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Wprowadzenie
Czytasz ten przewodnik, bo jesteś za
interesowany współpracą na linii nauka
–biznes i chciałbyś dowiedzieć się, jak
na swojej uczelni stworzyć jednostkę,
która mogłaby taką współpracę rozwijać.
Napisaliśmy go w oparciu o zbierane przez
kilka lat doświadczenia i pogłębione ana
lizy dotyczące konkretnych przypadków
zakładania i rozwijania Centrów Transfe
ru Wiedzy (CTW). Ponadto, zaprosiliśmy
do współpracy specjalistów z różnych
dziedzin, aby wsparli nas swoimi rada
mi. Pisaliśmy tak, jakbyśmy sami mieli
go czytać: prosto i konkretnie.
Jesteś na początku drogi. Twoim celem
jest świetnie funkcjonujące CTW, a dok
ładnie — dobrze zorganizowane, mające
kompetentny Zespół i będące w stanie
dzielić się tymi umiejętnościami, utrzy
mujące relacje z kluczowymi podmiotami
w danym obszarze i przede wszystkim
realizujące projekty dla (lub z) przedsię
biorstwami lub innymi jednostkami zain
teresowanymi wdrożeniami.
Droga do tak zakreślonego celu obejmuje
trzy etapy, które szczegółowo omówili
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śmy w tym przewodniku, a mianowicie:
1) przygotowanie, 2) rozruch, 3) testo
wanie i sprzedaż. W ramach przygotowa
nia do utworzenia CTW powstaje projekt
i szczegółowy plan funkcjonowania Two
jego CTW. Na zakończenie etapu rozru
chu funkcjonuje już organizacja, która
dysponuje zespołem ludzi i jest uloko
wana w strukturach uczelni (jednostki
naukowej). Testowanie i sprzedaż to czas
na sprawdzenie, jak przedsiębiorstwa re
agują na ofertę CTW i modyfikację dzia
łań. I na rozwój organizacji.
W poszczególnych rozdziałach niniejsze
go przewodnika dokładnie opisujemy
wszystkie powyższe etapy. W przypad
ku każdego z nich skoncentrowaliśmy
się na trzech kluczowych kwestiach.
Po pierwsze, co chcemy osiągnąć —
przedstawiliśmy cele danego etapu, wraz
ze wskazaniem, w jaki sposób poznamy,
że udało się nam je osiągnąć. Po drugie,
działania, jakie należy wykonać na da
nym etapie, wraz ze wskazówkami, jak
zrobić to w sposób wystarczająco dobry.
Po trzecie, opisaliśmy trudności, jakie
możemy napotkać na każdym etapie (ry
zyka) oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Wprowadzenie
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Przygotowanie
• Zaprojektuj
i zaplanuj
swoje CTW

Rozruch
• Zbuduj
organizację

Testowanie
i sprzedaż
• Sprawdź,
co działa
• Rozwijaj CTW

Rysunek 1. Etapy wdrażania koncepcji tworzenia i rozwoju Centrów Transferu Wiedzy
Źródło: opracowanie własne.

Z przewodnika można korzystać na dwa
sposoby, w zależności od pewnych uwa
runkowań.
Po pierwsze, w przypadku, kiedy jest
zapewnione zewnętrzne finansowa
nie na założenie i rozwój CTW. Wtedy
możliwe jest korzystanie z przewodni
ka zgodnie z zaproponowanym harmo
nogramem. Po drugie, możesz założyć
i rozwijać CTW samodzielnie. Wtedy
będzie to postępowało wolniej i z części
opisanych w przewodniku działań bę
dziesz musiał zrezygnować. Nadal jed
nak cel będzie w Twoim zasięgu.

Pisaliśmy ten przewodnik dla mene
dżera Centrum Transferu Wiedzy (CTW).
Do pełnienia tego stanowiska potrzebne
są określone kompetencje (por. Załącz
nik 3. Prowadzenie rozmowy kwalifika
cyjnej, Załącznik 5. Struktura organiza
cyjna Centrum Transferu Wiedzy) i duża
ilość czasu. Z naszych doświadczeń wy
nika, że powinna to być osoba mająca
jednocześnie wiedzę o danym obszarze
wiedzy i doświadczenie związane z za
rządzaniem projektami oraz współpracą
z przedsiębiorstwami. Jeśli nie chcesz
zajmować tego stanowiska, znajdź oso
bę, która może to zrobić.

Centrum Transferu Wiedzy
(CTW)
Wizja i misja
Ten przewodnik przedstawia precyzyjną
wizję wspierania innowacyjności w re
gionie. Kluczowym elementem tej wizji
jest koncepcja Centrum Transferu Wie
dzy (CTW) — jednostki utworzonej w ra
mach uczelni. Na takie Centrum trzeba
patrzeć, jak na „łącznik” (interfejs) mię
dzy zasobami naukowymi, jakimi może

dysponować dane środowisko naukowe
(zgromadzone np. wokół konkretnego
wydziału czy katedry), a firmami działa
jącymi na rynku — łącznik, który koncen
truje się na konkretnej specjalizacji i za
cieśnia swoje związki z wybraną branżą.
Poniższa tabela zawiera przykłady czte
rech Centrów Transferu Wiedzy, które
powstały w Małopolsce podczas pilota
żowej fazy realizacji projektu SPIN.

Tabela 1. Centra Transferu Wiedzy w Małopolsce
Specjalizujące się
w poszukiwaniu możliwości na
wykorzystanie biotechnologii
w procesach produkcyjnych

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB)
www.mcb.uj.edu.pl

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE)
www.mcbe.pl

Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (MOMT)
www.momt.uj.edu.pl

Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych (CISI)
isi.agh.edu.pl/centrum_isi

Specjalizujące się
w technologiach
wspierających budownictwo
energooszczędne

Poszukujące nowych
technologii diagnostycznych
i środków leczniczych
Specjalizujące się
w szczególności
w zastosowaniu
informatyki do budowy
inteligentnej infrastruktury
elektroenergetycznej

Źródło: opracowanie własne.
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Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
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Jak widzisz, Centra Transferu Wiedzy
mają za zadanie specjalizować się w kon
kretnych branżach. Co istotne, ostatecz
ny kształt CTW zależy w dużej mierze
od Twoich wizji, pomysłów i Twojej kre
atywności. Pamiętaj też, że na Twojej
uczelni zapewne działa już tzw. jednost
ka pośrednicząca, np. Centrum Transferu
Technologii (CTT).
Twoim zadaniem nie jest dublowanie
jego kompetencji, a stworzenie Centrum
wyspecjalizowanego w konkretnej dzie
dzinie, które aktywnie będzie mogło an
gażować się w życie biznesowe intere
sującego Cię sektora. W pewnym sensie
Centrum Transferu Wiedzy ma dopełnić
działania CTT — podobnie jak ono będzie
realizować misję polegającą na wykorzy
staniu nauki do wymyślania produktów/
usług, które znajdą zastosowanie w biz
nesie.
Uruchomienie i rozwinięcie działalności
CTW to zadanie trudne. Musisz wiedzieć,
że szkoły wyższe na ogół nie mają dobrej
renomy u przedsiębiorców, jeśli chodzi
o realizowanie wspólnych przedsięwzięć.
Często zwracają oni uwagę, że uczelnie
działają zbyt wolno, że trudno znaleźć
specjalistów, że sam kontakt jest kłopo
tliwy i mało przyjazny.
Twoim zadaniem jest zbudowanie jed
nostki, która będzie ułatwiać komunika
cję między naukowcami-specjalistami,
a firmami szukającymi sposobów na in
nowacje — w podobny sposób, w jaki
graficzny interfejs (GUI) ułatwił obsługę
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komputerów zwykłym ludziom. W dzi
siejszych czasach nie musimy umieć
programować, aby korzystać z kompute
rów i możemy nimi sterować bez specja
listycznych komend — po prostu klikając
na odpowiednie „przyciski”.
Chodzi o to, aby przedsiębiorca nie mu
siał posiadać umiejętności mówienia ję
zykiem naukowym, czy wiedzy na temat
struktur uniwersyteckich, aby mógł sko
rzystać z potencjału naukowego, który
może wesprzeć rozwój jego firmy. Cen
trum Transferu Wiedzy ma być swego
rodzaju „tłumaczem” — ma „tłumaczyć”/
wyjaśniać potrzeby biznesu (konkretnej
branży) i zajmować się ich zaspokaja
niem w ramach swoich specjalistycznych
kompetencji.

Charakter działalności CTW
W niniejszym przewodniku pokazujemy,
jak podejść do tworzenia/zakładania
Centrum Transferu Wiedzy, aby zwięk
szyć prawdopodobieństwo sukcesu. Suk
ces ten należy rozumieć wprost — jako
zamianę wiedzy w wartość finansową.
Takie jego ujęcie powinno porządkować
wszelkie aktywności związane z powoły
waniem do życia, a następnie — prowa
dzeniem samego Centrum.
Przyjęcie takiego podejścia definiuje
funkcję i, w dużym stopniu, działania,
jakie w ramach Centrum powinny być re
alizowane. Centrum nie powinno skupiać
się na rozwijaniu nauki jako takiej — z za

sady nie powinno podejmować się reali
zowania badań opisywanych jako „czysta
nauka”. Centrum nie powinno zależeć na
budowaniu i umacnianiu swojej pozycji
w środowisku naukowym — kierownictwo
tej jednostki powinno koncentrować się

na znalezieniu swojego miejsca w tzw.
łańcuchach
wartości
ekonomicznej,
na których końcu zawsze jest produkt
(towar lub usługa) przekazywany odpłat
nie do tzw. klienta końcowego (przedsię
biorstwo).

Ramka 1. Przykład oferty Centrum Transferu Wiedzy
W trakcie realizacji projektu SPIN utworzono m.in. Centrum Transferu Wiedzy na Politechnice
Krakowskiej — przyjęło ono nazwę Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
(MCBE). Centrum to opracowało koncepcję Certyfikatu Energooszczędnego, który następnie
zaoferowało na rynku. Głównymi odbiorcami takiego produktu są deweloperzy, którzy inwes
tują w energooszczędność budynków i chcą przekonać swoich klientów, że nie jest ona tylko
chwytem marketingowym.
Nadanie Certyfikatu przez niezależną jednostkę badawczą może w tym pomóc, dzięki czemu
deweloperzy mogą łatwiej budować zaufanie z ich potencjalnymi klientami. W ten sposób MCBE
dodaje pewną wartość do łańcucha produkcji i dystrybucji budynków energooszczędnych.
Źródło: projekt SPIN.

Oczywiście nie oznacza to, że Centrum
nie powinno realizować projektów badaw
czych w ogóle. Jednak każdorazowa decy
zja o realizacji projektów czysto badaw
czych powinna być powiązana właśnie ze
strategią umacniania swojej pozycji w da
nym łańcuchu przepływów gospodarczych.
Piszemy o tym na samym początku, po
nieważ doświadczenia z wcześniejszych
działań nastawionych na komercjalizację
wiedzy pokazały, że kierunki badawcze
są — ze zrozumiałych względów — bardziej
naturalne dla naukowców. Jeśli jednak na
ukowcy chcą angażować się w działanie,
jakim jest komercjalizacja wiedzy, po
winni wiedzieć, że ten kierunek stanowi
duże zagrożenie dla osiągania efektów
ekonomicznych, które są silnie powiąza
ne z efektami sprzedażowymi.

Niezmiernie ważne jest, aby zmienić
optykę i nie szukać sposobów na dodawanie nowych informacji do globalnej puli wiedzy naukowej (czysta
nauka), ale wykorzystywać istniejącą
już wiedzę w konkretnych i rynkowych praktykach produkcji, dystrybucji i konsumpcji dóbr (badania stosowane).
Tak określony cel pokazuje wyraźnie,
czym jest dobrze funkcjonujące Cen
trum Transferu Wiedzy — jest to jed
nostka, która aktywnie i regularnie zdo
bywa środki finansowe z dwóch źródeł:
1) z bezpośredniej sprzedaży towarów
i/lub usług oraz 2) pozyskując ze
wnętrzne finansowanie na realizację
projektów badawczo-rozwojowych (zob.
rysunek 2).

Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
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Podstawowe źródła finansowania CTW

Tabela 2. Przykłady komercjalizacji działań CTW — przykłady z pilotażu
Nazwa Centrum

Sprzedaż bezpośrednia
towarów i/lub usług

Małopolskie Centrum
Biotechnologii (MCB)

W ramach MCB utworzono ośrodek badawczy zajmujący się
nutrigenomiką, czyli badaniem związków między typem genotypu konkretnej osoby, a jej zdolnościami do trawienia określonego pożywienia. Ośrodek rozpoczął współpracę z firmą, która
prowadzi porady dietetyczne. Dietetycy pracujący dla tej firmy
mogą zalecić swoim pacjentom badania nutrigenomiczne, dzięki czemu będą mogli lepiej im doradzić w kwestii zdrowego odżywania się. Te badania są dodatkowo płatne i są realizowane
właśnie przez MCB.

Centrum Inteligentnych
Systemów Informatycznych (CISI)

CISI kilkakrotnie przygotowywało na zlecenie zewnętrzne
opracowania opisujące tzw. rozwiązania wzorcowe. Chodziło
o dokładne opisanie konkretnego rozwiązania problemu energetycznego danej firmy, czy też gminy. Dzięki takiej specyfikacji
odbiorca mógł lepiej negocjować warunki wykonania tego rozwiązania z ew. wykonawcą. Zyskiwał on specjalistyczną wiedzę
nt. swoich potrzeb w zakresie rozwiązań energetycznych.

Małopolski Ośrodek
Medycyny Translacyjnej (MOMT)

MOMT rozpoczął współpracę z firmą BRASTER, której celem
jest wynalezienie innowacyjnej metody diagnozowania raka
piersi. Firma przygotowała postępowanie badawcze, które realizują specjaliści MOMT — m.in. testują urządzenia diagnostyczne. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

Zewnętrzne finansowanie
dla projektów
badawczo-rozwojowych*

Rysunek 2. Podstawowe źródła finansowania CTW
* Projekty te powinny odpowiadać na konkretne potrzeby informacyjne (czy technologiczne) istniejącej firmy lub
innego podmiotu związanego z łańcuchami wartości gospodarczej. W Polsce głównym źródłem pozyskiwania tego
typu środków jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Szczegółowe informacje nt. aktualnych konkursów na działania
badawczo-rozwojowe znajdziesz na stronie NCBiR (http://www.ncbr.gov.pl/). Istnieją także inne zewnętrzne źródła
finansowania projektów badawczo-rozwojowych — mogą to być prywatni sponsorzy, fundacje wyspecjalizowane
w konkretnych tematach, ale także międzynarodowe programy, jak np. program Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”
(por. Załącznik 8). Monitorowanie możliwości grantowych powinno stać się elementem strategii działania Centrum, jeśli
nastawiasz się na zewnętrzne finansowanie badań. Jeśli chcesz poznać możliwości finansowania, jakie były dostępne
w latach 2007–2013, możesz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku inLab (s. 90, dostępne
na: http://www.inlab.byd.pl/index.php?id=2). Wymienione w tym dokumencie źródła finansowania mogą posłużyć
za inspiracje, gdzie szukać funduszy w przyszłości.
Źródło: opracowanie własne.

Skuteczne pozyskiwanie środków dowie
dzie, że CTW ma wartość nie tylko w wy
miarze naukowym, ale przede wszystkim
dla firm i innych podmiotów, które będą
z własnej woli przeznaczać swoje zaso
by, aby móc współpracować z Centrum.
Jeśli bowiem firmy będą dobrowolnie i re
gularnie inwestować swoje ograniczone
zasoby we współpracę z danym CTW,
to można zakładać, że dla nich przekłada
się ona na wartość rynkową. A funkcją
CTW jest właśnie podnoszenie konku
rencyjności, efektywności i rentowności
firm, z którymi kooperują. Innymi słowy,
CTW ma stać się firmą (biznesem) typu
Business-to-Business — czyli wytwarzać
i dostarczać wartość innym biznesom.
Podstawowym sposobem na pomaganie
firmom jest oferowanie usługi zwanej
audytem technologicznym. Polega ona
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na analizie sposobu prowadzenia biznesu
— na ogół dotyczy ona procesu produkcji
— od strony możliwych ulepszeń techno
logii wykorzystywanych w danej firmie.
Naukowcy wyszkoleni w danej tematyce
i zaznajomieni z konkretną branżą mogą
ocenić, czy stosowane praktyki produk
cyjne są optymalne i zaproponować roz
wiązania, których wdrożenie doprowadzi
do uzyskania oszczędności i większej
efektywności produkcji.
Inną ważną usługą świadczoną przez
CTW jest kojarzenie przedsiębiorstw i na
ukowców w celu realizacji prac zleconych
czy wspólnego aplikowania o zewnętrz
ne środki na działalność badawczo-roz
wojową. Centra Transferu Wiedzy powo
łane w ramach projektu SPIN realizowały
różne pomysły na komercjalizację — ich
przykłady znajdziesz w tabeli 2.

Sposób na komercjalizację i monetyzację potencjału
badawczego CTW

Źródło: opracowanie własne.

Krótkie podsumowanie
Doprowadzenie do utworzenia Centrum
Transferu Wiedzy i dbanie o jego rozwój
to zadanie ambitne i wielowątkowe. Po
mysły na komercjalizację są bardzo szyb
ko weryfikowane przez rynek i muszą
być stale modyfikowane i udoskonalane.
Szczególnie w początkowym stadium
warto pamiętać, że bardzo ważna jest
liczba interakcji — kontaktów — z sekto
rem biznesowym, na podstawie których
dochodzi do realizacji różnego rodzaju
usług badawczych (audytów czy analiz).

Czas pokaże, jakie są mocne strony two
rzonego przez Ciebie Centrum.
Piszemy o tym, ponieważ w następnych
częściach prezentowanego przewodnika
spróbujemy pokazać, jak krok po kroku za
kładać, a następnie rozwijać CTW. Pierw
szy etap jest wyraźnie nastawiony na
opracowanie koncepcji, czyli wizji komer
cjalizacji w danej branży. O ile stworzenie
tej wizji jest konieczne, o tyle ważne jest
też, aby stale analizować sytuację, a jeśli
to konieczne — odpowiednio szybko reago
wać na zmieniające się potrzeby biznesu.

Centrum Transferu Wiedzy (CTW)
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Obserwowany
jest stabilny
wzrost przy
zwiększaniu
poziomu
rentowności
przedsięwzięcia.
Dzięki temu
firma zyskuje
stabilność,
a jej marka
umacnia się.

Testowanie i sprzedaż

Wzrost liczby
klientów jest
dynamiczny. Oferta
jest przy tym na tyle
zestandaryzowana,
że umożliwia
skalowanie biznesu.

Źródło: http://www.startupcommons.org/startup-key-stages.html.

Przygotowanie

Rozruch

Istnieje zespół osób,
które dysponują
kompetencjami
niezbędnymi
do wdrożenia
biznesplanu. Oferta
jest precyzyjna
i przygotowana
do realizacji.
Zapewnione jest
także stabilne
finansowanie
na okres rozruchu.
Jasno sprecyzowana
wizja biznesu
w oparciu
o konkretną
ofertę skierowaną
do konkretnej
grupy odbiorców.
Istnieje również
plan wdrożenia
biznesu (biznesplan)
z wyznaczonymi
konkretnymi
celami i kamieniami
milowymi ujętymi
w harmonogramie
realizacji.
Istnieje jedynie
wstępny pomysł
na ofertę rynkową,
której odbiorcy
są zdefiniowani
w sposób ogólny.
Brak zespołu, który
wziął na siebie
zobowiązanie
do realizacji
idei. Stąd brak
kluczowych
kompetencji
niezbędnych
do realizacji idei.

Działania sprzedażowe
przynoszą efekty.
Pojawiają się pierwsi
klienci, a wraz z nimi
przychody finansowe.
Baza klientów
rośnie, dzięki czemu
przedsięwzięcie
zmierza do osiągnięcia
progu rentowności.

Skalowanie
Walidacja
Zobowiązanie
Konceptualizacja

Zanim jednak powstanie biznesplan
zawierający konkretny budżet, należy
przejść przez tzw. ideację. Poziom ide
acji jest opisywany jako stan, w któ
rym pomysłodawca ma bardzo wstępny
i niesprecyzowany pomysł na ofertę.
To wstępne intuicje dotyczące tego, jak
można byłoby na tej ofercie zarobić, jed
nak przeważnie nie dysponuje jeszcze
zapleczem osobowym, który podjąłby zo
bowiązanie do rozwijania biznesu. Dlate
go nie można jeszcze mówić o strukturze
zespołu, który posiada adekwatne kom

Ideacja

Na tworzenie Centrum Transferu Wiedzy
należy spoglądać, jak na zakładanie firmy.
Wiedza nt. powoływania do życia i roz
kręcania nowych firm (tzw. startupów)
została w ostatnim czasie wzbogacona,
dzięki czemu można wyróżnić konkretne
etapy zakładania organizacji biznesowej
(zob. tabela 3). Należy przy tym pamię
tać, że etapy te są rozciągnięte w czasie
— od wstępnych i początkowych myśli/
pomysłów (zwanych potocznie intuicja
mi), do postaci konkretnej organizacji,
w której funkcjonowanie zaangażowane
są prawdziwe osoby. Aby zatem doprowa
dzić do powstania organizacji, te wstępne
intuicje muszą zostać doprecyzowane
i osadzone w konkretnym kontekście —
muszą być klarowne, komunikowalne
i przekładalne na cele i działania. W innym
przypadku nigdy się nie zmaterializują,
pozostając na poziomie idei.

Startup

Od pomysłu do biznesplanu

Pre-startup

W jaki sposób chcemy to osiągnąć?

W tabeli 3 zaprezentowaliśmy 6 faz roz
woju biznesu. Na etapie przygotowań
ważne są dwie pierwsze: ideacji i koncep
tualizacji. Można wręcz powiedzieć, że ko
niec fazy konceptualizacji oznacza koniec
przygotowań — wtedy mamy przed sobą
jasno sprecyzowaną wizję biznesu, która
jest następnie ujęta w konkretne ramy
celów, harmonogramu działań i budżetu.
Właściciel (lub właściciele) pomysłu może
wówczas przejść do fazy budowania zes
połu i zapraszać inne osoby do podejmo
wania konkretnych zobowiązań wynika
jących z planu operacyjnego, zwanego
także biznesplanem.

Tabela 3. Etapy uruchamiania biznesu

Co chcemy osiągnąć?
Celem tego etapu jest opracowanie
szczegółowej koncepcji Twojego CTW
oraz jej wdrożenia.

Ugruntowanie

Wzrost

Etap 1: Przygotowanie
do utworzenia CTW

Etap 1: Przygotowanie do utworzenia CTW
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petencje, by daną ideę zamienić na biz
nes. Na tym etapie nie warto podejmo
wać działań wdrożeniowych — skoro nie
wiadomo, co ma być ofertą biznesową,
nie wiadomo także, jakie działania nale
ży zrealizować, aby oferta została w peł
ni opisana i przekazana do wiadomości
potencjalnym klientom.
Reasumując powyższe rozważania, na
początkowych etapach myślenia o budo
waniu Centrum Transferu Wiedzy należy
wykonać rzetelną pracę koncepcyjną,
która doprowadzi to przerobienia wstęp
nych myśli na konkretny biznesplan —
z opisanymi celami i działaniami na cały

okres wdrażania CTW w gospodarczy
ekosystem.
Etap 1 naszego projektu — przygotowanie do utworzenia Centrum Transferu Wiedzy — trwa 4 miesiące i ma
doprowadzić do sytuacji, w której
osoby odpowiedzialne za założenie
CTW dysponują konkretnym biznesplanem, zawierającym szczegółowy opis
oferty, budżet oraz harmonogram (zob.
ramka 2). Mając tak przygotowany do
kument łatwiej będzie można przekonać
odpowiednie władze regionalne i wła
dze uczelni lub inwestorów prywatnych
do wsparcia finansowego CTW.

2. Analiza zasobów
bliskiego
otoczenia
(wiedza,
kadry, sprzęt
i technologie)

Analiza ta ma doprowadzić do wytypowania zasobów, dzięki którym
— przy uruchomieniu odpowiednich działań — zostanie opracowana
oferta biznesowa.

3. Analiza rynku
— potencjalni
odbiorcy
i konkurencja

Analiza rynku powinna dostarczyć wiedzy na temat konkurencji, potencjalnych odbiorców oferty oraz rynków zbytu. Może być także źródłem
inspiracji — jaką ofertę tworzyć, w jaki sposób prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe.

4. Analiza SWOT

Analiza SWOT skupia się na słabych oraz mocnych stronach planowanego przedsięwzięcia, wynikających z uwarunkowań wewnętrznych,
oraz szansach i zagrożeniach generowanych przez środowisko zewnętrzne danej organizacji. Jej przeprowadzenie ma doprowadzić m.in.
do zrozumienia ryzyk oraz przemyślenia strategii zarządzania nimi.

5. Opis kadr
potrzebnych
do utworzenia
CTW i sposobu
rekrutacji kadr

Opis kadr powinien zawierać klarowny opis stanowisk, które należy
utworzyć, ponieważ są niezbędne do realizacji działań prowadzących
do komercjalizacji wiedzy. Ten opis powinien uwzględniać powiązane
z tymi stanowiskami obowiązki i funkcje oraz obejmować charakterystykę idealnych typów psychologicznych pracowników realizujących
te funkcje. Ten element biznesplanu powinien także zawierać taki opis
sposobu rekrutacji kadr, który zwiększy prawdopodobieństwo, że stanowiska zostaną obsadzone przez odpowiednie osoby.

6. Harmonogram

Harmonogram powinien prezentować działania niezbędne do utworzenia i rozwinięcia CTW na każdym z etapów. Działania te należy
umieścić na osi czasu — tak, aby każdemu działaniu przydzielić odpowiedni czas jego realizacji.

7. Budżet

Budżet powinien zawierać jak najdokładniejsze wyliczenia kosztów
finansowych przyporządkowanych do działań przewidzianych do realizacji.

Ramka 2. Biznesplan dla CTW

Ogólna definicja
biznesplanu

Biznesplan to opis przyszłości Twojej firmy. Jest to dokument, który
mówi, co zamierzasz osiągnąć i jak masz zamiar do tego doprowadzić.
Biznesplany to dokumenty strategiczne. Jasno opisują Twoją sytuację
początkową, z wyszczególnieniem zasobów, którymi dysponujesz
i możliwości, które możesz wykorzystać. Biznesplan pokazuje również,
gdzie chcesz się znaleźć w przyszłości — po realizacji planu (zazwyczaj
w perspektywie trzech do pięciu lat). Pokazuje także działania, które Cię
tam doprowadzą.
[opracowano na podstawie: businessplan, Entrepreneur.com,
dostępne na:
http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html (29.04.2015)]

Elementy biznesplanu rekomendowane dla projektu CTW
Element
1. Opis wstępnego
modelu
biznesowego
— pomysłu
przedsięwzięcia
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Opis
Wstępny pomysł na model biznesowy może mieć strukturę zaprezentowaną w tabeli 4. Kluczowymi elementami koncepcji biznesowej jest
kształt oferty oraz charakterystyka odbiorców. Ważne jest dopasowanie tych dwóch elementów do siebie, ponieważ dana grupa docelowa ma konkretny problem, czy też potrzebę, którą oferta w sposób
bezpośredni ma zaspokoić.

www.spin.malopolska.pl

Jeśli czujesz potrzebę pogłębienia swojej wiedzy nt. celów i zasad tworzenia
biznesplanów, skorzystaj z oferty darmowego e-szkolenia dostępnego na stronach
Akademii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
https://www.akademiaparp.gov.pl/szkolenie-biznesowe/A2B/informacje.html
Źródło: opracowanie własne.

Etap 1: Przygotowanie do utworzenia CTW
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Drenowanie własnych
pomysłów
Wszelkie działania przewidziane na eta
pie przygotowań są zaplanowane tak,
by były dla Ciebie użyteczne ze względu
na realizację celu, jakim jest przygotowanie
biznesplanu. Radzimy, abyś realizację tego
celu rozpoczął od doprecyzowania wizji. Je
żeli idea komercjalizacji nauki jest Ci bliska,
z pewnością masz jakieś wstępne pomys
ły (intuicje) dotyczące tego, jaka wiedza
może podlegać transferowi do gospodarki.
Na pierwszym etapie projektowania wi
zji Twojego Centrum Transferu Wiedzy

ważne jest, aby pomysły te spróbować
ująć w sposób, który opisze wstępny mo
del biznesowy takiej organizacji. Myśle
nie w kategoriach modelu biznesowego
zmusi Cię do tego, abyś odpowiedział
na konkretne pytania związane z me
chaniką organizacji, którą chcesz powo
łać do życia. Z jednej strony, ćwiczenie
to ujawni Twój sposób myślenia o CTW,
jego potencjał do generowania przycho
dów finansowych oraz wyznaczy punkt
początkowy pracy z tą wizją. Z drugiej
strony, ukaże Ci pewne braki informacyj
ne — luki, które będziesz mógł uzupełnić
w toku konceptualizacji i pracy nad biz
nesplanem.

Tabela 4. Elementy modelu biznesowego
Nazwa
elementu
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Nazwa
elementu

4. Relacje
z klientem

Ważne jest również to, że organizacji zależy na zbudowaniu relacji z grupą docelową. Chodzi tu o wszelkie działania, które nie są bezpośrednio nastawione
na cele realizowane poprzez wyżej opisane „kanały”. Do tego elementu można
zaliczyć kwestie związane z budowaniem marki lub pewnego pożądanego wizerunku. Są to kwestie szczególnie ważne dla nowej organizacji, która musi dopiero
zaistnieć na rynku.

5. Źródła
przychodu

Aby zapewnić sobie możliwość przetrwania, organizacja musi generować przychód. Istnieje wiele możliwych źródeł przychodu. Ważne jest podkreślenie faktu,
że nie wszystkie elementy oferty muszą być monetyzowane — nie wszystkie
elementy oferujące odbiorcy wartość muszą być płatne. Przykładem jest firma Google — z szerokiej gamy oferty produktów jedynie przestrzeń reklamowa
w postaci usług AdWords i AdSense jest spieniężana, pozostałe usługi, jak wyszukiwarka Google, przeglądarka Chrome, mapy, poczta internetowa, dokumenty
Google i wiele innych są udostępniane nieodpłatnie. Ich celem jest przyciągnięcie
użytkowników, których obecność jest atrakcyjna dla potencjalnych reklamodawców.

6. Kluczowe
działania

Kluczowe działania wskazują na niezbędne aktywności, które są absolutnie konieczne do realizacji wszystkich powyższych elementów modelu biznesowego.

7. Kluczowe
zasoby

Ten element zwraca uwagę na wszystkie zasoby, bez których realizacja modelu
biznesowego nie byłaby możliwa. Należy podkreślić, że zasoby te mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. Można dodać, że organizacje, które definiują
w kluczowych zasobach wiedzę będą prawdopodobnie bardziej otwarte na nawiązywanie kontaktów ze światem nauki, ponieważ ich reprezentanci będą już
rozumieli potencjalną wartość dodaną takiej współpracy. Jednocześnie będą one
miały wyższe wymagania odnośnie oferowanego produktu.

8. Kluczowe
partnerstwa

Aby realizacja jakiejś oferty mogła mieć miejsce, często organizacja musi nawiązać współpracę z innymi podmiotami. Kluczowi partnerzy to tacy, bez których realizacja modelu nie powiedzie się — są oni absolutnie konieczni. Przykładem może
być sklep internetowy iTunes, który oferuje muzykę w postaci cyfrowej. Kluczowymi partnerami dla iTunes są wydawnictwa fonograficzne. iTunes nie produkuje
muzyki, jest jedynie pośrednikiem, zatem cała zasadność istnienia tego serwisu
opiera się na założeniu, że wydawcy muzyczni będą dostarczać muzykę w postaci
cyfrowej, aby ta mogła wejść w skład oferty platformy iTunes.

9. Struktura
kosztowa

Ten element modelu biznesowego skupia uwagę na kosztach związanych z pozyskiwaniem kluczowych zasobów, kluczowych partnerów i prowadzeniem kluczowych działań. Model biznesowy nie pyta o dokładne wyliczenia, a jedynie
o szacunkowe ujęcie tego, co będzie generowało największe koszty dla działania
organizacji.

Opis

1. Grupa
docelowa

Każda organizacja działa na rzecz jakiejś grupy docelowej. Przykładowo, w przypadku prywatnego przedsiębiorstwa mówimy o klientach, podczas gdy w przypadku fundacji — o beneficjentach.
Zawsze ktoś korzysta na działalności danego podmiotu. Potrzeby grupy docelowej są przyczyną istnienia organizacji, dlatego jest to najważniejszy element
modelu biznesowego.

2. Propozycja
wartości/
koncepcja
oferty

Propozycję wartości należy rozumieć jako koncepcję oferty skierowanej do grupy
docelowej. Oferta to nic innego jak towar lub usługa — ich przekazanie odbiorcy
jest następstwem wejścia w relację, której celem jest otrzymanie wartości. Weryfikacją skuteczności tego zabiegu jest poczucie satysfakcji odbiorcy. Ten element
modelu biznesowego zmusza do przemyślenia, co dokładnie jest oferowane, jakiej grupie osób i dlaczego — odpowiedź na te pytania pozwala zweryfikować
zasadność koncepcji danej organizacji.

3. Kanały

Ten element modelu biznesowego zwraca uwagę na trzy funkcje kanałów dotarcia do grupy docelowej: informacyjną, dystrybucyjną i sprzedażową. Funkcja
informacyjna wiąże się z podniesieniem świadomości oraz z wyrobieniem sobie
przez klienta opinii nt. propozycji wartości. Funkcja dystrybucyjna zwraca uwagę
na konieczność dostarczenia oferty „w ręce” klienta, a sprzedaż odnosi się bezpośrednio do okoliczności zawierania transakcji. Z każdą z tych funkcji mogą wiązać
się osobne działania, których identyfikacja jest ważna dla zrozumienia organizacji
i doprecyzowania, jakie zadania będą musiały być realizowane, aby organizacja
stała się skuteczna.
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Opis

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Osterwalder, Y. Pigneur, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik
wizjonera, Helion, Gliwice, 2012.
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Kanwą dla precyzyjnej konceptualizacji
wizji rozwoju danego Centrum Trans
feru Wiedzy może stać się koncepcja
modelu biznesowego rozwinięta przez
A. Osterwaldera i Y. Pigneura w pracy
pt. Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera z 2012 r. W tej publi
kacji przedstawiono jedną z aktualnie
bardziej popularnych metod pracy nad
precyzowaniem wizji tworzenia nowej
organizacji, której celem jest szybkie
osiągnięcie progu rentowności.
Prezentowany model biznesowy dzie
li mechanikę działania organizacji na
9 podstawowych elementów, których
dokładne przemyślenie zwiększa szanse
na zrozumienie zasady i logiki funkcjo
nowania budowanego przedsięwzięcia
(zob. tabela 4).
Rekomendujemy, aby pracować nad pier
wszą koncepcją modelu biznesowego
w trakcie specjalnie zorganizowanych
warsztatów prowadzonych przez odpo
wiednio przygotowaną do tego osobę.
Praca ze specjalistą od modelowania
biznesowego może pomóc „złapać dys
tans” oraz pogłębić wiedzę nt. pewnych
koncepcji czy kategorii biznesowych,
które będą pomocne także na dalszych
etapach rozwoju CTW. Zaleca się, aby
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takie warsztaty zostały zorganizowane
w pierwszym tygodniu etapu przygoto
wań.

Analiza bliskiego
i dalszego otoczenia CTW
Skonstruowanie wstępnej wersji mo
delu biznesowego planowanego Cen
trum Transferu Wiedzy zmotywuje Cię
do określenia oferty oraz wyznaczenia
grup docelowych, które mogą być daną
ofertą zainteresowane. To kluczowa rela
cja rynkowa — należy dopasować produk
ty do potrzeb i możliwości jej odbiorców.
Relacja ta jest określana w języku bizne
sowym dopasowaniem rynkowym (ang.
product market fit) i jej dobre uchwyce
nie determinuje, czy dane przedsięwzię
cie odniesie sukces.
Warto pamiętać o tym, że pierwsza kon
cepcja modelu biznesowego jest jedy
nie koncepcją wyjściową, która powinna
zostać poddana dalszej obróbce — jest
pewną hipotezą zbudowaną w oparciu
o Twoją wiedzę i pewne przypuszcze
nia. W trakcie tworzenia modelu bizne
sowego niewątpliwie pojawią się braki
informacyjne, które należy uzupełnić
w dalszych pracach konceptualizacyj
nych.

Ramka 3. Dopasowanie rynkowe — product market fit
Termin „dopasowanie rynkowe” został po raz pierwszy użyty przez M. Andreessena — przed
siębiorcę oraz inwestora działającego w przemyśle high-tech w Dolinie Krzemowej. Dopa
sowanie rynkowe oznacza, że nasz produkt (towar lub usługa) spełnia konkretne funkcje,
które są klarowne i pożądane przez konkretną grupę odbiorców. W związku z tym wartość
naszego produktu jest na ogół zrozumiała i wynika z prostego faktu, iż skorzystanie z ofer
ty rozwiązuje konkretny problem lub zaspokaja konkretną potrzebę. Andreessen twierdzi, że
trafienie z produktem na odpowiedni rynek jest kluczem do sukcesu danego przedsięwzięcia
biznesowego. W innym przypadku wspaniali ludzie, ze swoim wspaniały produktem — jak to
ujmuje Andreessen — nie rozwiną przedsięwzięcia, ponieważ rynek nie istnieje lub nie rozu
mie, na czym polega „wspaniałość” oferty.
Źródło: M. Andreessen, Product/Market Fit, dostępne na: http://web.stanford.edu/class/ee204/ProductMarketFit.
html (28.04.2015).

Radzimy zatem, abyś rozpoczął usys
tematyzowany proces zbierania dodat
kowych informacji, i aby proces ten był
skierowany w dwie strony: po pierwsze,
będzie chodziło o dokładne zmapowanie
potencjału komercjalizacyjnego w Two
im bliskim otoczeniu uczelnianym,
po drugie, o pogłębioną analizę rynku,
na którym chciałbyś zaistnieć ze swoją
ofertą.

Otoczenie bliskie
Analiza potencjału komercjalizacyjne
go dotyczy zasobów, które są dostępne
na uczelni, i które można wykorzystać
do stworzenia oferty rynkowej. Z pew
nością masz wstępną wiedzę na temat
tego, kto na uczelni zajmuje się interesu
jącą Cię dziedziną. Jednak, jak pokazują
doświadczenia z pilotażu projektu SPIN
w Małopolsce, ta wiedza prawie nigdy nie
jest pełna. Zbieranie informacji o swoim
otoczeniu w sposób kompleksowy zwięk
sza szanse, że dostrzeżesz interesujące
osoby czy technologie, o których istnie
niu czy działaniu nie wiedziałeś. Zatem

rekomendujemy, abyś zaplanował po
stępowanie badawcze, które pozwoli Ci
uzyskać odpowiedzi na 3 podstawowe
pytania:
1.	Jakie konkretne kierunki badawcze
są realizowane w dziedzinie wytypo
wanej przez Ciebie do komercjalizacji
i które z nich są bliskie praktykom biz
nesowym?
2.	Jacy naukowcy w Twoim otoczeniu
mają doświadczenie we współpracy
z biznesem i czego ta współpraca do
tyczyła?
3.	
Jakiego rodzaju infrastruktura —
sprzęt, laboratoria, gotowe technolo
gie — jest dostępna w Twoim bliskim
otoczeniu?
Uzyskanie odpowiedzi na powyższe py
tania powinno pozwolić na zmapowanie
informacji w trzech obszarach zasobów.
Dzięki temu będziesz mógł zbudować
bardziej precyzyjną koncepcję oferty dla
projektowanego Centrum Transferu Wie
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dzy — pod kątem wiedzy, ludzi, sprzętu
i technologii. Te trzy obszary są podsta

wą każdego przedsięwzięcia związanego
z komercjalizacją wiedzy.

Tabela 5. Podstawowe zasoby dla Centrum Transferu Wiedzy

Wiedza

Wiedza to zasób niematerialny zwykle określany jako zbiór informacji na dany temat. Może ona być oderwana od konkretnych osób, np. wyniki badań, które są zapisane w publikacjach naukowych. Wiedza ta może być przydatna w procesie komercjalizacji, choć trzeba pamiętać, że zwykle nie sprzedaje się „czystej wiedzy”,
a usługę, która jest stworzona z jej wykorzystaniem.

Ludzie

Część wiedzy będzie miała charakter osobowy — jest to tzw. wiedza ukryta (tacit
knowledge), której nie można bezpośrednio zwerbalizować czy zapisać. Wynika
ona z doświadczenia osób. Przykładowo, wiedza jak współpracować z biznesem
może być zapisana w postaci zaleceń, jednak osoba z doświadczeniem takiej
współpracy będzie również potrafiła stosować te zalecenia w praktyce. Stąd
ważne jest zmapowanie osób, które dysponują wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami kluczowymi dla tworzonego CTW.

Sprzęt
i technologie

Może to być specjalistyczny sprzęt badawczy, czy też technologie, które można
komercjalizować — wprost je sprzedając lub udzielając licencji na ich użycie.

Źródło: opracowanie własne.

Szukając odpowiedniego potencjału ko
mercjalizacyjnego w swoim otoczeniu,
pamiętać musisz, że nie każda wiedza
i nie każda technologia nadaje się do ko
mercjalizacji. Aby określać stopień goto

wości danej technologii do wdrożenia,
opracowano specjalny indeks — Technology Readiness Levels (poziomy gotowo
ści technologicznej), którego opis przed
stawiamy poniższej (zob. ramka 4).

Ramka 4. Poziomy gotowości technologicznej
Definicja
Poziomy gotowości technologicznej (technology readiness levels — TRLs) to sposób opisu
dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad
różnymi technologiami. Metodyka została po raz pierwszy zastosowana w projektach B+R
realizowanych przez NASA oraz przemysł obronny USA. Według niej dojrzałość technologii
opisuje się od fazy konceptualizacji konkretnego rozwiązania (TRL 1), aż do etapu dojrza
łości (TRL 9), kiedy ten koncept (w wyniku prowadzonych badań naukowych i prac rozwojo
wych) przybiera postać rozwiązania technologicznego, które można zastosować w praktyce,
np. w postaci uruchomienia rynkowej produkcji. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinan
sowuje projekty według logiki TRL — celem większości programów jest takie dopracowanie
technologii, aby można było ją zastosować w warunkach rzeczywistych (tzn. aby osiągnęły
poziom gotowości technologicznej 9).
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Poziomy — przyporządkowanie danej technologii do konkretnego poziomu określa jej bliskość
względem praktyk rynkowych
Badania podstawowe >>
1.	Zaobserwowano podstawowe zasady danego zjawiska
2.	Określono koncepcję technologii
3.	Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie
4.	Zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych
5.	Zweryfikowano w środowisku zbliżonym do rzeczywistego
6.	Dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
7.	Dokonano demonstracji w warunkach operacyjnych
8.	Zakończono badania i demonstrację ostatecznej wersji technologii
9.	Uruchomiono produkcję na skalę przemysłową
>> Rynek
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dostępne na: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2313,poziomygotowosci-technologicznej.html (6.05.2015).

Musisz jednak pamiętać, że przyporząd
kowywanie technologii do odpowiednich
poziomów jest skorelowane z aktualnymi
potrzebami rynkowymi. Aby zatem umie
jętnie ocenić potencjał wdrożeniowy
zasobów Twojego bliskiego otoczenia,
musisz na nie spojrzeć przez pryzmat
analizy otoczenia biznesowego.

Otoczenie biznesowe
Jak powiedzieliśmy wcześniej, sukces
przedsięwzięcia
komercjalizacyjnego
zależy od tzw. dopasowania rynkowego.
Aby umiejętnie wykorzystać zmapowa
ne zasoby do stworzenia odpowiedniej
oferty, należy dokładnie rozpoznać ry
nek. Dlatego rekomendujemy, abyś rów
nolegle do zbierania danych o zasobach
dostępnych na uczelni, gromadził także
informacje o rynku, na którym chciałbyś
zaistnieć. Możesz zbierać informacje
na temat zasobów dla CTW samodziel
nie. Zaleca się jednak, aby wykonanie
analizy zlecić odpowiednim specjali

stom, ponieważ jest to zadanie z pogra
nicza analityki biznesowej i tzw. białego
wywiadu gospodarczego. Jeśli budujesz
CTW w ramach projektu realizowane
go przez władze publiczne, prawdopo
dobnie tego typu wsparcie analityczne
będzie do Twojej dyspozycji. Gdybyś
jednak podejmował wyzwanie samo
dzielnego zrealizowania badania tego
typu, to będziesz zdany na firmy realizu
jące badania rynku i prowadzące działal
ność konsultingową działające w Twoim
otoczeniu.
Zlecając tego typu zadanie, powinieneś
pamiętać, że ma ono posłużyć do zro
zumienia tego, co aktualnie dzieje się
na rynku w Twojej dziedzinie, a w szcze
gólności:
• Jacy oferenci działają na rynku? Jaka
jest ich oferta? W jaki sposób jest
sprzedawana? Jaka jest sytuacja fi
nansowa tych podmiotów? Jaki jest
zasięg geograficzny ich działania?
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• Jacy odbiorcy działają na rynku? Jaki
jest profil ich działalności? Co produ
kują i co sprzedają swoim klientom?
W jaki sposób wykorzystują komer
cjalizowaną wiedzę do udoskonalania
swojej działalności? Jaka jest sytuacja
rynkowa tych podmiotów? Jaka jest
sytuacja rynków, na których one dzia
łają?
Dzięki analizie rynku dowiesz się wiele
na temat tego, jak tworzona jest wartość
gospodarcza w obszarze, który Cię inte
resuje. Innymi słowy, pozyskasz wiedzę
odnośnie tego, jak biegną przepływy fi
nansowe pomiędzy poszczególnymi ak
torami tego rynku. Ta wiedza jest ważna,
ponieważ dysponując określonymi zaso
bami, staniesz przed zadaniem „wstrze
lenia się” w te przepływy ze swoją ofer
tą. Drugą zaletą wykonania analizy rynku
jest możliwość zapoznania się z innymi
praktykami biznesowymi. Część z nich
może pomóc w udoskonaleniu wizji funk
cjonowania Twojego Centrum Transferu
Wiedzy, którą określiłeś we wstępnym
modelu biznesowym. Ponadto, sugeru
jemy, abyś wykorzystał analizę rynku
do stworzenia bazy danych zawierającej
listę tych podmiotów, które zaprosisz
na otwarcie Centrum (na początku eta
pu testowania), sygnalizując im istnienie
Twojej oferty.

Rozłożenie w czasie
dotychczasowych działań
Do tej pory rekomendowaliśmy wyko
nanie trzech podstawowych działań, ta
kich jak:
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1.	Opracowanie wstępnego modelu biz
nesowego Centrum Transferu Wiedzy.
2.	Wykonanie badania zasobów bliskie
go otoczenia.
3.	 Wykonanie analizy rynku.
Wiedza wyniesiona z realizacji tych dzia
łań umożliwi zrozumienie, jaki kształt
powinno przyjąć Twoje Centrum Trans
feru Wiedzy, aby zwiększyć jego szanse
na sukces. Twoja wstępna wizja zostanie
„zderzona” z wiedzą na temat tego, czym
realnie dysponujesz oraz na co gotowy
jest rynek, czyli przedsiębiorstwa.
Moja
wstępna
wizja

Moje

zasoby

Wypadkowa
wizja CTW

Rynek

Rysunek 3. Wizja CTW a rzeczywistość
Źródło: opracowanie własne.

Zalecamy, abyś już w pierwszym ty
godniu etapu przygotowań opracował
wstępną wizję CTW, przy wykorzystaniu
szablonu modelu biznesowego. Bezpoś
rednio po tym zadaniu — już w drugim
tygodniu etapu przygotowań — przystąp
do opracowania koncepcji badań służą
cej mapowaniu zasobów oraz analizie
rynku. Badania te powinny być kontynu
owane przez następne 10 tygodni, tak
aby w 12. tygodniu powstała nowa wi
zja CTW, a między 13. a 16. tygodniem
— kompletny biznesplan wdrożenia tej
wizji w świat rzeczywistych przepływów
gospodarczych.

Tabela 6. Ramowy harmonogram etapu przygotowań do utworzenia CTW — cz. 1
Tydzień

1

2…

…12

13…

…16

Opracowanie modelu
biznesowego CTW
Opracowanie koncepcji badania
mapującego zasoby dla CTW
Realizacja badania mapującego
zasoby dla CTW
Opracowanie koncepcji badania
dotyczącego analizy rynku
Wykonanie analizy rynku
Opracowanie nowej wizji CTW
Opracowanie kompletnego
biznesplanu utworzenia
CTW (wizja, harmonogram, budżet,
SWOT, planowane osiągnięcia)
Źródło: opracowanie własne.

Brokering i zasoby ludzkie
Jak widać, z rekomendowanego powyżej
harmonogramu prac wynika, że między
trzecim a dwunastym tygodniem etapu
przygotowań będziesz miał czas na re
alizację dodatkowych działań. W tym
czasie możesz być do pewnego stopnia
zaangażowany w mapowanie potencja
łu komercjalizacyjnego, jakim dysponuje
Twoje otoczenie akademickie. Jednak
te działania nie wyczerpią Twoich za
sobów czasowych. Dlatego rekomen
dujemy, abyś od trzeciego tygodnia
realizował działania, które pomogą Ci
w określeniu, jakich kadr będziesz po
trzebował do realizacji swojej wizji. Na
tym etapie nie masz jeszcze pełnej wie
dzy nt. precyzyjnej wizji Twojego CTW,

dlatego też proponujemy, abyś w trze
cim i czwartym tygodniu odbył szkolenia
dotyczące brokeringu innowacji oraz re
krutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.

Brokering
Koncepcja brokeringu jest koncepcją
centralną dla transferu wiedzy. Broker
to osoba, która wyszukuje możliwości
komercjalizacji i doprowadza do ich spie
niężenia. Nie jest to zwykły sprzedawca,
a ktoś o wyjątkowych umiejętnościach
dostrzegania konkretnych możliwości.
Jego elastyczność jest wyjątkowo waż
na, ponieważ często produkty, jakimi
dysponuje CTW nie są wystandaryzowa
ne. Przykładowo, usługi badawcze moż
na „skroić” do potrzeb — to właśnie broker
jest odpowiedzialny w CTW za dostrze
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ganie potrzeb rynkowych, których za
spokojenie leży w możliwościach danego
CTW. Oprócz wyjątkowych umiejętności
rozumienia i „czucia” rynku, broker powi
nien posiadać pogłębioną wiedzę nt. za
sobów danego Centrum oraz rozumieć
jego specyfikę.
Jak pokazują wcześniejsze doświadcze
nia z budowy CTW, sam proces dopro
wadzenia do zawarcia umowy między
CTW a odbiorcą (klientem) może być dłu
gotrwały. Broker opiekuje się także tym
procesem, utrzymując zaangażowanie
stron potencjalnej transakcji.
Rekomendujemy, abyś trzeci tydzień
etapu przygotowań poświęcił właśnie
na zdobywanie wiedzy na temat tego,
czym jest dobry brokering. Jeśli bierzesz
udział w projekcie organizowanym przez
władze regionalne, prawdopodobnie
będziesz miał możliwość skorzystania
z odpowiedniego szkolenia. Jeśli jednak
rozwijasz CTW na własną rękę, lub bez
wsparcia instytucjonalnego, proponu
jemy, abyś znalazł odpowiednie osoby,
które będą mogły podzielić się z Tobą do
świadczeniem w zakresie pracy brokera.

Rekrutacja i zarządzanie
zasobami ludzkimi
Zgłębienie tematyki brokeringu pozwoli
Ci zrozumieć, jakich współpracowników,
z jakimi kluczowymi kompetencjami po
trzebujesz, aby Twoje Centrum odniosło
sukces. Oczywiście osoby o innych, bar
dziej standardowych umiejętnościach
również są niezbędne. Rekomendujemy
zatem, abyś wiedzę o brokeringu uzu
pełnił o znajomość bardziej technicznych
aspektów rekrutowania pracowników
i zarządzania zasobami ludzkimi. Trzeba
pamiętać, że mając ambicję stworzenia
Centrum Transferu Wiedzy, stoisz przed
wyzwaniem uruchomienia organizacji,
której podstawowym zasobem będą
osoby i ich wiedza. Dlatego zachęcamy,
abyś poznał zasady, które pomogą Ci zro
zumieć, kogo konkretnie szukasz oraz —
co nie mniej ważne — jak przeprowadzić
rekrutację, aby zwiększyć prawdopodo
bieństwo, że znajdziesz odpowiednich
współpracowników. Dlatego czwarty
tydzień etapu przygotowań poświęć na
wzbogacenie swojej wiedzy o różne
aspekty dotyczące rekrutacji i zarządza
nia zasobami ludzkimi (zob. tabela 7).

Tabela 7. Wymiary wiedzy w zakresie rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi
Wymiar
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Krótki opis

1. Analiza stanowiska
pracy

Dzięki dobrej analizie dowiadujesz się, jakie funkcje powinna realizować osoba na danym stanowisku oraz jak powiązane jest ono z innymi stanowiskami pracy w organizacji.

2. Ustalanie typów
psychologicznych
idealnych kandydatów

Analiza stanowiska pracy pozwala zrozumieć, jakiego rodzaju osobowość czy cechy charakteru są ważne dla dobrego wywiązywania się
z obowiązków na danym stanowisku. Dzięki temu możesz ustalić typy
psychologiczne idealnych kandydatów na dane stanowisko.
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Wymiar

Krótki opis

3. Zasady prowadzenia
rekrutacji i organizacji
konkursu

Proces rekrutacji można prowadzić na wiele sposobów. Poznanie narzędzi rekrutacyjnych pozwoli Ci zrozumieć, które z nich są adekwatne
ze względu na typ stanowiska, które chcesz obsadzić.

4. Promocja i umieszczanie
ogłoszeń

Odpowiednie umieszczenie ogłoszeń pozwoli na dotarcie do kandydatów, którzy są faktycznie zainteresowani daną pracą.

5. Kryteria weryfikacji
dokumentów

Przeanalizowanie możliwych kryteriów oceny dokumentów kandydatów pozwoli Ci nadać odpowiednie priorytety, dzięki czemu skupisz
się przy ocenie na tym, co jest kluczowe dla danego stanowiska.

6. Psychologiczne
narzędzia oceny
kandydatów

Jednym z etapów rekrutacji jest zwykle bezpośrednie spotkanie z kandydatem — w postaci zwyczajowej rozmowy rekrutacyjnej lub różnych
warsztatów zadaniowych. Poznanie psychologicznych narzędzi oceny
kandydatów pozwoli Ci na odpowiednią ewaluację takiego spotkania
i zwiększenie szans na wytypowanie tych kandydatów, których profile psychologiczne najbardziej odpowiadają danym stanowiskom.

7. Nowatorskie techniki
diagnostyczne
(kejsy, gry, techniki
Neurolingwistycznego
Programowania)

Poznanie różnych nowatorskich sposobów ewaluacji umiejętności
kandydatów może korzystnie wpłynąć na prowadzoną przez Ciebie
rekrutację.

8. Assesment Center

Obecnie jednym z częściej używanych narzędzi rekrutacji jest tzw.
assesment center. Jest to wielowymiarowe narzędzie oparte o tryb
zadaniowy oraz obserwację kandydatów w działaniu.

9. Analiza i opis wyników
procesu rekrutacji

Uzupełniając ten wymiar wiedzy, dowiesz się, w jaki sposób porządkować informacje o kandydatach zgromadzone w procesie rekrutacji
i opisywać je w taki sposób, aby ich analiza nie sprawiała trudności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://akademiaru.pl/szkolenia-hr/rekrutacja-i-selekcja-pracownikow/.

Nabycie wiedzy w zaprezentowanych
w tabeli 7 wymiarach pozwoli Ci za
projektować i przeprowadzić rekrutację
na etapie rozruchu w sposób, który bę
dzie miał większe szanse powodzenia
niż działania wykonywane ad hoc.

kandydatów, których szukasz. Dlatego
rekomendujemy, abyś — po zaktualizo
waniu wizji Centrum — przystąpił do opi
su profili Twoich przyszłych współpra
cowników, wraz z wyznaczeniem ich
zakresów odpowiedzialności.

Sam projekt procesu rekrutacji powinien
powstać już na etapie przygotowań
i powinien stać się częścią planu funk
cjonowania CTW wraz z opisem profili

Po opracowaniu potrzeb w zakresie za
sobów ludzkich zaprojektuj proces re
krutacji przy aktywnym wsparciu profe
sjonalisty z dziedziny HR.

Etap 1: Przygotowanie do utworzenia CTW
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Tabela 8. Ramowy harmonogram etapu przygotowań do utworzenia CTW — cz. 2
Tydzień

…3

4…

…13

14

15…

Uzupełnienie wiedzy z zakresu
brokeringu (ew. szkolenie)
Uzupełnienie wiedzy z zakresu
rekrutacji i zarządzania zasobami
ludzkimi (ew. szkolenie)
Opracowanie profili
kompetencyjnych przyszłych
współpracowników
Opracowanie koncepcji rekrutacji
wraz ze strategią promocyjną
Umieszczenie strategii rekrutacji
w biznesplanie CTW
Źródło: opracowanie własne.

Zarządzanie zmianą
— przygotowanie do
trudnych negocjacji
Ostatnim zasadniczym elementem etapu
przygotowań jest podniesienie własnych
kompetencji w zakresie zarządzania
zmianą oraz opracowanie mapy intere
sariuszy i strategii komunikacji, które
pomogą Ci osadzić Centrum w strukturze
uczelni.
Dobre szkolenie w zakresie zarządzania
zmianą może okazać się bardzo ważne
w kontekście przyszłego sukcesu CTW.
Musisz bowiem pamiętać, że będziesz
powoływał do życia nową jednostkę
w ramach tradycyjnych struktur aka
demickich. Tego typu jednostka kreuje
oczywiście nowe możliwości, jednak
będzie też postrzegana jako zagrożenie
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przez wiele osób z Twojego bliskiego
otoczenia, z następujących powodów:
1.	Na uczelni z pewnością już działają
jakieś jednostki organizacyjne, które
w jakimś zakresie realizują działania
związane z transferem wiedzy. Osoby
zaangażowane w ich prace mogą wi
dzieć w nowo powstającym CTW kon
kurencję. Z takimi osobami warto
się wcześniej spotkać, porozmawiać
i wyznaczyć pola synergii, czyli ta
kie przestrzenie działania, w których
Twoje Centrum i istniejące już jed
nostki mogą się uzupełniać i wspierać.
2.	Część pracowników uczelni może
obawiać się nowych, dodatkowych
obowiązków w związku z powoła
niem do życia CTW. W szczególnoś
ci, osoby pracujące w administracji
mogą odbierać to jako presję na zmia
nę starych nawyków pracy, które są

bezpieczne. Tym osobom warto od
powiednio wcześnie przekazać in
formacje, jakiego rodzaju wsparcie
będzie potrzebne CTW, a jakie kwes
tie CTW będzie mogło realizować we
własnym zakresie.
3.	Istota CTW polega na dodatkowym
zaangażowaniu naukowców. Ozna
cza to, że będą oni mieli mniej czasu,
aby prowadzić prace czysto naukowe
— a to może być postrzegane jako za
grożenie dla ich przełożonych. Zatem
rozmawiając z naukowcami, warto
wcześniej zaznajomić się z istniejący
mi na uczelni strukturami, w których
naukowcy na co dzień funkcjonują.
Analiza układu potrzeb i interesów two
rzących uczelnianą codzienność pozwoli

z wyprzedzeniem przygotować narzę
dzia, które pomogą Ci podejść do tego
problemu w sposób proaktywny.
Ideą CTW jest zmiana, jaką ma ono wy
wołać w strukturach gospodarczych.
Zważywszy na to, jak dynamicznie zmie
nia się dzisiaj sytuacja rynkowa, CTW po
winno być jednostką bardzo elastyczną,
czyli umiejącą adaptować się do nowych
okoliczności relatywnie szybko. W tym
kontekście należy powiedzieć, że stoi
przed Tobą zadanie wypracowania metod
nie tyle zarządzania zmianą, co zarządza
nia w zmianie. Jest to wyzwanie, na które
możesz się przygotować wcześniej, bu
dując swoje kompetencje poprzez odpo
wiednie szkolenia i trening (najlepiej w 5.
tygodniu etapu przygotowań).

Ramka 5. Cele szkolenia budującego potencjał do zarządzania zmianą i w zmianie
1. Poznanie sposobów radzenia sobie z oporem wobec wprowadzanych zmian
2. Rozwinięcie umiejętności pracy z zespołem w zmianie
3. Pogłębienie świadomości swojego stylu reagowania na konflikty
4. Poznanie i przećwiczenie narzędzi efektywnej komunikacji w sytuacjach konfliktowych
5. Podniesienie umiejętności skutecznego negocjowania
6. Pogłębienie wiedzy na temat tego, czym jest relacja
7. Rozwinięcie umiejętności budowania trwałych relacji
8. Rozwinięcie umiejętności przekonywania, mówienia językiem wartości oraz wywierania
wpływu
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu dydaktycznego studiów podyplomowych Akademia
Liderów Kultury realizowanych przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
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Udział w takim szkoleniu pozwoli Ci
na podjęcie wyzwania, jakim jest stwo
rzenie mapy interesariuszy — ważnych
osób i podmiotów w Twoim bliskim oto
czeniu — i określenie, którzy z nich są klu
czowi dla powodzenia CTW.
Na tym etapie radzimy również, abyś roz
począł działania polegające na stworze
niu Rady Centrum, w skład której wejdą
wytypowani interesariusze posiadający
wiedzę, której wykorzystanie w budowie
Centrum będzie pomocne. Tworząc Radę,
wybierz osoby z bliskiego otoczenia Cen
trum i przedstaw im propozycję włączenia
się w tworzenie CTW. Pamiętaj, że Rada
ma pełnić funkcje doradcze (m.in. podpo
wiada kierunki rozwoju). Oprócz przed
stawicieli środowiska akademickiego,
do Rady powinni również wejść przedsta
wiciele biznesu z interesującej Cię branży
(będziesz o nich wiedział dzięki analizie
otoczenia biznesowego) oraz przedsta
wiciele administracji publicznej zaintere
sowani komercjalizacją wiedzy naukowej.
Elementem komplementarnym względem
analizy interesariuszy jest pogłębiona
analiza ograniczeń prawno-instytucjo
nalnych, jakie mogą wynikać z regulami
nów uczelnianych, czy też samej ustawy
o szkolnictwie wyższym. Działalność
CTW musi być bowiem prowadzona
w zgodzie z procedurami administracyjny
mi obowiązującymi w szkole wyższej. Se
nat uczelni (lub w przypadku uczelni nie
publicznych odpowiedni organ wskazany
w statucie) może stosunkowo autono
micznie wprowadzać szczegółowe regula
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cje w zakresie polityki komercjalizacyjnej.
Do regulacji będących przedmiotem zain
teresowania należą w szczególności:
1.	Regulacje dotyczące ochrony i za
rządzania dobrami intelektualnymi
(prawami autorskimi i prawami po
krewnymi oraz prawami własności
przemysłowej).
2.	Regulacje dotyczące komercjalizacji
dóbr intelektualnych i podziału zys
ków (zasady wynagradzania twórców,
zasady korzystania z majątku uczelni
i świadczenia usług naukowo-badaw
czych).
3.	 Regulacje dotyczące realizacji prac zle
conych przez podmioty zewnętrzne.
Wszystkie te dokumenty powinny znajdo
wać się w jednostce zajmującej się trans
ferem technologii lub w akademickim in
kubatorze przedsiębiorczości. Warto także
zapoznać się z ustawą Prawo o szkolnic
twie wyższym, w której po nowelizacji
z 2014 r. także znajdują się zapisy do
tyczące obowiązujących zasad komer
cjalizacji bezpośredniej oraz pośredniej
(w szczególności Rozdział 3. Organizacja
uczelni). Jeśli jednak macierzysta uczelnia
nie opracowała regulacji w tym zakresie,
należy określić zasady funkcjonowania
CTW w negocjacjach bezpośrednich z od
powiednimi władzami.
Dodatkowo, niezbędne jest zadbanie
o odpowiednie zaplecze administracyj
ne umożliwiające pozyskiwanie środ
ków na etapie testowania i sprzedaży,
co może wiązać się z koniecznością wy

pełnienia odpowiednich formularzy czy
założenia konta bankowego CTW.
Radzimy, abyś podszedł do analizy inte
resariuszy i analizy ograniczeń prawno
-instytucjonalnych równolegle, ponieważ
często będziesz spotykał się z oporem,
którego uzasadnieniem będą właśnie
ograniczenia natury regulacyjnej — po
znanie ich pozwoli Ci zdecydować, gdzie
zmiany są możliwe oraz lepiej przygoto
wać się do trudnych negocjacji z władzami
czy personelem administracyjnym uczelni.
W ten sposób będziesz mógł odpowiednio
wcześniej zaprojektować strategię komu
nikacyjną uwzględniającą Twoje ograni
czone zasoby czasowe. Pozwoli ona też na
zbudowanie szerokiej koalicji wspierającej
tworzone przez Ciebie CTW. Rekomendu
jemy, abyś zarówno mapę interesariuszy,
jak i strategię komunikacji tworzył przy
wsparciu mentorskim odpowiednio przy
gotowanych profesjonalistów.

Również na tym etapie konceptualizacji
warto rozpoznać potrzeby względem in
frastruktury informatycznej tworzonego
Centrum. Odpowiednio przygotowane
wsparcie IT może znacząco usprawnić
zarządzanie wszystkimi procesami
w organizacji. Zatem warto, abyś odbył
konsultacje ze specjalistą, który pomo
że Ci rozeznać się systemach dostęp
nych na rynku — zarówno odpłatnych,
jak i darmowych. Będziesz mógł wtedy
podjąć decyzję, jakie narzędzia infor
matyczne chciałbyś wykorzystać w roz
wijaniu Centrum i — na etapie rozruchu
— uruchomić je oraz przeprowadzić od
powiednie szkolenia dla całego perso
nelu. Zalecamy, abyś szczególną uwagę
zwrócił na analizę systemów CRM, które
służą do zarządzania relacjami z klien
tami — analiza innych przypadków ko
mercjalizacji wiedzy naukowej pokazu
je, że prawidłowo dobrane i wdrożone
systemy CRM mogą znacząco usprawnić
działanie CTW.

Tabela 9. Ramowy harmonogram etapu przygotowań do utworzenia CTW — cz. 3
Tydzień

…5

6

7…

Szkolenie z zarządzania zmianą i zarządzania w zmianie
Opracowanie mapy interesariuszy CTW
Powołanie Rady Centrum
Analiza ograniczeń prawno-instytucjonalnych
dla funkcjonowania CTW w ramach uczelni
Konsultacje ze specjalistą IT
Opracowanie strategii komunikacyjnej nastawionej
na tworzenie szerokiej koalicji wspierającej CTW
Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
— opracowanie
biznesplanu i przejście
do następnego etapu
Jak widać, na etapie przygotowań są reali
zowane głównie działania, które pozwa
lają na bardzo szczegółowe opracowanie
Analiza zasobów bliskiego
otoczenia akademickiego CTW

koncepcji CTW. Stąd etap przygotowań
jest analogiczny do etapów ideacji i kon
ceptualizacji w typologii rozwijania
przedsięwzięcia biznesowego, przedsta
wionej w tabeli 3. Wynikiem tego etapu
powinna być klarowna koncepcja, która
zostanie opisana w formie biznesplanu,
zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi
w ramce 2.
Model biznesowy dla CTW
ujęty w formie
rekomendowanego szablonu
modelu biznesowego

Analiza rynku docelowego
dla CTW
Profile kompetencyjne dla kadry
CTW

Koncepcja i strategia rekrutacji
kadry CTW

Mapa interesariuszy CTW

Powołanie Rady Centrum

Analiza otoczenia
prawno-instytucjonalnego
dla CTW

Strategia komunikacji
wewnętrznej nastawionej
na budowanie szerokiej koalicji
wsparcia dla CTW

Plan rozwoju infrastruktury IT
na potrzeby CTW

Analiza SWOT

Harmonogram realizacji

Budżet

Całościowy biznesplan CTW

Taki biznesplan może stać się ważnym
argumentem w zabieganiu o uruchomie
nie środków finansowych na utworzenie
CTW. Jest jednocześnie konkretnym pro
jektem, który można zacząć realizować
w sposób systematyczny już na etapie
rozruchu CTW.
Efekty Twoich działań w omawianym
etapie można ująć w formie listy produk
tów. To ułatwi dalsze działania i przejście
do następnego etapu. W sumie, produkty
te będą stanowić zasób, na bazie które
go będziesz budował i rozwijał koncepcję
CTW. Produkty te są ze sobą powiązane
w sposób logiczny (zob. rysunek 4).

Ryzyka
Jakie są najważniejsze ryzyka?
Należy podkreślić, że na etapie przygoto
wań podejmiesz decyzje, które w dużym
stopniu wyznaczą ramy Twojego dzia
łania w zakresie rozwoju Centrum. Moż
na je określić decyzjami projektowymi,
ponieważ dzięki nim opracujesz projekt
samego Centrum oraz sposób jego wdro
żenia. Musisz jednak brać pod uwagę
możliwość pojawienia się pewnych trud
ności w realizacji Twojego planu utwo
rzenia CTW.
Warto, abyś pamiętał o dwóch najważ
niejszych ryzykach, którymi możesz za
rządzać poprzez odpowiednią postawę
i odpowiednie praktyki.

Niewystarczająca analiza
potencjału komercjalizacyjnego
bliskiego otoczenia
Często zdarza się, że osoba zaintere
sowana transferem wiedzy ma pewien
pomysł, co powinno zostać skomercja
lizowane. Jest to bardzo dobry punkt
wyjścia i źródło motywacji do tego, aby
rozpocząć działania. Jednak pamiętaj
o tym, że Centrum Transferu Wiedzy nie
może ograniczyć się do komercjalizacji
jednej technologii — musi dążyć do wielu
wdrożeń. Ponadto, stawianie wszystkie
go na jedną kartę jest dosyć ryzykowne.
W związku z tym na początkowym etapie
dołóż wszelkich starań, aby rozpoznać
jak najwięcej potencjalnych możliwości
komercjalizacji.
Zaplanuj swój czas tak, aby spotkać się
z jak największą liczbą osób z Twojego
bliskiego otoczenia i dowiedz się, czy
dysponują wiedzą przydatną z punktu
widzenia komercjalizacji wiedzy w in
teresującej Cię dziedzinie. Te spotkania
pomogą Ci rozpoznać potencjał naukowy,
dzięki czemu bardziej świadomie podej
miesz decyzję, które jego elementy mają
szansę na komercjalizację.
Dodatkowo,
wówczas
odpowiednio
wcześnie opowiesz osobom z Twojego
otoczenia naukowego o swoich planach
związanych z Centrum, dzięki czemu bę
dziesz mógł od razu zabiegać o ich przy
chylność dla tego projektu.

Rysunek 4. Produkty etapu przygotowań do utworzenia CTW w ujęciu logicznym
Źródło: opracowanie własne.
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Model biznesowy
nie będzie dopasowany
do rzeczywistości rynkowej
Centrum Transferu Wiedzy ma wykre
ować ofertę, która wpasuje się w łańcu
chy wartości już funkcjonujące na rynku.
Zdobycie informacji, jakie firmy już dzia
łają na rynku oraz jakie problemy próbują
rozwiązać jest kluczowe dla opracowania
przez Ciebie adekwatnego modelu bizne
sowego.

Rekomendujemy zatem, abyś zaangażo
wał się w prace firmy, która będzie dla
Ciebie wykonywała analizę rynku. Czę
sto dopytuj o szczegóły analizy, zada
waj dodatkowe pytania oraz sam włącz
się w prace analityczne — czytaj raporty
branżowe, śledź strony internetowe firm,
które uznasz za ciekawe. Im więcej ener
gii poświęcisz na „wejście w temat”, tym
bardziej „poczujesz” specyfikę branży,
w której chciałbyś się odnaleźć ze swoją
ofertą.

Etap 2: Rozruch — „Zbuduj
strukturę organizacyjną”
W jaki sposób chcemy to osiągnąć?

Co chcemy osiągnąć?
Celem etapu rozruchu jest zapewnienie
CTW struktury organizacyjnej oraz przy
gotowanie jednostki do rozpoczęcia te
stowania i sprzedaży.

Stworzenie struktury organizacyjnej jest
jednym z najważniejszych celów etapu
rozruchu. Zadbaj w szczególności o dwa
aspekty: zatrudnij kadrę oraz zapewnij
przestrzeń pracy.

Do efektywnego przeprowadzenia rozru
chu CTW konieczne będą:

Zapewnienie odpowiedniej kadry jest
jednym z najważniejszych wyzwań tego
etapu wdrożenia. Obsadzenie zaplano
wanych stanowisk przy wykorzystaniu
trybu konkursowego zwiększy szansę
znalezienia kompetentnej kadry. Konkurs
powinien być jawny i otwarty. Informacje
o nim, tzw. ogłoszenie konkursowe, po
winno zostać zamieszczone na stronie
internetowej macierzystej uczelni oraz
w innych przeznaczonych do tego miej
scach (np. na specjalistycznych portalach
internetowych). W stworzeniu ogłoszenia
konkursowego pomogą Ci Profile kompetencyjne poszczególnych stanowisk,

Model biznesowy CTW
Profile kompetencyjne poszczególnych
stanowisk
Wstępna koncepcja oferty

Wszystkie te produkty powstały już na
etapie przygotowania do utworzenia CTW.
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1.  Zapewnij kadrę oraz
przestrzeń pracy

Etap rozruchu służy zatem odpowied
niemu przygotowaniu się do rozpoczęcia
działalności komercyjnej na kolejnych
etapach. Zapewnienie struktury organi
zacyjnej Centrum jest głównym efektem
realizacji tego etapu.

Analiza rynku
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Cele i wskaźniki

Kadra CTW

Etap 2: Rozruch — „Zbuduj strukturę organizacyjną”
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wypracowane na etapie przygotowania.
Wzór profilu kompetencyjnego brokera
znajdziesz w załączniku 1. Przykładowe
ogłoszenie konkursowe stanowi załącz
nik 2. Warto także stworzyć karty opi
su stanowisk — wzorce można znaleźć
na stronie projektu inLAB (dostępne na:
http://www.inlab.byd.pl/index.php?id=2
załączniki E1 — E3).
Zaprojektowałeś proces rekrutacji przy
wsparciu mentora z branży HR już na
etapie przygotowania. Jeśli jednak re
alizujesz wdrożenie CTW samodzielnie
i nie przemyślałeś jeszcze tej kwestii,
zalecamy przynajmniej dwuetapową
formułę konkursu, składająca się z (1)
analizy odpowiedzi na ogłoszenie oraz
(2) spotkania z kandydatami. Oznacza
to, że w pierwszym etapie zapoznasz się
z przesłanymi przez kandydatów doku
mentami. Na tej podstawie podejmiesz
decyzję dotyczącą liczby osób, która
zostanie zakwalifikowana do kolejnego
etapu. Z osobami, które zaprosisz na spo
tkanie najlepiej skontaktuj się telefonicz
nie i dopytaj o kluczowe kwestie, które
mogą być potencjalnie dyskwalifikujące
(np. oczekiwania finansowe przekracza
jące planowany budżet lub brak znajomo
ści/wiedzy na dany temat). Zaoszczędzi
to czas obydwu stronom. Dodatkowo,
podczas rozmowy lub w późniejszej ma
ilowej korespondencji przekaż informacje
dotyczące dalszych etapów procedury
rekrutacyjnej, czyli:
• datę oraz miejsce spotkania;
• kontakt do osoby odpowiedzialnej
za organizację spotkania, do której
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kandydatka/kandydat powinien się
zgłosić, gdy przybędzie na miejsce;
czas trwania spotkania;
dane kontaktowe osoby, która może
pomóc w przypadku pytań lub ko
nieczności zmiany terminu;
listę dokumentów, które należy przy
nieść (opcjonalnie);
uczestników spotkania (opcjonalnie).

cedur konkretnej jednostki naukowej.
Pamiętaj także, że jeśli nie oferujesz
odpowiednio wysokiego wynagrodze
nia, znalezienie właściwej osoby może
być trudne. Jeśli żaden z kandydatów
nie spełnia wymagań, można zaprosić
więcej niż jedną osobę na okres próbny
i po kilku miesiącach dokonać ostatecz
nego wyboru.

Polecamy zastosowanie podczas roz
mowy kwalifikacyjnej techniki wywiadu
behawioralnego — zadawania pytań do
tyczących doświadczenia kandydata, po
twierdzających jego kompetencje. W za
łączniku 3 znajdują się ogólne wskazówki
oraz przykładowe pytania z rozmowy
kwalifikacyjnej dostosowane do profilu
kompetencyjnego menedżera. Opierając
się na tym wzorze, spróbuj przemyśleć
pytania dla kandydatów na inne stano
wiska. Zadbaj o odpowiednią ilość czasu
przeznaczoną na kolejną część rekruta
cji. Czas zajmie nie tylko sama rozmowa
kwalifikacyjna, ale także przygotowanie
do tej rozmowy (analiza CV kandydatów,
przygotowanie odpowiednich pytań)
oraz dyskusja w Zespole, która odbędzie
się po rozmowach ze wszystkimi zainte
resowanymi daną posadą. Jeśli to możli
we, zalecamy zaangażowanie w przed
sięwzięcie agencji rekrutacyjnej, która
pomoże w znalezieniu najwłaściwszej
osoby.

Kluczowy dla dalszej realizacji projektu
jest początkowy etap pracy osób nowo
zatrudnionych, który należy wcześniej
zaplanować oraz wyznaczyć osobę od
powiedzialną za wdrożenie nowych pra
cowników.

•
•

•
•

Zawczasu sprawdź również, jakie są
warunki zatrudniania osób na uczelni.
Sposób rekrutacji opracowany przez
Ciebie musi być dopasowany do pro

Upewnij się, że nowe osoby od pierw
szego dnia zaangażowania mają
określone obowiązki i nie ma okresów
przestoju w ich pracy. W ramach tego
etapu osoby nowo zatrudnione powin
ny zapoznać się z członkami Zespołu,
z obowiązującymi w instytucji procedu
rami, z przygotowanymi już dokumenta
mi CTW, a następnie sporządzić indywi
dualne plany rozwojowe, uczestniczyć
w opracowaniu Oferty handlowej czy
Strategii marketingowej CTW.
Przypisanie realnych obowiązków od po
czątku zatrudnienia pomoże w ukonsty
tuowaniu organizacji oraz przełoży się
na bardziej efektywne realizowanie eta
pu testowania produktu. W przypadku
wynagrodzenia brokera warto przemyś
leć możliwość motywacyjnego systemu
wynagrodzenia zależnego od efektów
pracy.

Ramka 6. Wydarzenie budujące więzi
wśród pracowników
Budowanie Zespołu i tożsamości organiza
cyjnej jest stosunkowo trudnym zadaniem,
gdy mamy do czynienia z nowo powstają
cą strukturą. Dobrą praktyką jest zorgani
zowanie wydarzenia, które pozwoli nawią
zać więzi oraz zbudować zaufanie wśród
członków Zespołu. Wydarzenie to może
mieć formę warsztatów strategicznych,
dzięki którym nowi pracownicy będą mieli
okazję zinternalizować misję CTW i prze
łożyć ją na konkretne działania. Korzyścią
w przyszłości będzie lepiej zmotywowany
Zespół, łatwiej osiągający zaplanowane
cele.
Źródło: opracowanie własne.

Przestrzeń pracy
Koniecznie zadbaj o wyposażenie i przy
gotowanie przestrzeni pracy. Proces ten
uwzględnia także podjęcie ostatecznych
decyzji dotyczących wyboru:
• infrastruktury oraz narzędzi IT;
• oprogramowania;
• systemu CRM.
Proces przygotowania przestrzeni pracy
powinieneś rozpocząć jak najwcześniej
ze względu na długi czas realizacji pro
cedury zamówień publicznych, która obo
wiązuje podczas zakupów projektowych.
Należy założyć, że może to trwać nawet
kilka miesięcy od rozpoczęcia procedury
zamówienia (np. zebrania odpowiedniej
liczby ofert od potencjalnych sprze
dawców) do jej finalizacji (dostarczenia
zamówionego towaru). Czas realizacji
zamówienia zależy od kilku czynników,
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między innymi od rodzaju procedury, czy
też sprawności administracyjnej jednost
ki. Poszukaj odpowiedniego wsparcia
w tym zakresie na swojej uczelni.

2.  Stwórz plany rozwoju
kompetencji członków Zespołu
Na etapie rozruchu ważne jest zapewnie
nie odpowiednich kompetencji osób two
rzących CTW. Przede wszystkim odbywa
się to poprzez opisaną już rekrutację
kadry. Niezależnie od tego, czy zatrud
niona osoba spełnia w 100% wymagania
kompetencyjne, czy też nie, dla każdego
z pracowników powinieneś sporządzić
Plan rozwoju kompetencji.
Temat zasad sporządzania planów roz
woju kompetencji został poruszony pod
czas szkoleń z zakresu HR. Jeśli jednak
nie uczestniczyłeś w takim szkoleniu,
poniżej znajduje się lista przykładowych
pozycji, które pomogą Ci zaplanować roz
wój kompetencji Twoich pracowników.
1.	UN competency development — a prac
tical guide (2010), dostępne na: http://
www.un.org/staffdevelopment/Deve
lopmentGuideWeb/image/OHRM_CDG.
pdf
2.	The Competency Development Planning
Guide (2003), dostępne na: careweb.
care.org/help/devplan/CompBook.doc
3.	
Baza wiedzy dotycząca zarządzania
kompetencjami w MSP przygotowana
dla PARP (szczególnie polecany rozdział
dotyczący zarządzania efektywnością
pracowników), dostępne na: http://
www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/ba
za-wiedzy.html

Pamiętaj, że ostateczne plany to efekt
negocjacji z pracownikami — powin
ny brać pod uwagę zarówno obecne
i przyszłe potrzeby CTW, jak i indywidual
ne aspiracje pracownika. W planie określ:
• rozwijaną kompetencję;
• szczegółowe kierunki rozwoju;
• działania zapewniające rozwój kompe
tencji;
• potrzebne narzędzia;
• wskaźniki osiągnięcia kompetencji;
• harmonogram działań.

• prośbę do osób zainteresowanych
współpracą o przekazanie swoich da
nych kontaktowych.

3.  Zbuduj relacje
wewnątrz uczelni
Etap rozruchu w dużej mierze służy (1)
budowaniu relacji wewnętrznych oraz
(2) przygotowaniu się do komunikacji na zewnątrz macierzystej uczelni.
Na pierwszym etapie stworzyłeś mapę
interesariuszy i strategię komunikacji, te
raz możesz z tej pracy skorzystać.

Budowanie relacji wewnętrznych

Typowy plan rozwoju znajduje się w za
łączniku 4. Dodatkowo, w tabeli poniżej
zamieszczono przykładowe kierunki
rozwoju dla poszczególnych stanowisk
w CTW. Są to propozycje, gdyż, jak już
wspomniano, plany rozwojowe zawsze
są ustalane indywidualnie.

Komunikację wewnętrzną zalecamy na
kierować w szczególności na:
• dotychczasowych i potencjalnych
współpracowników;
• jednostki organizacyjne uczelni zaj
mujące się transferowaniem wiedzy;
• władze uczelni;
• administrację uczelni.

Tabela 10. Przykładowe kierunki rozwoju
kadry CTW

Dotychczasowi i potencjalni
współpracownicy

Stanowisko

Kierunek rozwoju

• Zarządzanie zasobami
Menedżer
CTW

•

•
Broker

•
•

Asystent
administracyjny

ludzkimi, stosowanie technik
motywacji Zespołu
Aplikowanie i zarządzanie
projektami B+R
finansowanymi ze źródeł
zewnętrznych
Stosowanie technik
sprzedaży bezpośredniej
Szkolenie w zakresie
komercjalizowanej
technologii/dziedziny wiedzy
Podnoszenie kwalifikacji
związanych z obsługą
administracyjną
CTW w systemie
informatycznym używanym
na uczelni

Macierzysta
uczelnia
udostępnia
CTW odpowiednie zaplecze infrastruk
turalne. Dodatkowo, jej pracownicy
stanowią potencjał, który może być
wykorzystany w realizacji zleconych
CTW projektów.
Zadbaj o odpowiednie zaprezentowanie
idei CTW w możliwie szerokim gronie
pracowników i zachęć ich do współpracy.
W zaproszeniu zachęcającym do współ
pracy zamieść następujące informacje:
• misję oraz wizję CTW;
• planowane kierunki działalności CTW;
• opis możliwości i zasad współpracy;
• opis korzyści ze współpracy;

Skuteczność przekazu wzmocni oficjalne
wsparcie ze strony władz uczelni. Na eta
pie przygotowania stworzyłeś już mapę
osób o potencjale do współpracy, spoty
kałeś się z tymi osobami — teraz zadbaj
o utrzymywanie z nimi kontaktów przy
najmniej drogą mailową, choć rekomen
dujemy, abyś zaplanował również, jak
podtrzymywać stałe relacje. Ciągle szu
kaj także nowych potencjalnych współ
pracowników — regularnie rozbudowuj
bazę pracowników naukowych potencjalnie zainteresowanych współpracą.
Posiadanie takiej bazy znacznie skróci
czas poszukiwania kadry odpowiednio
przygotowanej i pozytywnie nastawio
nej do realizacji projektów zewnętrznych.
Zadbaj także o gotowość do pełnienia
obowiązków wśród osób, które będą sta
le współpracowały z CTW.

Jednostki organizacyjne uczelni
zajmujące się transferem wiedzy
Doświadczenia pierwszych CTW poka
zały, jak ważna na wczesnym etapie po
wstawania jednostki jest komunikacja
wewnętrzna nakierowana na inne jed
nostki organizacyjne uczelni, szczególnie
te, które działają w podobnej dziedzinie.
Chodzi przede wszystkim o istniejące
na uczelni Centrum Transferu Technolo
gii. Na tym etapie postaraj się zreduko
wać niepewność związaną z obszarami
działalności i obowiązkami CTW — pod
kreślaj odrębność zadań realizowanych

Źródło: opracowanie własne.

36

www.spin.malopolska.pl

Etap 2: Rozruch — „Zbuduj strukturę organizacyjną”

37

przez istniejące jednostki oraz nowo
powstające Centrum, zabiegaj o wspólne
osiąganie celów.
Pamiętaj, że podstawowym wyróżnikiem
Twojego CTW będzie zajmowanie się
wybranym obszarem wiedzy, a zatem
działania będą ukierunkowane na rela
tywnie wąską grupę naukowców i przed
siębiorców. Jednocześnie na różnych
etapach Twojej działalności współpraca
z Centrum Transferu Technologii będzie
niezbędna (np. ochrona własności inte
lektualnej, podpisywanie umów).
Warto zorganizować spotkanie z przed
stawicielami jednostek zajmujących się
transferem wiedzy, którego celem będzie
ustalenie zasad współpracy (np. wsparcia
w zakresie obsługi prawnej i finansowej
umów czy prowadzenia negocjacji). Zes
pół CTW może także korzystać z doś
wiadczeń tych jednostek (np. w zakresie
wykorzystywania istniejących wzorów
umów).
Pamiętaj, że udane budowanie relacji
wewnętrznych warunkuje skuteczną re
alizację wstępnego modelu biznesowego CTW.

Przygotowanie komunikacji
na zewnątrz
Pierwszym komunikatem do podmiotów
zewnętrznych będzie informacja o ofic
jalnym otwarciu CTW. Do tego czasu
powinieneś przygotować Projekt identyfikacji wizualnej CTW — zestaw wza
jemnie uzupełniających się elementów
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stanowiących całościowy wizerunek CTW.
Taki projekt powinien zawierać:
• logo CTW;
• czcionki oraz kolory CTW;
• księgę znaku CTW;
• papier firmowy;
• wzory dokumentów;
• szablony prezentacji;
• projekt personalizacji konta mailowe
go (np. szablon stopki);
• projekt strony www.
Dodatkowo, można przygotować wizy
tówki, teczki firmowe, plakaty reklamowe
lub inne elementy. Zadbaj także o to, aby
Oferta handlowa była opracowana zgod
nie z zasadami identyfikacji wizualnej
CTW. Jak wiadomo, samo przygotowanie
poszczególnych elementów identyfikacji
wizualnej nie jest wystarczające. Powin
ny one zostać udostępnione każdemu
z pracowników CTW, a ich regularne sto
sowanie powinno być monitorowane.
Na etapie rozruchu zadbaj o sprawne
działanie systemu CRM oraz o dostęp
ność kanałów komunikacji zewnętrznej,
w szczególności o założenie skrzynki
mailowej CTW (oraz spersonalizowa
nych kont poszczególnych pracowni
ków), uruchomienie strony internetowej
CTW (zgodnie z projektem wizualizacji)
oraz przetestowanie działania skrzynki
pocztowej oraz numeru telefonu jed
nostki. Etap rozruchu zakończy się zapla
nowaniem i przygotowaniem oficjalnego
otwarcia CTW. Sugerujemy, aby miało
ono postać konferencji, podczas której
zostanie przedstawiona Oferta handlo-

wa. Wśród zaproszonych gości powinny
znaleźć się najważniejsze podmioty dzia
łające w branży1. Odpowiednio wcześniej
prześlij zaproszenie na adresy mailowe
odbiorców, z prośbą o potwierdzenie
udziału poprzez stronę internetową CTW.

4.  Doprecyzuj Ofertę handlową
Oferta handlowa
Pod koniec etapu powinieneś dopraco
wać i przygotować do realizacji Ofertę handlową, której koncepcja została
opracowana na etapie przygotowania
do utworzenia CTW. Ważne jest, aby
w tym procesie uczestniczyli nie tylko
Liderzy CTW, ale także brokerzy oraz
współpracownicy. Pamiętaj, że na etapie
testowania pracownicy naukowi uczelni
powinni być gotowi do działania.
Według prawa oferta to składane przez
oferenta oświadczenie woli zawarcia
umowy. Ofertę należy opracować z na
mysłem i ostrożnością, gdyż będzie ona
wiążąca — potencjalny odbiorca produk
tów lub usług może doprowadzić do za
warcia umowy zgodnej z treścią oferty2.
1

2

Ich lista powinna być dostępna w Analizie rynku,
sporządzonej na etapie przygotowania.
Oświadczenie, które zawiera jedynie treść infor
macyjną (np. reklama, cennik, ogłoszenie) może
nie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 Kodek
su Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia
umowy. Jeżeli więc nie chcemy, aby prezentowane
informacje stanowiły ofertę, bezpiecznie jest za
mieścić odpowiednią notkę (np. Niniejsza oferta
ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem
do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych).

Można wskazać na informacje, które
powinny być zawarte w każdej ofercie
handlowej, niezależnie od oferowanych
produktów/usług. Są to:
• tytuł dokumentu, dane kontaktowe
do CTW (nr tel. brokera, adres www);
• spis treści (jeśli dokument jest obszer
ny);
• informacje o CTW — kiedy powsta
ło?, jaka jest jego misja?, w czym się
specjalizuje?, jakie kompetencje mają
pracownicy? (także uwzględniając
opublikowane artykuły naukowe/
branżowe);
• opis produktów/usług (ewentualnie
także cennik);
• główne korzyści ze współpracy — dla
czego odbiorca powinien zdecydować
się na współpracę z CTW, a nie z kon
kurencją?;
• portfolio klientów — logotypy, opinie
(jeżeli współpraca miała wcześniej
miejsce), zdobyte certyfikaty.
Oferty CTW będą różnić się przede
wszystkim w zakresie ostatnich części
dokumentu (opisu produktów/usług, cen
nika oraz głównych korzyści ze współpra
cy). W opracowaniu tych części Oferty
handlowej pomogą Ci postanowienia za
warte w Modelu biznesowym CTW.
Zastanów się:
• Jakie produkty/usługi chcesz ofero
wać?
• Jaka jest struktura cenowa produk
tów/usług CTW?
• Jakie są potencjalne grupy odbiorców
produktów/usług CTW?

Etap 2: Rozruch — „Zbuduj strukturę organizacyjną”

39

• W jakim stopniu ceny produktów/
usług różnią się w poszczególnych
grupach odbiorców?
Przemyślenie tych kwestii pomoże Ci
wyobrazić sobie potencjalnego odbiorcę
i spróbować określić jego potrzeby in
formacyjne. W dużej mierze zdecyduje
to o kształcie Twojego dokumentu (for
mie, objętości, szacie graficznej), a także
o zawartości ostatnich części dokumentu
(chodzi o ilość i szczegółowość podawa
nych informacji).

Jakie produkty/usługi
chcesz oferować?
Szczegółowe oznaczenie produktów lub
usług jest jednym z istotnych postano
wień przyszłej umowy, które powinieneś
zawrzeć w ofercie. Decyzje dotyczące
dokładnego określenia przedmiotu ofer
ty podejmij na podstawie wcześniejszej
analizy rynku i zamieść w zrewidowanej
wersji modelu biznesowego CTW. Propo
nujemy, aby oferta miała postać portfolio o zrównoważonym ryzyku. Oznacza
to, że oferowane produkty i usługi można
podzielić na dwie grupy: (1) produkty/
usługi rentowne, które z dużym praw
dopodobieństwem będą generowa
ły przychody oraz (2) produkty/usługi
obarczone większym ryzykiem zwrotu
z inwestycji. Etap testowania powinien
zakończyć się analizą portfelową, dzię
ki której możliwe będzie podejmowanie
decyzji dotyczących kształtu przyszłej
oferty CTW (np. decyzja o zmniejszeniu
udziału lub wykluczeniu konkretnych pro
duktów/usług z oferty).
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Oferty opracowane w sposób atrakcyjny
graficznie mogą przemawiać do większej
grupy potencjalnych odbiorców, a więc
możemy zdecydować się na ofertę w for
mie katalogu opatrzonego zdjęciami (je
śli oferujemy produkty). Jeżeli natomiast
oferujemy usługi, należy w sposób jak
najdokładniejszy opisać ich zakres oraz,
w miarę możliwości, przybliżony harmo
nogram ich wykonania. Niezależnie od
tego należy także zastanowić się, co wy
różnia nasze produkty/usługi na rynku
i jakie korzyści ze współpracy z nami bę
dzie miał odbiorca.

Jaka jest struktura cenowa
produktów/usług CTW?
Cena produktu/usługi jest kolejnym
z istotnych postanowień umowy, które
powinieneś zawrzeć w ofercie. Z jednej
strony, na cenę produktów lub usług
wpływa koszt wytworzenia, z drugiej —
oferta cenowa konkurencji. Przy ustala
niu ceny w przypadku produktów kieruj
się zapisami ustawy o rachunkowości.
Natomiast przy ustalaniu ceny usług weź
pod uwagę ilość pracy, jaka jest potrzeb
na do wykonania usługi. W cenę produk
tu/usługi wkalkuluj koszty pośrednie.
Koszty te mogą różnić się w zależności od
ustaleń z władzami macierzystej uczelni,
na której prowadzona jest działalność.
Pamiętaj, że składniki oferty muszą także
zostać odpowiednio opodatkowane.
Zachęcamy, abyś w Ofercie handlowej
zamieścił cennik, przynajmniej orienta
cyjny. Dobrą praktyką jest zaznaczenie,
że usługa jest dostosowywana do po

trzeb klienta, a dokładny koszt jest usta
lany indywidualnie. Pamiętaj, że nawet
w wypadku, gdy cennik nie jest zamiesz
czony w Ofercie handlowej, CTW powin
no posiadać przybliżony cennik usług wy
korzystywany na potrzeby wewnętrzne.

Jakie są potencjalne grupy
odbiorców produktów/usług CTW?
Zastanów się, jaka jest struktura rynku
odbiorców? Czy rynek ten można po
dzielić na wyraźne segmenty? Czy w po
szczególnych segmentach odbiorców
występują zunifikowane potrzeby? Jakie
są korzyści współpracy z CTW dla tych
grup? Odpowiedzi na poszczególne pyta
nia zostały zawarte w Analizie trendów.
Dzięki nim możesz wyznaczyć szczegóło
we grupy odbiorców, a także ewentualnie
dopracować oferowane produkty i usługi
pod kątem potrzeb tych odbiorców.
W przypadku, gdy istnieje kilka bardzo
różnych pod względem potrzeb informa
cyjnych grup odbiorców, możesz przygo
tować dwa rodzaje oferty, np. bardziej
szczegółową i informacyjną Ofertę dla
naukowców, w której znajdą się także
dane dotyczące osiągnięć naukowych
poszczególnych członków CTW oraz bar
dziej marketingową Ofertę dla przed
siębiorstw, w której większy nacisk
zostanie położony na przewagi konku
rencyjne Twojej oferty. Polecamy także
takie skonstruowanie Oferty, aby można
było w łatwy i szybki sposób „spersona
lizować” dokument dla odbiorcy indywi
dualnego (np. wyznaczyć miejsce na wpi
sanie nazwy konkretnej firmy) i w takiej

formie — konkretnej oferty sprzedażowej
— przesłać adresatowi.

W jakim stopniu ceny produktów/
usług różnią się w poszczególnych
grupach odbiorców?
W przypadku segmentacji rynku możesz
zastanowić się czy ceny produktów/
usług CTW mają różnić się w poszcze
gólnych grupach odbiorców. Przykłado
wo, możesz podjąć decyzję, aby pewna
grupa odbiorców (np. przedsiębiorstwa)
płaciła mniej/więcej niż inna grupa
(np. odbiorcy indywidualni). Możesz tak
że przemyśleć, czy cena powinna zależeć
od liczby sprzedawanych produktów/
usług (np. oferowanie odpowiedniej zniż
ki wszystkim odbiorcom, którzy zakupią
10 sztuk produktu). Twoja strategia mar
ketingowa może również zakładać wpro
wadzenie opcji „pierwsza usługa za dar
mo”. Takie informacje powinny znaleźć
się w Ofercie handlowej.
Jeżeli struktura cenowa różni się w po
szczególnych grupach odbiorców, można
wykonać kilka wersji Oferty handlowej,
redagując jedynie część zawierającą cen
nik. Powinieneś podjąć decyzję dotyczą
cą formy, w jakiej będzie prezentowana
Oferta handlowa CTW. Zwykle oferty
stanowią:
• część strony www;
• dokument dostępny do pobrania na
stronie www (np. w formacie pdf);
• wydrukowany dokument przekazywa
ny potencjalnym odbiorcom podczas
spotkań (np. konferencji, sympozjów
itd.);
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• spersonalizowany załącznik maila wy
syłanego do konkretnego odbiorcy3.
Popularne jest łączenie więcej niż jed
nej formy. Można także zdecydować się
na bardziej innowacyjną formę — prezen
tacji lub filmu.
Oferta handlowa stanowi zalążek Strategii marketingowej CTW. W celu uzupeł
nienia strategii powinieneś podjąć decy
zje dotyczące następujących kwestii:
• Jakie są kanały dystrybucji naszych
produktów/usług?
• Jaka jest strategia komunikacji i pro
mocji naszych produktów/usług?
• Jakie są nasze cele marketingowe?
• Jakie są koszty realizacji strategii mar
ketingowej?
Strategia marketingowa jest dokumen
tem wewnętrznym CTW, a w dopracowa
niu jej szczegółów powinni uczestniczyć
brokerzy. Doświadczenie pozwoli im za
sugerować zarówno możliwe kanały dys
trybucji, jak i pomóc opracować strategię
komunikacji i promocji. Dodatkowo, rolą
brokerów jest aktualizacja oferty, pro
mowanie współpracy z CTW oraz poszu
kiwanie nowych rozwiązań marketingo
wych. Pamiętaj także, aby wyznaczanie

3
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Uwaga: niektóre domeny mają ustalone limity
na wielkość przesyłanych załączników. W przypad
ku, gdy Oferta dla potencjalnego odbiorcy byłaby
dokumentem stosunkowo dużym (np. > 10 MB),
należy w treści maila poprosić o potwierdzenie
otrzymania załącznika. Gdyby odbiorca nie miał
możliwości odbioru takiego dokumentu, należy
zapewnić do niego dostęp w inny sposób (np. po
przez serwer ftp).
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celów sprzedażowych dla każdego z bro
kerów odbywało się w formie wspólnych
negocjacji. W przypadku posiadania
mniej doświadczonych brokerów możesz
zorganizować dla nich specjalne szkole
nie w zakresie technik sprzedażowych
dopasowanych do Oferty handlowej.

Kluczowe działania
1.	Stworzenie efektywnej struktury
organizacyjnej:
• zatrudnienie kadry i zaplanowanie
ścieżek rozwojowych pracowników;
• wyposażenie przestrzeni pracy;
• zbudowanie relacji wewnętrznych;
• przygotowanie kanałów komunikacyj
nych.
2.	Przygotowanie do sprzedaży:
• opracowanie Oferty handlowej;
• przygotowanie otwarcia CTW;
• zrewidowanie założeń wstępnego
modelu biznesowego CTW, w tym
zweryfikowanie strategii działania
na etapie testowania.

Ryzyka
Jakie są najważniejsze ryzyka?
1.	Nietrafnie dobrana kadra, co wynika ze złej diagnozy w obszarze zapotrzebowania kompetencyjnego
lub presji/wygody przejawiających
się zatrudnianiem osób poniekąd
związanych w nowo powstającą
jednostką.
Konsekwencje dla dalszych działań
są bardzo poważne, ponieważ źle do
brany zespół może nie być w stanie
zrealizować działań zaplanowanych
w Modelu biznesowym CTW. Można
temu zaradzić, przywiązując szcze
gólną uwagę do opracowania zapo
trzebowania kompetencyjnego oraz
zatrudniania kandydatów, którzy naj
bardziej odpowiadają stworzonemu
wcześniej profilowi kompetencji.
2.	Niepełne wykorzystanie potencjału
współpracowników uczelni spowo
dowane niechęcią wobec współpracy
z CTW z powodu postrzeganego niskie
go prestiżu lub niewielkich korzyści.

Aby złagodzić to ryzyko, należy zdobyć
poparcie władz uczelni w promowaniu
działalności CTW oraz organizować
bezpośrednie spotkania z potencjalny
mi współpracownikami CTW.
3. Wydłużenie czasu trwania etapu ze
względu na trudności administracyjne.
Działania zaradcze: zdobycie informacji
dotyczących przebiegu procedur na sa
mym początku etapu, rozpoczynanie
procedur administracyjnych możliwie
najwcześniej, delegowanie 1 osoby
z Zespołu, która przejmie odpowie
dzialność za opiekę nad stroną admini
stracyjną podejmowanych działań.
4.	Niepowodzenie w sprzedaży spowodowane skonstruowaniem nietrafnej Oferty handlowej na etapie
rozruchu.
Aby zminimalizować to ryzyko, war
to przywiązywać uwagę do analizy
rynku, konsultacji wstępnej wersji
oferty z zaprzyjaźnionymi odbiorcami/
ekspertami z danej dziedziny. Należy
także zaangażować brokerów w two
rzenie oferty.

W efekcie realizacji kluczowych działań
powinny powstać następujące produkty:
Portfolio przykładowych rozwiązań
Dopracowana Oferta handlowa
Strategia marketingowa CTW
Projekt wizualizacji CTW
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Etap 3: Testowanie i Sprzedaż
Co chcemy osiągnąć?
Najważniejszym celem tych etapów jest
zapewnienie CTW rentowności i możli
wości samofinansowania jednostki po
zakończeniu interwencji. W tym sensie te
etapy stanowią zwieńczenie poprzedza
jących faz — przygotowania i rozruchu,
a jednocześnie warunkują sukces całości
wdrożenia.
Warto jednocześnie pamiętać, że zwłasz
cza w początkowych miesiącach funk
cjonowania CTW będziemy mieli do czy
nienia z testowaniem wypracowanej
wcześniej koncepcji. Koncepcję tę war
to potraktować jako zbiór hipotez. A te
pierwsze miesiące to przestrzeń do ich
weryfikacji. Sprawdzasz nie tylko ofertę
przygotowaną przez Centrum, ale tak
że procedury oraz procesy zachodzące
w jednostce i dotyczące współpracy z ad
ministracją uczelni.
Nie należy wpadać w panikę, jeśli po
jawią się sygnały, że coś działa nie tak.
Takie sytuacje powinny mieć miejsce
na tym etapie. Oznacza to, że docierają
do Ciebie informacje — działa zatem ko
munikacja wewnętrzna. Zachęcaj współ
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pracowników do dzielenia się refleksjami
na temat tego, co warto zmienić.
Po miesiącach przygotowań do współ
pracy z otoczeniem biznesowym teraz
przechodzisz do sedna działalności CTW:
nawiązujesz i pogłębiasz relacje z klien
tami, doprowadzając do komercjalizacji
produktów i usług. Podejmowane dzia
łania mają charakter systematyczny
i w pewnej części powtarzalny — dbasz
więc o to, aby z każdym kolejnym cyklem
podnosić ich jakość. Przykładowo, broker
powinien:
• rozbudowywać bazę potencjalnych
partnerów biznesowych;
• umawiać się na spotkania i prezento
wać ofertę;
• w przypadku zainteresowania ofer
tą proponować konkretne wspólne
przedsięwzięcie lub starać się dopro
wadzić do komercjalizacji;
• przeprowadzać negocjacje;
• monitorować przygotowanie umowy.
W sposób ciągły prowadzisz monitoring
skuteczności działań, reagując, gdy pozy
skiwane od otoczenia informacje zwrotne
oraz wyniki sprzedaży sugerują potrzebę
wprowadzenia zmian lub usprawnień.

Aby CTW mogło skutecznie komercja
lizować wiedzę akademicką w postaci
produktów i usług, konieczne jest wcześ
niejsze zaplanowanie i uruchomienie
wielu procesów. O sprzedaży należy
myśleć już na pierwszym etapie wdro
żenia, czyli podczas przygotowania do
utworzenia CTW. Na etapie rozruchu
powinny zostać uruchomione wszystkie
działania konieczne do przeprowadzenia
udanej komercjalizacji.
Niezbędne są m.in.:
• ustalenia CTW z macierzystą uczelnią
dotyczące marży i podziału dochodów;
jest to konieczne do planowania dzia
łań i celów sprzedażowych czy szaco
wania rentowności;
• określenie zasad i przetestowa
nie współpracy z jednostkami, któ
re mogą wspierać nasze działania,
m.in. z Centrami Transferu Techno
logii, zespołami prawnymi, zespo
łami ds. współpracy międzynarodo
wej, działami promocji itp.; możliwe
jest również nawiązanie współpracy
z jednostkami zewnętrznymi, spoza
uczelni (np. podwykonawcy, konsul
tanci, dystrybutorzy);
• wdrożenie i przetestowanie systemu
CRM — rolą systemu jest nie tylko tech
niczne zarządzanie kontaktami z oto
czeniem CTW, ale także dowiedzione
w udokumentowanych wdrożeniach
oddziaływanie na rzecz zmiany kultu
rowej wewnątrz i w bliskim otoczeniu
jednostki, pożądanej z punktu widze
nia celów SPIN;

• określenie motywującego systemu
wynagradzania sprzedawców (bro
kerów), wraz z wyznaczeniem celów
sprzedażowych, planów rozwoju,
szkoleń i kontroli efektów działań;
• własne, wewnętrzne standardy ko
munikacji na poszczególnych sta
nowiskach (w Zespole, z klientem
zewnętrznym i wewnętrznym), np. za
rejestrowanie i udzielenie (przynaj
mniej wstępnej) odpowiedzi na za
pytanie klienta jeszcze tego samego
dnia, zasady pośredniczenia i wspie
rania kontaktów przedsiębiorstw z na
ukowcem;
• polityka cenowa (ewentualnie rów
nież cennik w odniesieniu do regular
nie świadczonych, wystandaryzowa
nych usług).
Warto mieć na uwadze fakt, że etap
sprzedaży będzie okresem rzeczywistej
weryfikacji zaprojektowanych wcześniej
procesów, np. w związku ze wzrostem
skali działalności CTW.
Konieczne może okazać się np. zatrud
nienie dodatkowego personelu, co z kolei
może zmienić wymogi dotyczące zarzą
dzania Zespołem i pracą CTW.
Zaprojektowane
procesy
powinny
uwzględ
niać taką możliwość, stąd też
trzeba podkreślić ważną rolę odpowied
nio dobranego i przetestowanego syste
mu CRM, pozwalającego m.in. na monito
rowanie i doskonalenie działań zespołu
ds. sprzedaży (brokerów).
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W jaki sposób chcemy to osiągnąć?

Cele i wskaźniki
1. Zapewnij Centrum rentowność
i możliwość samofinansowania
Komercjalizuj i pozyskuj środki
W przypadku etapu sprzedaży najważ
niejszym działaniem będzie oczywiście
komercjalizacja produktów i usług. Bę
dziesz również aplikować z odbiorcami
o granty i realizować wspólne projekty
(do)finansowane ze środków zewnętrz
nych.
Najistotniejszym źródłem danych we
ryfikujących działalność CTW na etapie
sprzedaży będą wyniki sprzedaży dla
poszczególnych kategorii oferty oraz li
sta projektów (z)realizowanych wspólnie
z odbiorcami.

W odpowiednim momencie
zacznij skalować
i optymalizować działalność
To jednak nie wszystko. Wraz z nabywa
niem doświadczenia i pojawieniem się
sukcesów w obszarze sprzedaży, a także
organizacyjnym „okrzepnięciu” i wypra
cowaniu rezerwy finansowej (do Twojej
decyzji, biorąc pod uwagę strukturę i po
trzeby Centrum, należy uznanie, kiedy
to nastąpiło) powinieneś zacząć myśleć
o skalowaniu i optymalizacji sprzedaży.
Jako lider, na tym etapie powinieneś już
dobrze wiedzieć, jakimi zasobami dyspo
nujesz, jakie są mocne strony Centrum
i najważniejsze elementy jego oferty.
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W skalowaniu chodzi przede wszystkim
o maksymalizację efektu biznesowego
poprzez koncentrację i rozwój tego ele
mentu(ów) oferty, który jest relatywnie
(i w danym momencie) najmocniejszy
(m.in. najlepiej się sprzedaje, jest na nie
go największy popyt). W kontekście
transferu wiedzy, w obrębie zmiennych
i rozwijających się obszarów technolo
gicznych, oznacza to również, że prowa
dzisz ciągły monitoring sprzedaży pod
kątem popytu na konkretne produkty
i usługi — analizujesz nowe potrzeby ryn
ku i bieżące zmiany w trendach. Na pod
stawie zebranych informacji ograniczaj
koszty działań i czas przeznaczony na ich
wykonanie, maksymalizuj zyski i udo
skonalaj plan działań sprzedażowych,
decydując m.in. o zmianie intensywności
działań związanych z poszczególnymi
elementami oferty. Po kilku miesiącach
prowadzenia sprzedaży sporządź lub
zamów raport dokumentujący istnie
jące na rynku trendy oraz zachodzące
lub prognozowane zmiany. Być może
w międzyczasie na rynku pojawili się
nowi odbiorcy, istotni gracze, potencjalni
partnerzy, nowa technologia? Porównaj
wyniki raportu z analizą rynku wykonaną
na etapie przygotowania oraz zebranymi
we własnym zakresie danymi i wyciągnij
wnioski.
Gdy mowa o skalowaniu, mówi się jed
nocześnie o optymalizacji działań. Poza
komercjalizacją, optymalizacja powinna
dotyczyć również działań związanych
z pozyskiwaniem oraz realizacją projektów i grantów wykonywanych wspólnie

z odbiorcami. Usprawniać możesz zarów
no pozyskiwanie i dystrybucję informacji
o źródłach finansowania, proces przygo
towywania aplikacji, jak też zarządzanie
realizowanymi projektami. Z optymaliza
cją wiąże się szereg wyzwań, z których
część stanowi wskazane poniżej ryzyka.
Ważne jednak, abyś podejmował próby
optymalizacji tam, gdzie jest to możli
we (gdy oferujemy coś powtarzalnego,
np. usługę, badanie, infrastrukturę labo
ratoryjną i możemy to oferować częściej,
szybciej itd.).

2. Wzmacniaj wizerunek
CTW, rozwijaj relacje
z klientami, pozyskaj nowe
kontakty biznesowe
Oficjalne otwarcie CTW to wydarzenie,
które stworzy możliwość zaprezento
wania Centrum i jego oferty. Przede
wszystkim będzie jednak okazją do spot
kania z potencjalnymi kontrahentami.
Ze względu na formalne umocowanie
w strukturze uczelni, naturalną formą
otwarcia będzie konferencja. Zadbaj
jednak o jej dostosowanie do potrzeb
uczestników (w tym przedsiębiorstw)
— zwiększ atrakcyjność wydarzenia po
przez zaproszenie do udziału znanych,
ważnych osobistości lub autorytetów
z danej dziedziny (najlepiej zarówno
naukowców, jak i przedsiębiorców), za
pewnij interaktywny charakter poprzez
organizację dodatkowych warsztatów
i zadbaj o stworzenie okazji do rozmów
o możliwych obszarach współpracy. Za
dbaj o upowszechnienie informacji o kon

ferencji w środowiskach branżowych,
np. izbach, stowarzyszeniach, klastrach,
wśród wiodących przedsiębiorców w ob
szarze technologicznym, podmiotów już
współpracujących z uczelnią (informacje
o nich możesz pozyskać w działach pro
mocji uczelni, Centrach Transferu Tech
nologii lub bezpośrednio od naukowców,
których zaprosiłeś, bądź zamierzasz za
prosić do współpracy z Centrum).
Za pośrednictwem Akademickiego Biura
Karier zaproś do udziału również absol
wentów — środowisko to jest bowiem
naturalnym łącznikiem pomiędzy świa
tem nauki i światem biznesu. Absolwen
ci budują wizerunek uczelni w oczach
pracodawców, mają również świado
mość potencjału naukowców w zakresie
współpracy uczelni z otoczeniem. Niejed
nokrotnie zwracają się też do macierzy
stej uczelni jako przedsiębiorcy aktywnie
poszukujący rozwiązania dla swoich pro
blemów biznesowych4.
Oficjalne otwarcie to świetna okazja
do tzw. lead generation — pozyskania

4

Znaczenie wielowymiarowej współpracy z absol
wentami i opis wzajemnych korzyści z regularnych
kontaktów jest szczególnie mocno podkreślany
w amerykańskim modelu stosowanym przez ta
kie uczelnie, jak MIT czy Uniwersytet Stanforda.
W Polsce do doświadczeń tych nawiązuje „Con
nection — Model współpracy uczelni z biznesem”,
opracowany w 2013 r. przez partnerstwo w skła
dzie: PL Europa Sp. z o.o., Wydział Studiów Mię
dzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
Łódzkiego i Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP
UŁ. Polecamy lekturę podręcznika wdrażania mo
delu współpracy, który jest dostępny pod adresem:
www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/projekt-connec
tion (20.06.2015).
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informacji o partnerach potencjalnie za
interesowanych współpracą5. W zamian
za pozostawienie danych kontakto
wych, uczestnikom można zapropono
wać np. dostęp do poszerzonej wersji
materiałów konferencyjnych, podcasta
itp. Dobrą praktyką jest również rozda
nie uczestnikom ankiet określających ich
profil (kim są? czym się zajmują?) oraz
potencjalny zakres współpracy (jakich
informacji poszukują? jakiego wsparcia
oczekiwaliby od uczelni/naukowców?).

Pierwsze udane przypadki sprzedaży
produktów lub usług umożliwią Ci pozy
skanie referencji oraz zbudowanie portfolio przykładowych rozwiązań. Powin
no ono zawierać informacje o projektach
zrealizowanych przez Centrum dla przed
siębiorstw lub wspólnie z nimi. Pamiętaj,
że podstawowym celem portfolio jest
przekonanie potencjalnych klientów, że
warto z Tobą współpracować, a to m.in.
oznacza, że jesteś w stanie zapewnić od
powiedni poziom produktu lub usługi.

Ramka 7. Konferencja? A może darmowy kurs?
Ciekawym przykładem organizacji wydarzenia, które umożliwiło pozyskanie i nawiązanie
przez CTW kontaktów z ważnymi osobami i instytucjami z branży był 5-dniowy kurs „Prak
tyczne aspekty projektowania, monitorowania i analizy wyników randomizowanych ekspe
rymentów klinicznych”, zorganizowany przez Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej
(MOMT).
Kurs był adresowany do przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzeniem na rynek innowacji,
osób zainteresowanych współpracą z MOMT UJ, studentów i doktorantów, pracowników nauko
wych i samorządowych. Był on dla uczestników całkowicie bezpłatny, a najważniejszą atrakcją
była osoba zaproszonego specjalnie z tej okazji, w charakterze wykładowcy, profesora T. R. Fle
minga — wybitnego amerykańskiego biostatystyka z University of Washington w Seattle.
Udział w kursie był możliwy w dwóch formach: zajęć stacjonarnych na uczelni oraz webina
rium online. W zajęciach wzięło udział ponad 200 osób, a w webinarium — 250 uczestników
z różnych krajów. Wydarzenie to, poza niewątpliwym walorem merytorycznym, przyczyniło
się do pozyskania cennych kontaktów, promocji CTW na arenie krajowej i międzynarodowej
oraz wzmocniło wizerunek ośrodka.
Źródło: opracowanie własne.
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Umiejętność identyfikacji partnerów potencjalnie
zainteresowanych współpracą jest jednym z naj
istotniejszych warunków efektywności działań
sprzedażowych. Więcej informacji na ten temat
możesz znaleźć m.in. na stronie: b2b-marketing.pl.
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Aby stworzyć dobre portfolio, pamiętaj
o kilku zasadach:
• podkreśl korzyści z realizacji projektu
dla odbiorców;
• zaakcentuj w opisie te cechy Twoich
działań, na których będzie zależało
odbiorcy, np. sprawna współpraca;
• postaw na jakość opisu poszczegól
nych projektów, a nie ich ilość.

Tak przygotowane portfolio zwiększy
wiarygodność Centrum jako partnera biz
nesowego.
Portfolio i referencje to nie jedyne ele
menty służące wzmocnieniu eksperckiego
wizerunku CTW. Taki efekt możesz osiąg
nąć np. poprzez systematyczny udział
m.in. w konferencjach naukowych, pre
lekcjach, szkoleniach, targach, poprzez
publikacje w pismach branżowych itp.
Pamiętaj o aktywnym uczestnictwie
i współpracy w sieciach i organizacjach
branżowych, np. stowarzyszeniach, zrze
szeniach, klastrach. Poza zdobywaniem
cennych kontaktów, pozwala to lepiej
zorientować się w strukturze branży, pro
blemach istotnych dla potencjalnych part
nerów, a także uzyskać dostęp do osób
decyzyjnych bądź kluczowych z punktu
widzenia obszaru (branży).
Jeżeli to możliwe, kontynuuj lub podejmij aktywność w organizacjach odpo
wiedzialnych za kształtowanie warun
ków rozwojowych w danym obszarze,
np. w zakresie opiniowania prawa, no
welizacji ustaw (komisje branżowe, mini
sterialne, samorząd zawodowy itp.). Aby
ocenić skuteczność własnych działań
w tej dziedzinie, sporządź (np. po roku
od rozpoczęcia etapu sprzedaży) spra
wozdanie podsumowujące.
Skuteczna promocja eksperckiego wi
zerunku CTW powinna przynieść efekt
w postaci wzrostu zainteresowania
działalnością ekspercką Centrum (np.
usługi analityczne, ekspertyzy itp.).

Sygnalizowanie otoczeniu swojej eks
perckiej pozycji w danej dziedzinie jest
elementem tzw. content marketingu, któ
ry polega m.in. na systematycznym do
starczaniu wiedzy, wskazówek czy porad
wychodzących naprzeciw biznesowym
potrzebom potencjalnego klienta. W tym
celu wykorzystuje się np. stronę interne
tową, blogi i kanały w mediach społecz
nościowych. Z potencjalnymi kli
entami
możesz dzielić się np. aktualnościami
z danego obszaru technologicznego, no
winkami prawnymi i technologicznymi
czy przykładowymi rozwiązaniami pro
blemów praktycznych (studia przypad
ków). Poprzez tego typu aktywność
będziesz mógł przekonać przynajmniej
część potencjalnych klientów, że warto
skontaktować się z Centrum, aby uzy
skać pomoc w rozwiązaniu problemu.

Skup się na kliencie
Poza regularną komercjalizacją, po
okresie testowania skup działalność
CTW wokół klienta — skoncentruj się
na pozyskiwaniu nowych kontaktów
biznesowych (odbiorców, kontrahentów) oraz rozwoju relacji z partnerami (obecnymi klientami). Zmotywuj
swój zespół ds. sprzedaży (brokerów)
do intensywnego kontaktu z odbiorcami
za pośrednictwem zróżnicowanych ka
nałów dostępu: od mediów elektronicz
nych (np. strona www, media społecz
nościowe, newsletter), po bezpośredni
kontakt z klientem (spotkania bizneso
we o różnym poziomie szczegółowości
i zaawansowania; ponadto targi branżo
we, konferencje itp.). Określ, kto i w jaki
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sposób oraz w jakich okolicznościach
powinien kontaktować się z klientem
— decyzje te nie powinny być dziełem
przypadku. Dostosuj formy kontaktów
z klientem do umiejętności i wyników
Twojego Zespołu — nie każdy musi

być mistrzem we wszystkim, np. ktoś
może mieć wyjątkowy, intrygujący głos
i świetnie sprawdzać się w kontakcie
telefonicznym, ktoś inny będzie znako
micie wypadał w spotkaniach na żywo.

Ramka 8. Broker jako „opiekun klienta” — od wyszukania potencjalnego klienta
do udanej transakcji i podtrzymania kontaktu
Nie zawsze nawiązywanie kontaktu z przyszłym klientem przyjmuje tak spektakularną formę
jak opisane wyżej 5-dniowe szkolenie. Czasem udana transakcja wymaga dziesiątków e-maili,
telefonów i spotkań. Najważniejsze jednak, aby już na początku postarać się wczuć w sytu
ację i rolę klienta, adresując do niego odpowiednią ofertę. Przykładem może być „historia”
kontaktu, którą przedstawił broker Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
(MCBE).
W internecie wyszukano kontakt do firmy zajmującej się m.in. materiałami dociepleniowymi
budynków. Na podstawie opisu działalności firmy została przygotowana i wysłana drogą ma
ilową oferta dostosowana do profilu klienta i opis możliwości współpracy z uczelnią. Po około
2 tygodniach Centrum otrzymało zwrotnego maila z zapytaniem o możliwość wykonania w ra
mach współpracy konkretnych badań. Następnie telefonicznie omówiono zakres prac, którymi
była zainteresowana firma. W kolejnym kroku Centrum otrzymało opis zlecenia na wykona
nie badań. Następnie podpisano umowę o współpracy, w ramach której CTW zobowiązało się
do znalezienia wykonawcy. Zlecenie zostało omówione podczas spotkania Rady Centrum,
na którym wskazano również naukowca, który mógłby podjąć się wykonania zlecenia. Bro
ker w rozmowie z wytypowanym naukowcem ustalił możliwości wykonania badań. Następnie
należało przygotować dokumenty związane z realizacją zlecenia. W tym celu broker kontak
tował się z zamawiającym drogą mailową oraz telefoniczną, w sprawach finansowych rozma
wiając m.in. z księgowymi firmy. Po załatwieniu wstępnych formalności odbyło się spotkanie
naukowca z przedsiębiorcą i brokerem, podczas którego omówiono merytoryczne szczegóły
realizacji zlecenia. Następnie dopracowano kwestie formalne i zlecenie mogło być realizowa
ne. W tym czasie kilkukrotnie odbywały się konsultacje, w których uczestniczyły wszystkie
zaangażowane strony, dzięki czemu firma była na bieżąco z postępem prac. Po przeprowadze
niu badań opisanych w zleceniu naukowiec opracował pisemny raport z analiz, który został
podczas spotkania przekazany firmie. Obecnie firma w dalszym ciągu współpracuje z Centrum
i wiąże duże nadzieje z realizacją kolejnych zleceń.
Źródło: opracowanie własne.
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Wymagaj od zespołu ds. sprzedaży do
skonałej orientacji, świadomości i wykorzystania elementów tworzących
markę CTW w komunikacji z klientem.
Powinny się one przełożyć, jeszcze
w trakcie realizacji etapu sprzedaży w ra
mach wdrożenia Modelu SPIN, na zwięk
szenie zasięgu i rozpoznawalności marki
CTW w jego otoczeniu. To z kolei pozwoli
Twojemu Zespołowi na łatwiejsze osią
ganie coraz lepszych efektów. W realiza
cji tego zadania powinny pomagać stop
niowo wypracowywane i doskonalone
standardy sprzedaży.
W najprostszym ujęciu są to spisane i ści
śle zdefiniowane wzory postępowania
w kontakcie z klientem, obejmujące m.in.:
• sposób nawiązania kontaktu i rozwija
nia relacji z klientem;
• język i słownictwo stosowane w kon
takcie z klientem;
• scenariusze prowadzenia rozmów
z klientem;
• metody budowania argumentacji;
• emocje, jakie powinny pojawić się
u klienta w wyniku kontaktu.
Wartość standardów jest wieloaspekto
wa. Po pierwsze, skutecznie i poprawnie
stosowane standardy przynoszą efekty
w postaci zwiększenia wyników sprzeda
ży, w związku z tym dbanie o ich wpro
wadzenie i stosowanie jest ściśle zwią
zane z interesem Twoim i prowadzonego
przez Ciebie Centrum. Po drugie, dają
one osobom odpowiedzialnym za sprze
daż poczucie bezpieczeństwa, jasnego
sformułowania oczekiwań względem

realizacji obowiązków zawodowych i po
zwalają w kontaktach z klientem skupić
się na tym, co najistotniejsze. Po trzecie,
dają klientom gwarancję dobrej obsłu
gi, ponieważ odnoszą się do przekonań,
uczuć, potrzeb i oczekiwań klienta.
Pamiętaj przy tym, że cała wartość dodana
wdrożenia standardów sprzedaży w Two
im Zespole zależy od rzeczywistego i kon
sekwentnego ich stosowania. Niektórzy
brokerzy mogą czuć opór wobec silnej
standaryzacji czynności wykonywanych
na stanowisku pracy. Twoim zadaniem
jest zapewnienie odpowiedniej motywacji
brokerów do stosowania standardów i po
kazanie im, że jest to korzystne zarówno
dla nich, dla Centrum, jak i dla klienta. Mo
żesz to zrobić poprzez organizację warsz
tatów dla brokerów lub wsparcie bezpoś
rednio na stanowisku pracy (np. wspólna
wizyta u klienta, coaching)6.
Ogólnie, stan, do którego powinieneś
dążyć w etapie sprzedaży jako osoba za
rządzająca, to zbudowanie i rozwój zes
połu ds. sprzedaży, który powinien być
aktywny i proaktywny, to znaczy: kon
centrować się na potrzebach klientów
i wchodzić w rolę doradcy klienta.
6

Oczywiście nie każdy proces sprzedaży wygląda
tak samo, w związku z tym nie należy wymagać
od wszystkich brokerów wykorzystywania stan
dardów zawsze i w każdym przypadku. Może
np. okazać się, że osoba uzyskująca najlepsze
wyniki w sprzedaży, dzięki swojej kreatywności,
znalazła lepszy sposób postępowania w kontakcie
z klientem. Wówczas jednak dotychczasowe stan
dardy sprzedaży powinny zostać zweryfikowane
i dostosowane do najlepszych, najskuteczniej
szych praktyk.
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Ramka 9. Model tworzenia wartości w sprzedaży
Idealnym punktem odniesienia dla sposobu pracy zespołu ds. sprzedaży jest tzw. Model Two
rzenia Wartości (Value Creating Model). Zakłada on, w stosunku do sprzedawców (brokerów):
1.	Odkrywanie nierozpoznanych wcześniej problemów:
Należy zapewnić klientowi pomoc w lepszym zrozumieniu problemu, z jakim ma/może mieć
do czynienia i wskazać dostępne możliwości rozwiązania.
2.	Dążenie do zaoferowania rozwiązania, które wykracza poza oczekiwania klienta:
Oferowane rozwiązanie powinno być wyraźnie lepsze niż to, do jakiego mógłby dojść sam
klient (ewentualnie, które przychodzi mu w danym momencie do głowy).
3.	Działanie w charakterze brokera zasobów:
Sprzedawca (broker) w rzeczywistości umożliwia klientowi skorzystanie z zasobów organi
zacji (wysokiej jakości usług, produktów, dotarcie do odpowiednich osób itp.); jest „rzeczni
kiem potrzeb klienta”.
Źródło: T. Snyder, Buyer-Focused Prospecting
http://www.eyesonsales.com/content/article/buyer_focused_prospecting/.

Nie musisz wymyślać koła na nowo,
ani błądzić po omacku: w przypad
ku organizacji pracy Twojego zespołu
ds. sprzedaży skorzystaj na początek
z dostępnej literatury, bądź najczęściej
stosowanych praktyk, które możesz
skonsultować z profesjonalistami w za
kresie sprzedaży7.

Promuj swoją jednostkę
wewnątrz uczelni
Misją prowadzonego przez Ciebie
CTW jest też, w jakiejś mierze, obalanie
między- i wewnątrzśrodowiskowych ste
reotypów dotyczących współpracy uczel
ni z biznesem, czy też samej działalności
komercyjnej prowadzonej przez uczelnie.
Dlatego też CTW powinny umiejętnie
7
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Dobrym punktem wyjścia jest lektura publikacji
R. Kroola pt. Standardy kierowania zespołem handlowym, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa,
2008.
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promować swoje zasoby, przede wszyst
kim zaś współpracujących z nimi naukow
ców i jednostki naukowe. Zadbaj więc
o promocję działalności Centrum w obrębie uczelni, zachęcając i pozyskując
do współpracy kolejnych specjalistów
z danej dziedziny. Analogicznie, jak
o wartości przedsiębiorstwa decydują
ludzie pracujący na jego sukces, na atrak
cyjny z punktu widzenia odbiorców wize
runek CTW składać się będą, poza ofertą,
również ludzie. Zwłaszcza w kontekście
oferowanych usług warto pamiętać, że ta
sama usługa może być zupełnie inaczej
postrzegana i wartościowana, jeśli wyko
nawcą będzie osoba nieznana lub wręcz
odwrotnie — rozpoznawana w kręgach
odbiorców.

3. Rozwijaj Zespół
Stwórz otwartą, sprzyjającą
pracy zespołowej atmosferę
Praca zespołu ds. sprzedaży (brokerów)
powinna być poddawana regularnemu
monitoringowi i doskonaleniu. Efekty
pracy Zespołu sprawdzaj na bieżąco. Za
dbaj o wymianę informacji i doświadczeń
w ramach regularnych, np. cotygodnio
wych spotkań.
Najpóźniej po 6 miesiącach od rozpoczę
cia etapu sprzedaży zorganizuj spotkanie,
które podsumuje ten okres oraz posłuży
do wyciągnięcia wniosków i ewentual
nego wypracowania niezbędnych zmian
(np. personalnych, w przypadku okresu
próbnego czy związanych z aktualizacją
standardów sprzedaży).
Po około roku od rozpoczęcia etapu
sprzedaży dokonaj oceny okresowej re
alizacji planów rozwojowych pracowni
ków Centrum, udzielając im pełnej infor
macji zwrotnej. Ważne, aby Zespół uczył
i rozwijał się w działaniu oraz potrafił
samodzielnie i na bieżąco korygować
swoje działania w oparciu o dostępne in
formacje. Będzie to możliwe, jeśli stwo
rzysz warunki sprzyjające dzieleniu się
wiedzą i doświadczeniami (regularne
spotkania, wspólna analiza konkretnych
przypadków komercjalizacji, prezentacja
wniosków z analizy informacji zwrotnej
od klientów, stosowanie narzędzi sprzy
jających swobodnej dyskusji, np. map
myśli itp.).

Podnoś jakość i skuteczność
działania zespołu ds. sprzedaży
Na etapie sprzedaży nie można zapo
minać o systematycznym podnoszeniu
jakości i skuteczności działań zespo
łu ds. sprzedaży. Poza wspomnianymi
działaniami autokorekcyjnymi, zadbaj
o wykorzystanie pozyskiwanych danych od i o klientach, analizując m.in.
status poszczególnych relacji z klientami.
Wykorzystując wdrożony system CRM,
analizuj działania zespołu ds. sprzedaży i kontroluj proporcję działań adre
sowanych do nowych i obecnych klien
tów. Upewnij się, że w ramach zespołu
ds. sprzedaży na bieżąco są prowadzone
analizy dotyczące:
• informacji zwrotnych pozyskiwanych
od kontrahentów (m.in. dotyczących
pilności potrzeb, zadowolenia, nieza
dowolenia czy oczekiwań względem
usług i produktów);
• znajomości motywów podjęcia (lub
nie) współpracy z CTW przez odbior
ców;
• zasięgu i wizerunku Centrum.
Zadbaj o cykliczne opracowywanie (np.
co pół roku) i dystrybucję w Zespole
CTW sprawozdania podsumowującego
powyższe analizy. Skontroluj i przedstaw
swojemu zespołowi ds. sprzedaży podsu
mowanie dotyczące efektów jego pracy,
m.in. liczbę obsłużonych klientów, liczbę
odbytych spotkań, liczbę dokonanych
transakcji czy liczbę kontaktów bizne
sowych zakończonych komercjalizacją.
Dzięki skrupulatnej analizie będziesz
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mógł m.in. zidentyfikować te obszary
działań zespołu ds. sprzedaży bądź po
jedynczych sprzedawców (brokerów),
które wymagają poprawy bądź wsparcia
(np. w zakresie prowadzenia negocjacji
bądź finalizacji transakcji).
Jeśli chodzi o wspomniane wcześniej
standardy sprzedaży, ich wypracowa
nie to proces trwający około 3 miesięcy.
Po tym okresie możesz już obserwować,
jak Twój Zespół radzi sobie z ich stoso
waniem oraz jakie są efekty wdrożenia
standardów.
W ramach wspomnianego przeglądu efek
tów pracy (np. po 6 miesiącach), w razie
potrzeby powinieneś doprowadzić do ak
tualizacji standardów sprzedaży m.in.
poprzez ich dostosowanie do realiów,
poziomu wiedzy klientów, umiejętności
Twoich pracowników i przy wykorzysta
niu doświadczeń i praktyk stosowanych
przez Twoich najskuteczniejszych broke
rów. O pomoc w weryfikacji standardów
możesz poprosić zewnętrznego konsul
tanta w zakresie sprzedaży.
Pamiętaj, że niezbędne kompetencje
to nie tylko wiedza czy umiejętności, ale
także właściwa motywacja pracowników.
Dbaj o nią poprzez:
• jasne komunikowanie swoich oczeki
wań odnośnie pracy danej osoby i jej
związku z funkcjonowaniem całej jed
nostki;
• częste udzielanie informacji zwrotnej
— zarówno pozytywnej, jak i dotyczą
cej obszarów możliwej poprawy;
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• poznanie mocnych stron członków Ze
społu i w miarę możliwości opieranie
się na nich w powierzaniu im zadań/
we współpracy z nimi;
• upewnij się, że wszyscy członko
wie Zespołu postrzegają sprzedaż
jako kluczową działalność jednostki
(np. zorganizuj w tym celu wspólne
warsztaty).
Nawet najlepiej zapowiadający się sprze
dawcy z doświadczeniem, w zetknięciu
z inną branżą, a zatem także z innymi
produktami i usługami czy typem klienta,
mogą osiągać gorsze wyniki i wymagać
wsparcia (a w skrajnych przypadkach za
trudnienia kogoś o innym profilu). Warto
wobec tego zaplanować na etapie sprze
daży dodatkowe szkolenia w zakresie
umiejętności miękkich (autoprezenta
cja, negocjacje, techniki sprzedażowe),
zgodnie z pojawiającymi się potrzebami8.
Powinieneś rozważyć nie tylko działania
jednorazowe (np. organizację szkolenia),
lecz również wprowadzenie rozwiązań
stałych, np. mentoringu czy coachingu.
Musisz liczyć się też z tym, że etap sprze
daży jest zasadniczym sprawdzianem dla
personelu CTW. Biorąc ponadto pod uwa
gę upływ czasu od rozpoczęcia wdroże
nia, nie można wykluczyć przypadków
rotacji kadr. W takiej sytuacji posiadanie
standardów sprzedaży i ciągła, zespoło
wa praca nad ich doskonaleniem zabez
8

Przykładowe programy szkoleń, również w zakre
sie sprzedaży prowadzonej w jednostce typu CTW,
możesz znaleźć na stronie laboratoriów współ
pracy nauki i biznesu inLAB: www.inlab.byd.pl
(20.06.2015).

pieczy Centrum przed utratą unikalnej
wiedzy i turbulencjami spowodowanymi
zmianami personalnymi.
Ramka 10. Literatura oraz strony
internetowe przydatne w procesie
budowania zespołu ds. sprzedaży
i zarządzania zespołem
Publikacje:
1.	R. Krool, Standardy kierowania zespołem handlowym, Wydawnictwo Studio
EMKA, Warszawa, 2008.
2.	P. Lencioni, 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Opowieść o przywództwie, MT Biz
nes, Warszawa, 2014.
3.	J. Gut, W. Haman, Psychologia szefa.
Szef to zawód, Wydawnictwo Helion,
Gliwice, 2009.
4.	K. Blanchard, Jednominutowy menedżer,
MT Biznes, Warszawa, 2011.
5.	J. Spencer, Kto zabrał mój ser?, Wydaw
nictwo Studio EMKA, Warszawa, 2014.
6.	J. Kotter, Gdy góra lodowa topnieje.
Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, Wydawnictwo Helion, Gli
wice, 2008.
Strony www:
www.b2b-marketing.pl
www.akademiaparp.gov.pl
www.profesjonalny-sprzedawca.pl
Źródło: opracowanie własne.

Zadbaj o przyrost wiedzy
przedmiotowej w Zespole
(i poza nim)
W przypadku transferu wiedzy i techno
logii upływ czasu wymusza ciągłe poszu
kiwanie informacji, nowinek naukowych
i technicznych — trzeba „być na bieżąco”

z aktualnym stanem wiedzy w danym ob
szarze technologicznym.
W wielu dziedzinach, np. w biotechnolo
gii, rozwój jest tak dynamiczny, że sta
nowi to nie lada wyzwanie dla brokerów.
W związku z tym etap sprzedaży musi
zakładać również bieżący przyrost wiedzy przedmiotowej, szczególnie wśród
personelu odpowiadającego za kontakt
z odbiorcami. Zespół brokerów (sprze
dawców) powinien podnosić swoje kom
petencje przedmiotowe poprzez udział
w specjalistycznych szkoleniach, konfe
rencjach, jak również samokształcenie.
Aby zdobyta wiedza miała szansę zostać
zinternalizowana i utrwalona w ramach
Zespołu, a ponadto przełożyła się na re
alizację najważniejszych celów etapu,
powinna być udostępniana i przekazy
wana odbiorcom, m.in. za pośrednictwem
strony internetowej, newslettera, jak
i w bezpośrednich kontaktach. Dzielenie
się wiedzą z odbiorcami i współpracownikami, poszerzanie jej zakresu oraz
budowa wspólnych znaczeń wokół no
wych zagadnień są uznawane za jedne
z najważniejszych elementów udanego
transferu wiedzy.
W zależności od poziomu poinformowa
nia odbiorców, zadaniu temu powinieneś
przypisać odpowiednią rangę, co może
oznaczać, przykładowo, że w obszarach,
w których wiedza technologiczna nie jest
dobrze rozpowszechniona, CTW powinno podejmować działania na rzecz jej
upowszechnienia.
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4. Wyciągaj wnioski
z efektów działań
Wsłuchaj się w sygnały płynące zarówno
z Twojej organizacji, jak i z jej otocze
nia — chodzi o członków Twojego Zes
połu, przedstawicieli uczelni, a przede

wszystkim faktycznych i potencjalnych
klientów. Dzięki temu zdobędziesz infor
macje, które pomogą Ci podjąć właściwe
decyzje w zakresie zmiany bądź rozwo
ju działalności Centrum i jednocześnie
uchronią przed podjęciem decyzji fatal
nych w skutkach.

Tabela 11. Kluczowe informacje a grupy interesariuszy
Interesariusze

Zespół

Informacje
W jaki sposób praca poszczególnych osób przekłada się
na funkcjonowanie Centrum?
Jaka jest atmosfera w Zespole?
Jakie są mocne strony poszczególnych pracowników?
Jak postrzegane jest Centrum?
Jakie efekty przynoszą działania rozwojowe dla pracowników?
Jak funkcjonują wewnętrzne procedury?
Jakie nawyki organizacyjne powstały? Jak przekładają się one
na funkcjonowanie jednostki?

Władze uczelni
i pracownicy
administracji

Jak postrzegane jest Centrum?
Z kim warto rozmawiać, aby osiągnąć zamierzony efekt?
Jakie argumenty są skuteczne?
Jak funkcjonują wypracowane wcześniej procedury i porozumienia?

Klienci

Jakie elementy oferty faktycznie odpowiadają na potrzeby
poszczególnych segmentów klientów?
Jak postrzegane jest Centrum? Czy jest postrzegane jako wiarygodny
partner? Czy jest postrzegane jako skuteczny partner?
Jaka jest skuteczność działań komunikacyjnych w odniesieniu
do poszczególnych segmentów klientów?
Jakie nowe trendy pojawiają się w otoczeniu?

Naukowcy

Jak postrzegane jest Centrum?
Które bodźce zachęcające do współpracy cieszą się zainteresowaniem
naukowców (i których)?

Inni współpracownicy

Jak postrzegane jest Centrum?
Które bodźce zachęcające do współpracy cieszą się zainteresowaniem
(i kogo?)
Jacy nowi ważni gracze pojawili się w otoczeniu?

Źródło: opracowanie własne.
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Kluczowe działania
Podsumowując dotychczasowe rozwa
żania dotyczące 3 etapu zakładania
i rozwijania CTW — testowania i sprze
daży — jeszcze raz, w sposób syntetycz
ny, przedstawiamy kluczowe działania,
niezbędne do zakończenia tych etapów
z sukcesem.
1.	Zapewnienie Centrum rentowności
i możliwości samofinansowania:
a.	Komercjalizacja i pozyskiwanie środ
ków.
b.	Skalowanie i optymalizacja działal
ności.
2. Wzmacnianie wizerunku CTW, rozwijanie relacji z klientami i pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych:
a.	 Organizacja otwarcia CTW
(konferencji)
b.	Aktualizacja portfolio przykładowych
rozwiązań.
c.	 Intensywny kontakt z odbiorcami.
d.	 Wzmacnianie eksperckiego wizerunku
Centrum.
e.	 Promocja Centrum wewnątrz uczelni.
f.	 Pozyskiwanie nowych współpracow
ników.
3.	Rozwój Zespołu:
a.	Podnoszenie jakości i skuteczności
działań zespołu ds. sprzedaży.
b.	Organizacja wsparcia dla zespołu
ds. sprzedaży (brokerów): motywacja,
szkolenie, coaching.
c.	Poszerzanie zakresu wiedzy przed
miotowej w Zespole i wśród odbior
ców.

4. Wyciąganie wniosków z efektów
działań:
a.	Reagowanie na sygnały płynące za
równo z otoczenia, jak i od Zespołu
oraz formułowanie właściwych wnio
sków.
b.	Podejmowanie decyzji opartych na
wnioskach.
W efekcie realizacji powyższych działań
powstaną również opracowania (produk
ty), które będą stanowić wewnętrzną
dokumentację Centrum. W oparciu o nie
będzie możliwe dalsze doskonalenie po
dejmowanych działań.
Do tych produktów należy zaliczyć:
Sprawozdanie z wynikami sprzedaży
i listą projektów (z)realizowanych
z odbiorcami
Raport poświęcony trendom
na rynku: zmianom, prognozom itp.
Sprawozdanie z analiz dotyczących
m.in.: informacji zwrotnej od klientów
i zasięgu marki
Sprawozdanie podsumowujące
działania wizerunkowe (np. udział
w wydarzeniach branżowych)
Sprawozdanie z oceny okresowej
realizacji planów rozwojowych
pracowników
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Ryzyka
Jakie są najważniejsze ryzyka?

1. Niedostosowanie
działań sprzedażowych
do możliwości Centrum
(np. ograniczona „przepustowość” i dys
pozycyjność naukowców)
Sukcesy w dziedzinie komercjalizacji
mogą uzależniać! Jeżeli okaże się, że
działalność CTW jest przysłowiowym
„strzałem w dziesiątkę”, to może pojawić
się naturalna skłonność do poszukiwania
nowych możliwości zbytu, nowych kon
taktów i klientów.
Pamiętaj jednak, że CTW jest niejako
biznesową awangardą uczelni, rozwija
jącą się i zmieniającą w sposób znacz
nie szybszy niż macierzysta uczelnia.
Oznacza to duże prawdopodobieństwo
wystąpienia problemów z dyspozycyj
nością współpracujących naukowców,
zwłaszcza w przypadku tych CTW, które
swój potencjał naukowy w całości lokują
poza strukturą Centrum. Niedyspozy
cyjność współpracujących naukowców
z perspektywy kontaktów biznesowych
Centrum może doprowadzić do poważ
nego nadszarpnięcia wizerunku jed
nostki, łącznie z zaprzestaniem współ
pracy.
Aby uniknąć tego typu problemów, za
dbaj o stały i aktualny kontakt ze współ
pracującymi naukowcami, m.in. gromadź
informacje o ich bieżącym bądź przy

58

www.spin.malopolska.pl

szłym zaangażowaniu w równoległe
przedsięwzięcia.
Jednocześnie systematycznie weryfi
kuj i poszerzaj bazę współpracujących
naukowców, aby zwiększyć zdolność
CTW do szybkiego reagowania na za
potrzebowanie zgłoszone przez odbior
ców.

2.  Brak rentowności
(różne przyczyny: układ z uczelnią, nieod
powiednie ceny produktów/usług, niski
popyt przy braku pomocy publicznej/de
minimis)
Niektóre ryzyka z tej grupy można ziden
tyfikować jeszcze przed rozpoczęciem
właściwej sprzedaży. Im bardziej zło
żona oferta CTW, tym trudniej będzie
jednak określić i przeciwdziałać wszyst
kim ryzykom zagrażającym rentowności
przedsięwzięcia. Przykładowo, kryzys
gospodarczy dotykający branże związa
ne z obszarem technologicznym Twojego
CTW może skutecznie zniechęcić przed
siębiorstwa do inwestowania i rozwoju,
w tym do korzystania z oferty CTW.
Pomocne w tym przypadku może być sta
ranne zaprojektowanie i zaplanowanie
działań CTW, m.in. wykonanie wszystkich
niezbędnych analiz i symulacji przewi
dzianych w pierwszych etapach wdro
żenia. Ponadto, sprzymierzeńcem może
okazać się, również na etapie sprzedaży,
pewna doza elastyczności i gotowości
do zmiany wymuszonej nieprzewidziany
mi wcześniej okolicznościami.

3.  Przejściowe (lub nie)
problemy z płynnością finansową
Problem może dotykać zarówno relacji
pomiędzy odbiorcą a CTW (klient nie pła
ci), jak i relacji pomiędzy CTW a współ
pracującymi naukowcami (Centrum nie
wypłaca wynagrodzeń naukowcom). O ile
umiarkowana zwłoka po stronie klien
ta nie powinna wpływać na jego relacje
z CTW, o tyle zaleganie z wypłatą dla wy
konawców może doprowadzić do zerwa
nia współpracy, a w skrajnych sytuacjach
również do utraty dobrego imienia i wia
rygodności Centrum.
W każdym z wymienionych przypadków
zasadne będą starania o jak najszyb
sze zabezpieczenie rezerwy finansowej
na okoliczność utraty bieżącej płynności
finansowej. Możesz w tym celu wykorzy
stać własne oszczędności Centrum (nieco
dłuższa perspektywa), wskazane wydaje
się jednak również określenie możliwego
zakresu wsparcia ze strony macierzystej
uczelni (szczególnie istotne na początku
wdrożenia). W etapach poprzedzających
sprzedaż zadbaj o pomoc prawną i zabez
pieczenie prawne umów, minimalizujące
ryzyko utraty płynności lub niwelujące
powstałe w jej wyniku straty. Jeżeli pro
blemy z płynnością finansową wynikają
z braku zainteresowania ofertą Centrum
po stronie odbiorców lub naukowców,
zastanów się, z czego to wynika. Po
rozmawiaj z członkami Zespołu i innymi
osobami, które mogą Ci pomóc (w tym
z potencjalnymi klientami). Skoncentruj
uwagę na tym, w jaki sposób można

zmodyfikować ofertę i sposób jej komu
nikacji.

4. Wypalenie zawodowe
personelu
Ryzyko to, choć może zostać ograniczo
ne przez właściwą rekrutację i organiza
cję prac zespołu ds. sprzedaży (tę pracę
trzeba lubić!), wymaga sprawnego, bie
żącego zarządzania personelem i ciągłej
dbałości o właściwą atmosferę i mo
tywację w Zespole. Uzależnienie bytu
Centrum od wyników sprzedażowych
nakłada na zespół ds. sprzedaży (broke
rów) presję i odpowiedzialność znacznie
większą niż na pozostałe stanowiska
w CTW. Często skutkuje to wypaleniem
zawodowym i poważnym spadkiem efek
tywności działań.
Pamiętaj o odpowiedzialności za Zespół:
nie powinien być pozostawiony bez opie
ki ze strony Liderów, co więcej, powinien
mieć możliwość korzystania ze wsparcia
zewnętrznych doradców, trenerów, coa
chów. Staraj się obserwować uważnie
zespół ds. sprzedaży i przy pierwszych
symptomach wypalenia czy utraty en
tuzjazmu podejmij reakcję (często pomoc
na jest zmiana np. obsługiwanych klien
tów czy zakresu oferty/technologii, za
który jest odpowiedzialna dana osoba).

5.  Rotacja kadry
Ryzyko to jest konsekwencją opisanego
powyżej wypalenia zawodowego perso
nelu. Ponadto, może wystąpić z różnych
przyczyn — począwszy od wewnętrznej
potrzeby zmiany pracy, przez rezygnację
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z usług pracownika, po przypadki losowe,
np. chorobę. Niezależnie od przyczyny,
rotacja na stanowisku pracy, zwłaszcza
w małych, kilkuosobowych zespołach,
prawie zawsze zagraża częściową dezor
ganizacją pracy.
Warto, abyś o tym pomyślał wcześniej
i przetestował różne scenariusze i moż
liwości reakcji, jeśli zaistnieje koniecz
ność zastąpienia nieobecnego pracow
nika. Dobrze jest zadbać o odpowiednią
(możliwie pełną, uporządkowaną i czy
telną) dokumentację efektów pracy
pracowników, aby w przypadku rotacji
na stanowisku osoba przejmująca obo
wiązki mogła łatwo zorientować się
w stanie spraw prowadzonych przez po
przednika.
Najlepiej byłoby, gdyby osoba odchodzą
ca mogła wdrożyć nowego pracownika
poprzez zaznajomienie go ze specyfiką
pracy na danym stanowisku i przekaza
nie know-how. Pomocne w takich sytu
acjach jest również posiadanie standar
dów pracy na danym stanowisku.
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6.  Jesteś bardzo przywiązany
do swojego pomysłu, więc
nie chcesz go zmienić
pomimo wielu sygnałów,
że warto to rozważyć
Gromadź informację zwrotną i zapewnij
sobie przestrzeń na refleksję (np. coa
ching); omawiaj jej wyniki z kimś, kto
może popatrzeć na nie z odpowiedniego
dystansu (np. mentor, rozmowa z człon
kami Zespołu).

7.  Utrudnienia administracyjne,
opóźnienia w procedowaniu
umów, grantów
Na tym etapie warto wiedzieć, ile cza
su zajmują różne procesy (np. podpisa
nie umowy) i od kogo to zależy (jakie
jest prawdopodobieństwo wystąpienia
opóźnień). Dzięki temu będziesz mógł
zarezerwować odpowiednią ilość czasu
na reorganizację. Bądź aktywny w kon
sultowaniu różnych, ważnych dla funk
cjonowania Twojej jednostki dokumen
tów i rozporządzeń.

Zakończenie
To koniec przewodnika. Ale począ
tek drogi. Ścieżka, na której jesteś nie
jest często uczęszczana — jest kręta
i bywa męcząca. Warto jednak pozostać
na szlaku. Zawsze pamiętaj, dlaczego na
nim jesteś.
Można długo dyskutować o sytuacji pol
skich uczelni. Wydaje się jednak, raczej
nie ma wątpliwości, że ich przyszłość
będzie także zależeć od stopnia, w ja
kim otworzą się na współpracę z otocze
niem. Dowodzą tego pozytywne wzorce
z zagranicy, ale również przykłady za
kończonych z powodzeniem przedsię

wzięć tego typu realizowanych w na
szym kraju.
Na uczelniach rozpoczął się już proces
zmian — zmian ukierunkowanych na in
tensyfikację współpracy z przedsiębior
stwami. Chodzi o ściślejsze powiązanie
nauki z otoczeniem społeczno-gospo
darczym. Centra Transferu Wiedzy (CTW)
mogą być jednym z katalizatorów tego
procesu.
Ten przewodnik to nasza propozycja, jak
wprowadzać pozytywne zmiany w Two
im otoczeniu. Zapraszamy do działania!
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Dodatkowym atutem będzie:
• ukończenie studiów na kierunku marketing;
• znajomość regulacji dotyczących komercjalizacji obowiązujących na uniwersytecie;
• znajomość branży, w której działa CTW.

Aneks
Załącznik 1.
Profil kompetencyjny brokera (doradcy klienta)
Rola brokera:
Broker jest odpowiedzialny za pozyskiwanie oraz obsługę klientów i stałych współpra
cowników CTW.
W tym miejscu podkreśl cel istnienia stanowiska, misję, jaką ma realizować.

Opis kluczowych obowiązków:
Do obowiązków osoby pełniącej rolę brokera należą:
• analiza rynku i pozyskiwanie klientów i stałych współpracowników;
• obsługa klientów i stałych współpracowników;
• negocjowanie warunków umów;
• udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe;
• prowadzenie dokumentacji realizowanych zleceń;
• raportowanie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów sprzedażowych;
• kontakt ze współpracownikami wewnętrznymi.
W tym miejscu należy zamieścić jedynie najważniejsze, kluczowe z punktu widzenia stanowiska
obowiązki.

Wymagania kompetencyjne:
1.	 Wiedza specjalistyczna dotycząca sprzedaży
Pożądane kompetencje:
• znajomość prawa handlowego;
• znajomość zasad fakturowania i księgowania związanych z komercjalizacją;
• znajomość technik sprzedaży bezpośredniej oraz pośredniej.
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2.	Komunikacja
Pożądane kompetencje:
• umiejętność nawiązywania, utrzymywania oraz rozwijania relacji zawodowych
z klientami zewnętrznymi i współpracownikami wewnętrznymi;
• umiejętność nawiązywania, utrzymywania oraz rozwijania relacji zawodowych
z członkami Zespołu CTW;
• umiejętność zgodnej z celami strategicznymi CTW selekcji informacji oraz jasnego
i profesjonalnego przekazywania informacji członkom Zespołu, współpracownikom
oraz klientom CTW;
• znajomość wybranego systemu CRM.
Dodatkowym atutem będzie:
• umiejętność tworzenia i ewaluacji Oferty handlowej;
• umiejętność tworzenia i ewaluacji strategii marketingowej;
• umiejętność tworzenia i ewaluacji projektu identyfikacji wizualnej.
3.	 Samoorganizacja pracy
Pożądane kompetencje:
• umiejętność tworzenia i realizowania krótkookresowych oraz długookresowych
planów pracy (np. umiejętność wyznaczania realistycznych do osiągnięcia celów
sprzedażowych dla określonych przedziałów czasowych);
• umiejętność wyznaczania rozwojowej ścieżki kariery, w tym wyszukiwania możli
wości szkoleniowych;
• umiejętność ewaluacji podjętych działań i gotowość do zmiany strategii działania,
w zgodzie z misją CTW;
• nastawienie na realizację wyznaczonych celów.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w tworzeniu planów rozwoju kompetencji;
• umiejętność planowania i realizowania złożonych projektów;
• umiejętność kierowania pracą zespołu ds. sprzedaży.
Powyżej zamieszczono przykładowe wymagania kompetencyjne. Wymienione są pożądane kompetencje oraz dodatkowe atuty. Jeśli stanowisko wymaga kompetencji ogólnych (np. odpowiedniego kierunku wykształcenia, znajomości języków obcych lub posiadania prawa jazdy wybranej
kategorii), można je dodać.

Aneks

63

Załącznik 2.
Ogłoszenie konkursowe
Ogłoszenie konkursowe powinno zawierać:
• informację o CTW;
• nazwę i misję stanowiska;
• formę zatrudnienia;
• opis obowiązków wynikających ze stosunku pracy;
• opis wymaganych kompetencji i kwalifikacji (wiedza, umiejętności, doświadczenie);
• opis korzyści z pracy na określonym stanowisku (oferta CTW);
• listę dokumentów wymaganych od kandydatki/kandydata. Mogą to być, np.:
—— CV;
—— list motywacyjny;
—— dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje;
• datę zakończenia konkursu oraz orientacyjną datę przesłania informacji zwrotnej
do osób zainteresowanych pracą, wraz z zastrzeżeniem, że odpowiedzi zostaną wy
słane wybranym kandydatom.
Przykładowe ogłoszenie konkursowe na stanowisko brokera:
CTW powstało w strukturach … <nazwa uczelni> w … roku <rok założenia>. Zajmuje
się komercjalizowaniem rozwiązań z dziedziny …. <branża działalności>.
Opisz CTW.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko brokera odpowiedzialnego za pozyskiwanie oraz obsługę klientów i stałych współpracowników CTW.

Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:
• wiedzy specjalistycznej z zakresu sprzedaży;
• wysokiego poziomu kompetencji komunikacyjnych;
• samoorganizacji pracy.
Określ kluczowe kompetencje.

Oferujemy:
• pracę … <forma zatrudnienia>;
• w dynamicznie rozwijającym się zespole;
• możliwości rozwoju kariery i uzupełniania kompetencji branżowych;
• pakiet … <jeśli na uczelni istnieje np. dodatkowy pakiet medyczny czy karty spor
towe>.
Wymień korzyści z pracy na danym stanowisku.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie:
• CV;
• listu motywacyjnego;
• dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie oraz kwalifikacje;
• na adres: … <email CTW> do … <data>. Rezerwujemy prawo do wysłania informacji
zwrotnej do <data> wybranym osobom, które do CV dołączą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawiania mi
ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Określ misję stanowiska.

Do kluczowych obowiązków brokera należą:
• analiza rynku i pozyskiwanie klientów i stałych współpracowników;
• obsługa klientów i stałych współpracowników;
• negocjowanie warunków umów;
• udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe;
• prowadzenie dokumentacji realizowanych zleceń;
• raportowanie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów sprzedażowych;
• kontakt ze współpracownikami wewnętrznymi.
Wymień kluczowe obowiązki.
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Załącznik 3.
Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
Ogólne wskazówki:
1.	 Przygotuj się — przeczytaj CV kandydatów, zrób notatki odnośnie tego, czego mu
sisz się dowiedzieć.
2.	 Zadawaj pytania o kompetencje istotne z punktu widzenia stanowiska — staraj się
pytać o konkretne sytuacje, w których kompetencje były wykorzystywane. Zapytaj
o doświadczenie kandydata, poproś o przykłady.
3.	 Prowadź wywiad w formie rozmowy, nie przesłuchania — słuchaj odpowiedzi, dopy
tuj jak Cię coś zainteresuje, staraj się łączyć podobne pytania.
4.	 Nie zadawaj pytania, jeśli już uzyskałeś na nie odpowiedź przy okazji odpowiadania
na inne.
5.	 Nie kieruj się pierwszym wrażeniem, bądź bezstronny — analizuj fakty.
6.	 Na koniec zapytaj, czy jest coś, co może być jeszcze istotne, a o co nie zapytałeś —
często można wówczas uzyskać ciekawe informacje.

Kompetencja

Umiejętności
komunikacyjne
i interpersonalne

Pożądany zakres
1. Precyzyjne i jasne przekazywanie informacji. Dostosowywanie przekazu
i argumentów do odbiorcy.
2. Perswazyjność, umiejętność asertywnego prezentowania swojego
zdania.
3. Aktywne słuchanie, zadawanie pytań.
4. Nawiązywanie i utrzymywanie adekwatnego kontaktu
interpersonalnego, dbałość o atmosferę.
5. Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji.
Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej

1. W jakim zakresie na obecnym stanowisku Pana/i działania wpływają na pracę innych osób?
2. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu/i przekonać kogoś do swojego zdania.
Jak Pan/i to zrobił/a?
3. W jaki sposób starał(a)by się Pan/i przekonać do swojego zdania kogoś nieprzekonanego?
Jakich argumentów by Pan/i używał/a?
4. Jakiego rodzaju wystąpienia Pan/i prowadził/a? Proszę opowiedzieć o najtrudniejszym z nich.
Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne można także ocenić na podstawie przebiegu rozmowy.

Kompetencja

Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej dostosowane do profilu kompetencyj
nego menedżera CTW
Kompetencja

Umiejętności
przywódcze

Pożądany zakres
1. Utrzymywanie w Zespole atmosfery oraz relacji sprzyjających realizacji
zadań.
2. Wyznaczanie zadań i monitorowanie pracy osób podległych.
3. Motywowanie pracowników do podejmowania działań i osiągania
wyników.
4. Komunikowanie wizji i kierunku działań.
5. Myślenie strategiczne.
6. Dbanie o rozwój podwładnych.
Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej

1. W jaki sposób motywuje Pan/i swoich pracowników? Jakich narzędzi motywowania Pan/i używa?
Które uważa za najbardziej skuteczne?
2. Proszę opowiedzieć o zaistniałych w Zespole konfliktach. W jaki sposób Pan/i sobie z nimi
poradził/a?
3. Jakie metody wzmacniania komunikacji w Zespole Pan/i stosuje?
4. Jakie cechy powinien posiadać według Pana/i dobry szef? Które cechy z tego zestawu Pan/i
posiada? Proszę podać przykłady.
5. Jaki najtrudniejszy problem z obszaru zarządzania zespołem ludzkim musiał Pan/i rozwiązać?
6. Za co cenią Pana/Panią podwładni? Co mogliby wskazać jako wadę?
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Zarządzanie zmianą
i wywieranie
wpływu

Pożądany zakres
1.
2.
3.
4.

Przyjmowanie otwartej postawy wobec zmian.
Wiedza na temat cyklu zmiany.
Radzenie sobie z oporem wobec zmian.
Wychodzenie z własnymi propozycjami ulepszeń, pomysłami zmian.

Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej
1. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której wyszedł/wyszła Pan/i z inicjatywą wprowadzenia
zmian/usprawnień/optymalizacji lub uczestniczył/a Pan/i w ich opracowywaniu i wdrażaniu?
Czego dotyczyły? Czy funkcjonują do dzisiaj i w jakim zakresie?
2. W jaki sposób radzi sobie Pan/i z oporem ludzi wobec zmian?
3. W jaki sposób Pana/i zdaniem należy wprowadzić zmianę, by zwiększyć szansę jej powodzenia?
4. W jaki sposób zaplanował(a)by Pan/i krok po kroku wdrożenie zmiany?
5. Co uważa Pan/i za najtrudniejsze we wprowadzaniu zmian? Jak można sobie z tym poradzić?
Kompetencja

Zarządzanie
wynikiem,
orientacja na cele

Pożądany zakres
1. Ustalanie priorytetów oraz planowanie/wyznaczanie celów w oparciu
o priorytety.
2. Tworzenie planów działań i organizowanie pracy własnej
oraz podległych osób.
3. Delegowanie zadań.
4. Zapewnianie kontroli i monitoringu na poszczególnych etapach zadania.
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Q3

Q4
Budżet
na szkolenie

Informacja
zwrotna

1. Szkolenie
2. Przekazywanie
informacji zwrotnej
podwładnym raz
na kwartał

1. Przeanalizowanie
ocen z 3 ostatnich
prezentacji
i wdrożenie wniosków
2. Zapoznanie się
z literaturą na temat
przygotowania
slajdów i prowadzenia
prezentacji

Umiejętność
przekazywania
informacji zwrotnej

Wyższy poziom
zadowolenia
słuchaczy
z prowadzonych
prezentacji

Umiejętności
przywódcze

Prowadzenie
prezentacji

Skąd zainteresowanie tym stanowiskiem?
Jak wyobraża sobie Pan/i pracę na tym stanowisku?
Co jest dla Pana/i najbardziej atrakcyjne w tej roli?
Co Pan/i wie o naszym CTW?
Co jest dla Pana/i istotne u nowego pracodawcy?

Załącznik 4.
Podnoszenie kompetencji — przykładowy plan

1.
2.
3.
4.
5.

Jakiej pomocy
potrzebuję?
Narzędzia

Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej

Wyższe oceny z prowadzenia
prezentacji

1. Motywacja do objęcia stanowiska.
2. Przejawianie zaangażowania i entuzjazmu w działaniu.
3. Konsekwencja w dążeniu do celu.

Wynik ankiety Badania Opinii
Pracowników — aspekt informacja zwrotna

Po czym poznam, że
osiągnąłem/łam cel?
Wskaźniki

Motywacja

Pożądany zakres

Jakie działania
podejmę?
Działania zapewniające
rozwój

Kompetencja

Co chcę
osiągnąć?
Kierunek rozwoju

5.
6.
7.
8.

W jaki sposób monitoruje Pan/i zadania delegowane pracownikom?
W jaki sposób ustala Pan/i priorytety?
Jak reagował/a Pan/i, gdy widział/a Pan/i ryzyka i zagrożenia dla realizacji celów i zadań?
Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której nie udało się Panu/i osiągnąć celu. Jakie były tego
powody? Czy zrobił(a)by Pan/i coś inaczej?
Proszę opowiedzieć o swoim największym sukcesie zawodowym.
Proszę opowiedzieć o sukcesie zawodowym Pana/i podwładnego.
Jakie są Pana/i sposoby na wykonywanie zadań w terminie?
Czy przypomina Pan/i sobie sytuację, która niespodziewanie wymusiła zmianę planów/
priorytetów co do realizacji powierzonego zadania? Czego dotyczyła? Jak się Pan/i zachował/a?

Kompetencja

1.
2.
3.
4.

Termin
Harmonogram

Przykładowe pytania z rozmowy kwalifikacyjnej
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Załącznik 5.
Struktura organizacyjna Centrum Transferu Wiedzy
Dwa najważniejsze stanowiska w Centrum Transferu Wiedzy to kierownik i menedżer
— Liderzy CTW. Kierownik powinien być osobą o odpowiednim prestiżu i wiedzy spe
cjalistycznej z obszaru, którym Centrum będzie się zajmowało. Do jego obowiązków
będzie należało podejmowanie strategicznych decyzji, nawiązywanie partnerstw oraz
lobbowanie na rzecz zmian w otoczeniu Centrum.
Menedżer CTW jest odpowiedzialny przed kierownikiem Centrum. Do jego zadań nale
ży: prowadzenie Zespołu projektowego, określenie zadań do rozwiązania i przypisanie
ich odpowiednim osobom, monitorowanie przebiegu pracy, reprezentowanie Zespo
łu oraz podejmowanie decyzji operacyjnych dotyczących funkcjonowania Zespołu.
W trakcie opracowywania planu funkcjonowania Centrum warto zadbać o szczegóło
we rozpisanie podziału zadań pomiędzy menedżera a kierownika. Sukces funkcjono
wania CTW w dużej mierze zależy od współpracy tych dwóch osób.
W Zespole CTW niezbędne będą stanowiska: brokera, specjalisty ds. promocji oraz spe
cjalisty ds. administracyjnych. Profil kompetencyjny brokera znajduje się w załączniku 1.
Zależnie od potrzeb, możliwe jest rozbudowywanie składu Zespołu o kolejne osoby.

kierownik

Załącznik 6.
Informacje o projekcie „SPIN — Model
transferu innowacji w Małopolsce”
Model SPIN został zaprojektowany i przetestowany w ramach projektu „SPIN — Model
transferu innowacji w Małopolsce” w okresie od marca 2013 r. do września 2015 r.
W realizację tego przedsięwzięcia były zaangażowane następujące podmioty: Woje
wództwo Małopolskie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska i Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W ramach projektu w Małopolsce zostały utworzone
cztery Centra Transferu Wiedzy (CTW):
1.	Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych (CISI) na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie (http://isi.agh.edu.pl/centrum_isi).
2.	 Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) na Uniwersytecie Jagiellońskim (http://
www.mcb.uj.edu.pl/).
3.	Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego (MCBE) na Politechnice
Krakowskiej (http://www.mcbe.pl/).
4.	 Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (MOMT) w Collegium Medicum Uniwer
sytetu Jagiellońskiego (http://www.momt.uj.edu.pl).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.spin.malopolska.pl.

menedżer
specjalista ds. promocji
broker
specjalista ds. administracyjnych
. . .

Ponadto, warto utworzyć Radę Programową, która będzie składać się z głównych in
teresariuszy Centrum. Będzie ona miała charakter opiniująco-doradczy. Posiedzenia
Rady powinny być zwoływane w cyklu kwartalnym. Rolą Rady będzie opiniowane klu
czowych kierunków i działań CTW, dlatego warto zadbać o to, aby znaleźli się w niej,
poza przedstawicielami środowiska akademickiego, także reprezentanci biznesu z in
teresującej CTW branży oraz przedstawiciele administracji publicznej zainteresowani
komercjalizacją wiedzy naukowej. Zaproszenia do udziału w pracach Rady powinien
wystosować rektor uczelni (władze jednostki naukowej).
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Załącznik 7.
Harmonogram zakładania i rozwoju Centrum
Transferu Wiedzy (w tygodniach)
PLAN
REALIZACJA
PROCENT
START TRWANIE START TRWANIE WYKONANIA

Plan Realiza % Wykona Faktycz% Zrealizowane

TYGODNIE
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Działanie

Etap:

ETAP 1 — PRZYGOTOWANIE DO UTWORZENIA CTW
Opracowanie modelu biznesowego CTW
Opracowanie koncepcji badania mapującego zasoby dla CTW
Realizacja badania mapującego zasoby dla CTW
Opracowanie koncepcji badania dotyczącego analizy rynku
Wykonanie analizy rynku
Uzupełnienie wiedzy z zakresu brokeringu
Uzupełnienie wiedzy z zakresu rekrutacji i zarządzania zasobami
ludzkimi (ew. szkolenie)
Szkolenie z zarządzania zmianą i zarządzania w zmianie
Opracowanie mapy interesariuszy CTW
Powołanie Rady Centrum
Analiza ograniczeń prawno-instytucjonalnych dla
funkcjonowania CTW w ramach uczelni
Konsultacje ze specjalistą IT
Opracowanie strategii komunikacyjnej nastawionej na tworzenie
szerokiej koalicji wspierającej CTW
Opracowanie nowej wizji CTW
Opracowanie profili kompetencyjnych przyszłych
współpracowników
Opracowanie koncepcji rekrutacji wraz ze strategią promocyjną
Umieszczenie strategii rekrutacji w biznesplanie
Opracowanie kompletnego biznesplanu utworzenia CTW (wizja,
harmonogram, budżet, SWOT, planowane osiągnięcia)
ETAP 2 — ROZRUCH
Zapoznanie się z regulacjami
Zatrudnienie kadry
Zaplanowanie rozwoju kompetencji pracowników
Wyposażenie przestrzeni pracy
Budowanie relacji wewnętrznych
Przygotowanie kanałów komunikacyjnych
Opracowanie oferty dla potencjalnych odbiorców
Opracowanie portfolio przykładowych rozwiązań
Przygotowanie otwarcia CTW
Zrewidowanie założeń biznesplanu CTW
ETAP 3 — TESTOWANIE I SPRZEDAŻ
Oficjalne otwarcie CTW
Opracowanie standardów sprzedaży
Aktualizacja portfolio przykładowych rozwiązań
I Okresowy przegląd efektów, wprowadzenie korekt
Promocja Centrum wewnątrz uczelni
Pozyskiwanie nowych współpracowników (naukowców)
Wzmacnianie eksperckiego wizerunku Centrum
Organizacja wsparcia dla zespołu ds. sprzedaży
Kontakt z odbiorcami i komercjalizacja
Ponowna analiza rynku, prognoza trendów
II Okresowy przegląd efektów, wprowadzenie korekt
Skalowanie i optymalizacja
Ocena roczna pracowników

1

16

1

16

0%

1

1

1

1

0%

2

1

2

1

0%

2

11

2

11

0%

2

1

2

1

0%

2

11

2

11

0%

3

1

3

1

0%

4

1

4

1

0%

5

1

5

1

0%

6

1

6

1

0%

6

2

6

2

0%

6

1

6

1

0%

6

1

6

1

0%

7

1

7

1

0%

12

1

12

1

0%

13

2

13

2

0%

14

1

14

1

0%

15

1

15

1

0%

13

4

13

4

0%

17

11

17

11

0%

17

3

17

3

0%

17

7

17

7

0%

25

3

25

3

0%

17

7

17

7

0%

17

11

17

11

0%

21

7

21

7

0%

17

9

17

9

0%

17

9

17

9

0%

25

3

25

3

0%

27

2

27

2

0%

29

92

29

92

0%

29

1

29

1

0%

29

12

29

12

0%

81

4

81

4

0%

53

2

53

2

0%

29

92

29

92

0%

29

92

29

92

0%

29

92

29

92

0%

29

92

29

92

0%

29

92

29

92

0%

65

12

65

12

0%

77

4

77

4

0%

81

40

81

40

0%

81

4

81

4

0%

Źródło: opracowanie własne.
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Załącznik 8.
Przykładowe źródła finansowania działalności
Centrum Transferu Wiedzy
Poniższe zestawienie z pewnością nie jest kompletne — nie takie było założenie. Odsy
ła ono do podstawowych źródeł wiedzy o dostępnych źródłach finansowania w czerw
cu 2015 roku. Więcej informacji można znaleźć zarówno na stronach opisanych po
niżej instytucji, jak i we własnej jednostce naukowej — w komórce odpowiedzialnej
za wsparcie naukowców w aplikowaniu o zewnętrzne finansowanie.
Źródło

Opis
Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy:
http://www.kpk.gov.pl/
Regionalny Punkt Kontaktowy
dla Małopolski:
http://www.transfer.edu.pl/pl/rpk.htm

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest
największym w historii Unii programem w obszarze badań
naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie
unijnym. Są to:
• 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji;
• dedykowaną innowacyjności część Programu
Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji
(CIP);
• działania Europejskiego Instytutu Innowacji
i Technologii (EIT).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
Adresy punktów kontaktowych:
https://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
Informacje o naborach:
https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/
Harmonogram naborów aktualny
w czerwcu 2015 roku:
http://www.poir.gov.pl/media/1643/
harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to w najbliższych
latach największe źródło finansowania działalności B+R
ze środków unijnych. Głównym celem programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.
Cele szczegółowe obejmują:
1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw.
2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki.
3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym.
4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej
gospodarki w rynku międzynarodowym.
5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w gospodarce.

Źródło

Opis
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Informacje o programach i projektach
realizowanych przez NCBiR.
http://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/
programy-i-projekty-realizowane-w-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju/
Wsparcie z NCBiR w zależności
od poziomu gotowości technologicznej (TRL):
http://www.ncbr.gov.pl/dla-mediow/
trl-scheme/

NCBiR to najważniejsze krajowe źródło publicznego fi-

nansowanie działalności badawczo-rozwojowej. Jednostka realizuje zarówno programy europejskie, jak i międzynarodowe, krajowe i strategiczne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM)
Informacje o naborach w ramach
RPO WM:
http://www.fundusze.malopolska.pl/
ogloszenia-o-naborach
Adresy punktów informacyjnych
w Małopolsce:
http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego
http://www.rpo.malopolska.pl/
download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/
szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2015/03/SzOOP10032015.pdf

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 jest programem operacyjnym
finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS).
Głównym celem pierwszej osi priorytetowej (Gospodarka
oparta na wiedzy) jest wzrost innowacyjności gospodarki
regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową.
W jej ramach wspierane będą interwencje przyczyniające
się do wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski, wynikających z Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Małopolskiego.

Aneks
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Słowniczek
Broker — jedno ze stanowisk w CTW nie
zbędne do funkcjonowania jednostki.
Osoba, której głównym zadaniem jest
pozyskiwanie oraz obsługa klientów
i stałych współpracowników CTW (zob.
załączniki 1 oraz 5).
Centrum Transferu Technologii (CTT)
— jednostka ogólnouczelniana asystu
jąca innym podmiotom zakorzenionym
w strukturach uczelni w komercjalizacji
wiedzy naukowej.
Centrum Transferu Wiedzy (CTW) — jed
nostka organizacyjna powstała na niż
szym szczeblu struktury uczelni (np. na
wydziale, w katedrze) bezpośrednio zaj
mująca się komercjalizacją specjalistycz
nej wiedzy naukowej i zacieśnianiem
współpracy z wybraną branżą.
CISI — Centrum Inteligentnych Sieci Infor
matycznych, CTW utworzone na Akade
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Kierownik CTW — wybitny naukowiec
mający duże doświadczenie we współ
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pracy z przedsiębiorstwami; pełni funkcję
patrona CTW, podejmuje strategiczne
decyzje, dba o relacje z kluczowymi inte
resariuszami oraz nadzoruje prace mene
dżera (zob. załącznik 5).

Obszar wdrożenia — obszar wiedzy, któ
remu dedykowane jest Centrum Transfe
ru Wiedzy.

rozumianym społeczeństwem w celu
umożliwienia rozwoju nowych, innowa
cyjnych produktów i usług*.9

Przedsiębiorstwa — klienci CTW; w zasa
dzie wszystkie podmioty (także admi
nistracja publiczna i organizacje poza
rządowe) zainteresowane praktycznym
wykorzystaniem prac badawczo-rozwo
jowych.

Zespół CTW — w skład Zespołu wchodzą
Liderzy CTW, czyli kierownik i menedżer
oraz pracownicy zatrudnieni w procesie
rekrutacji (na etapie rozruchu), m.in. bro
ker, specjalista ds. promocji, specjalista
ds. administracyjnych (zob. załącznik 5).

Transfer wiedzy — wymiana informacji
poprzez sieci współpracy, w ramach któ
rych przekazywane są dobre pomysły,
wyniki badań i umiejętności pomiędzy
uczelniami, innymi jednostkami badaw
czymi, przedsiębiorstwami i szeroko

Zespół ds. sprzedaży — zespół brokerów.

* Owen, D.-H., Wahl, Z. (2011). Defining Four Pillars
for Successful Applied. (w:) J.R. Howlett, Innovation through Knowledge Transfer 2010. Berlin
Heidelberg: Springer, s. 83—93.

Komercjalizacja — forma transferu wie
dzy wiążąca się z uzyskaniem korzyści
finansowej.
Lider CTW — menedżer lub kierownik CTW.
MCB — Małopolskie Centrum Biotechno
logii, CTW utworzone na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
MCBE — Małopolskie Centrum Budownic
twa Energooszczędnego, CTW powstałe
na Politechnice Krakowskiej.
Menedżer CTW — osoba zarządzająca
CTW (zob. załączniki 3 i 5).
MOMT — Małopolski Ośrodek Medycyny
Translacyjnej, CTW utworzone w Colle
gium Medicum Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

Słowniczek
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