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twórcy OTB Ventures ruszają na polowanie na jednorożce.
Uzbrojeni po zęby w gotówkę stworzyli największy
w regionie fundusz inwestujący w innowacyjne pomysły
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W nowej strategii
Politechniki
Warszawskiej
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M
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do lepszego jutra

ad isłą przybywa interesujących projektów prowadzonych wspólnie
przez uczelnie i irmy. ą te coraz bardziej zło one. le do najlepszych
zachodnich standardów jeszcze wiele brakuje

N

iedawno Orlen poin ormował, że ako lider Mazowieckie oliny odorowe podpisał z podmiotami umow rozpoczyna c e działalnoś .
śród nich est wiele instytutów badawczych
i uczelni wyższych. Instytut Maszyn Przepływowych im.
oberta zewalskiego Polskie Akademii auk, Instytut
Ochrony rodowiska Pa stwowy Instytut adawczy, Politechnika arszawska, Akademia Górniczo utnicza oraz
Politechnika ódzka to niektóre z nich.
drażamy założenia trategii odorowe Grupy Orlen
opublikowane w lutym tego roku. spółpraca
podmiotów z obszaru biznesu, nauki i inansów to ogromna szan-

sa na dynamiczny rozwó lokalnych aktywów wodorowych.
isko i zeroemisy ne technologie wodorowe ma dla P
Orlen, ak również całe gospodarki w Polsce, szczególne
znaczenie. ie tylko pozwala realizowa cel neutralności
emisy ne , ale da możliwoś stopniowego zmnie szania
zużycia paliw kopalnych tłumaczy zaangażowanie Orlenu w pro ekt Mazowieckie oliny odorowe aniel Oba tek, prezes zarz du P
Orlen.
owa instytuc a ma działa na zasadzie klastra to ma
ułatwia dobór optymalnych orm współpracy pomi dzy
e członkami. A obszarów do kooperac i est sporo. Mazowiecka olina odorowa ma bowiem opiera si na
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Orlen jest bardzo zainteresowany technologiami wodorowymi.

czterech ilarach. a główny przy to budow ła cucha
wartości wodoru na Mazowszu, czego przykładem s pla
nowane do wdrożenia przez P
Orlen pierwsze pro ek
ty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostroł ce,
prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stac e tanko
wania wodoru. Pozostałe ilary i tuta otwiera si morze
możliwości dla partnerów pro ektu b d cych instytuc a
mi naukowymi to m.in. realizac a pro ektów badawczo
rozwo owych oraz stworzenie systemowych rozwi za
dla kształcenia wyspec alizowanych kadr.
MAZOWIECKA DOLINA WODOROWA O DUŻY
O EK
EALIZO ANY S LNIE przez polski biznes z rodzimy

FOT.: PKN ORLEN; FOR M; MATERIAŁY PRASOWE

mi uczelniami i instytutami. To eden z wielu dowodów
na to, że irmy nad isł chc uż współpracowa
z badaczami, a ci coraz cz ście t współprac po
de mu , oraz na to, że ich wspólne działania s co
raz bardzie złożone.
ie trzeba dzisia bardzo si stara , by dotrze
do in ormac i o wspólnych działaniach pode
mowanych przez biznes działa cy nad
isł i uczelnie wyższe oraz instytuty

Pracujemy dla
innowatorów, naukowców,
a tak e samorz d .
Promujemy badania
naukowe, innowacje
społeczne oraz tec nolo iczne
DAMIAN BARAN
dyrektor generalny
Centrum Inteligentnego
Rozwoju

badawcze. Praktycznie w każdym serwisie internetowym
akie kolwiek znane polskie uczelni wyższe można prze
czyta o e pro ektach realizowanych we współpracy lub
na zlecenie przedsi biorstw. Takich działa est napraw
d dużo wyra nie wi ce niż na przykład eszcze na po
cz tku minione dekady.
laczego wa powody wyda si undamentalne. Po
pierwsze, polskie uczelnie si zmieniły, bo zmusiła ich do
tego demogra ia. Polskie społecze stwo si starze e, wi c
kandydatów na studia est coraz mnie . Uczelnie ma uż
nie po kilkunastu czy nawet kilkudziesi ciu kandydatów na
edno mie sce. Teraz mamy rynek studenta. Uczelnie musz
o niego konkurowa , a wi c np. o erowa mu atrakcy ne
praktyki, dost p do na nowszych technologii, pro es onal
nego sprz tu, cz sto wykładowców b d cych praktykami
życia gospodarczego. To wszystko mog znale wył cz
nie poza swoimi murami w biznesie.
ci gu minionych lat znacz co zmieniło si też prawo
zwi zane z szeroko rozumian polsk nauk . prowadzo
no ulgi podatkowe wspiera ce innowacy ne rozwi zania,
zobowi zano uczelnie do tworzenia centrów technologicz
nych, tzw. onstytuc a dla auki z 201 roku mocno pro
mu e współprac z biznesem.
Uczelnie s tego świadome. pocz tkiem kwietnia np.
enat Politechniki arszawskie przy ł now strategi
rozwo u na lata 2021 20 0.
Aspiru emy do pozyc i wiod cego w kra u i w u
ropie ośrodka wnosz cego odkrywczy wkład w wiedz
i kształtu cego trendy rozwo u technologii utra. ymaga
to stałego kontaktu z na nowocześnie szymi technologia
mi oraz śledzenia potrzeb, akie rodz si w dynamicznie
ewoluu cym otoczeniu. ie est to możliwe bez stałe
współpracy z otoczeniem gospodarczym, a także z re
nomowanymi światowymi ośrodkami badawczymi. Taka
współpraca, podobnie ak budowanie mechanizmów
wspierania działa o charakterze innowacy nym, est
ważnym elementem nasze trategii ozwo u napi
sał we wst pie do nowe strategii pro . rzysz
to aremba, rektor Politechniki arszawskie .
NIES E Y NIE SZYS KO ES ESZCZE IDE
ALNIE. Do wzorcowych zachodnich modeli

współpracy pomi dzy biznesem a nauk
eszcze nam dużo braku e, o czym doś
brutalnie przypomina cho by stanowi
sko ady Główne auki i zkolnictwa
yższego z 1 listopada ubiegłego roku.
Czytamy w nim np., że nakłady na nauk
w Polsce rocznie wynosz dziś tylko 12 euro na
ednego mieszka ca, przy średnie U wynosz
ce 5 euro. To przekłada si na liczb prac ba
dawczych i dale na innowacy noś polskie
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gospodarki. Ta druga est niska i ak
zauważa ada, tłumaczy to odległe
mie sca Polski pod koniec trzecie
dziesi tki w rankingach innowacy
ności pa stw.
ADA NIE OKOI SI
DA C atrakcy ności

NIEŻ S A

inansow
zawodu uczonego zwi zanego wy
ł cznie etatem na pa stwowe uczel
ni. Po podwyżce pens i minimalne
do poziomu 010 zł brutto okazało
si , że minimalne wynagrodzenie asy
stenta
205 zł est wyższe tylko
o 195 zł brutto od płacy minimalne ,
a wynagrodzenie minimalne pro e
sora est tylko dwa razy wyższe od
pens i minimalne Coś tu wi c ewi
dentnie powinniśmy zmieni .
edno est pewne na pewno pró
bu emy. To sugeru e z kolei podsumo
wanie wydatków na badania i rozwó
zaprezentowane w styczniu w ramach
programu badawczego
PO i
nansowanego przez omis
uro
pe sk . owiadu emy si z niego,
że w Polsce w 2020 roku si gn ły
one 1, 9 proc. P , co dało nam
1 . pozyc spośród wszystkich 2
pa stw spólnoty.
Ale inwestyc e w
w Polsce od
dziesi ciu lat stale rosn w 2010
roku przeznaczano na nie zaled
wie 0, proc. P . a ch tnie
inansu innowac e prywatni
przedsi biorcy, odpowiada cy
za proc. całkowitych nakładów
przed uczelniami wyż
szymi i administrac
publiczn .
2020
roku liczba irm
deklaru cych
inansowanie
działalności
badawczo
naukowe
wyniosła bli
sko ,4 tysi ca,
podczas gdy w 2010
niecałe 1, tysi ca.
obrze, gdyby ten
trend si utrzymał
164 |

kuwa ce uwag wideo
owoczesne
ormy
i podcasty oraz materiały
współpracy pomi dzy na
dla opiniotwórczych me
uk a biznesem wymaga
diów, organizu e eventy.
również odpowiednie pro
Ale to nie wszystko.
moc i bada naukowych
aszym sztandarowym
dzi ki temu można zna
cz co skróci ich komer
pomysłem est organizowa
YLKO YLE
ne corocznie od siedmiu
c alizac , a to w ko cu
ZEZNACZY A
lat Forum Inteligentne
wyda e si celem nadrz d
w 2020 roku Polska
go ozwo u FI . To kon
nym gry toczone na sty
na badania i rozwój.
gres pro ektów przyszłości
ku biznesu i nauki. I w tym
Daje to 17. miejsce
w Unii Europejskiej
przygotowany przez spe
obszarze polski rynek si
c alistów ds. promoc i ba
pro es onalizu e.
da , innowac i i inwestyc i
201 roku powstało
dla inspiru cych innowatorów oraz
na przykład Centrum Inteligentnego
ozwo u CI
spółka, która kon
inwestorów reprezentu cych inteli
centru e si na promoc i bada na
gentne spec alizac e. To bardzo cen
ne mie sce spotka biznesu, nauki,
ukowych i robi to za pomoc szeregu
samorz du i administrac i pa stwo
oryginalnych narz dzi.
we twierdzi akub askowski, dy
Pracu emy dla innowatorów, na
rektor zarz dza cy CI .
ukowców, a także samorz du. Pro
mu emy badania naukowe, innowac e
ODCZAS I
OMO ANE S IN
społeczne oraz technologiczne. ta
NO AC E technologiczne i społeczne,
ramy si dotrze z pomysłami inno
badania naukowe, pro ekty rozwo owe,
watorów i e ektami ich pro ektów do
badania przemysłowe i cenne inic aty
inwestorów unduszy czy aniołów
biznesu wspiera cych pro ekty uż
wy samorz dowe oraz ich autorzy.
Aż 0 proc. uczestników stanowi
od wczesne azy rozwo u mówi
osoby, które aktualnie pracu nad in
amian aran, dyrektor generalny
nowacy nymi pro ektami, które w przy
Centrum Inteligentnego ozwo u.
szłości mog tra i na rynek. śród
uczestników Forum mieliśmy wie
CI
OMU E BADANIA NA
lu wy tkowych gości, np. pro . Ad
UKOWE, korzysta c z dobrze
onath, izraelsk krystalogra , laure
znanych narz dzi public rela
atk agrody obla doda e akub
tions. Przygotowu e np. przy
askowski.
Oryginalne pomysły CI nie ko cz
si na Forum Inteligentnego ozwo u.
Naszym
Firma stworzyła również kilka cenio
sztandarowym
nych uż nagród w tym Polsk a
pomysłem jest
grod Inteligentnego ozwo u, która
or anizowane
tra ia w r ce innowatorów i inwesto
corocznie od
rów, osób i organizac i, których sposób
działania i myślenia wpływa na inteli
siedmi lat
gentny i zrównoważony rozwó życia
or m
społecze stwa i gospodarki. CI na
nteli entne o
gradza również wybitnych innowato
ozwoj
rów ze świata nauki laurem aukowca
Przyszłości. zisia te nagrody mog
JAKUB
LASKOWSKI
otworzy wiele drzwi prowadz cych
dyrektor zarz dza cy
do poważnych inwestorów.
Centrum Inteligentnego
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