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Transfer technologii oraz komercjalizacja wyników badań naukowych są 
ostatnimi czasy w kręgu zainteresowań decydentów, naukowców, a także 
przedsiębiorców. Podjęty publiczny dyskurs na ten temat, liczne opracowania 
naukowe oraz analizy wskazują, że zaczęto poważnie i rozsądnie myśleć  
o współpracy szkół wyższych i jednostek naukowych z przedsiębiorcami.  
Obecność szkół wyższych oraz jednostek naukowo-badawczych w rozwoju  
i komercjalizacji nowych technologii przynosi korzyści dla obu stron. Niestety 
uczelnie podobnie jak ośrodki naukowe rzadko podejmują kooperację  
z przedsiębiorcami. 

Dostrzeżono, że dzięki współpracy wyżej wymienionych jednostek można 
przyspieszyć procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, a także zmusić uczelnie 
i instytuty naukowe do skatalizowania swoich badań na rzecz rozwoju 
nowoczesnych technologii opartych na bardzo zaawansowanych procesach 
innowacyjnych.  

Było to o tyle istotne, bowiem polską gospodarkę zaczęto postrzegać jako 
niestabilną, bez znacznej dynamiki rozwojowej. W związku z powyższym na 
podstawie wielu światowych badań okazało się, iż można osiągnąć przewagę 
konkurencyjną, inwestując w szeroko rozumiany sektor badawczy. Temu 
obszarowi wiele miejsca poświęciła Unia Europejska, szczególnie przyjmując 
początkowo Strategię Lizbońską, a ostatnio Strategię Europa 2020.  

Zauważył to także krajowy ustawodawca, który, wprowadzając liczne nowe 
regulacje ustawowe, dokonał znaczącej reformy szeroko rozumianego szkolnictwa 
wyższego. Reforma wprowadzona przez ustawodawcę skoncentrowana została  
na zacieśnieniu współpracy sektora badawczo-rozwojowego z gospodarką.  
W tym kierunku dokonano znaczących przekształceń w sferze instytucjonalnej  
i proceduralnej w kontekście działania szkół wyższych, jednostek naukowo-
badawczych czy innych instytucji naukowych.  

Dość duży nacisk położono na kreowanie i wspieranie transferu technologii 
oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. W tym celu w szczególności na 
uczelniach wyższych mają być powoływane Inkubatory Przedsiębiorczości oraz 
Centra Transferu Technologii (CTT). Obie instytucje w swoich działaniach mają się 
wzajemnie uzupełniać, a nie konkurować.  

Dużą szansę ustawodawca widzi w CTT, które powinny być dobrym 
narzędziem wspomagającym procesy transferu technologii i komercjalizacji 
wyników badań naukowych. Dzięki nim mają się polepszyć procesy 
implementowania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych. Wymaga  
to jednak przeorganizowania pracy uczelni, wprowadzenia odpowiednich 
instrumentów, a także zatrudnienia wyspecjalizowanych kadr.  

O ile w strukturach niektórych uczelni działają CTT, o tyle są one 
zorientowana na logikę projektową, a więc ich działanie zasadza się na 
przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z środków 
zewnętrznych. Nie ma podejścia systemowego, nie ma dyskursu z władzami 
uczelni, często władze nie posiadają wizji dalszego rozwoju uczelni wyższych. 

 



Stąd, stosując podejście indukcyjne, można wskazać, że na uczelniach nie ma 
skutecznego, długofalowego planowania, które stanowiłoby podstawę do dalszych 
działań w sferze transferu technologii.  

To z kolei powoduje, że implementacja polityki innowacyjnej jest na niskim 
poziomie lub w ogóle jej brakuje. Również po stronie sektora MŚP nie widać 
zainteresowania wynikami badań polskich uczelni. Remedium na te problemy mają 
być powoływane profesjonalne działające CTT.  

Dobrze rozwinięty model transferu technologii mógłby być w szczególności 
używany jako struktura ułatwiająca jego implementację, zwłaszcza że istnieje wiele 
modeli transferu: model przydatności, upowszechniania, utylizacji, wiedzy, 
kontekstowej współpracy, materiałów oraz umiejętności.  

Zgodnie z modelem przydatności rozmyślne próby transferu technologii są 
niepotrzebne, gdyż dobre technologie sprzedają się same. Odnosząc się do 
modelu upowszechniana, perspektywą jest założenie, że procesy technologii mogą 
być pomyślne, gdyż eksperci przenoszą specjalistyczną wiedzę do chętnego 
odbiorcy. Model utylizacji wiedzy kładzie nacisk na strategie, które skutecznie 
dostarczają wiedzę do odbiorców.  

Model kontekstowej współpracy jest oparty na konstruktywistycznym 
poglądzie, że wiedza nie może być po prostu przekazywana, ale powinna być 
subiektywne konstruowana przez jej odbiorców. Model transferu materiałów skupia 
się na zwykłym transferze nowych materiałów takich, jak maszyny, narzędzia itp. 

Modelu transferu projektów, powinien być efektywny, z kolei model transferu 
umiejętności kładzie nacisk na przepływ wiedzy, która dostarcza odbiorcy zdolność 
do projektowania i produkowania nowych technologii we własnym zakresie. W tym 
kontekście rodzą się pytania, jaki model transferu będzie wdrażany przez  
CTT działające w strukturach uczelni? Czy sektor biznesu efektywnie  
i z zaangażowaniem swoich zasobów będzie współpracował z sferą nauki? Kiedy 
transfer zacznie przynosić oczekiwane rezultaty? Czy uczelnie i ośrodki naukowe 
będą w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku? 

Hipoteza wiodąca, przyjęta w niniejszej pracy, zakłada, iż aby transfer 
technologii można uznać za pomyślny, dostarczyciel technologii musi najpierw 
zmienić percepcję i chęci adoptującego do zaakceptowania technologii przez 
zrozumienie jego kulturowych i społecznych wartości, zanim zacznie transferować 
informacje o danej technologii.  

Niestety w obecnym czasie działające CTT nie są w stanie podołać temu 
wyzwaniu, stąd transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych 
występuje w Polsce w warstwie raczej deklaratywnej na poziomie zasiewu.  

Zasadniczym celem badawczym niniejszej pracy jest zaprezentowanie istoty  
i znaczenia Centrów Transferu Technologii, jako instytucji których głównym 
postulowanym zamierzeniem jest wdrażane innowacji oraz uczestnictwo  
w procesach komercjalizacji na uczelniach wyższych. Tak zakreślonemu celowi 
badawczemu podporządkowano konstrukcję pracy. Składa się ona z części 
zasadniczej obejmującej trzy rozdziały, wstęp oraz zakończenie.  

Rozdział pierwszy „Szkolnictwo wyższe w Polsce” jest próbą analizy 
instytucjonalno-prawnej systemu szkolnictwa wyższego w kraju. Dokonano w nim 
eksploracji genezy i rozwoju szkolnictwa wyższego na poziomie krajowym, 
skoncentrowano się na określeniu problematycznego w doktrynie prawa 
administracyjnego statusu uczelni wyższej jako specyficznego podmiotu 



administracyjno-prawnego, ponadto scharakteryzowano poszczególne organy 
uczelni, tak kolegialne, jak i jednoosobowe, wreszcie wskazano na pojęcie 
dotyczące nadzoru i jego znaczenia w funkcjonowaniu uczelni wyższej.  

Analiza instytucjonalno-prawna pozwoliła na sformułowanie wniosków 
koncentrujących się wokół przyjęcia tezy, iż szkoły wyższe publiczne działają  
w określonym środowisku normatywnym i tym samym na gruncie prawa 
administracyjnego są dość specyficzne. Jeszcze niedawno uważane za zakłady 
administracyjne, obecnie uznawane są za korporacje prawa publicznego. 

W rozdziale drugim „Transfer technologii, polityka innowacyjna i ich znaczenie 
na uczelni wyższej” określono znaczenie i rolę transferu technologii i jego wpływu 
na kreowanie dynamicznych innowacyjnych zmian w strukturach uczelni wyższej  
i na zewnątrz. Posługując się metodą indukcyjną, wyjaśniono oraz 
scharakteryzowano istotę i zakres transferu technologii, wskazano na jego zalety  
i wady oraz potencjalne modelu działające w środowisku międzynarodowym  
i krajowym.  

Ponadto uwagę badawczą skoncentrowano na określeniu roli i znaczenia 
instytucji wspierających transfer technologii w Polsce. W tym celu dokonano  
dość szerokiej analizy instytucjonalnej poszczególnych jednostek zajmujących  
się szeroko rozumianą przedsiębiorczością akademicką. W dalszej części 
przedmiotowego rozdziału starano się określić znaczenie i przede wszystkim 
wpływ uczelni wyższej na politykę innowacyjną na uczelni.  

W tym celu dokonano szerokiego przeglądu koncepcji teoretycznych innowacji 
,a także skoncentrowano się na istocie i znaczeniu polityki innowacyjnej na arenie 
krajowej, by przejść na obszar szkoły wyższej. Stosując podejście dynamiczne, 
starano się wskazać, że typowy transfer technologii dokonuje się z udziałem  
takich podmiotów jak uczelnie wyższe, jednostki naukowe i sektor prywatnych 
przedsiębiorstw, między którymi dochodzi do procesów adoptowania i wdrażania  
w życie nowoczesnych technologii opartych na know-how jednostek naukowych.  

Aby dokładniej prześledzić procesy transferu technologii i komercjalizacji 
wyników badań naukowych, posłużono się wzorcami zachodnimi. Uwagę skupiono 
na rozwiązaniach zastosowanych na Politechnice Federalnej w Zurychu. 
Przedstawiono poszczególne fazy i procesu transferu technologii, ich wpływ na 
politykę innowacyjną, a także cały kontekst i splot uwarunkowań prawno-
organizacyjnych. Dokonując podejścia deskryptywnego metodą porównawczą, 
starano się wskazać na różnice i podobieństwa w stosunku do instytucji transferu 
technologii działających w polskich warunkach.  

Stwierdzono, że przykład Politechniki Federalnej w Zurychu, a także innych 
uczelni zachodnich może stanowić pewien punkt odniesienia do budowania 
krajowych centrów transferu technologii oraz wdrażaniu innowacyjności opartej na 
generowaniu i implikowaniu procesów zachodzących w ramach gospodarki opartej 
na wiedzy. Rozdział ostatni „Centra transferu technologii, jako instrument polityki 
innowacyjnej” został w całości poświęcony analizie polskich uwarunkowań 
organizacyjnych CTT wspierających akademicką przedsiębiorczość i wdrażających 
transfer technologii.   

Eksploracji poddano podstawy normatywne i instytucjonalne CTT,  
w szczególności skupiono się na różnych wariantach prawnych, w jakich mogą 
działać CTT. Wskazano na potencjalne zalety oraz wady poszczególnych 
rozwiązań prawnych oraz wskazano na postulowany model CTT w aspekcie 



utylitarnym. W dalszej części skupiono się na zasadach i formach implementacji 
polityki innowacyjnej przez uczelniane CTT.  

W oparciu o dostępne materiały, wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie 
wskazano na zasady procesy transferu technologii w CTT, ukazano również 
możliwości komercjalizowania wyników badań naukowych. Dzięki przeprowadzonej 
kwerendzie naukowej oraz rozmowie z licznymi pracownikami, a także osobami 
zarządzającymi CTT autor doszedł do wniosku, iż w polskiej rzeczywistości nie 
można jeszcze mówić o pełnej komercjalizacji.  

W kwestii wdrażania innowacyjności również należy zająć tożsame 
stanowisko. Oceniając działalność CTT, ukazano ich liczne wady, ale także 
starano się eksponować zalety. Niestety obecnie następuje proces socjalizacji 
CTT, które transformują i adoptują wiedzę oraz doświadczenia pochodzące  
z wiodących uczelni z Europy Zachodniej czy USA.  

W wyniku tych procesów starano się określić potencjalne perspektywy 
rozwoju polskich CTT, które w przypadku rozsądnego i racjonalnego podejścia 
decydentów mogą być w przyszłości obiecujące. Z kolei obecnie CTT dryfują, 
szukając swojego miejsca i roli w kreowaniu przedsiębiorczości akademickiej,  
a tym samym konceptualizacji potencjalnego transferu technologii i komercjalizacji.  

Z racji tego, iż praca ma charakter teoretyczny, w badaniach starano się 
podeprzeć odpowiednimi koncepcjami i modelami badawczymi. W szczególności 
interesowały autora kwestie prawne oraz instytucjonalne. W związku z powyższym, 
stosując podejście instytucjonalne związane z odgórnym transferem regulacji, 
norm i wartości z poziomu globalnego do poziomu krajowego, starano się  
na wybranych obszarach sektorowych wskazać na zachodzące procesy 
instytucjonalizacji Centrów Transferu Technologii oraz wdrażanie przez nie 
szeroko rozumianej polityki innowacyjnej.  

Paradygmat klasycznego instytucjonalizmu w zasadzie dominował w naukach 
społecznych. Początków tradycyjnego instytucjonalizmu można szukać głęboko  
w przeszłości. Ponadto można go łączyć z koncepcjami takich badaczy, jak Max 
Weber, Wodorow Wilson czy Carl Fredrich. W klasycznym ujęciu instytucję 
definiowano jako formalne zorganizowanie zbiorowości.  

Instytucjami zatem były: ustawa zasadnicza, legislatura czy aparat 
państwowy. Podejście to cechowały: deskryptywność, indukcja, formalistyczna 
legalność czy silna skłonność do porównań

1
.  

Impulsem do rewizji klasycznego instytucjonalizmu stały się krytyczne uwagi 
pod jego adresem. W szczególności wyrażali je protagoniści behawioryzmu oraz 
badacze szkoły racjonalnego wyboru. Zwracano uwagę na to, że klasyczny 
instytucjonalizm zawiera wiele ograniczeń i stąd jego zawartość eksplanacyjna jest 
nikła. March i Olsem twierdzili, iż nauki społeczne są kontekstualne, tzn. 
przedstawiają np. politykę jako stały element życia społecznego, a także 
koncentrują się na społeczeństwie kosztem analizy państwa.  

Ponadto autorzy ci podkreślali, że instytucjonalizm cechuje redukcjonizm,  
w którego ramach następuje redukowanie całego procesu społecznego do 
poziomu jednostek, połączone z ignorowaniem wpływu, jaki wywiera sposób 
zorganizowania życia społecznego. Wreszcie sądzili oni, że instytucjonalizm 

                                                      
1
 Zob. J. G. March, J. P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Sielski, Warszawa 
2005; B. Sajduk, Teoretyczne przesłanki współczesnej analizy politologicznej, Kraków 2007, s. 27.  



cechuje utylitaryzm przejawiający się w nadużywaniu koncepcji egoistycznej 
genezy ludzkich działań. Zarzucali także nadmierny instrumentalizm oraz 
funkcjonalizm

2
.  

W związku z powyższym J.G. March oraz J.P. Olsen do literatury naukowej 
wprowadzili pojęcie nowego instytucjonalizmu. Przedmiotem ich eksploracji jest 
próba redefiniowania relacji łączącej jednostkę z instytucją, w szczególności ich 
rozważania koncentrują się na relacjach, jakie występują na styku instytucja – 
jednostka – zbiorowość

3
.  

Nowy instytucjonalizm rozszerza swoje zainteresowanie o „życie wewnętrzne” 
instytucji, dodając do katalogu swoich zainteresowań również wymiar nieformalny 
ich funkcjonowania. Instytucje postrzega się zatem jako procesy i zestawy zasad 
ograniczających poczynania aktorów

4
. 

Nowy instytucjonalizm jest poglądem bardzo obiecującym i zarazem płodnym. 
Wielu badaczy widzi w nim szanse na stworzenie zupełnie nowej ontologii 
społecznej przełamującej binarne myślenie o relacji aktor–instytucja, a spoiwem  
tej teorii bytu są interakcje zachodzące między instytucjami, aktorami i ich 
środowiskiem społecznym

5
. V. Lowndes widzi wyraźne różnice między starym  

a nowym instytucjonalizmem. Autorka wskazuje na sześć kontinuów: od 
koncentracji na organizacjach do koncentracji na regułach

6
, od formalnego do 

nieformalnego pojęcia instytucji
7
, od statycznego do dynamicznego pojęcia 

instytucji
8
, od ukrytych wartościowań do stanowiska krytycznego wobec wartości

9
, 

od holistycznego do zagregowanego pojęcia instytucji
10

, od niezależności do 
zakorzenienia

11
.  

Analizując podstawy nowego instytucjonalizmu, można dojść do wniosku, że 
jest to wieloaspektowe i zarazem wielopoziomowe podejście do procesu zmian 
społeczno-polityczno-instytucjonalnych

12
. S. Mazur za A. Hallem i R. C. Taylorem 

wyróżnia trzy rodzaje nowego instytucjonalizmu: historyczny, racjonalnego  
wyboru oraz socjologiczny

13
. Inni autorzy przyjmują dwa nurty: instytucjonalizm 

normatywny i racjonalnego wyboru (racjonalistyczny)
14

, a co niektórzy nawet 
cztery: racjonalnego wyboru, historyczny, dyskursywny i organizacyjny

15
.  
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J. Ruszkowski twierdzi, że nie ma jednego instytucjonalizmu. Autor ten 
przyjmuje, że istnieje instytucjonalizm: normatywny, szkoła racjonalnego wyboru, 
szkoła, stanfordzka

16
, instytucjonalizm historyczny, instytucjonalizm refleksyjno-

historyczny oraz instytucjonalizm neoliberalny
17

.    
W przedmiotowej pracy przedstawiając rolę i zadania CTT jako instytucji 

wdrażających politykę innowacyjną na uczelniach wyższych, wskazano na 
instytucjonalizm racjonalistyczny, który zakłada, że wzorce zachodnie 
funkcjonujące na uczelniach wyższych w kontekście CTT, polityki innowacyjnej, 
transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych oddziaływają  
w znaczącej mierze na kraje takie jak Polska. Sytuacja ta tworzy nowe struktury 
szans, a także wzmacnia określone grupy społeczne, oferując zewnętrzne środki, 
które przyspieszają przemiany wewnętrzne.  

Za pomocą instytucjonalizmu racjonalistycznego udało się wyjaśnić trudności, 
jakie napotykały i napotykają zachodzące procesy instytucjonalizacji w CTT, które 
określono jako pewne elementy niedopasowania.  

W pracy zastosowanie miała także szkoła socjologiczna (konstruktywizmu), 
szeroko propagowana w nurcie instytucjonalnym. Była ona szczególnie widoczna 
w niektórych publikacjach, które podejmowały problematykę uczenia się, a zatem 
socjalizacji. Procesy te towarzyszą trakcie adaptacji wzorców globalnych  
na poziom krajowy (socjalizacja i adaptacja rozwiązań europejskich czy 
światowych w kontekście CTT). 

Pisząc pracę, korzystano z licznych opracowań podejmujących problematykę 
transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. Do prac, które 
zajmują się wyżej wymienioną problematyką, należy zaliczyć m.in. publikację 
Przedsiębiorczy Uniwersytet. Praktyczna użyteczność badań naukowych  
i prac badawczo-rozwojowych. Projektowanie i prowadzenie badań naukowych we 
współpracy z gospodarką pod red. M. Bąka, P. Kulawczyka

18
. Autorzy podjęli  

w niej dość szeroką analizę dotyczącą współpracy jednostek naukowych z sferą 
gospodarczą, uzupełnili ją wieloma przykładami i schematami. Niestety niedosyt 
informacji wynika z braku określenia roli i znaczenia takich instytucji jak CTT.  

Kolejną pracą wartą uwagi jest pozycja Komercjalizacja wyników badań 
naukowych a ośrodki transferu technologii wydana przez Ośrodek Przetwarzania 
Informacji. W pracy tej opisano całkiem szeroko pojęcie zastosowania wyników 
badań naukowych w kontekście procesów komercjalizacyjnych. Wskazano na 
liczne uwarunkowania organizacyjne, prawne, a także finansowe

19
.  

Niebywale pomocną okazała się publikacja pod red. Z. Krzewińskiego, 
powstała w ramach projektu Open Code Transfer – Model Open Code Transfer 
(Poznań 2012). Wskazano w niej na uwarunkowania prawne oraz zasady działania 
CTT i innych instytucji akademickich, które zaangażowane są w transfer 
technologii. Praca ma walor zarówno teoretyczny, jak i praktyczny

20
. 

Uzupełnieniem powyższej publikacji była pozycja pod redakcją J. Gulińskiego  
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i K. Zasiadły – Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Światowe 
doświadczenia (Warszawa 2005)

21
.Wskazano w niej tendencje mające miejsce w 

zachodnich uniwersytetach i uczelniach technicznych w sprawie przedsiębiorczości 
oraz związanej z nią transferem technologii.  

Warta wspomnieniu jest publikacja Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości  
w Polsce. Raport 2010 pod redakcją K. B. Matusiaka (Warszawa 2010)

22
.  

Podobnie wartościową pozycją jest publikacja pod redakcją K. B. Matusiaka oraz  
J. Gulińskiego Rekomendacje zmian w polskim transferze technologii  
i komercjalizacji wiedzy (Warszawa 2010)

23
.  

Pozycje, które w równym stopniu przyczyniły się do powstania niniejszej 
pracy, to prace pod redakcją Z. Chyba, W. M. Grudzewskiego Przedsiębiorczość 
akademicka w Polsce. Osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku 
komercjalizacji technologii (Warszawa 201)

24
, a także K. Meredyk, A. Wildowicz-

Giegiel, Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R. Od gospodarki imitacyjnej 
do innowacyjnej (Białystok 2011)

25
. Również dość istotne było opracowanie Wpływ 

funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw pod redakcją  
J. Kotowicz- Jawor (Warszawa 2012)

26
.  

W kontekście prawnych aspektów powstania i działania CTT bardzo pomocne 
okazały się dwie pozycje: H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym, 
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, 
Warszawa 2011

27
, oraz T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 

2010
28

. Subsydiarną rolę pełniły opracowania: Centra transferu technologii  
a polskie publiczne prawo konkurencji, Warszawa 2008, autorstwa A. Piszcz

29
 oraz 

H.J. Honn, Zagadnienia transferu technologii i nowy model transferu technologii, 
Warszawa 2012

30
. 

Praca byłaby niepełna, gdyby nie wzbogacono jej o literaturę zachodnią, 
poruszającą poszczególne aspekty transferu technologii i komercjalizacji wyników 
badań naukowych. Należą do niej pozycje: J. H. Mittelman, M. K Pasha, Out from 
underdevelopment revisited: Changing global structures and the remaking of the 
Third World, New York: St. Martin’s Press 1997

31
, a także G. Parayil, The green 
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revolution in India: A case study of technological change
32

 oraz M. Matsumoto, 
Reconsidering Japanese industrialization: Marine turbine transfer at Mitsubishi

33
.  

Z nowszych opracowań wymienić można pozycje: H. Neergaard, Udvælgelse 
af cases i kvalitative undersøgelser, 2nd edn, Samfundslitteratur

34
 oraz  

H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, The dynamics of innovation: from National Systems 
and `Mode 2' to a Triple Helix of university

35
, a także L. Leydesdorff, M. Meyer, The 

decline of university patenting and the end of the Bayh-Dole effect
36

, D.C. Mowery, 
R. R. Nelson, The growth of patenting and licensing by the U.S. universities

37
  

i Metrics for Knowledge Transfer from Public Research Organizations in Europe
38

, 
H. Etzkowitz, The new visible hand: an assisted linear model of science  
and innovation policy

39
, M. Saad, G. Zawdie, From Technology Transfer to  

the Emergence of a Triple Helix Culture: The Experience of Algeria in Innovation 
and Technological  Capability  Development

40
, J. Dzisah, Information and  

Communications  Technologies  and  Development  in  Ghana
41

, G. Rampersad,  
P. Quester,  I. Troshani, Management of networks involving Technology Transfer 
from public to private sector: a conceptual framework

42
 oraz J. Goddard,  

D. Robertson, P. Vallance, Universities, Technology and Innovation Centres and 
regional development: the case of the North-East of Englan

43
. 

Uzupełnieniem przeprowadzonej kwerendy bibliotecznej były liczne rozmowy 
z pracownikami Centrów Transferu Technologii, osobami zarządzającymi tymi 
ośrodkami, a także ludźmi, którzy pracowali w podobnych instytucjach zachodnich  
i posiadają spory bagaż doświadczeń w materii transferu technologii  
i komercjalizacji wyników badań naukowych. Subsydiarnie korzystano z zasobów 
internetowych, pogłębiającym tym samym nabytą wiedzę w przedmiotowym 
temacie transferu technologii.  
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