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Mariusz Blimel: Jaką rolę dziś 
pełnią uniwersytety? 

Ks. prof. dr hab. 
Stanisław Dzie-
koński, J.M. Rektor 
UKSW: Do XIX w. 
sednem działalno-
ści szkolnictwa była 
edukacja. W kolej-
nej erze funkcjo-
nowania uniwersy-

tetów, za sprawą koncepcji Wilhelma 
Humboldta, jako drugi �lar działalno-
ści uczelni pojawiły się badania na-
ukowe. W dwudziesty pierwszy wiek 
uniwersytety wkroczyły już jako byty 
oparte na fundamencie skonstruowa-
nym z trzech elementów: edukacji, ba-
dań i gospodarki, przy czym wszystkie 
trzy obszary przenikają się wzajemnie 
tak, by w służbie społeczeństwu wno-
siły wymierną wartość.

M.B.: Księdza Rektora zdaniem, 
w dzisiejszych czasach koniecznym 
jest powiązanie nauki i gospodarki?
S.D.: Konieczność powiązania świata 
naukowo-badawczego z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym wynika 
już z  samych zapisów ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym, wedle której 
jednym z podstawowych zadań uczel-
ni jest prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych, świadczenie usług 
badawczych oraz transfer technologii 
do gospodarki.
Uniwersytet jest zatem zobowiązany 
do podejmowania współpracy z  oto-
czeniem społeczno-gospodarczym, 
w szczególności w zakresie prowadze-
nia badań naukowych i prac rozwojo-
wych na rzecz podmiotów gospodar-
czych. Warto również wspomnieć, że 
współpraca ta jest jednym z podsta-
wowych kryteriów i zakresów oceny 
programowej i instytucjonalnej, jakim 
poddawane są uczelnie.

Ta określona ustawowo odpowiedzial-
ność uniwersytetów wobec podatnika 
wynika między innymi z wpływu, jaki 
wywiera szkolnictwo wyższe na funk-
cjonowanie państwa oraz innowacyj-
nej gospodarki.
Kwestia współpracy uczelni wyższych 
z biznesem jest dla społeczeństwa 
priorytetowa, jako że jednym z  głów-
nych impulsów wzrostu produktyw-
ności w gospodarkach rozwiniętych są 
innowacje oparte na solidnym funda-
mencie wiedzy, edukacji oraz działal-
ności badawczo-rozwojowej.
W tym kontekście istotne jest sfor-
mułowanie celu i roli uniwersytetu 
XXI wieku w gospodarce i społeczeń-
stwie wiedzy. Bez silnego związku 
między nauką a biznesem nie uda się 
bowiem wprowadzić innowacyjnych 
rozwiązań w polskich przedsiębior-
stwach. Aby się rozwijać, gospodar-
ka potrzebuje dostępu do wysoko 
wykwali�kowanej kadry, ekspertyz 
oraz patentów. Innowacyjność jest 
niezaprzeczalnie istotnym ogniwem 
w poprawie wydajności i wzrostu go-
spodarczego – zwłaszcza w obecnych 
czasach intensywnych przemian tech-
nologicznych. W obliczu tych zmian 
o tempie rozwoju Uniwersytetu oraz 
o  jego konkurencyjności świadczy 
udział w budowie kreatywnego, do-
brze wykształconego społeczeństwa 
oraz prowadzenie najwyższej jakości 
badań przyczyniających się do wzro-
stu innowacyjności gospodarki.
Uniwersytety, kształcąc przyszłe 
elity kraju, muszą być odpowiedzią 
na wyzwania współczesności. Jed-
nym z  nich jest niewątpliwie do-
stosowanie jakości kształcenia do 
potrzeb i oczekiwań gospodarki, 
w tym w szczególności kwestia ko-
mercjalizacji badań. 
W dzisiejszej rzeczywistości spo-
łeczno-gospodarczej do priory-

tetowych obszarów działalności 
uczelni należy współpraca z szero-
ko rozumianym biznesem. Dlatego 
też należy kłaść nacisk na nowe 
edukacyjne formy wspierające 
rozwój przedsiębiorczości i dzia-
łania proprzedsiębiorcze, szcze-
gólnie proinnowacyjne. Uczelnia 
musi otwierać się na nowoczesne 
i komercyjne usługi edukacyjne.

M.B.: W jaki sposób Uniwersytet 
może otwierać się na otocznie 
społeczno-gospodarcze? 
S.D.: Otwarcie się uniwersytetu na 
otoczenie społeczno-gospodarcze 
może następować poprzez różnora-
kie formy współpracy – od oferowa-
nia usług badawczych na zlecenie 
i współpracy eksperckiej, wyszu-
kiwanie praktykantów i stażystów, 
konsultowanie programów kształ-
cenia, poprzez realizację wspólnych 
projektów badawczo-wdrożenio-
wych, studiów podyplomowych 
i transfer przedmiotów własności 
intelektualnej, po sporządzanie 
opinii o innowacyjności, udostęp-
nianie laboratoriów oraz aparatury 
badawczej czy choćby wynajem po-
wierzchni.
Ważną formą współpracy są także 
konsorcja naukowo-badawcze, 
udział w klastrach, czy zawiązy-
wanie porozumień dwu- lub wielo-
stronnych, dzięki którym studenci 
mogą w firmach odbywać praktyki 
i wykorzystywać w pracach dyplo-
mowych zasoby zgromadzonych 
przez te instytucje informacji.
Ponadto płaszczyzną dyskusji i wy-
miany poglądów między światem 
biznesu a światem nauki mogą też 
być konferencje naukowe, do udzia-
łu w których zapraszani są przed-
stawiciele praktyki gospodarczej, 
naukowcy oraz studenci.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) 

Nowoczesna Uczelnia, otwarta 
na współpracę z gospodarką, 
biznesem i otoczeniem
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UKSW jest wyższą uczelnią publiczną, której począt-
ki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akade-
mii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa 
jako  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie  (UKSW) na mocy Ustawy 
z dnia 3 września 1999.

Aktualnie uczelnia kształci ponad 11 000 studen-
tów i doktorantów na  37  kierunkach studiów, 
posiada  13  uprawnień do nadawania stopnia 
doktora oraz 9 uprawnień do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego.

Studia prowadzone w systemie stacjonarnym 
(studia bezpłatne) i niestacjonarnym, zarówno 
na studiach jednolitych magisterskich, studiach 
pierwszego i drugiego stopnia. 

Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie 

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie
ul.  Dewajtis 5
01-815 Warszawa

www.uksw.edu.pl
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Podmiot Rodzaj dokumentu Zakres współpracy

DronHouse umowa ramowa o współpracy
realizacja wspólnych projektów dot. stworzenia Centrum 
prototypowania oraz Centrum symulatorowego 
bezzałogowych statków powietrznych;

BibusMenos umowa ramowa o współpracy realizacja wspólnych projektów w zakresie wykorzystania 
technologii przyrostowych;

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne umowa ramowa o współpracy

•	 realizacja wspólnych projektów, 

•	 prowadzenie wspólnych konferencji, seminariów  
i innych spotkań, 

•	 wyszukiwanie i identy�kowanie potencjalnych 
źródeł �nansowania działań oraz przygotowywanie 
wniosków o ich �nansowanie lub do�nansowanie 
w ramach realizowanych przez Strony projektów,

•	 promowanie wspólnych inicjatyw,

VIGO-Ortho Polska  
sp. z o.o. umowa ramowa o współpracy

•	 rozwój nowych technologii projektowania indywi-ój nowych technologii projektowania indywi-j nowych technologii projektowania indywi-
dualnego zaopatrzenia ortopedycznego z możliwo-
ścią wirtualnego testowania prototypów rozwiązań,  

•	 rozwój metod diagnostyki i obrazowania stanu 
klinicznego pacjentów z zaburzeniami funkcji moto-ów z zaburzeniami funkcji moto-w z zaburzeniami funkcji moto-
rycznych, w tym funkcjonalna analiza chodu, 

•	 obrazowanie funkcjonalności indywidualnego za-
opatrzenia ortopedycznego, 

•	 projektowanie i  wykonywanie   indywidualnych 
protez kosmetycznych.

Termocent umowa ramowa o współpracy
realizacja wspólnych projektów, obejmujących zakresem 
dziedzinę �zyki budowli oraz związane z nią pomiary  
i badania;  

Blue Oak umowa ramowa o współpracy

realizacja wspólnych projektów w zakresie telemedycyny 
oraz różnych form opieki senioralnej: stworzenie 
systemu blue-hand mającego na celu wspomaganie 
samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób 
w wieku 60+ i osób niepełnosprawnych;  

3DLab umowa ramowa o współpracy
realizacja wspólnych projektów w zakresie projektów 
związanych z testowaniem materiałów, których można 
użyć w druku 3D; 

Thales umowa ramowa o współpracy
realizacja wspólnych projektów w obszarze 
bezpieczeństwa informacyjnego, w tym realizacji funkcji 
edukacyjnych; w obszarze dronów, zwł. możliwość oblotu 
w warunkach kontrolowanych;

4Experience sp. z o.o. List intencyjny

rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości, w tym 
wirtualizacji obiektów i przestrzeni oraz skanowania 3D, 
a także współpracę w zakresie wykorzystania technologii, 
o których mowa wyżej w edukacji i szkoleniach. Celem 
współpracy jest także popularyzacja tej technologii oraz 
możliwości jej użytkowego wykorzystania; 

GEOCOM  
Waldemarem Leśko

•	 realizację wspólnych projektów, 

•	 prowadzenie wspólnych konferencji, seminariów  
i innych spotkań, 

•	 wyszukiwanie i identy�kowanie potencjalnych 
źródeł �nansowania działań oraz przygotowywanie 
wniosków o ich �nansowanie lub do�nansowanie 
w ramach realizowanych przez Strony projektów, 

•	 promowanie wspólnych inicjatyw.  

Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych – współpraca:
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M.B.: Jakie postrzega Ksiądz 
Rektor efekty współpracy 
uniwersytetów z gospodarką?
S.D.: Podstawowym, wymiernym efek-
tem podejmowanej współpracy po-
między uniwersytetami, a  biznesem 
jest wykształcenie ludzi kompetent-
nych, przedsiębiorczych, twórczych, 
dobrze zorientowanych w realiach 
współczesnej konkurencyjnej gospo-
darki rynkowej.
Zacieśnianie współpracy z podmiota-
mi gospodarczymi gwarantuje lepsze 
dostosowanie programów nauczania 
do potrzeb przyszłych pracodawców, 
a także komercyjne zastosowanie wy-
ników badań oraz wykorzystywanie 
potencjału uczelni przez �rmy w ich 
codziennym funkcjonowaniu. 
Aktywnie uczestnictwo w życiu go-
spodarczym – wykorzystanie swojej 
wiedzy i  doświadczenia np. poprzez 
realizację prac badawczych, doradz-
two �rmom oraz instytucjom sektora 
publicznego – pozwala kadrze uniwer-
sytetu na nieustanny kontakt z teore-
tycznymi i praktycznymi zagadnienia-
mi nowoczesnej gospodarki, a w ten 
sposób poszerzaną wiedzą dzielą się 
ze studentami oraz kolejnymi partne-
rami biznesowymi. 

M.B.: Proszę o podanie przykładów 
współpracy Uczelni z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym?
S.D.: Od początku mojej kadencji jed-
nym z głównych celów i kierunków 
rozwoju UKSW była intensy�kacja 
współpracy z otoczeniem społeczno-
-gospodarczym. Poniżej prezentuję 
przykłady: 
1. Nawiązaliśmy współpracę z Mini-

sterstwem Gospodarki – podpisa-
ny został list intencyjny o współpra-
cy i podejmowaniu wspólnych dzia-
łań na rzecz rozwoju przedsiębior-
czości: powstały projekty wspólnych 
konferencji, seminariów, warszta-
tów i konferencji, a także prowadze-
nie prac i badań naukowych.

2. Bliska współpraca z BZ WBK i San-
tander Universidades:
–  Studio radiowo-telewizyjne (Wy-

dział Teologiczny, Pracownia pod-
stawowych technik radiowo-tele-
wizyjnych),

–  Seria wydawnicza: W służbie nie-
podległej,

–  Modernizacja systemu informa-

tycznego do zarządzania zasoba-
mi bibliotecznymi UKSW,

–  Ufundowanie stypendiów w ra-
mach hackatonu programistycz-
nego „hackjam.net”, który odbył 
się w murach UKSW, 

– Projekt „Promemoria Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego”, tj. realiza-
cja kompleksowego opracowania 
merytorycznego całości zapisków 
Pro Memoria, pisanych w okresie 
od 1948 r. do 1959 r. włącznie.

Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z: 
Wojewódzkim Urządem Pracy w War-
szawie, Związkiem Banków Polskich, 
Biurem Informacji Kredytowej, Cen-
trum Prawa Bankowego i Informacji, 
Polską Spółka Gazownictwa i PGNiG, 
Toyotą, �rmą Dawtona, Grupą Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy S.A., Akade-
mią Sztuk Pięknych, Wojskowym Insty-
tutem Medycyny Lotniczej, Centrum 
Myśli Jana Pawła II, Warszawskim Uni-
wersytetem Medycznym. 

Klaster Technologii Informacyjnych:
Celem przedsięwzięcia jest: 
1) Stworzenie sieci współpracy w ob-

szarze ICT, umożliwiającej efektywne 
połączenie i wykorzystanie poten-
cjału osób, przedsiębiorstw, uczelni 
wyższych, instytutów, instytucji oto-
czenia biznesu oraz władz lokalnych 
i regionalnych na Mazowszu. 

2) Wspieranie przedsiębiorczości, in-
nowacyjności i stymulowanie no-
watorskich rozwiązań w obszarze 
ICT oraz tworzenie warunków dla 
skutecznej komercjalizacji wyników 
prac badawczych uczelni wyższych 
i instytutów. 

3) Łączenie i rozwijanie zasobów oraz 
kompetencji z obszaru ICT w celu 
efektywnego wykorzystywania za-
równo istniejących możliwości, jak 
i szans związanych z rozwojem in-
nowacyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy. 

Członkowie klastra to zarówno jed-
nostki badawczo-naukowe (np. UKSW 
– założyciel; Ośrodek Przetwarzania 
Informacji – Państwowy Instytut Ba-
dawczy; Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej), jak i jednostki samorządu 
terytorialnego (np. Gmina Pomiechó-
wek; Miasto Nowy Dwór Mazowiecki), 
a w zdecydowanej większości – przed-
siębiorstwa działające w szeroko rozu-
mianej branży nowoczesnych techno-

logii, np. BIBUS MENOS, DRON HOUSE, 
VIGO ORTHO POLSKA, 3DLab.

Multidyscyplinarne 
Centrum Badawcze

Projekt polega na utworzeniu Multidy-
scyplinarnego Centrum Badawczego 
(MCB). Jego głównym elementem jest 
budowa ośrodka badawczego, który 
umożliwi prowadzenie interdyscypli-
narnych badań, wraz z wyposażeniem 
go w odpowiednią, w stosunku do za-
planowanej agendy badawczej, apa-
raturę i specjalistyczny sprzęt oraz wy-
pracowanie i wdrożenie odpowiednich 
technologii IT. Niezbędnym, uzupeł-
niającym elementem przedsięwzięcia 
będzie zapewnienie siedziby dla nowo 
powstającego Centrum. Planowane 
jest wybudowanie i wyposażenie nie-
wielkiego kubaturowo budynku – za-
projektowanego optymalnie dla funk-
cjonalności Centrum i prac badawczych 
prowadzonych przez tę jednostkę oraz 
dodatkowy budynek hali laboratoryj-
nej. Budynki zostaną umiejscowione na 
nowym kampusie UKSW zlokalizowa-
nym w Dziekanowie Leśnym.
W ramach Projektu zostanie utwo-
rzone Multidyscyplinarne Centrum 
Badawcze (MCB) w postaci dwóch bu-
dynków:

budynek A o charakterze biurowym;
budynek B o charakterze badawczo –  
laboratoryjnym.

Centrum, skupiając pod jednym da-
chem zarówno sferę naukową jak i biz-
nesową, w nowatorski i niepowtarzal-
ny sposób da możliwość połączenia 
doświadczeń teoretyków i praktyków, 
umożliwiając realizację innowacyj-
nych projektów oraz szybki rozwój 
nauk humanistycznych, społecznych, 
informatycznych, przyrodniczych 
i medycznych.

Projekt realizowany w konsorcjum: 
Partnerzy instytucjonalni: Ośrodek 
Przetwarzania Informacji – Państwowy 
Instytut Badawczy; Wojskowy Instytut 
Medycyny Lotniczej. Partnerzy bizne-
sowi: Dron House S.A., Termocent Ma-
rek Kitliński, GEOCOM Waldemar Leśko.

M.B.: Dziękuję bardzo za rozmowę 
i życzę kolejnych osiągnięć.




