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Transfer technologii a kapitał ludzki  
w dobie technoglobalizacji 

Streszczenie 

W dobie globalizacji istotnym atutem przesądzającym o stopniu rozwoju technologicznego go-
spodarki jest właściwe zagospodarowanie kapitału ludzkiego. Jednym z takich sposobów jest 
wypracowanie skutecznego mechanizmu generowania i przekazywania wiedzy, który można 
nazwać transferem technologii. Transfer technologii nie jest abstrakcyjnym obrotem myślą 
techniczną między bliżej nieokreślonymi nośnikami informacji. Materializuje się on w akcie ko-
munikowania się producenta wiedzy z jej użytkownikiem. Niniejsze opracowanie ma na celu 
przedstawienie pejzażu transferu technologii, tzn. zidentyfikowanie realizujących ten proces 
podmiotów i zachodzących między nimi relacji. Istotną kwestią jest próba znalezienia odpowiedzi 
na pytanie, czy partnerzy transferowi powinni działać samodzielnie, czy też skorzystać z usług 
wyspecjalizowanych pośredników. Decyzje takie determinują konkretne sposoby transmisji wie-
dzy, tzn. drogi przebiegu transferu technologii w przestrzeni i czasie, które można nazwać kanałami 
transferu. 

1. Wprowadzenie 

Istotną cechą współczesnych czasów są przemiany, które uwidaczniają się w różnych 

sferach aktywności człowieka. Turbulentne otoczenie powoduje rozluźnienie relacji 

wiążących człowieka na stałe z miejscem pracy, premiując mobilność, przedsiębior-

czość i reorientację na nowe metody przyswajania wiedzy, np. learning by doing. No-

we tysiąclecie zapoczątkowało erę swoistej „technoglobalizacji”1, w której sukces 

gospodarczy stanie się możliwy jedynie wtedy, gdy uczestnikom gry rynkowej biorą-

cym udział w wyścigu technologicznym uda się zidentyfikować i pozyskać dostępny 

kapitał ludzki. Kwestia skutecznego wykorzystania tego czynnika produkcji wiąże się 

z koniecznością właściwego rozpoznania mechanizmów przepływu wiedzy między 

sferą nauki, techniki i gospodarki, których zastosowanie w praktyce pozwoli przedsię-

                                                 
1 Wyrażeniem tym posłużono się po raz pierwszy na konferencji OECD w Tokio w 1990 roku. 

L. Soete, Die Herausforderung des „Techno-Globalismus”: Auf dem Weg zu neuen Spielregeln [w:] 

F. Meyer-Krahmer (red.), Innovationsökonomie und Technologiepolitik, Physica-Verlag, Heidelberg 1993, 

s. 174. 
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biorstwom osiągnąć przewagę konkurencyjną2. Punkty styczności, w których sfery te 

przenikają się i sprzężają ze sobą, to transfer technologii. 

2. Kapitał ludzki w procesie transferu technologii 

Uważa się, że problem transferu technologii stał się przedmiotem prac badawczych 

stosunkowo niedawno3. Zdaniem W. Krokera skupił on na sobie zainteresowanie wielu 

dyscyplin naukowych dopiero w epoce burzliwego rozwoju technologicznego4. Wśród 

znawców zagadnienia nie ma całkowitej zgodności co do zakresu pojęcia transferu 

technologii. Oprócz terminu „transfer technologii” spotyka się takie określenia, jak 

transfer techniki5, transfer wiedzy6, transfer nośników nowoczesności7 itp. W użyciu 

potocznym pojęcie transferu (transfero – łac. przenosić) oznacza przenoszenie i prze-

kazywanie środków materialnych, np. przeniesienie tytułu własności gruntu lub prze-

lew pieniędzy na konto bankowe8. W odróżnieniu od znaczenia potocznego transfer 

technologii należy rozumieć jako sposób przemieszczania i upowszechniania idei, 

pomysłów, rozwiązań oraz zasobów informacji umożliwiających prowadzenie z sukce-

sem działalności gospodarczej.  

W literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej istnieje wiele podejść przypisują-

cych transferowi technologii mniejszą lub większą autonomię. Wytycza się w różnora-

ki sposób zakres jego występowania, np. zdaniem M. van Geenhuizena i P. Nijkampa 

transfer technologii to zasilanie rynku technologiami9. Inną definicję prezentuje 

W. Nasierowski, poszerzający obszar występowania transferu technologii o metody 

wytwarzania, sprzedaży i użytkowania produktów10. Niektórzy znawcy przedmiotu idą 

jeszcze dalej, kojarząc transfer technologii również z takimi pojęciami, jak np. proces 

                                                 
2 W literaturze przedmiotu uważa się, iż głównym źródłem przewagi konkurencyjnej jest traktowanie 

wiedzy jako intelektualnego nośnika efektywności finansowej. J. Thompson, G. Alvy, A. Lees, Social 

Entrepreneurship – A New Look at The People and The Potential, „Management Decision” 2000, nr 5, 

s. 328–338; cyt. za M. Bratnicki, Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości [w:] R. Borowiecki, M. Ro-

manowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsię-

biorstw, Difin, Warszawa 2001, s. 41. 
3 Por. np. A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Białystok 2000, s. 14; 

P.T. Stoll, Technologietransfer. Internationalisierungs- und Nationalisierungstendenzen, Springer, Berlin 

1994, s. 2. 
4 Por. W. Kroker, Wege zur Verbreitung technologischer Kenntnisse zwischen England und Deutschland in 

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, tom 19, Berlin 1971. 
5 Por. np. A.H. Jasiński, op.cit., s. 26. 
6 Por. np. W. Nasierowski, Zarządzanie rozwojem techniki, Poltext, Warszawa 1997, s. 33. 
7 Por. np. W. Wiszniewski, Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, OiZvP „ORGMASZ”, 

Warszawa 1999, s. 15. 
8 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1983, s. 431. 
9 M. van Geenhuizen, P. Nijkamp, Technology transfer: How to Remove Obstaacles in Advancing Em-

ployment Growth [w:] A. Kukliński (red.), Production of knowledge and the dignity of science, EUROREG, 

Warszawa 1996, s. 81. 
10 W. Nasierowski, op.cit., s. 33. 
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dydaktyczny11, dynamo innowacyjne12, element dynamicznych zdolności organizacji13, 

wywiad gospodarczy14, pomoc techniczna15 czy kooperacja międzynarodowa16.  

Transfer technologii stanowi szczególny przypadek procesu komunikowania się17, 

obejmujący działania skutkujące rzeczywistym przekazem technologii, a mianowicie 

podejmowane od chwili utrwalenia pomysłu, idei lub rozwiązania, do momentu ich 

materializacji w fazie przedkonkurencyjnej działalności gospodarczej, tzn. na wcze-

snym etapie wprowadzania produktu na rynek. Jest to proces interakcyjny, w którym 

występują rozmaite pętle sprzężeń zwrotnych między sferą nauki, techniki i postępu 

naukowo-technicznego, uwidaczniające się w szczególności w procesie produkcji. 

Proces transferu technologii można postrzegać jako wyodrębnioną z otoczenia ca-

łość, stanowiącą komponent infrastruktury innowacyjności poszczególnych gospodarek 

narodowych18. Charakteryzuje się on określonym sposobem realizacji o odpowiednim 

stopniu zorganizowania, wykazując tym samym cechy systemu. W dalszej części 

zwrócimy uwagę na aspekt podmiotowy tego procesu. Istotną kwestią rzutującą na 

możliwość identyfikacji poszczególnych podmiotów transferu technologii, a następnie 

dokonania na tej podstawie oceny rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych kra-

jach jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy mamy tutaj do czynienia z systemami 

zamkniętymi, czy też otwartymi. W teorii i praktyce gospodarczej dość często jest 

prezentowany pogląd, że system transferu technologii ma charakter otwarty. Zwolenni-

cy tej koncepcji przytaczają takie argumenty, jak rosnąca skala globalizacji gospodarek 

narodowych, zjawisko outsourcingu, zyskująca na znaczeniu międzynarodowa koope-

racja w sferze B+R itp. Mimo iż procesy te w coraz większym stopniu wpływają na 

uelastycznienie struktur gospodarek narodowych i ich wzajemne przenikanie, to jednak 

transfer technologii można postrzegać także z perspektywy narodowego stylu zarzą-

                                                 
11 K.B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Ży-

rardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź–Żyrardów 1998, s. 20–21. 
12 W Podręczniku Oslo czytamy, iż do czynników transferu można zaliczyć: powiązania między fir-

mami, obecność ekspertów technologicznych („odźwiernych”), kontakty międzynarodowe, zakres mobil-

ności naukowców, dostęp przemysłu do sfery publicznej B+R, tworzenie firm przez badaczy, etykę, system 

wartości, zaufanie i otwartość, skodyfikowaną wiedzę. Por. Podręcznik Oslo, KBN, Warszawa 1999, s. 35–

–36. 
13 K.M. Eisenhardt, J.A. Martin, Dynamic Capabilities. What Are They?, „Strategic Management Jour-

nal” 2000, nr 10/11, s. 1105–1121; cytowane za M. Bratnickim, op.cit., s. 50. 
14 J. Sulmicki, Transfer postępu naukowo-technicznego przez przedsiębiorstwa międzynarodowe a dłu-

gookresowe zmiany w międzynarodowym podziale pracy, Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa 

1978, z. 65, s. 166–167. 
15 M. Bijak-Kaszuba, Transfer technologii we współczesnej gospodarce światowej a stosunki ekono-

miczne Wschód-Zachód, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Ekonomiczne i Socjologicz-

ne”, Łódź 1980, nr 45, s. 90. 
16 A. Heubel, Technologietransfer durch internationale Unternehmenskooperation, VVF, Monachium 

1994, s. 3. 
17 M. van Geenhuizen, P. Nijkamp, op.cit., s. 81. 
18 Koncepcja infrastruktury innowacyjności może być rozpatrywana z punktu widzenia narodowego (krajo-

wego) i międzynarodowego systemu innowacji. Przyjmiemy tutaj za E. Okoń-Horodyńską, że krajowy system 

innowacji oznacza „...całokształt powiązanych ze sobą instytucjonalnych i strukturalnych czynników w gospo-

darce narodowej i społeczeństwie, które generują, selekcjonują i wchłaniają innowacje techniczne”. E. Okoń- 

-Horodyńska, Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1998, s. 75–77. 
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dzania19 jako system zamknięty, funkcjonujący w granicach wytyczonych przez czyn-

niki wewnętrzne, charakterystyczne dla gospodarki danego kraju. Czynniki te będą 

przesądzać o utrzymaniu odrębności i zachowaniu tych elementów systemu, które są 

kojarzone z wielopokoleniowym dorobkiem cywilizacyjnym i stopniem zaawansowa-

nia rozwoju technologicznego danego państwa, choćby z przekonaniem, że najnowo-

cześniejsze technologie powstają na jego terytorium, a wytworzone na ich bazie pro-

dukty są opatrzone marką „made in USA”, czy też „made in Germany”.  

Uznanie odrębności narodowych systemów transferu technologii nie oznacza jed-

nak, że są one szczelnie od siebie odgrodzone, uniemożliwiając jakiekolwiek próby 

penetracji ukierunkowanej na implementację elementów jednego systemu do drugiego. 

W praktyce jest to możliwe, jeśli powiedzie się próba przezwyciężenia istniejących 

barier informacyjnych i wystąpi efekt uczenia się od innych. W tym celu należy rozpo-

znać kluczowe „węzły” sieci tworzącej system transferu technologii w krajach wzor-

cowych, które przesądzają o jego skuteczności i efektywności. Pomocna w tym wzglę-

dzie wydaje się być metoda polegająca na analizie osiągnięć danego kraju w zakresie 

danego czynnika sukcesu i poszukiwaniu takich alternatywnych rozwiązań, które 

umożliwiłyby mu znaczne ich poprawienie. Rozwiązań takich można dopatrywać się 

w sferze organizacji i struktury transferu technologii krajów wzorcowych. Wyodręb-

nione w ten sposób elementy nazwiemy organizacyjnymi i strukturalnymi czynnikami 

sukcesu. 

3. Pejzaż transferu technologii – biorcy, dawcy i pośrednicy w 
obrocie technologią 

Dokonanie porównań polega na zidentyfikowaniu porównywalnych zmiennych 

w zakresie organizacyjnych i strukturalnych czynników sukcesu, tak w otoczeniu ze-

wnętrznym transferu technologii, jak i relacjach zachodzących między podmiotami 

realizującymi ten proces – biorcami, dawcami i pośrednikami w przekazie technologii, 

które można określić mianem pejzażu transferu. Przedmiotem naszego zainteresowania 

będzie pejzaż transferu z pominięciem czynników egzogenicznych, takich jak np. 

czynniki polityczne, prawne i społeczne. Przy analizie pejzażu transferu szczególną 

uwagę należy zwrócić na te jego elementy, które niekiedy są słabo rozpoznane lub 

nieznane w danym kraju, a których adaptacja w procesie learning by doing jest nieo-

dzowna dla poprawy skuteczności zarządzania tym procesem. Dotyczy to przede 

wszystkim kwestii pośrednictwa w przekazie technologii. 

Na kształt pejzażu transferu wpływa cały konglomerat czynników strukturotwór-

czych o charakterze przedmiotowym20 bądź podmiotowym. W grupie tych pierwszych 

czynników najistotniejsze naszym zdaniem są kanały transferu, czyli drogi przebiegu 

                                                 
19 Zob. szerzej J. Penc, Decyzje menedżerskie – o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2001,  

s. 15. 
20 Do cech konstytutywnych transferu technologii w ujęciu przedmiotowym należą m. in.: dostępność, 

charakter, legalność, orientacja, przebieg, kierunek, czas realizacji. 
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NAUKA B + R 

  
ARKA 

transferu technologii w przestrzeni i czasie. Na drugą grupę czynników składają się róż-

norakie relacje zachodzące między sferą nauki i B+R a gospodarką, które uwidaczniają 

się najwyraźniej przy wyborze kanału transferu przez realizujące ten proces podmioty. 

Relacje te wpływają bezpośrednio na ukonstytuowanie się trwałych schematów organi-

zacyjnych (struktur) tych podmiotów, nadając im całościowy i sformalizowany charak-

ter. 

Spośród podmiotów realizujących proces transferu technologii generalnie można 

wyróżnić dawców (d) i biorców (b) technologii, którzy z różną intensywnością korzy-

stają z istniejących kanałów transferu.  

                                                      A 
 

 

                                   B                          C 

 

               1                               2                               3 

                                   III                           II 
                                    I 

Rys. 1. Kanały transferu a biorcy i dawcy technologii 

Objaśnienia: 

A, B, C – KANAŁY PODSTAWOWE                                             dawcy (d) 
1, 2, 3, –  KANAŁY WEWNĘTRZNE 
I, II, II –    KANAŁY WTÓRNE                                                        biorcy (b) 
Źródło: Opracowanie własne 

Dawcy (d) i biorcy (b) w warunkach rynku technologicznego uzgadniają bezpo-

średnio ze sobą swoje zamierzenia transferowe, a ich realizacja uzależniona jest tylko 

od wartości ekonomicznej transferowanej technologii. Korzystają oni najczęściej 

z podstawowych i wtórnych kanałów transferu. 

 
 

 

                I, II, III                                           A, B, C 

 

 

Rys. 2. Transfer technologii w warunkach rynku technologicznego 
Objaśnienia: d – dawca, b – biorca; A, B, C – podstawowe kanały transferu; I, II, III – wtórne kanały transferu 

Źródło: Opracowanie własne 

d 

b 

Gospodarka 
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Kanał A umożliwia przeniesienie technologii z poziomu nauki do sfery użytkowa-

nia. Ma on charakter ograniczony, ponieważ podmioty wywodzące się ze sfery nauki 

i gospodarki kierują się odmiennymi sposobami wartościowania wiedzy. Kanał B to 

kanał transferu wiedzy, który biegnie między poziomem nauki a sferą B+R. Kanał C to 

kanał zasadniczego transferu technologii. W tym kanale transferu dochodzi do innowa-

cyjnego przeniesienia wyników prac badawczych ze sfery B+R na poziom zastosowa-

nia przemysłowego. 

Wtórny kanał transferu I otwiera nowe spektrum badawcze dla sfery nauki. Ten typ 

kanału służy zgłaszaniu zapotrzebowania dostrzeżonego przez użytkownika na pozio-

mie nauki. Korzystanie z niego jest utrudnione, jeżeli warunki danego systemu gospo-

darczego powodują, że kontakty przemysłu ze światem nauki – jak ma to miejsce nie-

kiedy w Polsce – mają ograniczony charakter. Inne kanały wtórne to kanał sygnaliza-

cyjny II i kanał identyfikacyjny III. Z kanału II można korzystać dla zgłoszenia 

dostrzeżonych luk technologicznych i identyfikacji deficytowych trendów wystę-

pujących na poziomie badań stosowanych. W obrębie kanału III zgłaszana jest luka 

technologiczna w sferze nauki, dostrzegana wówczas, gdy w ramach prac eksperymen-

talnych okaże się, że brakuje wyników w zakresie badań podstawowych niezbędnych 

dla realizacji danego zamierzenia badawczego. 

W przypadku braku rynku technologicznego dawcy (d) i biorcy (b) borykają się z pro-

blemami zlokalizowania zapotrzebowania technologicznego na swoje produkty (usługi). 

Ci pierwsi nie trafiają do biorców z ofertą technologiczną, a ci drudzy nie mają rozeznania 

co do jej istnienia. Dlatego ich wybór pada najczęściej na partnerów o zbliżonym profilu 

działalności. Przesądza o tym również częstotliwość utrzymywanych kontaktów, które 

nawiązywane są głównie poprzez wewnętrzne kanały transferu.  

 

 

 

   1                      2                3                  1                  2                   3 

 

 

Rys. 3. Transfer technologii w wewnętrznych kanałach transferu 

Objaśnienia: 1, 2, 3 – wewnętrzne kanały transferu 
Źródło: Opracowanie własne 

Wewnętrzny kanał transferu 1 to kanał wymiany doświadczeń i kooperacji nauko-

wej w sferze nauki. Umożliwia on upowszechnianie i doskonalenie wyników badań. 

Kanał tego typu może łączyć jeden obszar badawczy danej dyscypliny naukowej 

z innym obszarem badawczym, np. dziedzinę nauk przyrodniczych z naukami inży- 

nierskimi. Wybór tej ścieżki komunikacyjnej może skutkować powstaniem nowej do-

meny badawczej o charakterze interdyscyplinarnym. Badania pomostowe tego typu 

d 

b b b 

b 

d d d 
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mogą być inicjowane także przez podmioty wywodzące się ze sfery B+R i gospodarki, 

jeśli brakuje tam sposobów znalezienia rozwiązania powstałych problemów, ba-

zujących na poznaniu naukowym. Wewnętrzny kanał transferu 2 to kanał upowszech-

niania wyników prac B+R. Przekaz technologii zachodzący w tym kanale polega na 

adaptacji wyników prac B+R na poziomie badań stosowanych. Wewnętrzny kanał 

transferu 3 to kanał udoskonalania nowości. Z tej ścieżki komunikacyjnej można sko-

rzystać wówczas, gdy różne przedsiębiorstwa i organizacje decydują się na wymianę 

kompetencji technologicznych.  

Zainteresowane tego typu transferem przedsiębiorstwo winno na pierwszym miej-

scu określić swój status w jej realizacji. Transfer technologii ma charakter bilateralny, 

toteż do jego materializacji konieczny jest przedsiębiorstwu partner. Analiza otoczenia 

wewnętrznego transferu technologii wykazała, że takim partnerem może być dawca (d) 

albo biorca (b) technologii. Przedsiębiorstwa występujące w charakterze dawców lub 

biorców korzystają najczęściej z wewnętrznych kanałów transferu. Nie mogą jednak 

z powodzeniem uruchomić pozostałych kanałów transferu ze względu na istniejącą 

lukę informacyjną. Zaistniała luka może być wypełniona przez pośredników technolo-

gicznych (p), którzy angażują się w większym lub mniejszym stopniu w realizację 

procesu przekazywania wiedzy. Pochodzenie dawców i biorców ze sfery nauki lub 

gospodarki sprawia, że i profil działalności pośredników technologicznych będzie zbli-

żony do jednej z tych sfer. Możliwe jest zatem wyróżnienie trzech typów pośredników 

technologicznych, a mianowicie pośredników zbliżonych do sfery nauki, samodziel-

nych pośredników technologicznych i pośredników zbliżonych do sfery gospodarki. 

Przedsiębiorstwa występujące w charakterze dawców (d), biorców (b) lub pośred-

ników technologicznych (p) uzyskują status partnerów transferowych. W trakcie reali-

zacji procesu transferu technologii możliwa jest zamienność ról, a zatem dane przed-

siębiorstwo może występować w roli dawcy (d) lub biorcy (b) technologii, bądź po-

średnika technologicznego (p). Ze względu na zakres transferu technologii można 

wyróżnić realnych (d, b, p) i potencjalnych partnerów transferowych. Realni partnerzy 

transferowi inicjują proces transferu technologii i uczestniczą w nim bezpośrednio, 

natomiast potencjalni partnerzy transferowi nie inicjują procesu transferu technologii 

i uczestniczą w nim jedynie wówczas, gdy pojawi się zapotrzebowanie na ich usługi 

specjalistyczne. Usytuowanie partnerów transferowych w pejzażu transferu będzie 

uzależnione od intensywności korzystania z danego kanału transferu. Pośrednicy tech-

nologiczni zbliżeni do sfery nauki inspirują najczęściej uruchomienie podstawowego ka-

nału transferu typu (B) i wtórnego kanału transferu typu (III). Samodzielni pośrednicy 

technologiczni korzystają w równej mierze z podstawowych i wtórnych kanałów transferu 

(B, C, II, III), natomiast pośrednicy technologiczni zbliżeni do sfery gospodarki preferują 

ścieżki komunikacyjne typu (C) i (III). 
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Rys. 4. Pejzaż transferu technologii 
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transferowi 
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               kanały podstawowe (A, B, C)         niska 
               kanały wtórne (I, II, III)           średnia 
               kanały wewnętrzne (1, 2, 3)          wysoka 
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Źródło: Opracowanie własne 

4. Kompetencje pośrednika technologicznego 

Wybór właściwego partnera transferowego i uruchomienie stosownego kanału transfe-

ru winny być poprzedzone stworzeniem przez pośrednika technologicznego (p) odpo-

wiedniej struktury organizacyjnej. Pod pojęciem struktury rozumiemy tutaj całość 

funkcji określających w sposób sformalizowany zadania, jakie każda komórka organi-

zacyjna danego pośrednika technologicznego (p) powinna wypełniać21. Strukturę tę 

można scharakteryzować według kilku głównych cech. Są nimi: 

 specjalizacja (funkcje), 

 koordynacja, 

 złożoność. 

Specjalizacja odnosi się do sposobu podziału zadań, a zatem do powzięcia decyzji 

o tym, czy pośrednik technologiczny będzie realizował dane przedsięwzięcie transfe-

rowe według kryterium funkcji, czy też według kryterium produktu (usługi)22. Kryteria 

te nakładają się albo istnieją obok siebie, zwiększając różnorodność podziału odpowie-

dzialności w sytuacji, gdy w danym przedsięwzięciu uczestniczy oprócz pośrednika 

technologicznego (p) więcej niż jeden partner transferowy.  

Konkretnymi funkcjami wykonywanymi przez pośrednika technologicznego (p) są: 

 informacja, 

 doradztwo, 

 wsparcie, 

 użytkowanie. 

Dla usunięcia luki informacyjnej biorcy (b) muszą pozyskiwać wiedzę spoza kręgu 

swoich kluczowych kompetencji technologicznych, tzw. „informacje z drugiej stro-

ny”23. Stwarza to pośrednikowi technologicznemu (p) szansę dotarcia do nich w cha-

rakterze potencjalnego klienta. Takie zapotrzebowanie identyfikuje on, dokonując 

wstępnej selekcji informacji i prezentując je danemu biorcy technologii. 

Funkcja doradztwa dotyczy weryfikacji i kwantyfikacji informacji przeznaczonych 

dla biorców (b), poszukujących alternatyw w odniesieniu do realizowanych przez sie-

bie celów lub strategii działania w zakresie wyboru właściwej technologii i jej produ-

centa (d) oraz noszących się z zamiarem pozyskania niezbędnych zasobów personal-

nych i finansowych w sferze B+R. Właściwie spełniana funkcja doradztwa prowadzi 

do zdobycia przez biorcę technologii kompetencji administracyjnych i organizacyjnych 

dla skutecznego inicjowania i realizacji procesu innowacyjnego.  

Funkcja wsparcia polega na podjęciu i realizacji zadań cząstkowych w procesie 

transferu technologii, np. zgłoszenie patentu, zawarcie umowy licencyjnej, oddelego-

                                                 
21 Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999, s. 281. 
22 Np. profilu produkcyjnego (technologie metodyczne i wytwarzania), przynależności branżowej, ryn-

ku geograficznego. 
23 Np. nowe przedsięwzięcia B+R, wyniki badań w sferze B+R, nowi konkurenci, rynki, branże i firmy. 
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wanie pracowników do wykonania określonych prac na rzecz realnego partnera trans-

ferowego lub szkolenie personelu. 

Ustaleniu technicznej kompatybilności służy funkcja użytkowania, która dotyczy 

kalkulacji całości kosztów B+R i produkcji oraz oceny potencjału rynkowego i ryzyka 

ekonomicznego na bazie prototypu. 

Koordynacja to inaczej hierarchia w organizacji, tworząca mniej lub bardziej 

spłaszczoną piramidę. Jest ona uzupełniana coraz lepiej rozwiniętymi mechanizmami 

definiowania celów, alokacji zasobów i kontroli. Relacje hierarchiczne występujące 

w danym przedsięwzięciu transferowym mogą zachodzić pionowo, np. z punktu wi-

dzenia udziałów własnościowych można wyróżnić następujące konstelacje w struktu-

rze pośrednika technologicznego (p): 

 monocentryczną (jednostka macierzysta i podległa jednostka transferu technolo-

gii, np. biuro transferu jednostki macierzystej), 

 decentralistyczną (jednostka macierzysta i wydzielona jednostka transferu tech-

nologii, np. filia), 

 mieszaną (jednostka macierzysta i nadzorowana jednostka transferu technologii, 

np. firma odpryskowa). 

Relacje hierarchiczne mogą zachodzić także poziomo, np. w postaci tworzonych na 

stałe lub doraźnie: 

 komisji, 

 grup zadaniowych, 

 zespołów projektowych, 

 konsorcjów badawczych, 

 samodzielnych jednostek transferu technologii. 

W literaturze przedmiotu ogólnie wyróżnia się proste i złożone struktury organiza-

cyjne, które mogą być tworzone również przez pośredników technologicznych. Naj-

częściej spotykaną strukturą jest struktura funkcjonalna. W strukturze funkcjonalnej 

podział odpowiedzialności odbywa się na zasadzie respektowania specyficznych kom-

petencji, których opanowania wymaga realizacja procesu wytwarzania danych produk-

tów lub usług. W zarządzaniu transferem technologii takimi kompetencjami są kompe-

tencje merytoryczne, społeczne i metodyczne. Na kompetencje merytoryczne składa 

się wiedza techniczno-ekonomiczna i umiejętność ciągłego uczenia się. Kompetencje 

społeczne dotyczą umiejętności pracy w zespole i identyfikacji z wykonywanymi za-

daniami. Odgrywać będą one decydującą rolę w wyszukiwaniu realnych partnerów 

transferowych i utrzymywaniu z nimi dobrych kontaktów. W zakres kompetencji ko-

niecznych do skutecznego zarządzania transferem technologii wchodzą również kom-

petencje metodyczne, a mianowicie metody pozyskiwania i transferowania zasobów 

oraz określania silnych i słabych stron możliwych do realizacji przedsięwzięć, np. 

udziału w programach rządowych i międzynarodowych w zakresie transferu technolo-

gii. Ten rodzaj kompetencji to inaczej pozyskanie wiedzy na temat działalności koor-

dynującej, implementacyjnej i wspomagającej oraz zastosowanie jej w praktyce. Zdo-

bywa się je nie tylko bazując na informacjach oferenta publicznego. Niezbędne jest 

również prowadzenie samodzielnych badań, w tym także za granicą. Tylko kompetent-

ni partnerzy otrzymują informacje i są w stanie współpracować ze sobą. 
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W strukturze pośrednika technologicznego (p) ważnym elementem jest również 

tworzący ją personel, w szczególności zaś takie jego cechy jak: liczba, kwalifikacje, 

rotacja i neutralność w odniesieniu do partnerów. Oprócz tego na daną strukturę mają 

wpływ takie elementy, jak: wyposażenie, budżet, dostęp do programów rządowych 

(publicznych), sposób realizacji projektów i tryb pracy. 

Tryb pracy pośrednika technologicznego (p) jest tożsamy z wielokierunkowym 

i powtarzalnym przepływem informacji, charakteryzując się jako proces redundantny 

i iteracyjny sprzężeniem zwrotnym. Może on zawierać następujące procedury: 

 sformułowanie problemu,  

 specyfikację problemu,  

 pierwsze szacunki koszty/zyski,  

 poszukiwanie rozwiązań w sferze wytwórczej i użytkowej,  

 uczestnictwo biorców i dawców w procesie rozwiązania problemu,  

 wybór optymalnego rozwiązania,  

 szczegółowy rachunek nakładów i zysków. 

5. Struktura organizacyjna pośrednika technologicznego 

Postępujące zróżnicowanie otoczenia, globalizacja rynku światowego, niepewność co 

do poczynań konkurentów i współzależność działań podejmowanych w ramach danego 

przedsięwzięcia transferowego powodują, że koordynujący sposób jego realizacji po-

średnik technologiczny (p), noszący się z zamiarem uzyskania przewagi konkurencyj-

nej, stoi przed koniecznością wyboru bardziej złożonej struktury organizacyjnej. Zda-

niem W.M. Grudzewskiego i I.K. Hejduk podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej 

zależy od szybkości tworzenia nowych wyrobów, dużej akumulacji finansowej, zasto-

sowania globalnego marketingu, wykorzystania metod zarządzania dynamicznego 

(high speed management), charakteryzującego się innowacyjnością, adaptacyjnością, 

elastycznością oraz efektywnością, a także szybkością działania24. Spełnienie takich 

wymogów może zapewnić: 

 organizacja inteligentna, 

 organizacja wirtualna, 

 organizacja zwinna, 

 organizacja projektowa, 

 organizacja sieciowa, oparta na ideach core competences. 

W dalszym przedstawieniu charakterystyki pośrednika technologicznego (p) przed-

miotem naszego zainteresowania będzie sieciowa struktura transferu technologii. 

W literaturze przedmiotu sieciowa struktura organizacyjna nie jest pojęciem w pełni 

określonym. Oznacza ona w równym stopniu nowoczesną formę organizacji, jak 

i nowy styl zarządzania oraz nową formę zorganizowania stosunków między firma-

                                                 
24 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Wpływ rozwoju technologii na przedsiębiorstwo przyszłości [w:] 

W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000, s. 71. 
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mi25. Sieć jest zbudowana z wierzchołków („węzłów” sieci) oraz połączeń (powiązań 

między wierzchołkami). Wierzchołki są elementami wyłaniającymi się, właściwymi 

konkretnej organizacji. Mogą one przybierać różne formy organizacyjne i rozmiary. 

Istnieje tyle różnych połączeń, ile jest sposobów powiązań między wierzchołkami. 

Mogą one mieć charakter biurokratyczny (polecenia, obowiązujące standardy, procedu-

ry), ekonomiczny (transakcje materialne, finansowe), operacyjny (wspólne działanie, 

zbiorowe podejmowanie decyzji, wykorzystywanie tych samych środków), kulturowy 

(podzielanie wartości, wspólnota szans i zagrożeń), informacyjny (dostępność źródeł 

informacji, wymiana i dzielenie się informacjami) itd.26. Koncepcja sieciowej organi-

zacji transferu technologii została po raz pierwszy wprowadzona w życie w krajach 

skandynawskich, gdzie identyfikowano ją z kooperacją przedsiębiorstw celem prowa-

dzenia wspólnych prac B+R, produkcji i dystrybucji. Z czasem znalazła ona swoje 

uznanie w instytucjach użyteczności publicznej, takich jak instytuty badawcze, szkoły 

wyższe, stowarzyszenia gospodarcze i instytucje regionalne27. 

Sieciowa organizacja transferu technologii sprzyja doskonaleniu podziału pracy, 

a to za sprawą powiększenia liczby użytkujących ją przedsiębiorstw. Jeżeli dane przed-

siębiorstwa nie dysponują odpowiednimi zasobami dla wygenerowania pożądanej tech-

nologii, to muszą one dokonać „kombinacji” dokonań własnych z dokonaniami innych 

przedsiębiorstw, tworząc lub przystępując do istniejącej organizacji sieciowej transferu 

technologii. Tym samym stają się one obiektem zainteresowania pośrednika technolo-

gicznego (p) jako ich potencjalni partnerzy transferowi. Mogą nimi być: 

 przedsiębiorstwa posiadające wspólne interesy w wiązaniu ze sobą działalności 

B+R, produkcji i handlu, celem oferowania i wprowadzania na rynek rozwiązań 

systemowych, przeznaczonych dla klientów; 

 partnerzy handlowi dysponujący wiedzą na temat rynków docelowych, oczeki-

wań i żądań klientów oraz orientujący się w zwyczajach i dobrych obyczajach 

uczestników gry rynkowej; ich wiedza i doświadczenie z jednej strony umożliwi 

pozostałym użytkownikom sieci podjęcie działań marketingowych w zakresie 

know-how i zdobycie danych rynków poprzez rozluźnienie ściśle spajających 

ich struktur, a z drugiej strony kooperacja handlowa pozwoli im zaistnieć na 

rynku i utrwalić tam swoją pozycję; 

 dostawcy zabezpieczający stabilność relacji dostawcy-odbiorcy, przyczyniający 

się do wzmocnienia innowacyjności sieci poprzez własne rozwiązania innowa-

cyjne (materiały i urządzenia); 

 kluczowi i priorytetowi klienci, uzyskujący jako pierwsi korzyści z funkcjono-

wania w strukturze sieciowej; 

 innowacyjni usługodawcy (doradcy, audytorzy, analitycy, eksperci); 

 oferent publiczny na szczeblu lokalnym; 

 konkurenci jako partnerzy w sporach z oferentem publicznym co do sposobu 

ustanawiania i wyboru regulatorów w zakresie norm, standardów, koncesji itp. 

                                                 
25 Por. Strategor, op.cit., s. 390. 
26 Ibidem, s. 392. 
27 H. Håkansson, J. Johanson, Heterogenity in Industrial Markets and its Implications for Marketing 

[w:] J. Hagg, P.F. Wiedersheim (red.), Between Market and Hierarchy, University of Uppsala, Uppsala 

1984. 
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Pośrednik technologiczny (p) ma szansę pozyskać takich potencjalnych partnerów 

transferowych tylko wówczas, gdy zlokalizuje konkretną ofertę technologiczną u po-

tencjalnego dawcy i popyt na nią u potencjalnego biorcy technologii. Pierwszym kro-

kiem jest identyfikacja zapotrzebowania przedsiębiorstwa na nową technologię. Po-

średnik technologiczny (p) dociera do ewentualnego interesariusza i dokonuje wstęp-

nego rozpoznania potrzeb partnera transferowego (b) w zakresie rozwoju 

technologicznego firmy. Rozpoznanie takie ma na celu określenie zdolności przedsię-

biorstwa do adaptacji i kombinacji zasobów zewnętrznych, np. czy istnieją i jaki jest 

stopień zaawansowania prac wstępnych nad implementacją danej technologii. W fazie 

tej pośrednik technologiczny (p) prezentuje własny katalog ofert usługowych, np. biuro 

transferu technologii przy jednostce macierzystej przekazuje informacje w postaci 

krótkich nieodpłatnych porad i aktualizowanych na bieżąco broszur czy przeglądów 

dotyczących zasobów technologicznych jednostki macierzystej, a mianowicie: 

 wyposażenia, 

 laboratoriów, 

 publikacji, 

 instalacji pilotażowych. 

W fazie drugiej pośrednik technologiczny (p) prezentuje biorcy (b) wstępny projekt 

transferu charakteryzujący się: 

 właściwym ujęciem zagadnienia, 

 określeniem warunków wstępnych dla rozwiązania problemu, 

 wskazaniem osób kontaktowych, 

 opracowaniem katalogu wymogów problemowych (profil zapotrzebowania). 

Weryfikacją takiego projektu będzie specjalistyczna i przedmiotowa precyzja od-

powiedzi udzielanej zainteresowanemu przedsiębiorstwu na konkretne pytania. 

W fazie trzeciej pośrednik technologiczny (p) opracowuje zbiór koncepcji do-

tyczących rozwiązania problemu z możliwie najobszerniejszych źródeł, np. statystyk 

przemysłowych, informacji branżowej, dotychczasowych doświadczeń i kontaktów 

zorientowanych na praktykę. Następnie nawiązuje kontakt z dawcą technologii i ustala, 

czy istnieje zbieżność działalności dawcy (d) i biorcy (b) technologii. Jeśli taka zbież-

ność istnieje, wskazuje wstępnie dawcy potencjalnego biorcę technologii. 

W fazie czwartej następuje gromadzenie informacji szczegółowej, tworzenie sieci 

kontaktów i werbowanie ekspertów z zewnątrz. Czynności te zostają uwieńczone suk-

cesem, gdy spełniony zostanie wymóg osiągnięcia kompetencji technicznej. Sposób 

działania pośrednika technologicznego (p) może wyglądać następująco (rys. 5). 
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Rys. 5. Potencjalni partnerzy transferowi pośrednika technologicznego 

Źródło: Opracowanie własne 

W piątym etapie pośrednik technologiczny (p) podejmuje działania marketingowe 

wobec zidentyfikowanej technologii, a mianowicie grupuje potencjalnych dawców (d) 

i biorców (b), konstruuje ofertę technologiczną i pośredniczy w kontaktach, np. mają-

cych na celu udostępnienie aparatury badawczej. W miarę zapotrzebowania wspiera 

prace B+R i produkcję doświadczalną, prowadzi szkolenia specjalistyczne i konsulta-

cje na rzecz partnerów transferowych, tworzy bazę technologiczną dla inkubacji nowe-

go przedsiębiorstwa, a nawet doprowadza do aliansu strategicznego przedsiębiorstw. 

6. Zakończenie 

W dobie technoglobalizacji każda gospodarka poszukuje najlepszych rozwiązań, które 

umożliwiłyby jej uplasowanie się na jak najlepszym miejscu w tym swoistym wyścigu 

technologicznym. Źródeł przewagi konkurencyjnej nad rywalami można dopatrywać się 

w skutecznej mobilizacji kapitału ludzkiego w procesie generowania i przekazywania 

technologii, którego celem jest nawiązanie partnerskiego dialogu między producentem 

wiedzy i jej użytkownikiem. Takimi partnerami mogą być dawca i biorca technologii. 

Przedsiębiorstwa występujące w charakterze dawców lub biorców często napotykają na 

lukę informacyjną. Zaistniała luka może być wypełniona przez pośredników technolo-

biura projektowe usługodawcy serwisowi kapitałodawcy 
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gicznych, angażujących się w różnym stopniu w realizację procesu wymiany wiedzy. 

Pochodzenie dawców i biorców ze sfery nauki lub gospodarki sprawia, że i profil dzia-

łalności pośredników technologicznych będzie zbliżony do jednej z tych sfer. Możliwe 

jest zatem wyróżnienie trzech typów pośredników technologicznych, a mianowicie 

pośredników zbliżonych do sfery nauki, samodzielnych pośredników technologicznych 

i pośredników zbliżonych do sfery gospodarki. Obiektem zainteresowania pośrednika 

technologicznego są potencjalni partnerzy transferowi. Pośrednik technologiczny ma 

szansę pozyskać takich potencjalnych partnerów transferowych tylko wówczas, gdy 

zlokalizuje konkretną ofertę technologiczną u potencjalnego dawcy i popyt na nią u 

potencjalnego biorcy technologii. 
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