otoczenia instytucjonalnego wspieraj cego innowacyjno . W Polsce na koniec
2004 r. działało około 500 wyodr bnionych organizacyjnie o rodków prowadz cych
działalno w zakresie szkole i doradztwa, pomocy finansowej, transferu technologii i oferty
lokalowej dla MSP. W tej liczbie było 280 o rodków szkoleniowo-doradczych, 29 centrów
transferu technologii10, 76 lokalnych funduszy po yczkowych, 57 funduszy por cze
kredytowych, 53 inkubatory przedsi biorczo ci oraz 12 parków naukowo-technologicznych
i technologicznych. Od 2000 r. liczba o rodków wzrosła o 91%, najdynamiczniej
w odniesieniu do parków technologicznych, o rodków szkoleniowo-doradczych i funduszy
por czeniowych11.
Niestety ponad połowa (55%) wszystkich o rodków oferuje głównie usługi
szkoleniowe, doradcze i informacyjne. Zdolno
wsparcia innowacyjnego i działa
9

Tam e.
Centra transferu technologii (CTT) to nienastawione na zysk jednostki doradcze i informacyjne zorientowanie
na wspieranie i asystowanie przy realizacji transferu technologii i wszystkich towarzysz cych temu procesowi
zada . Niestety w strukturze usług wiadczonych przez CTT według czasu pracy działalno z zakresu transferu
i komercjalizacji nowych technologii oraz doradztwo technologiczne i patentowe stanowi nadal
niesatysfakcjonuj cy poziom (zaledwie 37,3% cało ci usług wiadczonych przez CTT).
11
O rodki innowacji i przedsi biorczo ci w Polsce, SOOIPP, Raport 2004, Łód -Pozna 2004.
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zwi zanych z transferem technologii wykazuje niezmiennie od lat zaledwie co dziesi ty
podmiot. W układzie terytorialnym o rodki innowacji i przedsi biorczo ci wyst puj na
terenie całego kraju, jednak ich oddziaływanie jest ci gle ograniczone. Co drugi powiat i 75%
gmin (głównie wiejskich) nie posiada adnych instytucji wspierania rozwoju. Koncentracja
wyst puje wokół du ych aglomeracji (Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Pozna ) i du ych
miast oraz w regionach poddanych programom restrukturyzacji. Dominuje koncentracja
działalno ci wsparcia w regionach o du ym potencjale gospodarczym i silnym rynku.
Rozwijany w Polsce system wsparcia aktywizuje i tak dynamiczne o rodki, prowadz c do
pogł biania dysproporcji rozwojowych.

2.10.

Infrastruktura badawcza

Stopie zu ycia aparatury naukowo-badawczej w Polsce według danych rachunkowych
jest wysoki (wynosi rednio 78,5%) i w ci gu ostatnich lat miał tendencj wzrostow (69%
w 2000 r.). Z drugiej strony, w latach 2005 i 2006 na zakup aparatury wydano po około 400
mln złotych. Problemem jest to, e wi kszo
rodków przyznawana jest na stosunkowo
niewielkie i rozproszone przedsi wzi cia. Jedynie w małym stopniu finansowane s zakupy
aparatury o znaczeniu rodowiskowym, słu cej badaniom kilku jednostek naukowych, które
wykorzystuj j w ramach sformalizowanego porozumienia. Na jej zakup przeznaczono
w 2004 r. blisko 13,6% ogólnej puli rodków bud etowych na aparatur . W 2005 r. wska nik
ten wyniósł 19%. Podobnie kształtuje si poziom wykorzystania rodków na infrastruktur
B+R z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej12.
Nale y podkre li , e przy du ym zu yciu aparatury trudno jest prowadzi badania
naukowe na takim samym poziomie, jak w rozwini tych krajach UE.

2.11.

Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic

W ramach współpracy wielostronnej szczególne znaczenie ma uczestnictwo Polski
(od 1999 r.) w Programach Ramowych bada , rozwoju technicznego i prezentacji UE.
W 5. Programie Ramowym zatwierdzono do realizacji 1323 projekty badawcze z udziałem
polskich zespołów (wska nik sukcesu – 23,2%)13. W 6. Programie Ramowym, pomimo
znacz cej zmiany reguł gry (postawiono na finansowanie silnych konsorcjów
przemysłowych), uczestnictwo polskich podmiotów wzrosło. Po realizacji 80% bud etu
polscy beneficjenci 6. PR stanowili prawie 3% wszystkich uczestników 6. PR (1703 zespoły
z Polski), dzi ki czemu Polska lokowała si w okolicy 10 miejsca w ród wszystkich krajów
UE. Równie dynamika wzrostu udziału w finansowanych projektach wypada dla Polski
pozytywnie. Udział finansowy Polski w 6. PR wzrósł o 29,5% wzgl dem 5. PR.
Spo ród nowych pa stw członkowskich UE Polska najaktywniej uczestniczy we
współpracy w ramach projektów ERA-NET oraz we wspólnych konkursach na projekty
badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET (dane KE). Ponadto, Polska planuje udział
12
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej (wcze niej: Fundusz Rozwoju Nauki) został utworzony na podstawie
art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 Nr 171, poz. 1397 z pó n. zm.). rodki Funduszu pochodz m.in. z wpływów w wysoko ci 2%
przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku bud etowym oraz odsetek od tych rodków i s
wydatkowane na cele zwi zane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmuj ce wspieranie szczególnie
wa nych kierunków bada naukowych lub prac rozwojowych okre lanych w zało eniach polityki naukowotechnicznej pa stwa, wspieranie inwestycji słu cych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych oraz
promocj i upowszechnianie nauki.
13
A. Siemaszko, J. Supel, Ocena udziału Polski w Programach Ramowych UE, http://www.6pr.pl/
statystyki/udzial_pl.html, Warszawa, z dn. 22 sierpnia 2006 r.
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w innych przedsi wzi ciach, które b d realizowane przez konsorcja ERA-NET, m.in.: ERANET PLUS w dziedzinie bada Morza Bałtyckiego (BONUS PLUS).
Ponadto Polska bierze udział w pracach: Europejskiej Konferencji Biologii
Molekularnej (od 1999 r.), Europejskiej Fundacji Naukowej, Mi dzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego (od 2000 r.), Programu Naukowego NATO, Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD, od 1996 r.), Organizacji Narodów Zjednoczonych
ds. O wiaty, Nauki i Kultury (UNESCO, od 1946 r.), Inicjatywy Eureka (od pocz tku lat 90.,
od 1995 r. jako członek), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Bada
Naukowo-Technicznych (COST, od 1991 r.).
Polska zawarła te umowy dwustronne o współpracy w dziedzinie nauki i techniki
z USA, Singapurem, Australi , Egiptem, RPA, Brazyli , Chile i Meksykiem, z 10 krajami
Azji oraz 20 krajami Europy, w tym m.in. z Niemcami i Czechami.
Ponadto polskie szkoły wy sze oraz jednostki naukowe zawarły szereg umów
z partnerami zagranicznymi, na podstawie których nauczyciele akademiccy i pracownicy
naukowi prowadz wspólnie badania naukowe. Wiele polskich zespołów naukowych
realizowało zlecenia badawcze dla przedsi biorstw zagranicznych.

2.12.

Upowszechnianie i promocja nauki

Obserwowany w Polsce przekaz i odbiór społeczny bada naukowych cechuje:
• trudno w pozyskiwaniu zainteresowania mediów (zarówno publicznych, jak
i prywatnych),
• niski poziom wiedzy w społecze stwie na temat osi gni polskich naukowców
oraz znaczenia krajowych bada naukowych dla post pu cywilizacyjnego
i gospodarczego Polski.
Dla upowszechnienia i promocji nauki Minister wspiera szereg przedsi wzi , które
ciesz si ogromn popularno ci . Nale do nich festiwale i dni nauki oraz konkursy dla
dzieci i młodzie y. Od 2005 r. Minister finansuje internetowy serwis PAP „Nauka w Polsce”,
który zapewnia zainteresowanym bezpłatny dost p do informacji na temat polskiego
rodowiska naukowego. W ramach współpracy z telewizj publiczn i Fundacj na Rzecz
Nauki Polskiej podpisano umow na realizacj cyklu filmów dokumentalnych prezentuj cych
sylwetki wybitnych polskich naukowców.
Minister współfinansuje tak e budow i wyposa enie pierwszego w Polsce
eksploratorium – Centrum Nauki Kopernik – nowoczesnego muzeum techniki, b d cego
jednocze nie centrum promocji nauki.
Jedn z form promocji osi gni naukowych jest dofinansowanie udziału polskich
wynalazców w mi dzynarodowych wystawach innowacji oraz prezentacja jednostek
naukowych podczas mi dzynarodowych giełd i imprez organizowanych w ramach
współpracy bilateralnej.
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3. Trendy rozwojowe w sektorze nauki
Trendy rozwojowe w poszczególnych obszarach maj cych znaczenie dla polityki naukowej,
naukowo-technicznej i innowacyjnej zostały przedstawione w poni szych zestawieniach.

3.1. Trendy cywilizacyjne wpływaj ce na rozwój nauki i technologii
•

•

•
•

Upowszechnianie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oddziałuj cych
m.in. na takie zjawiska, jak rozwój tzw. otwartych innowacji, zwi kszenie roli dostawców
i podwykonawców oraz klientów i u ytkowników w kształtowaniu innowacji
i technologii.
Wzrost roli innowacji społecznych i organizacyjnych w stosunku do innowacji
technologicznych typu hardware oraz ogólnie wzrost czynnika niematerialnego
w innowacjach (know-how, marketing, informacja, zarz dzanie zasobami, wiedza
pozasłowna).
Wzrost powi za gospodarczych, naukowych i technologicznych, zarówno pomi dzy
krajami, jak i w skali mikro: pomi dzy przedsi biorstwami, uczelniami, laboratoriami
publicznymi i władzami regionalnymi.
Zacieranie podziałów mi dzy ró nymi sektorami (np. rolnictwem i przemysłem
przetwórczym), bran ami (integracja transportu kolejowego, drogowego i morskiego),
dziedzinami działalno ci (np. handlem, edukacj , rozrywk i turystyk ) oraz typami B+R
(badania podstawowe i stosowane, prace rozwojowe).

3.2. Trendy w badaniach naukowych, rozwoju technologicznym oraz
działalno ci innowacyjnej
•
•

•
•

•

Kształtowanie si nowych multidyscyplinarnych dziedzin badawczych, przełamuj cych
dawne klasyfikacje nauk – przekształcanie si poszczególnych dyscyplin i ł czenie
w nowe konfiguracje, np. integracja ICT, bio- i nanotechnologii.
Rosn cy wpływ komputeryzacji na rozwój bada naukowych (magazynowanie,
przeszukiwanie i przekazywanie informacji, rozwój nowych technik badawczych,
niemo liwych do stosowania lub bardzo czaso- i kosztochłonnych bez komputera i sieci
komputerowej); wzrost roli symulacji jako czwartego (oprócz teorii, eksperymentu
i aplikacji) członu bada naukowych.
Zmiana charakteru dominuj cych technologii – dynamika nano, bio czy info nie ma
charakteru inkrementalnych, drobnych ulepsze dominuj cego wzoru, tylko szybkiego
nast powania po sobie całkowicie ró nych wzorów.
Utrzymywanie si ICT jako dominuj cego paradygmatu techno-gospodarczego
(produktywno
i liczba spin-off, tzw. odprysków, najwy sze w bran ach ICT)
– pojawiaj si teorie, e ko czy si okres przełomów w rozwoju technologii ICT, ale
wysoki wkład ICT we wzrost gospodarczy b dzie utrzymywa si jeszcze długo (ok. 20
lat).
Powolne wyłanianie si fuzji bio-i-nanotechnologii (lub bio-i-nanotechnologii oraz nauk
kognitywnych) jako nast pnego paradygmatu techno-gospodarczego.
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3.3. Trendy w odniesieniu do
i innowacyjnej
•
•
•

•
•

instrumentów

polityki naukowej

Wzrost znaczenia (konkursowego) finansowania projektów (oraz ogólnie wzrost
znaczenia kontraktów) w stosunku do finansowania podmiotów (finansowania
statutowego).
Zach canie uczelni i publicznych organizacji badawczych do orientowania bada
naukowych na obszary zainteresowa firm prywatnych.
Wzrost znaczenia instrumentów wspieraj cych współprac naukow , sieci badawcze,
regionalne i bran owe klastry oraz mobilno pomi dzy placówkami naukowymi oraz
wszystkimi aktorami systemu innowacji (np. uczelniami, laboratoriami rz dowymi
i firmami).
Wzrost znaczenia polityk wspierania kapitału ryzyka, kapitału zal kowego oraz kapitału
startowego.
Wzrost znaczenia poziomych polityk technologicznych (w przeciwie stwie do
bran owych, selektywnych).

3.4. Trendy rozwojowe w sektorze B+R i innowacji
•
•
•
•

•

Wzrost udziału finansowania prywatnego w stosunku do publicznego w wydatkach
ogółem na B+R.
Wzrost mobilno ci pracowników sfery B+R.
Zwi kszenie roli szkół wy szych w wykonywaniu bada naukowych i wzrost ich udziału
w finansowaniu B+R ze ródeł publicznych.
Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) jako systemu bada i innowacji
znacznie rozszerzaj cego zakres interakcji pomi dzy aktorami na trzech poziomach
funkcjonowania systemu:
1) politycznym (Otwarta Metoda Koordynacji, regionalny, narodowy, europejski),
2) programowania, w którym instytucje po rednicz ce przekształcaj polityki w alokacj
zasobów (ERA-NET14, ERC15, platformy technologiczne),
3) badaczy – gdzie firmy, uczelnie, laboratoria publiczne rozwijaj strategie współpracy
(projekty zintegrowane, infrastruktura badawcza, programy mobilno ci).
Zmiana charakteru B+R w przedsi biorstwach (spadek roli laboratoriów koncernów;
restrukturyzacja wewn trznych programów B+R w wielkich przedsi biorstwach maj ca
na celu zapewnienie ich wi kszej spójno ci oraz lepszej harmonii B+R z priorytetami
firmy oraz z produkcj , zarz dzaniem i marketingiem; wzrost roli outsourcingu; zwi zany
z nim wzrost znaczenia rynku technologii oraz MSP).

14
ERA-NETy to konsorcja instytucji finansuj cych badania naukowe lub zarz dzaj cych programami
badawczymi, pochodz cymi głównie z krajów UE. ERA-NETy otrzymuj wsparcie z Komisji Europejskiej na
koordynacj swoich działa .
15
European Research Council – Europejska Rada ds. Bada Naukowych, powołana na podstawie Decyzji
Komisji z dnia 2 lutego 2007 r. ustanawiaj cej Europejsk Rad ds. Bada Naukowych. Zadaniem Rady jest
realizacja programu szczegółowego „Pomysły” w ramach 7 Programu Ramowego UE, oznaczaj ca po raz
pierwszy w historii UE finansowanie bada podstawowych. Program „Pomysły” ma zwi kszy dynamik ,
kreatywno i doskonało europejskich bada naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy – tzw. badaniach
na granicy poznania (frontier research). Nast pi to poprzez wspieranie projektów badawczych inspirowanych
przez naukowców, przeprowadzanych we wszystkich dziedzinach przez pojedyncze zespoły rywalizuj ce na
poziomie europejskim. Projekty b d finansowane na podstawie przedło onych przez naukowców wniosków
dotycz cych swobodnie wybranego przez nich przedmiotu bada i oceniane wył cznie na podstawie kryterium
doskonało ci, w drodze wzajemnej weryfikacji.
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•
•

Wzrost zale no ci wielkich przedsi biorstw od wiedzy pozyskiwanej z zewn trz
– outsourcing, uczenie si od kooperantów, klientów i konkurentów.
Wzrost roli sieci współpracy ł cz cych ze sob poszczególnych aktorów systemu
innowacji (wielkie przedsi biorstwa, MSP, uczelnie, laboratoria rz dowe, organizacje
pomostowe). Zacie nienie sieci współpracy B+R i innowacyjnej pomi dzy firmami,
szczególnie w pewnych bran ach, takich jak ICT i farmaceutyczna (sprzeda licencji,
patentów, idei biznesowych, zakup firm z komplementarnymi technologiami, programy
współpracy B+R, wspólne tworzenie nowych firm technologicznych).
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4. Analiza SWOT
Na podstawie przedstawionej wy ej diagnozy oraz prognozy trendów rozwojowych
dotycz cych sektora B+R wyłania si obraz sektora nauki w Polsce, który pokrótce prezentuje
poni sza analiza.
Silne strony:
• rosn cy udział badaczy w ogólnej liczbie zatrudnionych w działalno ci B+R;
• wzrastaj ca liczba studentów, doktorantów i osób zatrudnionych ze stopniem doktora
w sektorze B+R;
• wzrastaj ca liczba publikacji naukowych;
• silna pozycja cz ci nauk podstawowych, a tak e osi gni cia w niektórych
dziedzinach nauk stosowanych (np. nauki medyczne, nauki o programowaniu);
• rosn ce
do wiadczenie jednostek naukowych w
realizacji projektów
mi dzynarodowych;
• wzrastaj ca liczba przedsi biorców prowadz cych działalno B+R;
• wzrost nakładów na B+R z bud etu pa stwa w latach 2006-2007.
Słabe strony:
• nadal niski poziom nakładów ogółem na B+R;
• bardzo niski poziom nakładów pozabud etowych na B+R;
• wysoka dekapitalizacja aparatury naukowej;
• niewystarczaj cy potencjał jednostek po rednicz cych mi dzy sfer
B+R
a przedsi biorstwami;
• słaba współpraca jednostek naukowych z przedsi biorstwami;
• niski poziom innowacyjno ci przedsi biorstw;
• zbyt mała liczba badaczy zatrudnionych w przedsi biorstwach;
• niewielki stopie wdra ania wyników B+R w gospodarce;
• brak umiej tno ci rodowisk naukowych w zakresie marketingu wyników swoich
prac.
Szanse:
• zmiana systemu organizacji i finansowania bada naukowych i prac rozwojowych;
• restrukturyzacja jednostek naukowych, w szczególno ci JBR;
• uczestnictwo w programach mi dzynarodowych, w tym w Programach Ramowych
UE;
• mobilno
mi dzynarodowa polskich naukowców (powracaj cy do kraju mog
wykorzystywa nabyte za granic umiej tno ci w zakresie zarz dzania pracami B+R
oraz komercjalizacji ich wyników);
• mo liwo wykorzystania funduszy strukturalnych UE;
• zach ty podatkowe i finansowe dla inwestowania przedsi biorstw w B+R;
• rozwój gospodarczy kraju.
Zagro enia:
• brak konsekwentnej realizacji polityki zwi kszania nakładów na B+R skutkuj cej
utrzymywaniem si niskiego poziomu rodków ustalanych w bud ecie pa stwa na
nauk i zbyt małego udziału finansowania pozabud etowego w nakładach ogółem na
B+R;
• dominacja finansowania bud etowego w strukturze nakładów ogółem na B+R;
• ryzyko niewystarczaj cej absorpcji rodków UE na B+R;
• niedostatecznie rozwini te postawy proinnowacyjne w ród przedsi biorców;
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•
•

niski popyt na wyniki prac B+R w przedsi biorstwach;
ryzyko odpływu cz ci młodej kadry naukowej za granic .
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5. Cele „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku”
„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015” okre laj c wizj Polski w 2015 r., przedstawia
nasz kraj jako pa stwo o wysokim poziomie i jako ci ycia mieszka ców oraz silnej
i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Zgodnie z SRK,
Polska musi rozwija gospodark opart na wiedzy i szerokim wykorzystaniu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach, w tym usługach społecznych,
dost pnych dla ka dego obywatela. Pa stwo b dzie promowało rozwój kapitału
intelektualnego, zarówno w odniesieniu do osób, jak i organizacji. Polska gospodarka w roku
2015 musi by silna i konkurencyjna na arenie europejskiej i wiatowej, charakteryzowa si
wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, wysok innowacyjno ci , wydajnym
przemysłem, rozwini tymi usługami i zmodernizowanym sektorem rolnym. Niezb dne jest,
by nasz kraj wykorzystywał procesy globalizacji do transferu technologii i wzrostu
innowacyjno ci gospodarki, podniesienia jako ci kapitału ludzkiego i tworzenia nowych
miejsc pracy.
Urzeczywistnienie tak sformułowanej wizji wymaga wzmocnienia sektora nauki,
b d cego jednym z filarów gospodarki opartej na wiedzy. Post p naukowy i edukacyjna
funkcja nauki s nie do przecenienia w kontek cie budowania społecze stwa wiedzy
przygotowanego do
ycia w wiecie coraz bardziej nasyconym technologiami
informacyjnymi. Dlatego te niezwykle wa nym zadaniem polskiej nauki w najbli szych
latach b dzie intensywny udział w zmniejszaniu luki cywilizacyjnej pomi dzy Polsk
a krajami gospodarczo rozwini tymi oraz w poprawie jako ci ycia polskiego społecze stwa.
Rozwój nauki wymaga we współczesnym wiecie du ych nakładów finansowych.
Z uwagi na ograniczone mo liwo ci finansowania nauki z bud etu pa stwa niezb dne jest
szczególne wspieranie tych kierunków prac B+R i tych obszarów sektora B+R, które
przyczyniaj c si do wzrostu konkurencyjno ci i innowacyjno ci polskiej gospodarki,
podnios poziom bada naukowych w Polsce do standardów wyznaczonych przez wiod ce
o rodki w skali wiata. Zało enia te legły u podstaw opracowania niniejszego dokumentu
i wyznaczenia celów strategicznych rozwoju nauki w Polsce.
Celem nadrz dnym „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” jest wzrost
mi dzynarodowej konkurencyjno ci polskiej nauki, rozumianej jako zdolno
do
rozwi zywania problemów badawczych na poziomie uznawanym za wysoki przez
mi dzynarodowe rodowiska naukowe oraz zdolno do tworzenia rozwi za gotowych do
zastosowania w warunkach konkurencyjnej, mi dzynarodowej poda y innowacji społecznogospodarczych (w przedsi biorstwach, edukacji i administracji publicznej). Taki stan zostanie
osi gni ty jedynie pod warunkiem posiadania wysokiej jako ci kadr i bazy badawczej.
Wdra anie „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” b dzie wspierało wzrost
konkurencyjno ci polskiej nauki poprzez realizacj nast puj cych celów szczegółowych:
1) wzmocnienie współpracy nauki z gospodark ,
2) poprawa ilo ciowego i jako ciowego poziomu kadry naukowej,
3) poprawa efektywno ci instytucji sfery B+R – prowadz cych i finansuj cych badania,
4) rozwój infrastruktury naukowo-badawczej.
Realizacja powy szych celów b dzie odbywa
si
zgodnie z zasadami
zrównowa onego rozwoju kraju.
Nale y zauwa y , e taka konstrukcja celów zgodna jest z istniej cymi na wiecie
trendami dotycz cymi polityki naukowej i innowacyjnej. W krajach Unii Europejskiej
i OECD uwa a si , e decyduj cymi czynnikami wzrostu gospodarczego ka dego kraju s
m.in.:
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•
•
•
•

doskonalenie potencjału ludzkiego,
rozwój przedsi biorczo ci, wynikaj cy z umiej tnego wykorzystania innowacyjno ci
kreowanej przez nauk i technik ,
rozwój systemów informacyjnych i zarz dzania wiedz ,
rozwój instytucji po rednicz cych we współpracy nauki z gospodark .

Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej w znacznym stopniu wpłyn ło na kształt
polskiej polityki naukowej. W lutym 2005 r. Komisja Europejska wydała Komunikat na
wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia. Nowy pocz tek strategii lizbo skiej. Komisja zredefiniowała w nim
dotychczasowe cele i kierunki, proponuj c skoncentrowanie działa na dwóch celach:
zatrudnieniu i wzro cie gospodarczym, przy zachowaniu pełnej zgodno ci z celami
zrównowa onego rozwoju. Równolegle zaproponowała tak e Program Działa Strategii
Lizbo skiej, okre laj cy priorytety, które pomog Unii Europejskiej i pa stwom
członkowskim zwi ksza wydajno i tworzy wi cej lepszych miejsc pracy. Jednym z nich
jest wła nie „Wiedza i innowacyjno na rzecz wzrostu”, realizowany poprzez: zwi kszenie
i popraw inwestycji w B+R, wprowadzanie ułatwie dla innowacyjno ci, przyswajanie ICT,
zrównowa one korzystanie z zasobów oraz wsparcie dla utworzenia silnej europejskiej bazy
przemysłowej.
Realizacja tego priorytetu uzasadnia wybór celu szczegółowego, jakim jest
wzmocnienie współpracy nauki z gospodark . Przej cie do gospodarki opartej na wiedzy
w kraju o gospodarce opartej historycznie na rolnictwie, a pó niej na przemy le ci kim, jest
szczególnie trudne. W zwi zku z tym podstawowym elementem strategii pa stwa powinna
by promocja i unowocze nianie dziedzin stanowi cych no niki gospodarki opartej na
wiedzy. Ponadto niezwykle wa ne jest wspieranie przedsi biorstw w obszarach tradycyjnych,
ale wykorzystuj cych nowe technologie oraz ludzi zakładaj cych nowe firmy, a tak e
pracuj cych w małych i rednich przedsi biorstwach, posiadaj cych odpowiedni wiedz
i wiadomo potrzeby wykorzystania nowych technologii oraz metod zarz dzania wiedz .
Podstaw działa powinna by nauka na rzecz innowacyjno ci. Wymaga to skupienia
bud etowych rodków finansowych na realizacji strategicznych programów bada
naukowych i prac rozwojowych16, które powinny sko czy si komercjalizacj polskich
produktów. Z drugiej strony, pa stwo powinno wspiera i zach ca przedsi biorców do
inwestowania własnych rodków w B+R, podnosz c tym samym ich innowacyjno
(optymalna sytuacja to taka, w której 2/3 wszystkich inwestycji na nauk pochodzi spoza
ródeł bud etowych, głównie wła nie z przemysłu).
W zwi zku z konieczno ci zwi kszenia finansowania B+R przez bud et pa stwa
wraz z jednoczesnym podniesieniem udziału nakładów przedsi biorstw w finansowaniu
bada co najmniej do poziomu redniego w UE, te ostatnie powinny do 2015 r. wzrosn
prawie czterokrotnie, z obecnego poziomu ok. 0,15% PKB do poziomu ok. 0,6% PKB.
Nale y podkre li , e bior c pod uwag uwarunkowania wewn trzne i zewn trzne polskiej
gospodarki, taki wynik powinien by uznawany za sukces. Uwzgl dniaj c aktualn kondycj
polskich przedsi biorstw, tak istotne zwi kszenie nakładów pozabud etowych b dzie
wymagało znacz cego wzrostu zatrudnienia w przemy le zasobów kadrowych ze sfery B+R.
Zwi kszenie wpływu nauki na gospodark oznacza te , e około 2/3 wszystkich
rodków finansowych przeznaczanych na B+R powinno by kierowane na badania stosowane
i prace rozwojowe. Warunkiem zwi kszenia procentowego udziału rodków na ww. rodzaje
prac B+R jest zwi kszenie całkowitej kwoty na badania naukowe, tak, aby było mo liwe
zapewnienie trendu wzrostowego, cho z mniejsz dynamik , bud etu na badania poznawcze.
16

Programy te b d realizowane przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju.
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W tym kontek cie warto przypomnie , e jedn z podstawowych funkcji nauki jest
działalno poznawcza, co wi e si z jej funkcj edukacyjn , kulturotwórcz , cywilizacyjn
i informacyjn . Dlatego wła nie finansowanie bada podstawowych powinno by utrzymane
na poziomie zapewniaj cym rozwój nauki jako działalno ci poznawczej.
Nale y jednocze nie podkre li , e innowacyjno polskiej gospodarki i rozwój
sektora B+R zale y nie tylko od wspierania B+R przez pa stwo i sektor prywatny, ale tak e,
w jeszcze wi kszym stopniu, od zdolno ci do absorpcji innowacji wytworzonych przez
wiod ce o rodki badawczo-rozwojowe na wiecie.
Aby osi gn powy szy cel oraz podnie poziom bada naukowych w Polsce do
wyznaczonego przez wiod ce o rodki w skali wiata niezb dne jest posiadanie odpowiedniej
wielko ci i jako ci zasobów kadrowych – kreatywnych, przedsi biorczych naukowców.
Niezwykle istotn cech polskiego rodowiska naukowego powinno by tak e zachowywanie
wysokich standardów etycznych. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki w nauce jest gwarantem
najwy szej jako ci i rzetelno ci prowadzonych bada oraz warunkiem zdobycia uznania
w rodowisku mi dzynarodowym.
We wszystkich wysoko rozwini tych krajach badaczy obowi zuj te same normy
etyczne oraz dobre praktyki badawcze. Istniej równie systemy, które z jednej strony
zapobiegaj negatywnym zjawiskom w nauce, z drugiej okre laj procedury stosowane
w przypadku naruszenia zasad. Ich znajomo i przestrzeganie staje si jednym z kryteriów
przyznawania funduszy publicznych na prace badawcze. Jest ono tak e brane pod uwag przy
planowaniu przedsi wzi
mi dzynarodowych. Z tego wzgl du działaniom na rzecz
podniesienia jako ci bada naukowych czy zwi kszenia mi dzynarodowej mobilno ci
polskich naukowców musi towarzyszy tak e troska o zachowanie standardów etycznych
polskiej nauki. Jest ona wa nym elementem budowania pozytywnego wizerunku polskiej
nauki w wiecie.
Rozwój sfery B+R wymaga odpowiedniej infrastruktury badawczej. Nowoczesna
aparatura skupiaj ca wokół siebie badaczy z ró nych dziedzin i o rodków naukowych jest
istotnym warunkiem podniesienia poziomu bada naukowych w Polsce do poziomu
wyznaczonego przez wiod ce o rodki europejskie i wiatowe. St d te konieczne s
inwestycje w baz materialn nauki, które powinny zaowocowa zwi kszeniem liczby
projektów badawczych
prowadzonych na
najwy szym
poziomie,
rozwojem
wyspecjalizowanej kadry naukowej oraz konsolidacj
zespołów badawczych,
konkurencyjnych w rodowisku mi dzynarodowym. Nale y te zauwa y , e obecnie
prowadzenie bada naukowych na wiatowym poziomie wymaga tak e wykorzystania
zaawansowanych technologii informatycznych. Ro nie liczba zespołów naukowych, które
intensywnie ze sob współpracuj wykorzystuj c narz dzia informatyczne do gromadzenia
i wymiany wiedzy uzyskanej w skali globalnej. St d te na kolejny cel szczegółowy wybrano
rozwój infrastruktury naukowo-badawczej. Nale y podkre li , e wyniki osi gane dzi ki
nowej aparaturze nie tylko b d zaspokajały potrzeby społeczne i gospodarcze całego regionu
b d kraju, ale równie b d słu yły samej nauce.
Aby realizacja wy ej wskazanych celów przebiegała wła ciwie i dała oczekiwane
rezultaty, niezb dne jest te stworzenie efektywnego otoczenia instytucjonalnego
obsługuj cego finansowanie B+R ze ródeł bud etowych. Powinno ono by przejrzyste,
z jasno okre lonymi i wydzielonymi kompetencjami, tak, by z jednej strony tworzy spójn
polityk naukow , a z drugiej – skutecznie j wdra a .
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6. Instrumenty realizacji celów „Strategii rozwoju nauki w Polsce
do 2015 roku”
6.1. Zmiany w organizacji podmiotów prowadz cych badania naukowe
i prace rozwojowe
Rozproszenie potencjału badawczego oraz perspektywy napływu do Polski
znacz cych rodków zagranicznych (zwłaszcza z funduszy strukturalnych UE), których
efektywne wykorzystanie b dzie mo liwe tylko przez du e organizacje zajmuj ce si
prowadzeniem prac B+R, wymuszaj pilne zmiany w organizacji polskich jednostek
naukowych. Nowe wyzwania stwarza tak e zwi kszaj ca si konkurencja ze strony
zagranicznych o rodków naukowych i przedsi biorstw lokuj cych swoje centra badawczorozwojowe w Polsce oraz konieczno
zapewnienia zgodno ci bada finansowanych
ze rodków publicznych z polityk naukow pa stwa. W tej sytuacji podstawowe znaczenie
ma koncentracja potencjału pa stwowych podmiotów prowadz cych prace badawczorozwojowe.
W pierwszej kolejno ci niezb dne zmiany dotyczy b d jednostek badawczorozwojowych, które musz przej etap konsolidacji oraz komercjalizacji lub prywatyzacji
w przypadku tych, które nie prowadz działalno ci w obszarach istotnych dla aktualnej
polityki pa stwa. Zmiany powinny doprowadzi do stworzenia mniejszej liczby silnych JBR,
zdolnych do realizacji du ych i kompleksowych projektów B+R, których wyniki słu y b d
społecze stwu i gospodarce, a tak e do skutecznego konkurowania na arenie
mi dzynarodowej. Nale y podkre li , e zmiany dotycz ce JBR zostały ju rozpocz te i s
prowadzone pod nadzorem odpowiednich ministrów (m.in. ministrów wła ciwych do spraw
gospodarki, rolnictwa oraz zdrowia).
W stosunku do placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk zostan postawione te
same oczekiwania wzrostu efektywno ci bada , szczególnie tych wpływaj cych na rozwój
cywilizacyjny i gospodarczy kraju oraz wprowadzenia najlepszych praktyk w zakresie
zarz dzania instytutami naukowymi.
W odniesieniu do jednostek naukowych sektora szkolnictwa wy szego przewiduje si
skoncentrowanie nakładów na finansowaniu bada naukowych w mi dzyuczelnianych
centrach interdyscyplinarnych (zmiany organizacyjne dotycz ce szkół wy szych s
przedmiotem odr bnego dokumentu strategicznego).
Nast pnym krokiem (zwłaszcza po restrukturyzacji JBR) b dzie utworzenie
pa stwowych instytutów naukowych (PIN). Pa stwowy instytut naukowy b dzie pa stwow
osob prawn , powołan do prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych
w strategicznym dla pa stwa obszarze badawczym albo w strategicznym obszarze ycia
społecznego lub gospodarczego. Instytut b dzie tworzony – co do zasady – na bazie
istniej cych jednostek naukowych (jednostek badawczo-rozwojowych i/lub placówek PAN).
Jednostki naukowe posiadaj ce osobowo prawn przed wej ciem w skład PIN, strac j na
rzecz pa stwowego instytutu naukowego.
Pa stwowe instytuty naukowe tworzone b d po spełnieniu nast puj cych przesłanek:
• obszar bada naukowych, w którym ma działa PIN ma strategiczne znaczenie
z punktu widzenia interesu pa stwa polskiego,
• badania naukowe w tym obszarze wymagaj długookresowego planowania oraz
znacznych zasobów (finansowych, ludzkich, rzeczowych),
• do prowadzenia bada w obszarze strategicznym konieczna jest specjalistyczna
infrastruktura, któr samodzielnie nie dysponuje adna jednostka naukowa.
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Podstaw oceny stopnia efektywno ci poszczególnych jednostek naukowych, a przez
to punktem wyj cia dla decyzji o dalszych ich losach, b d wyniki ich oceny parametrycznej.
Jest ona przeprowadzana raz na cztery lata, a baz do analizy s udokumentowane wyniki
bada naukowych i prac rozwojowych, uzyskane przez jednostki w poprzednich czterech
latach. Ocena parametryczna jest dokonywana przy uwzgl dnieniu w szczególno ci:
najwa niejszych publikacji i monografii, opatentowanych wynalazków i praw ochronnych na
wzory u ytkowe oraz praktycznego wykorzystania poza jednostk wyników prac B+R
prowadzonych w jednostce. Aby wyniki oceny jak najlepiej oddawały rzeczywisty obraz
jednostki, konieczna jest tak e pewna zmiana jej zasad. Najwa niejsze zmiany w zakresie
oceny parametrycznej b d dotyczy :
• nadania wi kszego znaczenia aktywno ci jednostki naukowej na rynku komercyjnym;
• silnego uzale nienia wielko ci dofinansowania od realizowania zada zgodnych
z polityk naukow pa stwa oraz od dorobku naukowego i przyznanego miejsca
w rankingu;
• wł czenia w wi kszym stopniu do procesu oceny parametrycznej przedstawicieli
gospodarki, instytucji finansowych oraz ekspertów zagranicznych.

6.2. Priorytety tematyczne w rozwoju nauki i technologii w Polsce
do 2015 r.
W sytuacji, kiedy rodki z bud etu pa stwa przeznaczone na nauk s ograniczone,
nie jest zasadne finansowanie wszystkich rodzajów bada w równym stopniu. Uzasadnione
jest natomiast przeznaczanie znacz cego strumienia finansowania na takie dziedziny
i dyscypliny naukowe, które b d wspierały szybki rozwój kraju zarówno w sferze
gospodarczej, jak i cywilizacyjnej. Pierwsze stwo zostanie zatem nadane tym zadaniom,
które zapewni realizacj nast puj cych celów:
• wspieranie programów bada
multidyscyplinarnych i transdyscyplinarnych,
ukierunkowanych na cele o strategicznym znaczeniu dla zrównowa onego rozwoju
Polski,
• zwi kszanie innowacyjno ci i wzrostu konkurencyjno ci polskiej gospodarki,
• wspieranie dziedzin nauki, w których Polska posiada siln pozycj mi dzynarodow ,
• wzmocnienie edukacyjnych efektów bada .
Ponadto, wybór priorytetowych dziedzin bada powinien by czytelny dla wszystkich
zainteresowanych stron, w tym całej społeczno ci naukowej. Celem wskazania priorytetów
jest zach cenie badaczy do podj cia bada w pewnych dziedzinach, a nie ograniczenie
finansowania do społeczno ci uczonych aktualnie prowadz cych badania w tych dziedzinach.
Nale y tak e zastrzec, e wskazanie pól priorytetowych nie mo e wyeliminowa konkurencji
o rodki ani zamkn drogi do rodków finansowych dla zespołów badawczych działaj cych
w dziedzinach, które nie figuruj na li cie priorytetów.
Na podstawie dost pnych opracowa i analiz proponuje si nast puj ce priorytetowe
grupy tematyczne, w uj ciu pokazuj cym obszary zastosowa oraz dziedziny nauki, które
maj by motorem rozwoju w tych obszarach (w latach 2007-2015):
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Obszary
zastosowa

Dziedziny
nauki

Zdrowie
Energia
Produkcja materialna
Innowacyjne usługi
Społecze stwo

Biotechnologie

Nanotechnologie

+++
++
++

++
+++
+++

Technologie
informacyjne
+
+
+
+++
+++

Wykorzystanie foresightu
Przewidywanie i wyznaczanie kierunków rozwoju i post pu technologicznego jest
procesem zło onym, długotrwałym i ci głym oraz wymaga zastosowania
wyspecjalizowanych instrumentów. Jednym z nich jest foresight – nowoczesne narz dzie,
pomagaj ce w profesjonalny sposób wskaza kierunki po danych inwestycji i przedsi wzi
w sferze B+R.
Narodowy Program Foresight – Polska 2020 został rozpocz ty w marcu 2007 r.
Obejmuje on nast puj ce pola badawcze: „Zrównowa ony rozwój Polski”, „Technologie
informacyjne i telekomunikacyjne” oraz „Bezpiecze stwo”.
Rezultatem Narodowego Programu Foresight w Polsce powinno by ukierunkowanie
rozwoju bada i technologii na dziedziny gwarantuj ce dynamiczny rozwój gospodarczy
w perspektywie rednio i długookresowej oraz racjonalizacja nakładów ze rodków
publicznych. Jego wyniki posłu do weryfikacji wskazanych wy ej kierunków rozwoju
nauki i technologii. Ponadto, efektem Programu powinno by stworzenie j zyka debaty
społecznej oraz kultury budowania wizji my lenia o przyszło ci, prowadz ce do lepszej
koordynacji wspólnych działa na rzecz rozwoju gospodarki i poprawy jako ci ycia
w Polsce.

6.3. Zmiany systemowe i organizacyjne w systemie finansowania nauki
W celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki naukowej pa stwa niezb dne jest
stałe doskonalenie systemu finansowania nauki ze rodków publicznych. Etapem reformy
systemu była ustawa z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, która
wprowadziła centralizacj polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pa stwa.
Ustawa wzmocniła pozycj ministra wła ciwego do spraw nauki, który, przy wsparciu Rady
Nauki (powołanej w miejsce Komitetu Bada Naukowych), odpowiada za polityk naukow ,
naukowo-techniczn i innowacyjn (t ostatni – wspólnie z ministrem wła ciwym do spraw
gospodarki) oraz podejmuje decyzje w sprawie rozdziału rodków finansowych na nauk .
Od 2006 roku Rz d rozpocz ł kolejny etap reformy systemu bada naukowych i prac
rozwojowych w Polsce, zakładaj cy rozdzielenie funkcji kreowania i wdra ania polityki
naukowej, które obecnie s scentralizowane w Ministerstwie.
W pierwszej kolejno ci powołane zostało Narodowe Centrum Bada i Rozwoju
(NCBR), które jest pa stwow osob prawn , wdra aj c polityk naukow i innowacyjn ,
poprzez realizacj strategicznych dla interesów pa stwa programów badawczych i prac
rozwojowych, okre lanych przez ministra wła ciwego do spraw nauki. Ponadto, do zada
Centrum nale y:
• wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników bada naukowych i prac
rozwojowych do gospodarki,
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•

wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególno ci udziału młodych naukowców
w realizacji programów badawczych,
• realizacja mi dzynarodowych programów mobilno ci naukowców,
• realizacja innych zada zlecanych przez Ministra.
W kolejnej fazie przewiduje si powołanie Agencji Bada Poznawczych, która
zajmowa si b dzie finansowaniem bada podstawowych. Inicjatorami tematyki bada b d
sami naukowcy, za w decydowaniu o przeznaczeniu rodków na konkretny projekt
badawczy Agencja b dzie korzysta z opinii reprezentantów rodowiska naukowego.
Utworzenie obydwu wy ej wskazanych agencji wykonawczych przyczyni si równie
do odbiurokratyzowania i odpolitycznienia procesu dystrybucji publicznych rodków na prace
B+R. Kompetencja do decydowania o przekazywaniu rodków poszczególnym jednostkom
naukowym i na poszczególne projekty zostanie przesuni ta z poziomu ministerialnego na
poziom agencji wykonawczych nadzorowanych przez ministra wła ciwego do spraw nauki.
W zreformowanym systemie Minister w prowadzeniu polityki naukowej wspierany
b dzie przez Krajow Rad Nauki. B dzie ona ciałem opiniodawczo-doradczym Ministra,
zło onym z przedstawicieli rodowisk naukowych, gospodarki, organizacji społecznych oraz
administracji rz dowej i samorz dowej.
Obecnie w polskim systemie nauki widoczny jest równie brak organu
koordynuj cego działania poszczególnych ministrów (w szczególno ci tych najbardziej
zaanga owanych w sprawy nauki i innowacyjno ci, tj. wła ciwych do spraw nauki,
gospodarki, zdrowia, rolnictwa), który pełniłby funkcje koordynacyjne w realizacji polityk:
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Takim organem powinna by działaj ca przy
Prezesie Rady Ministrów rada do spraw nauki i innowacyjno ci, której zadaniem byłoby
wypracowywanie strategicznych kierunków rozwoju opartego na wzro cie innowacyjno ci
oraz wspomaganie Rz du w ocenie rezultatów dotychczasowych działa . Jednocze nie rol
rady powinna by budowa wspólnego frontu działa wspieraj cych innowacyjno ,
podejmowanych przez stron rz dow , przedsi biorców, rodowisko naukowe i organizacje
pozarz dowe.
Komplementarne do powy szych zmian w infrastrukturze instytucjonalnej systemu
B+R w Polsce b d zmiany w strumieniach finansowania prac badawczo-rozwojowych
z bud etu pa stwa. Przede wszystkim ograniczona zostanie skala przyznawania dotacji
podmiotowej, za wolne rodki z tej puli b d kierowane na wsparcie bada , których wyniki
b d przydatne przedsi biorcom. Wzro nie znacz co waga rodków przyznawanych w trybie
konkursowym, za forma tych dotacji b dzie bardzo elastyczna. Planowane jest znaczne
uproszczenie dotychczasowego systemu strumieni finansowych, zmniejszy si liczba ich
rodzajów i b d one rozró niane głównie poprzez cel projektu. Wreszcie trzeci , główn obok
powy szych form finansowania prac B+R w Polsce, b dzie wspominana wy ej realizacja
strategicznych programów badawczych. Zarysowany wy ej system pozwoli uzyska
kompromis mi dzy niezb dn dla naukowców autonomi bada oraz potrzebami
gospodarczymi pa stwa, okre lanymi przez priorytety i programy badawcze. Nale y bowiem
podkre li , e istnieje ró nica pomi dzy motywami i priorytetami badaczy (uprawianie bada
jako sposób samorealizacji) a motywami i priorytetami organizacji, które ich zatrudniaj oraz
pa stwa, które finansuje badania (utylitaryzm społeczny i ekonomiczny).
Powy sze zmiany znajd wyraz głównie w ustawie o organizacji i finansowaniu bada
naukowych i prac rozwojowych.

6.4. Zwi kszenie nakładów na działalno

B+R

Jednym z najwa niejszych elementów Strategii Lizbo skiej jest zwi kszenie
nakładów na nauk do 3% PKB w 2010 r. Wi kszo ci krajów Unii Europejskiej nie uda si
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zrealizowa tak ambitnie postawionego celu. Do krajów tych nale y równie Polska. Rada
Ministrów 17 kwietnia 2007 r. przyj ła realistyczne prognozy wzrostu wydatków na B+R
w Polsce. Podstawowe zało enia oraz wska niki w tym zakresie przedstawione s w
poni szej tabeli.
Tabela 1. Warto wska nika GERD i jego składowe (w mln zł) oraz ich udział w PKB
– w latach 2007-2015 (prognoza)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GERD

6960,4

9794,9

11232,5

12932,6

14875,1

17042,7

19351,6

22301,3

25929,5

Nakłady sektora
przedsi biorstw
na B+R (BERD)

2027,9

3317,0

3987,1

4817,4

5822,9

7021,4

8410,0

10290,0

12708,3

Nakłady z
bud etu pa stwa

3849,5

4396,3

4970,1

5618,8

6350,7

7175,4

8101,8

9153,4

10342,7

Nakłady
z Funduszy
Strukturalnych UE

591,8

1539,2

1676,4

1835,0

1970,9

2038,9

1948,3

1948,3

1948,3

Udział BERD w
GERD

29,13%

33,86%

35,50%

37,25%

39,15%

41,20%

43,46%

46,14%

49,01%

Udział Funduszy
Strukturalnych
UE w GERD

8,50%

15,71%

14,92%

14,19%

13,25%

11,96%

10,07%

8,74%

7,51%

Udział GERD w
PKB

0,62%

0,81%

0,86%

0,92%

0,98%

1,04%

1,09%

1,17%

1,26%

ródło: Opracowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Podstawowe znaczenie dla zwi kszenia nakładów na B+R w latach 2007-2015 b d
miały rodki bud etowe (z cz ci 28 bud etu pa stwa), które wzrosn ponad 2,5-krotnie w
stosunku do wysoko ci bud etu nauki w 2007 r. Przy szacunkach zało ono coroczny wzrost
rodków na nauk w bud ecie pa stwa o 10,34% w warto ciach realnych w okresie 20072015.
Istotne dla pobudzania prywatnych nakładów na B+R (tzw. efekt d wigni) jest te
zało enie, e udział wydatków na prace B+R prowadzone przez przedsi biorców w cało ci
wydatków bud etowych na nauk b dzie zwi kszany corocznie o 20%.
Drugim wa nym ródłem wzrostu nakładów na B+R b d fundusze strukturalne UE
(wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”,
Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego „Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013”), które tak e powinny znacz co stymulowa przedsi biorców do
przeznaczania swoich zasobów na prace B+R.
Na wykresie wskazano najwa niejsze składowe tak okre lonego wska nika nakładów
ogółem na badania i rozwój17.

17
Oprócz wy ej wskazanych składowych, do GERD wlicza si tak e wpływy ze rodków zagranicznych innych
ni fundusze strukturalne, takie jak np. Programy Ramowe UE, rodki własne placówek naukowych oraz inne
wpływy.
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Wykres 1. Wzrost podstawowych składników GERD w latach 2007-2015
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Nale y podkre li , e zwi kszenie finansowania B+R ze rodków publicznych ma
kluczowe znaczenie dla przyci gania rodków pozabud etowych. Z analiz finansowania B+R
w krajach o rozwini tej gospodarce opartej na wiedzy, takich jak np. Stany Zjednoczone,
Japonia, Francja czy Niemcy wynika, e poziom finansowania bud etowego przekłada si na
poziom finansowania ze ródeł pozabud etowych. Aktualne dane OECD dotycz ce wielko ci
i ródeł finansowania B+R w ró nych krajach wskazuj , e zale no taka mo e by
zobrazowana przez liniow zale no progow . Próg ten wynosi od 0,4 do 0,6% PKB
finansowania bud etowego B+R18. Powy ej jego poziomu wzrost bud etowego finansowania
B+R powoduje rednio trzy- i czterokrotnie szybszy wzrost finansowania pozabud etowego,
a wraz z tym wymierne skutki gospodarcze. Natomiast poni ej progu rodowisko nauki
przeznacza przyznane rodki finansowe przede wszystkim na swe niezb dne do przetrwania
potrzeby, takie jak np. podtrzymanie bada podstawowych.
6.4.1 Instrumenty zwi kszaj ce nakłady przedsi biorstw na B+R
Najwa niejszymi
kategoriami
instrumentów
ekonomiczno-finansowych,
zach caj cych przedsi biorców do inwestowania w przedsi wzi cia B+R, s zach ty zawarte
w systemie podatkowym, preferencyjne kredyty oraz bezpo rednie przysporzenia finansowe.
Instrumenty podatkowe pozwalaj samym przedsi biorstwom oceni , jakie działania
innowacyjne daj najwi ksze szanse na odniesienie sukcesu gospodarczego, natomiast system
pieni nego wsparcia finansowego koncentruje si na priorytetach okre lanych przez władze
publiczne.
Obecnie w Polsce stosowany jest przede wszystkim instrument bezpo redniego
przysporzenia finansowego w formie dotacji przyznawanych przez ministra wła ciwego do
spraw nauki, cho od 2006 r. przedsi biorcy mog korzysta tak e z szeregu instrumentów
wynikaj cych z ustawy z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci
innowacyjnej. Do najwa niejszych z nich nale y mo liwo
uzyskania kredytu
technologicznego, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji polegaj cej na zastosowaniu
18

Nale y jednak podkre li , e wspomniana zale no progowa w warunkach ró nych gospodarek krajowych
mo e mie ró n sił i zale y od istnienia odpowiednich struktur i powi za w sferach gospodarki i nauki.
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nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej oraz uruchomieniu produkcji nowych
wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych w oparciu o t technologi .
Przedsi biorca, który udokumentuje sprzeda towarów i usług powstałych w wyniku
inwestycji ma mo liwo ubiegania si o umorzenie do 50% warto ci kredytu.
Innym instrumentem zach caj cym przedsi biorców do inwestowania w B+R jest
mo liwo uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego (CBR), którego posiadanie
daje szereg zwolnie podatkowych, ale przede wszystkim umo liwia tworzenie funduszu
innowacyjno ci z comiesi cznego odpisu, wynosz cego nie wi cej ni 20% przychodu
uzyskanego w danym miesi cu. rodki funduszu CBR przeznacza b dzie na pokrywanie
kosztów prowadzenia bada i prac rozwojowych.
Ustawa wprowadziła tak e szereg korzystnych zmian w prawie podatkowym. Zgodnie
z nimi, przedsi biorca mo e odliczy od podstawy opodatkowania nawet do 50% ceny
zakupu nowej technologii od jednostek naukowych polskich lub zagranicznych. Ponadto
ustawa umo liwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na prace
rozwojowe, niezale nie od wyniku, jakim si zako czyły. Znacz c zmian jest tak e
wprowadzenie 22% stawki podatku VAT na usługi naukowo-badawcze, co ułatwi powinno
współprac podmiotów sprzedaj cych usługi badawczo-rozwojowe z innymi podmiotami
gospodarczymi. W wyniku tej zmiany podmioty prowadz ce badania z przeznaczeniem ich
wyników na sprzeda mog odliczy podatek VAT płacony przy zakupie materiałów i usług,
przez co zmniejszaj si koszty ich działalno ci.
Rozwi zania wynikaj ce z ustawy o niektórych formach wspierania działalno ci
innowacyjnej powinny skutecznie przyczyni si do zmniejszenia dystansu, jaki dzieli polsk
gospodark
od gospodarek krajów wysokorozwini tych i zapewni
polskim
przedsi biorstwom lepsz pozycj konkurencyjn na rynku krajowym i mi dzynarodowym.
Jednak e powinny by one rozwijane, a tak e skutecznie promowane. Polska powinna
bowiem stworzy warunki do inwestycji w B+R nie gorsze ni inne kraje członkowskie UE
b d ce na porównywalnym etapie rozwoju gospodarczego.
Nale y jednocze nie doskonali system bezpo redniego wsparcia bud etowego B+R
dla przedsi biorców inwestuj cych w badania i rozwój, szczególnie w sektorze M P.
Pozwoli to na stymulowanie przedsi biorców do podejmowania działalno ci badawczorozwojowej, zgodnie z rozwi zaniami przyj tym w wi kszo ci krajów UE oraz OECD.
Przykładem przedsi wzi cia dedykowanego szczególnie bezpo redniemu wsparciu bada
w przedsi biorstwach jest realizowana przez MNiSW „Inicjatywa technologiczna”.
Innym zagadnieniem, zwi zanym z instrumentami ekonomiczno-finansowymi
wspieraj cymi udział przedsi biorstw w finansowaniu B+R, jest problematyka ograniczonego
w polskich warunkach zasi gu oddziaływania rynku kapitałowego. Utrudnienia dla MSP
w zakresie dost pu do Giełdy Papierów Warto ciowych powoduj , e istnieje
niewykorzystany potencjał inwestycji w B+R ze strony inwestorów giełdowych. Ułatwienia
w tym zakresie pomogłyby znale dodatkowe ródła finansowania B+R. Za inicjatyw id c
we wła ciwym kierunku nale y w tym kontek cie uzna propozycj Giełdy Papierów
Warto ciowych w Warszawie odno nie wprowadzenia Alternatywnego Systemu Obrotu,
dzi ki któremu młode spółki o wysokim potencjale wzrostu działaj ce w obszarze wysokich
technologii b d miały zdecydowanie wi ksz szans ni obecnie na pozyskanie kapitału
potrzebnego do rozwoju.
Nale y podkre li , i zmiany proponowane w ramach reformy finansów publicznych
powinny uwzgl dnia konieczno stworzenia bod ców do zwi kszania inwestycji w badania
naukowe ze ródeł pozabud etowych i ułatwi transfer technologii (ustawa o jednostkach
badawczo-rozwojowych i Prawo o szkolnictwie wy szym). Stanowiłoby to jednoznaczny
wyraz ukierunkowania polityki polskiego Rz du na wzrost innowacyjno ci
i konkurencyjno ci gospodarki.
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Do instrumentów zwi kszaj cych zaanga owanie przedsi biorców w prowadzenie
prac B+R nale e tak e powinno partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), którego wa n
cech jest rozło enie ryzyka inwestowania. PPP w przypadku finansowania B+R polega na
współpracy władz publicznych z podmiotami prywatnymi (instytucjami finansowymi
– bankami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami wysokiego ryzyka), w ramach której
instytucja finansowa jest odpowiedzialna za kwestie operacyjne zwi zane z wdro eniem
projektu B+R i jego skomercjalizowaniem oraz ponosi zwi zane z tym ryzyko, natomiast
władza publiczna interweniuje poprzez redukowanie wspomnianego ryzyka lub poprzez
zwi kszanie stopy zwrotu z zainwestowanego przez instytucj finansow kapitału.
Interwencja taka wi e si z zagwarantowaniem władzy publicznej mo liwo ci wpływania na
kierunki lokowania rodków, mi dzy innymi, co do:
• sektorów, w których lokowane s inwestycje,
• stadium procesu komercjalizacji projektu B+R, w którym inwestycja powinna mie
miejsce,
• kryteriów wyboru projektów, w których instytucja finansowa ulokuje rodki,
• minimalnej lub maksymalnej warto ci inwestycji albo całego projektu.
Przykładem zarysowanego wy ej
partnerstwa
publiczno-prywatnego s
przedsi wzi cia, których celem jest podział ryzyka towarzysz cego działalno ci funduszy
venture capital. Udział strony rz dowej (lub generalnie publicznej) prowadzi do złagodzenia
ci cego na funduszu ryzyka, zwi zanego z inwestycjami w nowo powstaj ce MSP
w sektorze nowych technologii. Udział funduszu inwestycyjnego zapewnia za wiedz
fachow w zakresie zarz dzania i zagadnie handlowych zwi zanych z inwestycjami.
Na potrzeby rozwoju polskiej gospodarki i polskiego systemu B+R konieczne jest
rozwijanie interwencji Rz du w ramach PPP. Ponadto nale y zintensyfikowa działalno
Krajowego Funduszu Kapitałowego do zwi kszania prywatnych inwestycji venture capital
i private equity w wysoko innowacyjne przedsi wzi cia oparte na wynikach prac B+R.
Niezb dne jest tak e wykorzystanie dla finansowania działalno ci B+R instrumentów
oferowanych przez europejskie instytucje finansowe (Europejski Bank Inwestycyjny,
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm
Finansowy). Ponadto konieczne jest zdecydowanie szersze wykorzystywanie innowacyjnych
zamówie publicznych na nowe rozwi zania techniczne i organizacyjne (public
procurement).

6.5. Rozwój bazy badawczej sektora B+R – kadra i infrastruktura
Intensywno i jako działalno ci naukowej i badawczej zale y bezpo rednio od
poziomu przygotowania kadry naukowej i dost pno ci oraz jako ci infrastruktury badawczej.
W tym kontek cie niezb dne jest wprowadzenie w Polsce takich instrumentów, które
wzmocni zasób kadrowy nauki. Nale y w tym celu zach ca młodzie do wybierania kariery
naukowej. Jednym z instrumentów ułatwiaj cych ich wej cie na drog takiej kariery powinny
by nowe zasady zatrudniania pracowników naukowych, oparte w wi kszym stopniu na
otwartych konkursach o wła ciwym poziomie przejrzysto ci oraz z procedur odwoławcz .
Priorytetem horyzontalnym w działaniach MNiSW b dzie wspieranie rozwoju kariery
naukowców poprzez stwarzanie im atrakcyjnych warunków do prowadzenia bada .
Nale y tak e wzmocni formy i sposoby tworzenia wspólnej platformy kadrowej dla
nauki, która umo liwi bardziej racjonalne wykorzystanie wiedzy i zdolno ci zatrudnionych
pracowników naukowych. Niezb dne jest stworzenie efektywnych mechanizmów przepływu
kadr oraz warunków prawnych zach caj cych do mobilno ci mi dzy pionami publicznego
sektora B+R oraz z tego sektora do przemysłu (mobilno mi dzysektorowa). Nale y
podkre li , i polityka swobodnego przepływu kadr naukowych oraz ujednolicania rozwi za
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prawnych w zakresie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i emerytalnego oraz praw
pracowniczych pracowników naukowych jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W tym
kontek cie nale y te podkre li konieczno wspierania karier naukowych kobiet, których
zatrudnienie w sferze B+R nale y znacz co w Polsce poprawi .
Cz
z ww. kierunków działa znajdzie swoje odzwierciedlenie w Programie
Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” oraz Programie Operacyjnym „Kapitał Ludzki”.
Jednym z istotnych elementów polityki wzmacniania polskiej kadry badawczej jest
szerokie rozpowszechnienie standardów etyki w nauce. Konieczne jest upowszechnienie
dobrych praktyk bada naukowych oraz procedur rozpatrywania spraw zwi zanych
z naruszeniem tych zasad. Zadaniem Ministerstwa b dzie nadanie niezb dnej dynamiki
procesowi tworzenia procedur w jednostkach naukowych. Proces ten powinno ułatwi
utworzenie organu monitoruj cego praktyczn realizacj ww. zasad, który pełniłby
jednocze nie funkcje odwoławcze i referencyjne.
Rozwój bada naukowych w Polsce wymaga unowocze nienia i rozszerzenia
infrastruktury naukowo-badawczej. Konieczne s w tym zakresie:
a) bezpo rednie inwestycje oraz
b) działania konsoliduj ce rozproszon infrastruktur , a tak e
c) zwi kszaj ce jej efektywne wykorzystanie.
Niezale nie od nowych inwestycji, nale y rozwija i odnawia na bie co posiadane
zasoby.
Aby inwestycje w infrastruktur były efektywne, niezb dne jest opracowanie
długoterminowej strategii rozwoju polskiej infrastruktury badawczej, która powinna tak e
uwzgl dnia plany rozwoju infrastruktury europejskiej.
Istotnym elementem strategii rozwoju infrastruktury badawczej b dzie przygotowana
przez MNiSW lista du ych projektów infrastruktury badawczej do 2. osi priorytetowej PO IG.
Lista ta obejmuje szereg du ych urz dze badawczych, o kwocie realizacji przekraczaj cej
100 mln zł. Urz dzenia te pozwol rodowisku polskiemu nie tylko prowadzi badania na
aparaturze spełniaj cej najwy sze wymagania wiatowe, ale tak e uzyska nowe
do wiadczenia w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz utrzymania du ych
urz dze badawczych. Szereg zada planowanych do realizacji uczyni polskie o rodki
badawcze wiod cymi w skali wiata. Przedsi wzi cia, które znalazły si na li cie maj szans
uzyska dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto w
ramach tej e osi priorytetowej mo liwe b dzie wsparcie innych projektów
infrastrukturalnych, które b d kwalifikowane do dofinansowania w procedurach
konkursowych. Nale y zauwa y , e wa nym kryterium wyboru projektów do
dofinansowania w ramach Programu b dzie ich ukierunkowanie na współprac
z przedsi biorcami.
Z kolei odnawianie istniej cej infrastruktury powinno by fundowane ze rodków
bud etowych. W tym zakresie priorytetem nale y obj projekty integruj ce rodowisko
naukowe poprzez inwestycje podejmowane wspólnie przez kilka jednostek naukowych, sieci
lub konsorcja naukowe.
Niezb dnym
uzupełnieniem
aparatury
naukowo-badawczej
dedykowanej
poszczególnym dziedzinom s inwestycje „horyzontalne”, w tym w infrastruktur
informatyczn nauki, która b dzie rozwijana zgodnie z celami zapisanymi w „Programie
rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007 – 2013”.

6.6. Wsparcie transferu wiedzy do gospodarki
Realizacja strategii wzrostu roli nauki w rozwoju gospodarczym i społecznym kraju
zakłada zacie nienie współpracy sektora nauki z gospodark . Odbywa si to b dzie dzi ki
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stosowaniu instrumentów motywuj cych przedsi biorców do podejmowania działa na rzecz
wzrostu konkurencyjno ci, np. poprzez wdra anie wyników bada naukowych, oraz
zach caj cych naukowców do podejmowania prac badawczych i rozwojowych zgodnie
z potrzebami przedsi biorców. Wa nym instrumentem b dzie sukcesywne zwi kszanie puli
rodków bud etowych przeznaczonych na prowadzenie prac B+R w przedsi biorstwach (zob.
pkt 6.4).
Zastosowanie powinny znale zarówno instrumenty „mi kkie” – promocyjne, jak
i bezpo rednie dofinansowanie okre lonych form współpracy naukowej, dodatkowo
premiowanej. Wiele z tego typu działa zostanie zrealizowanych za pomoc Programu
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Uzupełnieniem działa
bezpo rednio
skierowanych do przedsi biorców b dzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia
biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych,
inkubatorów technologicznych, centrów zaawansowanych technologii).
Komplementarne działania wobec tych z PO IG, 16 Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz PO Rozwój Polski Wschodniej, finansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, b d zawarte w Programie Operacyjnym „Kapitał Ludzki 20072013” (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego). Działania te, to wła nie
działania promocyjne oraz wzmacniaj ce kompetencje zarówno przedsi biorców, jak
i naukowców w zakresie prowadzenia wspólnych przedsi wzi
na rzecz zwi kszania
innowacyjno ci gospodarki. Dotyczy one b d m.in. kwestii praw własno ci przemysłowej
oraz umiej tno ci komercjalizacji wyników prac B+R.
Nowe działania w zakresie wspierania współpracy nauki z gospodark powinny by
nakierowane w wi kszym stopniu na rozwój zdolno ci instytucji transferu wiedzy
i technologii w zakresie oferowania mi kkich usług (biznesowych, doradczych,
szkoleniowych, coaching), ułatwiaj cych młodym firmom lub pomysłodawcom
innowacyjnych rozwi za komercjalizowanie wyników ich prac B+R.
Dodatkowo, dla zwi kszenia efektywno ci transferu wyników bada naukowych do
gospodarki po dane jest zorganizowanie w jednostkach naukowych profesjonalnej obsługi
prawnej, mened erskiej oraz w zakresie ochrony praw własno ci intelektualnej.

6.7. Współpraca z zagranic
Współpraca zagraniczna jest wa nym instrumentem słu cym podwy szaniu poziomu
prac B+R prowadzonych w polskich jednostkach naukowych i zwi kszaj cym
konkurencyjno polskiej nauki. Do głównych zada w zakresie współpracy naukowej
z zagranic nale :
• wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w mi dzynarodowych programach
badawczych, zwłaszcza w Programach Ramowych Unii Europejskiej,
• transfer nowoczesnych technologii oraz zaawansowanych technik badawczych do
polskiego przemysłu oraz sfery badawczej.
Podstawowym celem podejmowanych działa w zakresie współpracy naukowej
i naukowo-technicznej z zagranic jest zasilenie polskiego przemysłu w nowe rozwi zania
techniczne i technologiczne oraz polskiej sfery badawczo-rozwojowej w nowe metody
badawcze.
Szczególne miejsce we współpracy zagranicznej zajmuje integracja z Uni Europejsk
w dziedzinie bada i rozwoju technicznego, która została zapocz tkowana na długo przed
przyst pieniem Polski do UE. Polska powinna anga owa si w inicjatywy słu ce rozwojowi
Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem naszego kraju powinno by przyst powanie do
projektów ERA-NET i innych przedsi wzi grupuj cych zainteresowane strony w UE, przy
uwzgl dnianiu priorytetów krajowej polityki naukowej.
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Rozwijaniu współpracy w ramach Unii Europejskiej towarzyszy b dzie rozwój
stosunków bilateralnych z pa stwami o kluczowym znaczeniu dla Polski, jak USA i Japonia,
w celu wzmocnienia krajowego potencjału B+R.
Przy udzielaniu wsparcia dla mi dzynarodowej działalno ci naukowej nale y
preferowa projekty badawcze, które umo liwi przekazywanie bada i ich wyników mi dzy
o rodkami badawczymi. Wspierane b d takie formy współpracy mi dzynarodowej, które
polegaj na wspólnym prowadzeniu bada .

6.8. Promocja nauki
W Polsce konieczna jest zmiana społecznego odbioru nauki i przekonanie
społecze stwa, e badania naukowe prowadzone w kraju s głównym czynnikiem rozwoju
gospodarczego i post pu cywilizacyjnego.
Prowadzona przez resort nauki działalno słu ca upowszechnianiu i promocji nauki
jest skierowana do wybranych odbiorców (targi, konferencje, wystawy), a tak e szerszych
kr gów (festiwale nauki, pikniki naukowe). Działania te s społecznym wkładem rodowiska
naukowego.
Konieczne jest rozszerzanie kr gów odbiorców działa
promocyjnych,
z wykorzystaniem rodków masowego przekazu.
Realizacji tych celów słu y b d działania Ministra skupione wokół trzech głównych
kierunków:
• pomocy w rozwijaniu aktywno ci rodowisk naukowych;
• wypracowania nowej strategii promocji nauki w gospodarce;
• realizowanie działa promocyjnych, w oparciu o Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie i stowarzyszone przedsi wzi cia w innych miastach.
Rozwijanie promocji nauki, zarówno przez Ministerstwo, jak i rodowiska naukowe,
b dzie wymagało przeznaczenia na ten cel znacznie wi kszych rodków finansowych,
których ródłem b dzie bud et pa stwa, fundusze Unii Europejskiej (wydatkowane zwłaszcza
w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”) oraz przedsi biorstwa.

6.9. Ramy finansowe
W rozdziale 6.4 Zwi kszenie nakładów na działalno B+R. przedstawiono skrótowo
przewidywan wysoko i ródła nakładów na nauk w okresie do 2015 r. Z danych tam
zawartych wynika, e wi kszo
zamierze wskazanych w „Strategii…” zostanie
sfinansowana ze rodków bud etowych. W latach 2007-2015 planowany jest ich coroczny
i systematyczny wzrost o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego (w warto ciach
realnych).
Wa nym ródłem zasilenia bud etu nauki s fundusze strukturalne UE. Przewiduje
si , e w latach 2007-2015 na działania zwi zane z B+R w ramach Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia19 wydane zostanie blisko 3,9 mld euro. Ich udział w GERD
corocznie w omawianym okresie, w zale no ci od roku, powinien oscylowa w granicach
ok. 8% – 15%.
Zgodnie z aktualn polityk naukow i innowacyjn , istotnym ródłem finansowania
bada musz by rodki prywatne przedsi biorstw. W latach 2007-2015 powinien nast pi
znaczny wzrost udziału przemysłu w wydatkach ogółem na B+R. Nakłady przedsi biorstw
19

„Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007–2013”, zwane te Narodow Strategi Spójno ci
(zaakceptowane przez Rad Ministrów 29 listopada 2006 r.), to podstawowy dokument przygotowywany przez
ka dy kraj członkowski UE okre laj cy krajowe priorytety, na które b d przeznaczone unijne fundusze
w okresie programowania 2007 – 2013.
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powinny wzrosn dzi ki efektowi d wigni (wi kszo projektów realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, Regionalnych Programów
Operacyjnych, Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, a tak e projekty
finansowane z bud etu pa stwa b d wymagały od przedsi biorców sfinansowania wkładu
własnego, w wysoko ci rednio ok. 50% warto ci projektu). Ponadto, rodki przekazywane
firmom na B+R powinny stymulowa dodatkowe nakłady na prace badawczo-rozwojowe
z ich strony, gdy zwi kszone finansowanie B+R powoduje powstawanie nowych potrzeb
przedsi biorców. Wa nym czynnikiem stymuluj cym wydatki przedsi biorców na B+R
powinny by instrumenty wprowadzone ustaw o niektórych formach wspierania działalno ci
innowacyjnej oraz nowa ustawa o organizacji i finansowaniu bada naukowych i prac
rozwojowych. Według szacunków przedstawionych wy ej, nakłady przedsi biorców na B+R
w 2015 r. powinny wzrosn ponad sze ciokrotnie w stosunku do poziomu z roku 2007.
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7. Najwa niejsze rekomendacje
Post puj ca globalizacja oraz zwi kszaj ca si konkurencja mi dzynarodowa stawiaj
przed Polsk nauk i gospodark stale rosn ce wyzwania. Wymagaj one wypracowania
aktywnej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Działania zaproponowane
w „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku” umo liwi podniesienie intensywno ci
i jako ci bada naukowych w Polsce oraz na zwi kszenie gospodarczej i społecznej
u yteczno ci polskiej nauki.
Najwa niejsze działania, które nale y podj w ramach polityki naukowej kraju
powinny obejmowa :
• dla zwi kszenia efektywno ci publicznego finansowania nauki;
• zwi kszenie współpracy jednostek naukowych z przedsi biorstwami;
• zmiany systemowe, organizacyjne i prawne umo liwiaj ce efektywne realizowanie
polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, wspieraj ce wzrost
finansowania B+R ze ródeł pozabud etowych;
• rozwijanie współpracy mi dzynarodowej, w szczególno ci w ramach UE;
• promocj nauki i innowacyjno ci w społecze stwie.
Zwi kszenie efektywno ci wydatkowania rodków bud etowych na nauk wymaga
koncentracji rodków na programach o strategicznym znaczeniu dla Polski. Okre lenie tych
obszarów programowych wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych, w szczególno ci
ze rodowiskiem naukowym i gospodarczym. Okre laj c priorytetowe obszary badawcze,
nale y bra pod uwag kontekst mi dzynarodowy, w szczególno ci członkostwo Polski
w UE, tak, aby mo liwe stało si osi gni cie efektu synergii poprzez odpowiednie powi zanie
priorytetów nauki polskiej i nauki w UE. Nowoczesnym i sprawdzonym w praktyce
narz dziem, które ma pomóc w wypracowaniu kierunków rozwoju nauki polskiej jest
realizowany obecnie Narodowy Program Foresight.
Dla zwi kszenia efektywno ci bada niezb dne s tak e zmiany systemowe,
organizacyjne i prawne. Do zmian tych nale y przede wszystkim utworzenie Narodowego
Centrum Bada i Rozwoju i Agencji Bada Poznawczych oraz tworzenie pa stwowych
instytutów naukowych w strategicznych obszarach B+R. Ponadto, do koniecznych zmian
nale y zaliczy dokonanie restrukturyzacji i konsolidacji jednostek naukowych.
Wobec konieczno ci silniejszego powi zania nauki ze sfer innowacyjnego biznesu,
niezb dne jest systematyczne zwi kszanie finansowania B+R ze funduszy prywatnych oraz
pobudzanie inwestycji pozabud etowych, co wi e si ze zmianami w systemie podatkowym,
wspieraj cym przedsi biorstwa innowacyjne.
Udział w programach mi dzynarodowych, w szczególno ci w programach
badawczych UE oraz wykorzystanie unijnych instrumentów (m.in. Europejskie Platformy
Technologiczne, ERA–NET, centra doskonało ci) pozwoli uzyska polskim jednostkom
naukowym i przedsi biorcom dost p do nowoczesnych technologii oraz umo liwi udział
w awangardowych przedsi wzi ciach badawczych. Niezb dne jest prowadzenie intensywnej
promocji nauki dla zwi kszania zainteresowania społecze stwa badaniami naukowymi oraz
u wiadomienia ogromnej cywilizacyjnej roli bada naukowych w rozwoju gospodarczym
i społecznym kraju. Wa nym priorytetem działa promocyjnych b dzie zach canie uczniów
i studentów do wybierania kariery naukowej.
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8. Harmonogram i wska niki realizacji
Tabela.2. Harmonogram wdra ania „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 r.”
L.P.

DZIAŁANIE

TERMIN

Akty prawne i dokumenty
Wej cie w ycie
– 1 lipca 2007 r.

1

Ustawa o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju

2

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki

3

Nowelizacja ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych

4

Ustawa o organizacji i finansowaniu bada naukowych (zast pi
ustaw o zasadach finansowania nauki)

5

Ustawa o pa stwowych instytutach naukowych

6

Ustawa o Agencji Bada Poznawczych

7

Przyj cie PO KL przez Rad Ministrów

Wej cie w ycie
– 1 lipca 2007 r.
Wej cie w ycie
– III kwartał 2007 r.
Wej cie w ycie
– I połowa 2008 r.
Wej cie w ycie
– I połowa 2008 r.
Wej cie w ycie
– I połowa 2008 r.
Wrzesie 2007 r.

8

Przyj cie PO IG przez Rad Ministrów

Pa dziernik 2007 r.

9

Ogłoszenie „Programu Rozwoju Infrastruktury Informatycznej
Nauki na lata 2007-2013”

Lipiec 2007 r.

Inne działania
1

Uruchomienie rodków PO KL

Pa dziernik 2007 r.

2

Uruchomienie rodków PO IG

Listopad 2007 r.

3

Powołanie Rady Nauki i Innowacyjno ci

III kwartał 2007 r.

4

Weryfikacja realizacji prognozy wzrostu nakładów na B+R

Kwiecie ka dego
roku (2007 – 2015)

5

Zako czenie Narodowego Programu Foresight Polska 2020
Ogłoszenie pierwszego konkursu na realizacj programu
strategicznego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju

6
7

Restrukturyzacja jednostek naukowych

Czerwiec 2008 r.
I połowa 2008 r.
Sukcesywnie do
2010 r.

Tabela 3. Wska niki realizacji „Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 r.”
Zakładana warto
Zakładana warto
Warto w roku
Wska nik
wska nika
wska nika
bazowym 2005
w 2013 r.
w 2015 r.
Nakłady ogółem na działalno
B+R jako % PKB
0,57
1,09
1,26
(GERD/PKB)
Nakłady sektora
przedsi biorstw na B+R jako %
PKB (BERD/PKB)

0,15

0,48

0,62
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Liczba patentów udzielonych
rezydentom polskim (na 1 mln
mieszka ców)
- przez UPRP
- przez EPO
Liczba zatrudnionych w
działalno ci B+R na 1000 osób
aktywnych zawodowo
Stopie zu ycia aparatury
naukowo-badawczej

27,65
0,26 (2002 r.)

62
5

65
5,3

4,4

6,0

6,6

78,5%

50%

46%

ródło danych dla roku bazowego: Nauka i technika w 2005 r., op. cit. oraz MNiSW.
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Wykaz skrótów
B+R
BERD
CBR
EPO
ERA
GERD
ICT
JBR
KBN
KE
MNiSW
MSP
OECD
PO IG
PO KL
PAN
PAP
PKB
PR
SRK
SWOT

badania i rozwój
nakłady sektora przedsi biorstw na B+R
centrum badawczo-rozwojowe
Europejski Urz d Patentowy
Europejska Przestrze Badawcza
krajowe nakłady ogółem na badania i rozwój
technologie informacyjne i komunikacyjne
jednostka badawczo-rozwojowa
Komitet Bada Naukowych
Komisja Europejska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego
małe i rednie przedsi biorstwa
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”
Program Operacyjny„Kapitał Ludzki 2007-2013”
Polska Akademia Nauk
Polska Agencja Prasowa
produkt krajowy brutto
Program Ramowy UE
„Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”
analiza uwzgl dniaj ca mocne i słabe strony oraz szanse i zagro enia (z ang.
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Opracował:
Departament Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego
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