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1. Wprowadzenie 
Warszawa posiada bez wątpienia największy w kraju potencjał naukowy. W środowiskach 

naukowców i praktyków podkreślany jest problem niewykorzystanych szans w zakresie 

praktycznego użycia wiedzy wytwarzanej w sektorze nauki oraz wdrażanie jej osiągnięć 

i rekomendacji do funkcjonowania miasta
1
. W związku z tym istotna jest refleksja, 

jak wygląda rzeczywistość w zakresie współpracy z sektorem nauki w Warszawie. 

Czy miasto lepiej rozwija się dzięki temu zasobowi? Po co rozwijać współpracę 

międzysektorową? Co Urząd m.st. Warszawy może zrobić, aby współpraca stała się 

łatwiejsza i bardziej korzystna dla obu stron? Jakie są bariery, które trzeba pokonać? 

Którym jednostkom Urzędu udaje się z sukcesem współpracować z naukowcami i jak 

można czerpać z ich doświadczeń? Na te oraz inne pytania starano się odpowiedzieć 

podczas realizacji tegorocznego badania. 

Niniejszy raport dotyczy współpracy Urzędu i podmiotów sektora nauki podejmowanej 

w okresie 2011-2014. Współpracę nawiązaną w latach 2007-2010 badało Centrum 

Komunikacji Społecznej w styczniu 2011 r.  

Badanie oraz niniejszy raport zostały przygotowane na potrzeby realizacji Społecznej 

Strategii Warszawy, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, 

w ramach programu operacyjnego Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy na potrzeby polityki 

społecznej. Badanie zrealizowano przy udziale Wydziału Badań i Analiz oraz Wydziału 

Koordynacji Polityki Społecznej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.  

1.1. Cele badania 

Celem tegorocznego badania była aktualizacja informacji na temat współpracy Urzędu 

m.st. Warszawy z sektorem nauki, uczelni, z którymi jest nawiązywana, obszarów 

tematycznych, form i charakteru oraz oceny dotychczasowej współpracy. Drugim, równie 

istotnym celem było zebranie wiedzy, która pozwoliłaby na podjęcie działań zmierzających 

do zintensyfikowania współpracy z sektorem nauki.  

                                                      
 

 

1
 Zob. np. M. Barańska-Fischer, Współpraca administracji publicznej, nauki i biznesu 

dotycząca kreowania wizerunku regionu jako środowiska proinnowacyjnego – aspekty 
marketingowe, w: A. Smalec, Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 
Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty naukowe nr 775, Szczecin 2013, s. 11-26; M. Boni, Polska 
2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 9; 
Programowanie perspektywy Finansowej 2014 – 2020. Umowa Partnerstwa, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 88; M. Włodarczyk, Transfer wiedzy w praktyce 
– rozwiązania w Finlandii i Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w 
Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 30-36;  

 

Przede 

wszystkim trzeba 

zbudować dobre, 

fajne  relacje 

ludzkie a potem 

to już idzie bo po 

tamtej stronie są 

tacy sami ludzie.  
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Wykaz znaczenia 
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W tym celu postanowiono zbadać potrzeby i oczekiwania pracowników Urzędu w tym 

zakresie, a także zidentyfikować bariery, które uniemożliwiają pracownikom nawiązywanie 

bardziej intensywnej, owocnej współpracy. Zbadano też, jakie korzyści zdaniem 

respondentów odnoszą obie strony i jakie są czynniki sukcesu udanych przykładów 

kooperacji.  

1.2. Rozumienie pojęć „sektor nauki” oraz „współpraca” 

Sektor nauki rozumiany był w badaniu możliwie szeroko, tj. jako: 

1. Osoby prawne, np. uczelnie i inne instytucje naukowe; 

2. Osoby fizyczne – indywidualni eksperci: 

• pracownicy naukowi, 

• doktoranci, 

• osoby z wykształceniem wyższym w stopniu minimum doktora, niebędące 

pracownikami naukowymi; 

3. Osoby fizyczne: studenci i ich organizacje, np. koła naukowe, samorząd studencki. 

Również współpraca była rozumiana szeroko, tj. jako formalny i nieformalny przepływ 

wiedzy z sektora nauki do Urzędu i odwrotnie. Z innego punktu widzenia można ją też 

rozumieć jako zaangażowanie obu stron we wspólnym celu, choć niekoniecznie przy 

tożsamych interesach. W związku z tym współpraca w ujęciu zaproponowanym na potrzeby 

raportu może mieć różną intensywność i przynosić różną wartość dodaną, a także wymagać 

od stron różnego stopnia zaangażowania. Współpraca może mieć więc charakter finansowy 

i niefinansowy, zlecenia lub współtworzenia.  

Najlepiej współpracę zdefiniują formy wymienione poniżej. Zostały zaproponowane 

na podstawie wyników raportu z 2011 r., dokumentów urzędowych (m.in. wstępna wersja 

porozumienia z Uniwersytetem Warszawskim) oraz wiedzy i doświadczeń osób 

zaangażowanych w badanie. Ponadto w badaniu była możliwość dopisania przez 

respondentów innych form współpracy.  

1. Dotacje na projekty; 

2. Konkursy na prace dyplomowe, 

programy stypendialne; 

3. Audyty, ewaluacje; 

4. Wspólne badania; 

5. Patronat merytoryczny/ 

honorowy/ medialny; 

6. Publikacje, recenzje; 

7. Realizacja zadania na potrzeby 

Urzędu przez studentów w 

ramach zajęć na uczelni/ pracy 

dyplomowej; 

8. Wspólny projekt; 

9. Zespoły eksperckie/ robocze; 

10. Konsultacje eksperckie; 

11. Ekspertyzy, raporty, opracowania, 

wizualizacje; 

12. Szkolenia, warsztaty; 

13. Studia podyplomowe dla 

urzędników; 

14. Praktyki studenckie, 

absolwenckie, wolontariat – na 

podstawie osobnej umowy/ 

porozumienia; 

15. Konferencje, seminaria; 

16. Praktyki studenckie, wolontariat – 

na podstawie umowy Biura Kadr i 

Szkoleń z uczelnią. 
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1.3. Współpraca Urzędu i sektora nauki w dokumentach 

strategicznych2 

Na koniec wprowadzenia warto opisać również formalne umocowanie rozwiania współpracy 

Urzędu i sektora nauki. Konieczność rozwijania współpracy Urzędu m.st. Warszawy 

z uczelniami podkreślają dwie warszawskie strategie: Strategia Rozwoju m.st. Warszawy 

oraz Społeczna Strategia Warszawy. Cele strategiczne zawierające dyspozycję 

do wzmacniania współpracy z uczelniami to: 

1. Społeczna Strategia Warszawy,  

Cel strategiczny 1. Zintegrowana polityka społeczna 

• Cel szczegółowy 1.3 Zintensyfikowanie współpracy różnych środowisk 

• Cel szczegółowy 1.4. Tworzenie instrumentów partnerstwa 

Cel strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego 

• Cel szczegółowy: 2.1. Podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego 

Warszawy jako czynnika decydującego o szansach rozwoju 

2. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy,  

Cel strategiczny 4. Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach 

naukowych 

• Cel operacyjny 4.1. Wykorzystanie potencjału naukowego warszawy do rozwoju 

gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach; 

• Cel operacyjny 4.2. Rozbudowa i unowocześnienie kompleksów akademickich. 

1.3.1. Społeczna Strategia Warszawy 

SSW podkreśla, że samorząd warszawski nie jest organem prowadzącym dla uczelni, 

niemniej:  

Efekty ich działania: absolwenci i gospodarka oparta na wiedzy 

oraz innowacje, są Warszawie bardzo potrzebne. Miasto rozwija współpracę 

ze szkołami wyższymi podpisując z nimi porozumienia, jednak wymaga ona 

określenia całościowych celów i odpowiednich metod dla wspólnych 

przedsięwzięć3.  

Wg SSW w szczególności współpraca z uczelniami jest istotna w następujących obszarach: 

• Rozwój gospodarczy;  

                                                      
 

 

2
 Niniejszy podrozdział w formie uaktualnionej i dostosowanej do niniejszego raportu 

pochodzi w całości z opracowania: G. Cieślak, Raport z analizy współpracy Urzędu m.st. 
Warszawy z uczelniami i innymi organizacjami w realizacji projektów naukowo-badawczych 
w latach 2007-2010 r., Centrum Komunikacji Społecznej, Warszawa 2011. 
3
 Społeczna Strategia Warszawy str. 30 

Efekty działania 

[uczelni]: 

absolwenci 

i gospodarka 

oparta na wiedzy 

oraz innowacje, 

są Warszawie 

bardzo 

potrzebne. 

(Społeczna 

Strategia 

Warszawy) 
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Innowacyjność – mimo działania wielu uczelni, instytutów naukowo-

badawczych i wyjątkowego nasycenia uczonymi, wskaźniki innowacyjności 

przedsiębiorstw oraz liczba patentów pozostają na niskim poziomie4
; 

• Lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego poprzez wspieranie wejścia absolwentów 

na rynek pracy. Uczelnie powinny znać priorytety wynikające ze strategii miasta i zapewniać 

wykształcenie bardziej adekwatne do jego potrzeb. Znajomość strategii jest tu istotna, 

ponieważ system kształcenia musi nadążać za zmianami, czyli odpowiadać 

na przewidywane problemy, a nie doraźne. Do tego przyczynić się może  długofalowa 

współpraca w realizacji projektów naukowo-badawczych; 

• Podnoszenie jakości kapitału społecznego: Warszawa dysponuje znaczącym na tle 

innych miast Polski potencjałem m.in. z uwagi to, że jest wiodącym ośrodkiem akademickim 

w Polsce. Społeczna Strategia wyjaśnia powiązanie kapitału społecznego z rozwojem 

miasta w następujący sposób:  

Kapitał społeczny jest czynnikiem kluczowym dla organizowania się ludzi 

w całości społeczne, przenoszenia kompetencji i umiejętności (np. wiedza 

prawnicza przenoszona na grunt działania we wspólnocie mieszkaniowej 

lub współzawodnictwo w grach zespołowych, czy harcerstwie, przenoszone 

na grunt samorządu albo wspólnoty mieszkaniowej). Kapitał społeczny 

organizuje potencjał ekonomiczny (przedsiębiorczość), wspólnotowy 

(samoorganizujące się społeczności), intelektualny oraz twórczy5
;  

• Rozszerzenie programu edukacji kulturalnej o uczelnie i szkoły artystyczne.  

Miasto tworzy interdyscyplinarny Warszawski Program Edukacji Kulturalnej6. 

Istnieje jednak potrzeba podjęcia bardziej intensywnych działań, 

aby ta oferta docierała nie tylko do uczniów i zorganizowanych grup 

seniorów. Trzeba zachęcać do współpracy w tej dziedzinie działające 

w stolicy uczelnie i szkoły artystyczne7
; 

• Osiąganie celów społecznych we współpracy miedzysektorowej 

Zorganizowanie struktur współpracy miasta ze środowiskami zewnętrznymi, 

w tym m.in. kultury, nauki, biznesu. Ustalanie z partnerami obszarów 

zbieżności celów, wspólne tworzenie i realizacja projektów umożliwiających 

osiąganie celów społecznych (m.in. w obszarze kultury, nauki, sportu, 

edukacji, wspierania i wykorzystania innowacji, selektywnego rozwoju 

przedsiębiorstw i infrastruktury do ich obsługi)8. 

                                                      
 

 

4
 Ibidem, str. 49 

5
 Ibidem, str. 21 

6
 www.wpek.pl/wpek,3,265.html?locale=pl_PL 

7
 Ibidem, str. 32 

8
 Karta Programu Operacyjnego Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej  

http://www.wpek.pl/wpek,3,265.html?locale=pl_PL
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Bezpośrednio na współpracę z sektorem nauki nakierowany jest jeden z programów 

operacyjnych SSW: Gromadzenie i wykorzystanie wiedzy na potrzeby polityki 

społecznej. Jednym z komponentów tego programu jest inicjowanie wymiany wiedzy 

między jednostkami miejskimi oraz z partnerami zewnętrznymi. Obok i poniżej zacytowane 

są jego kluczowe fragmenty w zakresie współpracy z sektorem nauki.  

Urząd m.st. Warszawy gromadzi ogromne ilości danych oraz prowadzi liczne 

badania. Działania te nie są skoordynowane, a ich wyniki nie są gromadzone 

we wspólnym zasobie w celu udostępniania ich pozostałym jednostkom. 

W związku z tym obowiązujące i tworzone strategie i programy polityki 

społecznej nie zawsze są ze sobą zintegrowane. Jest to spowodowane 

branżowym funkcjonowaniem biur Urzędu m.st. Warszawy 

i niewystarczającą wymianą informacji między nimi.  

Utrudnieniem dla współpracy biur w tym zakresie są też niejasności 

dotyczące zasad udostępniania lub upubliczniania informacji. Brakuje także 

doświadczeń wynikających z realizacji wspólnych projektów badawczych 

z partnerami zewnętrznymi. 

1.3.2. Strategia Rozwoju m.st. Warszawy  

Dokument ten jeszcze silniej podkreśla wagę wspierania nauki w kontekście badań 

i rozwoju. Jest to jeden z priorytetów tej Strategii. Współpraca z sektorem nauki ma 

znaczenie np. przy rewaloryzacji zabytków na obszarze funkcjonowania uczelni.  

Społeczność akademicka stanowi naturalną publiczność rozmaitych 

instytucji kulturalnych skupionych wokół uczelni. Budowa miasteczka 

akademickiego nad Wisłą wykorzysta ten potencjał i spowoduje ożywienie 

na dwóch brzegach9. 

Z analizy SWOT wynika, iż mimo że Warszawa jest najsilniejszym i największym ośrodkiem 

naukowym i akademickim w Polsce,  do jego słabych stron należą: 

• Niska dynamika wzrostu nakładów na badania i rozwój; 

• Niski stopień powiązań między nauką i biznesem – niewielkie zaangażowanie 

środków sektora prywatnego w badania i rozwój; 

• Niewielki zakres prac naukowo-badawczych w prywatnych szkołach wyższych; 

• Zbyt małe zróżnicowanie profilów kształcenia (szczególnie prywatnych); 

• Wysoki stopień zużycia aparatury naukowo-badawczej. 

                                                      
 

 

9
 Strategia Rozwoju m.st. Warszawy 
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potrzeby polityki 

społecznej, SSW) 
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2.  Metodyka i przebieg badania 
W niniejszym rozdziale omówiona zostanie przyjęta metodyka badania: zmiany 

w tegorocznym raporcie w stosunku do badania z 2011 r., proces badawczy 

oraz zastosowane metody. W dalszej kolejności zostanie opisana realizacja badania 

ilościowego i jakościowego.  

2.1. Nawiązanie do badania z 2011 r.  

Jako punkt wyjścia oraz hipotezy dla tegorocznego badania posłużyły wnioski 

i rekomendacje badania ze stycznia 2011 r. Wówczas współpracę z sektorem nauki 

podejmowaną w latach 2007-2010 r. analizowało Centrum Komunikacji Społecznej. 

Wcześniejsze okresy nie były badane pod tym względem. Badanie miało charakter analizy 

danych zastanych oraz analizę ilościową.  

Raport z 2011 r. uwzględniał następujące kwestie: 

• Umocowanie intensyfikacji współpracy Urzędu ze środowiskiem naukowym 

w dokumentach strategicznych (Społeczna Strategia Warszawy, Strategia Rozwoju 

Warszawy); 

• Biura, które współpracowały z jednostkami badawczymi; 

• Instytucje z którymi nawiązywana jest współpraca; 

• Rodzaje, formy współpracy Urzędu z podmiotami sektora nauki; 

• Projekty realizowane z sektorem nauki i ich zgodność z celami strategicznymi miasta. 

Jako punkty wyjścia oraz hipotezy dla tegorocznego badania posłużyły wnioski 

i rekomendacje badania z 2011 r.: 

• Mały wpływ i wykorzystanie wiedzy gromadzonej w wyniku współpracy z sektorem 

nauki w praktyce funkcjonowania Urzędu i zarządzania miastem; 

• Konieczność nawiązania współpracy długofalowej i uświadomienia wspólnych celów; 

• Potrzeba uproszczenia nawiązywania współpracy na poziomie formalnym (z powodu 

trudności najczęściej współpraca przebiega w sposób nieformalny lub na podstawie 

umowy cywilno-prawnej z naukowcami, przez co współpraca nie ma charakteru 

systemowego, a także znacznie utrudnione jest monitorowanie współpracy); 

• Potrzeba uruchomienia konkursów na prace dyplomowe, stypendiów i patronatów 

na działania naukowe zgodne z priorytetami miasta; 

• Potrzeba upowszechniania wiedzy o możliwościach współpracy z sektorem nauki 

w Biurach oraz Dzielnicach; 

• Potrzeba organizacji wspólnych seminariów dla urzędników i naukowców; 

• Bariery przepływu wiedzy z sektora nauki do UM to: brak stron internetowych 

projektów, biblioteki/archiwum raportów, publikacji, prac dyplomowych. 
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Porównanie wyników z 2011 i 2014 roku nastąpi w poszczególnych podrozdziałach 

niniejszego raportu.  

2.1.1. Zmiany metodologiczne 

W związku ze zaktualizowanymi celami badania rozbudowano jego ujęcie z 2011 r. 

o elementy jakościowe umożliwiające głębszą analizę zależności przyczynowo-

skutkowych w kontekście nawiązywania współpracy, a także zebranie wiedzy 

o potrzebach, czynnikach mających wpływ na zakończenie współpracy sukcesem 

i barierach przy jej nawiązywaniu. Rozbudowano też kwestionariusz badania ilościowego.  

Ze względu na rozbudowane cele badania jego osią nie były projekty realizowane 

we współpracy, lecz sam proces jej nawiązywania oraz jego efekty w odczuciach 

pracowników Urzędu. Założono, że właśnie taka analiza pozwoli zidentyfikować 

najbardziej odpowiedni moment, kiedy można wpłynąć na nawiązanie i powodzenie 

realizacji współpracy, a więc jej intensyfikację i efektywność. Szczegółowy opis badania 

jakościowego i ilościowego znajduje się w kolejnych rozdziałach raportu.  

Badanie poszerzono też o urzędy dzielnic (dotychczas badano wyłącznie biura Urzędu), 

stosując się do zalecenia raportu z 2011 r., aby zwrócić na dzielnice szczególną uwagę 

w kontekście współpracy, jako że mogą one wykorzystywać do intensyfikowania 

współpracy lokalizację uczelni oraz ich zainteresowanie otoczeniem lokalnym 

tak, aby bezpośrednio korzystnie wpływać na społeczność lokalną dzielnicy.  

Badanie jakościowe skierowano do naczelników wydziałów, podczas gdy poprzednie 

prowadzone było z dyrektorami biur. Zmiana nastąpiła ze względu na poszerzenie 

rozumienia współpracy w niniejszym badaniu również o wątki nieformalne 

oraz przenikanie wiedzy z sektora nauki bezpośrednio do Urzędu dzięki osobom 

powiązanym osobiście z tym sektorem. Uznano, że to właśnie naczelnicy, a nie dyrektorzy 

posiadają najbardziej dokładne informacje na tak szczegółowe tematy.  

2.2. Proces badawczy 

Badanie składało się z trzech etapów, które zilustrowano na poniższym schemacie.  

 

Faza analityczna 

Analiza danych  
z badania ilościowego 

Analiza  wyników badania 
jakościowego 

Wnioski i rekomendacje 

Faza diagnostyczna 

Badanie ilościowe:  
Przeprowadzenie ankiet on-line 

Badanie jakościowe:  
Przeprowadzenie wywiadów  

Faza wstępna 

Konsultacje z przedstawicielami Urzędu Analiza danych zastanych 
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W fazie wstępnej przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami Urzędu w zakresie ich 

oczekiwań i kontekstu przygotowania badania (m.in. współpraca Centrum Komunikacji 

Społecznej z Warszawskim Porozumieniem Doktorantów
10

, opracowanie indywidualnego 

programu praktyk Young Professionals przez Biuro Polityki Długu i Zarządzania 

Płynnością
11

 we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, rozpoczęcie przez CKS prac 

nad podpisaniem długofalowego porozumienia o współpracy z Uniwersytetem 

Warszawskim). Dokonano też analizy danych zastanych w zakresie aktualnie 

podejmowanych działań odnośnie intensyfikacji współpracy przez różne komórki Urzędu 

(zapoznanie z raportem z 2011 r. oraz dokumentami strategicznymi, a także przegląd 

stron internetowych pod kątem projektów z udziałem Urzędu i podmiotów sektora nauki).  

W fazie diagnostycznej przeprowadzono badanie ilościowe za pomocą ankiet on-line 

wśród naczelników wydziałów biur i dzielnic oraz kierowników zespołów Urzędu 

m.st. Warszawy. Badanie miało na celu zebranie danych na temat współpracy 

podejmowanej przez kierowane przez nich komórki organizacyjne. Analiza zebranych 

danych pozwoliła na uzyskanie szerokiego oglądu, jak wygląda współpraca Urzędu 

z sektorem nauki, przy czym należy podkreślić, iż zwrot ankiet był zbyt mały, aby uzyskać 

pełny obraz współpracy podejmowanej przez Urząd. Analiza pozwoliła też wybrać 

respondentów ostatniej części badania. Przeprowadzono z nimi badanie jakościowe 

w formie wywiadów IDI, diad, triad i fokusów wśród wybranych naczelników wydziałów biur 

Urzędu i urzędów dzielnic. Zróżnicowane metody zastosowano z powodu różnych 

wysokości zwrotu ankiet w biurach i dzielnicach.  

W fazie analitycznej nastąpiło wyciągnięcie wniosków i sformułowanie rekomendacji 

na podstawie analizy wyników badania ilościowego i jakościowego.  

Ankieta, scenariusz wywiadu pogłębionego oraz aneks do przeprowadzonych wywiadów 

są dostępne w załącznikach na końcu niniejszego raportu.  

                                                      
 

 

10
 Przygotowywana jest Baza Doktorantów dla Urzędu m.st. Warszawy. Na stronie 

formularza można znaleźć następującą informację: Poniższy formularz służy stworzeniu 
bazy doktorantów zainteresowanych współpracą z Miastem przy realizacji zadań i projektów 
związanych tematycznie z obszarem ich badań naukowych. W oparciu o zgromadzone 
w bazie informacje Miasto będzie mogło nawiązać bezpośredni kontakt z doktorantem 
i ustalić indywidualnie zakres i formę współpracy. Formularz dostępny jest na stronie: 
www.docs.google.com/forms/d/18BnR8lx8ojsTIaGx7yZd6b5lokU0PHHwUrIpxxPxbqw/viewform?c=0&w=1 
11

 Co ważne, program zawierał zorganizowaną w innowacyjny sposób część rekrutacyjną, 
prowadzoną we współpracy z biurami karier wybranych uczelni (w etapie I: rekrutacja była 
prowadzona przez uczelnię, a w etapie II przez przedstawicieli Urzędu). Ogłoszenie o naborze 
na praktyki zawierało informację m.in. na temat: korzyści z udziału w praktykach, zakresu 
zadań praktykantów, oczekiwań w stosunku do kandydatów. Źródło: [stan na 18.07.14] 
http://kariera.sgh.waw.pl/aktualnosci/programy-praktyk-i-stazy/program-praktyk-young-
professionals-w-biurze-polityki-dlugu-i-zarzadzania-plynnoscia-urzedu-m.st.-warszawy  

Program praktyk 

Young Professionals 

w Biurze Polityki 

Długu i Zarządzania 

Płynnością Urzędu 

m.st. Warszawy to 

pierwszy tego 

rodzaju program 

organizowany przez 

jednostkę 

samorządu 

terytorialnego w 

Polsce. Praktykanci 

otrzymają szansę 

zdobycia 

doświadczenia w 

największym 

samorządzie 

terytorialnym w 

Polsce poprzez 

uczestnictwo w 

realizacji zadań 

Biura a także 

możliwość 

obserwacji 

codziennej praktyki 

jego 

funkcjonowania.  

To pozwoli na 

poznanie jak działa 

Urząd Miasta i 

jednostki 

współpracujące. 

Pierwsze 

doświadczenie 

nabyte podczas 

praktyk będzie 

dobrym wstępem do 

dalszej kariery 

zawodowej w 

świecie finansów 

samorządowych. 

(Fragment ogłoszenia  

o rekrutacji do programu 

praktyk BPDiZP UM  

na stronie 

www.kariera.sgh.waw.pl) 

http://kariera.sgh.waw.pl/aktualnosci/programy-praktyk-i-stazy/program-praktyk-young-professionals-w-biurze-polityki-dlugu-i-zarzadzania-plynnoscia-urzedu-m.st.-warszawy
http://kariera.sgh.waw.pl/aktualnosci/programy-praktyk-i-stazy/program-praktyk-young-professionals-w-biurze-polityki-dlugu-i-zarzadzania-plynnoscia-urzedu-m.st.-warszawy
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2.2.1. Metody badawcze 

W badaniu zastosowano następujące metody: 

• analiza danych zastanych, 

• analiza stron internetowych, 

• badanie ankietowe on-line wśród naczelników wydziałów biur Urzędu i urzędów 

dzielnic (zwrot 79 ankiet z 588 rozesłanych), 

• wywiady IDI z przedstawicielami wydziałów biur Urzędu i urzędów dzielnic  

(1 z przedstawicielem dzielnicy i 6 z przedstawicielami biur), 

• wywiady grupowe (diady, triady i fokusy) z przedstawicielami wydziałów biur Urzędu 

i urzędów dzielnic (2 z przedstawicielami dzielnic i 2 z przedstawicielami biur). 

2.3. Przebieg badania ilościowego 

Ankiety przesłano do naczelników wydziałów i kierowników zespołów w 38 biurach 

i 18 dzielnicach m.st. Warszawy, w sumie do 588 potencjalnych respondentów
12

.  

2.3.1. Wykaz respondentów badania ilościowego i jakościowego  

Przez przedstawicieli wydziałów urzędów dzielnic wypełnionych zostało 37 ankiet. Ankiety 

zostały wypełnione przez przedstawicieli wszystkich urzędów dzielnic prócz Wesołej. 

W 2011 r. w dzielnicach nie przeprowadzono takiego badania, więc nie jest możliwe 

porównanie.  

  

                                                      
 

 

12
 Po 21 dniach na wypełnienie ankiety zwrot wyniósł 79 poprawnie ukończonych ankiet 

(14%). Wnioski z analizy wyników badania będą dotyczyły wyłącznie przebadanej populacji. 
Należy podkreślić, że wiele biur Urzędu ma zadania administracyjno-techniczne 
i merytoryczna współpraca z sektorem nauki może nie być dla ich pracy przydatna. Ponadto 
w związku z tym, że niski zwrot ankiet mógł wynikać między innymi z formy badania (ankieta 
on-line), w przypadku stworzenia narzędzi ułatwiających współpracę należy rozważyć ich 
popularyzację również poprzez inne, bardziej angażujące formy. 
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Dzielnica Wydział biorący udział w badaniu ilościowym 
Badanie 

jakościowe 

1.    Bemowo 

1.     Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   

2.     Wydział Architektury i Budownictwa 

3.     Wydział Obsługi Mieszkańców 

2.    Białołęka 

4.     Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   

5.       Wydział Infrastruktury  

6.       Wydział Zasobów Lokalowych 

3.    Bielany 7.     Wydział Ochrony Środowiska   

4.    Mokotów 
8.     Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej   

9.     Architektury i Budownictwa 

5.    Ochota 

10.  Wydział Kadr   

11.  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia TAK 

12.  Wydział Promocji i Funduszy Europejskich TAK 

13.  Wydział Informatyki TAK 

6.    Praga-Północ 14.  Wydział Informatyki   

7.    Praga-Południe 
15.  Wydział Oświaty i Wychowania   

16.  Wydział Zasobów Lokalowych 

8.    Rembertów 
17.  Wydział Obsługi Mieszkańców   

18.  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia TAK 

9.    Śródmieście 

19.  Wydział Organizacyjny   

20.  Wydział Ochrony Środowiska 

21.  Zespół Gospodarowania Odp. Komunalnymi 
22. Wydział Informatyki 

10.  Targówek 23.  Wydział Ochrony Środowiska   

11.  Ursus 24.  Wydział Ośwaty i Wychowania   

12.  Ursynów 

25.  Wydział Kadr i Funduszy Europejskich   

26.  Wydział Organizacyjny 

27.  Zespół Obsługi Rady 

13.  Wawer 28.  Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń   

14.  Wilanów 29.  Wydział Informatyki    

15.  Włochy 30.  Wydział Obsługi Mieszkańców   

16.  Wola 

31.  Wydział Zamówień Publicznych TAK 

32.  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia TAK 

33.  Wydział Informatyki TAK 

34.  Wydział Oświaty i Wychowania TAK 

17.  Żoliborz 

35.  Wydział Infrastruktury   

36.  Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

37.  Wydział Sportu i Rekreacji 
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Przedstawiciele 22 biur Urzędu wypełnili 42 ankiety. Biura będą dalej określane zgodnie 

z kodem podanym w poniższej tabeli.  

Kod Biuro Wydział biorący udział w badaniu ilościowym 
Badanie 

jakościowe 

AW 1.    Biuro Audytu Wewnętrznego 1.     Wydział Audytu Wewnętrznego   

AO 
2.    Biuro Administracji i Spraw 
Obywatelskich 

2.     Delegatura Żoliborz   

AM 
3.    Biuro Architektury i 
Planowania Przestrzennego 

3.     Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej TAK 

ZK 
4.    Biuro Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego 

4.     Delegatura Wawer 

  
5.     Wydział Organizacyjny 

6.     Wydział Bezpieczeństwa Publicznego 

7.     Wydział Spraw Obronnych 

BD 
5.    Biuro Drogownictwa i 

Komunikacji  

8.     Wydział Kontroli i Zezwoleń 
  

9.     Wydział Komunikacji Publicznej 

FE 
6.    Biuro Funduszy Europejskich i 
Rozwoju Gospodarczego  

10.  Zespół Organizacyjno-Finansowy   

11.  Wydział Rozwoju Gospodarczego TAK 

BG 7.    Biuro Geodezji i Katastru  

12.  Wydział Utrzymania Infrastruktury Informatycznej TAK 

13.  Wydział Przetwarzania Danych Przestrzennych TAK 

14.  Wydział Infrastruktury Informacji Przestrzennej TAK 

15.  Wydział Organizacyjny   

16.  Wydział Ewidencji Nazw i Adresów TAK 

17.  Wydział Postępowań Administracyjnych TAK 

18.  Wydział Rozwoju Systemów Informatycznych do 
Obsługi Zasobu Geologicznego i Kartograficznego 

  

BI 
8.    Biuro Informatyki i 
Przetwarzania Informacji  

19.  Wydział Systemów Informatycznych i Wdrożeń TAK 

IN 9.    Biuro Infrastruktury 20.  Wydział Energetyki Miejskiej   

KS 10.  Biuro Kadr i Szkoleń  21.  Wydział Doboru i Rozwoju Kadr TAK 

KW 11.  Biuro Kontroli  22.  Wydział Kontroli Technicznej   

KU 12.  Biuro Kultury  23.  Wydział Organizacyjny   

NW 
13.  Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego  

24.  Wydział Organizacji i Wsparcia   

OŚ 
14.  Biuro Ochrony 
Środowiska(OŚ) 

25.  Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Ochrony 
Powietrza   

26.  Wydział Spraw Zwierząt 

PB 
  

15.  Biuro Planowania 
Budżetowego  

27.  Wydział Procedur Budżetowych Dzielnicowych 
Sfer Pozaoświatowych 

  
28.  Wydział Procedur Budżetowych Ogólnomiejskich i 
Unijnych 

PL 16.  Biuro Polityki Lokalowej  29.  Zespół Analiz Ekonomicznych   

PZ 17.  Biuro Polityki Zdrowotnej  30.  Wydział Zdrowia Publicznego   

SR 18.  Biuro Sportu i Rekreacji  31.  Wydział Kontroli i Rozliczeń   

KZ 
19.  Biuro Stołecznego 

Konserwatora Zabytków  
32.  Wydział Opieki nad Zabytkami   
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ZP 20.  Biuro Zamówień Publicznych  33.  Wydział Prawno-Organizacyjny   

CKS 
21.  Centrum Komunikacji 

Społecznej  

34.  Wydział Zarządzania Marką TAK 

35.  Wydział Projektów Miejskich TAK 

36.  Wydział Projektów Międzynarodowych TAK 

37.  Wydział Inicjatyw Społecznych TAK 

38.  Zespół Obsługi Finansowej   

39.  Wydział Badań i Analiz TAK 

40.  Wydział Koordynacji Polityki Społecznej TAK 

GP 22.  Gabinet Prezydenta  
41.  Wydział Kancelarii i Koordynacji 

  
42.  Wydział Obsługi i Analiz 

 

2.3.2. Porównanie okresu 2011-2014 z okresem 2007-2010 

Aby ocenić, jaka zmiana nastąpiła od 2011 r. w zakresie liczby jednostek zaangażowanych 

we współpracę z sektorem nauki, trzeba uwzględnić poziom biur, gdyż tak agregowane były 

wówczas dane. W porównaniu z rokiem 2011 ankiety wypełniło o 10 biur mniej, przy czym 

wówczas ankieta była kierowana do dyrektorów, a obecnie do naczelników wydziałów. 

Dlatego też poprzednio udało się uzyskać informację z 32 podmiotów, a obecnie z 42. 

Porównanie liczby biur zaangażowanych we współpracę z sektorem nauki ilustruje poniższy 

wykres.  

 

W 2011 roku brak współpracy deklarowało 17 biur (44%), zaś w 2014 roku tę odpowiedź 

zaznaczyło wyłącznie 5 biur (13%). Nie oznacza to jednak, że przybyło tak wiele biur, które 

nawiązują współpracę. Tak jak zostało podkreślone w poprzednim podrozdziale, naczelnicy 

często odmawiali poświęcenia czasu na udział w badaniu właśnie dlatego, że nie 

współpracują z sektorem nauki. Dlatego można przypuszczać, że prawdopodobnie biura 

te nie wypełniły ankiet. O 7% wzrósł odsetek biur, które nawiązują współpracę i w wyżej 

opisanej sytuacji może być to jedyna podstawa stwierdzenia, że biura Urzędu w nieco 

większym stopniu współpracują z sektorem nauki niż w latach 2007-2010.  

17 

5 

15 

17 

7 

16 

2007-2010

2011-2014

Współpraca biur  
z sektorem nauki 2007-2014 

Nie współpracują Współpracują Brak odpowiedzi

n1 = 38 

n2 = 39 
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2.3.3. Porównanie dzielnic i biur 

Spośród tych, którzy wypełnili ankietę zarówno w biurach jak i dzielnicach większość 

prowadziło już współpracę z sektorem nauki. Porównując udział wydziałów nawiązujących 

współpracę w dzielnicach, był on o 10 punktów procentowych wyższy niż w biurach. 

 

2.4. Przebieg badania jakościowego 

Spośród zaproszonych do tego etapu badania tylko dwie osoby nie zgodziły się wziąć w nim 

udziału. Z przedstawicielami wszystkich wydziałów, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału 

w badaniu, udało się porozmawiać w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli sam naczelnik 

wydziału nie mógł wziąć udziału w wywiadzie, wysyłał zastępcę posiadającego odpowiednią 

wiedzę.  

Większość respondentów w otwarty sposób mówiła nawet o drażliwych kwestiach, takich jak 

powody niepodejmowania bardziej rozbudowanej współpracy, nastawienie przełożonych 

do inicjatywy oddolnej pracowników, czy przykłady nieudanej kooperacji.  

2.4.1. Dobór respondentów wywiadów 

Ustalono, że należy przeprowadzić minimum 6 wywiadów z przedstawicielami wydziałów.  

W efekcie przeprowadzono: 

• trzy wywiady w 3 dzielnicach z udziałem przedstawicieli 8 wydziałów, 

• osiem wywiadów w 6 biurach z udziałem przedstawicieli 16 wydziałów. 

W przypadku wielu aktywnych wydziałów z tego samego biura lub tej samej dzielnicy 

zdecydowano się na wywiady grupowe z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń, 

dodatkowych skojarzeń i przemyśleń pod wpływem wypowiedzi innych osób, pracujących 

na co dzień w podobnym środowisku. 

30% 

40% 

70% 

60% 

Wydziały Dzielnic

Wydziały Biur

Współpraca wydziałów biur  
i dzielnic z sektorem nauki w 2014 r.  

NIE współpracują TAK, współpracują

n1 = 41 

n2 = 37 
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Respondentów wywiadów wybrano stosując następujące kryteria: 

1. Wypełnienie ankiety w ramach poprzedniego etapu badania tak, aby wywiad był 

uzupełnieniem informacji zgromadzonych w badaniu ilościowym; 

2. Zróżnicowanie merytoryczne wydziałów pomiędzy specjalizacje społeczne 

i techniczne tak, aby wnioski z badania uwzględniały kontekst funkcjonowania 

i charakter współpracy zróżnicowanych jednostek Urzędu; 

3. Ciekawe, wybitne przypadki tak, aby zgromadzić wiedzę i doświadczenia które 

można by było traktować jako dobre praktyki i m.in. na ich podstawie przygotować 

Urząd do poszerzania współpracy; 

4. Stosunek 2:1 wydziałów biur do wydziałów dzielnic, z uwagi na podobny stosunek 

liczby biur i dzielnic (38:18);  

5. Nastawienie do rozwijania współpracy mierzone nasileniem obecnej i pożądanej 

różnorodności jej form tak, aby możliwe było poznanie zależności przyczynowo-

skutkowych zarówno w przypadku współpracy dobrze, jak i słabo rozwiniętej. 

W związku z tym rozważono przeanalizowanie wybranych spośród następujących 

przypadków, w których wydział mógł być liderem, otwarty, zaangażowany 

i niezaangażowany. 

Formy współpracy 

ZAPOTRZEBOWANIE   

Duża różnorodność 

I. OTWARCI 
Wydział nie prowadzi 
różnorodnej współpracy, 
ale ma na nią duże 
(ponadprzeciętne) 
zapotrzebowanie 

II. LIDERZY 
Wydział prowadzi 
ponadprzeciętnie różnorodną 
współpracę oraz chce ją rozwijać 
w jeszcze bardziej różnorodny 
sposób 

Mała różnorodność 

IV. NIEZAANGAŻOWANI 
Wydział nie prowadzi 
różnorodnej współpracy i nie 
wyraża dużego 
zainteresowania jej 
rozwijaniem 

III. ZAANGAŻOWANI 
Wydział prowadzi 
ponadprzeciętnie różnorodną 
współpracę, ale nie wyraża 
dużego zainteresowania jej 
rozwijaniem 

STAN Mała różnorodność Duża różnorodność 

 

2.4.2. Sposób analizy danych  

W celu dokonania wyżej opisanej analizy zsumowano liczbę form, w których wydziały 

prowadzą współpracę (oś Ox) oraz na które mają zapotrzebowanie (oś Oy). Czerwone linie 

wyznaczają wartości średnie, a jednocześnie dzielą wydziały na opisane wyżej 

kategorie. Czerwona linia przerywana wyznacza linię trendu. Efekt rozłożenia wydziałów 

w poszczególnych kategoriach ilustrują poniższe wykresy, osobno dla biur i dla dzielnic.  

Na podstawie uwzględnienia wszystkich założonych kryteriów, do udziału w wywiadach 

zaproszono wydziały zaznaczone na poniższych wykresach kółkami. Ich dokładny wykaz 

znajduje się w jednej z kolumn tabeli ilustrującej respondentów badania ilościowego.  
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0-17: Liczba form współpracy 

I. OTWARCI 
II. LIDERZY 

III. ZAANGAŻOWANI IV. NIEZAANGAŻOWANI 
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Z porównania wykresów wynika, że różnica między obecną średnią a pożądaną średnią 

różnorodnością form współpracy biur i dzielnic jest niewielka. W obu przypadkach również 

największe skupisko wydziałów znajduje się w ćwiartce nr 4, tj. wydziałów prowadzących 

mało zróżnicowaną współpracę i nieplanujących jej znacząco rozwijać. Zarówno 

w dzielnicach, jak i w biurach występują pojedyncze wyróżniające się przypadki wydziałów, 

które prowadzą zdecydowanie rozbudowaną współpracę w porównaniu z pozostałymi.  

Najmniej jest wydziałów, które obecnie współpracują w ponadprzeciętny sposób, ale nie 

planują współpracy rozbudowywać i różnicować. Może to świadczyć o tym, jak ważne są 

dotychczasowe doświadczenia – jeśli dostrzega się korzyści z dotychczasowej współpracy, 

to nie chce się z niej rezygnować, wręcz przeciwnie. Potwierdzają to wnioski z wywiadów, 

w których respondenci wielokrotnie podkreślali, że do współpracy zachęcają ich poprzednie 

udane partnerstwa. Pozostałe wyniki badania zilustruje kolejny rozdział.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla mnie 

wszystkie 

[nawiązane 

współprace]  

są fajne.  

Jak się coś 

udaje, to jest 

fajne. 

(8B) 

I. OTWARCI II. LIDERZY 

III. ZAANGAŻOWANI IV. NIEZAANGAŻOWANI 
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3. Wyniki badania 
Wyniki badania jakościowego i ilościowego zostaną przedstawione według kolejnych 

etapów procesu nawiązywania współpracy z sektorem nauki. Model procesu powstał jako 

efekt przeprowadzenia badania. Poszczególne elementy procesu wynikają z wniosków 

ze wszystkich faz badania i zmieniały się po każdym jego etapie. Ostateczny schemat 

procesu jest przedstawiony na rysunku poniżej.  

 

3.1. Nawiązanie współpracy 

Fazę nawiązania współpracy można określić jako proces, w którym: 

• Zaistnieją warunki wstępne, czyli okoliczności sprzyjające nawiązaniu współpracy; 

• Zostanie wybrana tematyka współpracy; 

• Dany pracownik Urzędu wyjdzie z inicjatywą nawiązania współpracy; 

• Nastąpi dobór odpowiedniego partnera do współpracy; 

• Zostanie podjęta decyzja o nawiązaniu współpracy.  

3.1.1. Warunki wstępne 

Warunki wstępne to takie okoliczności, które sprawiają, że dany pracownik Urzędu np.: 

• Stwierdza potrzebę współpracy z sektorem nauki w celu usprawnienia 

lub podniesienia jakości prowadzonego przez siebie zadania lub projektu;  

• Wpada na pomysł wytworzenia i przetestowania innowacyjnego rozwiązania 

w ramach zakresu swoich obowiązków, które podniesie jakość życia mieszkańców, 

przy czym potrzebna jest współrealizacja tego pomysłu z sektorem nauki;  

• Dostaje propozycję współpracy od sektora nauki, która wpisuje się w zadania 

i potrzeby Urzędu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo ze mną jest 

tak. Jeśli mam 

jakiś pomysł i jest 

mi potrzebny ten 

świat naukowy, to 

nie jest ważny 

czas i pieniądze. 

(7D)  

 

Ewaluacja współpracy 

Ocena 
Czynniki sukcesu i 

bariery 
Możliwości 
usprawnień 

Szanse i ryzyka 
Potrzeby  

i oczekiwania 

Realizacja współpracy 

Podmioty 
współpracujące 

Formy Charakter Formalizacja 
Podział ról i 

korzyści 
Czas trwania 

Nawiązanie współpracy 

Warunki wstępne Wybór tematu Inicjatywa Dobór partnerów Decyzyjność 
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Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nawiązywanie współpracy nie jest wartością samą 

w sobie. Zawsze jest inwestycją i czas poświęcony na jej nawiązanie i realizację powinien 

przynosić określone efekty. Dlatego tak ważne jest, aby dobrze dobrać tematykę współpracy 

i jasno określić spodziewane korzyści.  

Na trafność doboru tematyki i oszacowania korzyści w opinii respondentów wywiadów mają 

wpływ następujące czynniki, dzięki którym pierwsza faza nawiązywania współpracy może 

okazać się łatwiejsza: 

Powyższe kryteria z pewnością w największym stopniu spełniają ci pracownicy Urzędu, 

którzy już kontaktują się ze środowiskiem nauki, bądź też sami są z tym środowiskiem 

powiązani. Poniższe wykresy będą ilustrować nasilenie tego zjawiska w wydziałach dzielnic 

i biur.  

Osoby, które jeszcze nie posiadają sieci kontaktów na uczelniach i/lub nie są 

zaznajomione w aktualnościach naukowych związanych tematycznie z ich dziedziną, 

mogą uzupełnić te braki na targach, konferencjach i seminariach. Stymulowanie takich 

kontaktów przez pracowników Urzędu wydaje się w obliczu powyższych wniosków wysoce 

wskazane.  

•Wiedza o przedmiocie aktualnych badań, projektach i publikacjach, kierunkach 
dyskursu, dobrych praktykach w innych miastach;  

•Dzięki temu można poznać cele i zainteresowania naukowców, a przez to łatwiej 
znaleźć elementy wspólne z własnymi celami i zainteresowaniami; 

•Ważny jest też element inspiracji do działań, które do tej pory nie były w Urzędzie 
stosowane, a mogłyby usprawnić pracę Urzędu i przyczynić się do polepszenia jakości 
życia mieszkańców.  

Rozeznanie w naukowym ujęciu tematyki zgodnej z zadaniami 

•W nieformalny sposób mogą podpowiedzieć w zakresie możliwości współpracy, 
zaproponować współpracę i ewentualnie skierować do odpowiedniej osoby; 

•Dzięki takim kontaktom można również poznać styl pracy naukowców i lepiej 
przygotować się do ewentualnej współpracy.  

Znajomość osób ze środowiska sektora nauki 

•Poprzez rozeznanie w ograniczeniach formalno-prawnych po obu stronach współpracy; 

•Poprzez dobór zaufanych lub godnych zaufania osób do wstępnych rozmów.  

Minimalizacja ryzyka współpracy 

•Otwartość, brak uprzedzeń i stereotypów. 

Ogólne nastawienie do przedstawicieli sektora nauki 

•Zyskanie podstawy lub impulsu do nawiązania współpracy.  

Zalecenie z góry lub w dokumentach 

•Najlepiej z tym partnerem, z którym planuje się dane przedsięwzięcie. 

Dotychczasowe dobre doświadczenia ze współpracy 
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3.1.2. Powiązanie pracowników Urzędu z sektorem nauki  

Na łatwość nawiązywania współpracy z sektorem nauki ma wpływ m.in. to, czy pracownicy 

danego wydziału znają to środowisko lub sami do niego należą.  

 

Wśród respondentów  badania ilościowego średnio 1 osoba w wydziałach urzędów dzielnic, 

a 2 osoby w wydziałach biur kontaktowały się z sektorem nauki. W najbardziej intensywnie 

współpracujących wydziałach pracuje aż 8-10 osób kontaktujących się.  

Analiza wyników ankiety pozwoliła również dociec, jaki odsetek badanych wydziałów 

zatrudnia aktualnie osoby powiązane z sektorem nauki.  

  

Z wykresu wynika, że zdarzają się zarówno sytuacje, w których osoba pracuje jednocześnie 

na uczelni i w urzędzie, jak i takie, w których posiada tytuł naukowy, ale już nie pracuje 

w środowisku akademickim. Widać też znaczącą różnicę między dzielnicami a biurami. 

W porównaniu z dzielnicami o 13 pkt. proc. więcej wydziałów biur zatrudnia pracowników 

2 

1 

0

1

2

3

biura dzielnice

Średnia liczba osób kontaktujących się  
w wydziale z sektorem nauki 

15% 

22% 

27% 

29% 

14% 

14% 

11% 

16% 

 Są pracownikami naukowymi

Są w inny sposób powiązane z
sektorem nauki

 Są doktorantami z otwartym
przewodem doktorskim

Mają tytuł naukowy (dr, dr hab., prof.)
i nie są pracownikami naukowymi

Odsetek wydziałów zatrudniających osoby,które: 

Sektor naukowy  wśród kadry Urzędu 

dzielnice biura

n1 = 37       n2 = 42 

Wyniki nie sumują się do 

100%, możliwość 

wielokrotnego wyboru 

To jest bardzo 

prosty sposób. 

Jeśli się pracuje 

zespołowo nad 

danym 

projektem, (…) 

wtedy członkowie 

zespołu myślą 

kto się 

specjalizuje 

z naukowców 

w tejże 

dziedzinie.  

I dotarcie 

do danej osoby 

jest bardzo 

proste w dobie 

Internetu (7D) 

 

Najwięcej to 

na targach i na 

konferencjach 

nam powstaje 

pomysłów. 

Przechodzimy 

patrzymy:  

<Oni coś fajnego 

robią, a dlaczego 

u nas się to nie 

dzieje?>  

<No to zróbmy!> 

(8B) 

n1 = 42 

n2 = 37 
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z tytułem naukowym, a o 18 pkt. proc. więcej wydziałów biur posiada pracowników 

będących doktorantami. 

Kluczem do lepszego przepływu wiedzy między sektorem nauki i Urzędem wydaje się być 

zgodność zainteresowań naukowych i obowiązków zawodowych osób ze świata nauki 

pracujących w Urzędzie. Badanie pokazuje, że w biurach sytuacja zgodności tematycznej 

jest dominująca, natomiast w dzielnicach nie ma wyraźnej tendencji w tym zakresie. W tym 

kontekście wątpliwe wydaje się wykorzystywanie wiedzy naukowej do realizacji zadań 

na rzecz Urzędu.  

 

3.1.3. Wybór zakresu tematycznego współpracy 

W ankiecie respondenci zostali poproszeni o opisanie zakresu tematycznego nawiązywanej 

współpracy. Wyniki ilustruje poniższe zestawienie: 

 

1 

1 

8 

1 

2 

1 

biura

dzielnice

Tematyczna zbieżność zainteresowań 
naukowych z obowiązkami zawodowymi 

NIE TAK TRUDNO POWIEDZIEĆ

5% 

16% 

18% 

61% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Zgodna z preferencjami uczelni

Prace administracyjne

Tożsama z zakresem obowiązków
wydziału, określona ogólnie

Uszczegółowiająca zakres
współpracy w ramach zadań

wydziału

Tematyka współpracy 

n1 = 3 

n2 = 13 

n1 = 52 
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Pytani o tematykę współpracy respondenci najczęściej wskazywali szczegółowy zakres 

tematyczny, który wpisuje się w zakres zadań wydziału. 18% respondentów określiło 

tematykę współpracy bardzo ogólnie, dokładnie tak, jak opisany jest zakres obowiązków 

wydziału. O dwa punkty procentowe mniej respondentów wskazało wyłącznie 

administracyjny zakres współpracy w ramach praktyk studenckich: zapoznanie się 

z procedurami, archiwizacja dokumentów, zarządzanie w administracji publicznej, finanse 

publiczne. W nielicznych przypadkach to uczelnia proponowała tematykę współpracy. 

Dotyczyło to np. wizyt studyjnych. Szczegółową tematykę przedstawiono poniżej.   

•Profilaktyka uzależnień i przemocy, pomoc społeczna (2) 

•Ekonomia społeczna, współpraca międzysektorowa w zakresie usług 
publicznych i partycypacji społecznej 

•Współczesne rodzicielstwo – badania 

•Dialog społeczny 

•Opracowanie dokumentów (Społeczna Strategia Warszawy, Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program Rozwoju Dzielnicy 
Rembertów m.st. Warszawy do 2020 r.) 

Sprawy 
społeczne  (7) 

•Ocena stanu zdrowia mieszkańców m.st. Warszawy, ogółem i w dzielnicach, 
dokonywana systemowo, co kilka lat 

•Konsultacje dot. wyjaśnienia przyczyn konkretnych zjawisk epidemiologicznych 
i czynników mających wpływ na określony współczynnik. 

•Ocena uciążliwości hałasowych 

•Rozwój sportu w Warszawie i w jednej z dzielnic miasta 

•Profilaktyka antynowotworowa 

Zdrowie (5) 

•Zagrożenia cyberprzestrzeni 

•Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym. 

•Organizacja wykładów dla słuchaczy uniwersytetu III wieku 

•Tworzenie filmów edukacyjnych w ramach kampanii społ. 

Edukacja (4) 

•Ekspertyzy dotyczące drzew 

•Edukacja ekologiczna 

•Środowisko przyrodnicze dzielnicy 

•Efektywność energetycznej, podnoszenie społecznej świadomości w zakresie 
racjonalnego wykorzystania energii 

Kwestie 
środowiskowe 

(4) 

•Marka i tożsamość miasta, pozycja Warszawy w rankingach 

•Badanie sektora kreatywnego w Warszawie 

•Wyzwania dla instytucji i podmiotów tworzących ekosystem innowacji, 
uzupełnianie pozostających luk infrastrukturalnych i tych dotyczących 
rozwijania wysokiej jakości kapitału społecznego. Zaangażowanie w budowę 
efektywnego modelu współpracy w ramach potrójnej helisy 

Nowoczesny 
rozwój 

gospodarczy 
(3) 

•Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w miastach 

•Prace związane z konkursem dla studentów wydziałów architektury 
dot. wybranego fragmentu zagospodarowania przestrzeni publicznej 

•Estetyka przestrzeni publicznej 

Przestrzeń 
miejska (3) 

•Rozwój sieci tramwajowej, lokalizacja zajezdni 

•Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Transport 
publiczny (2) 
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3.1.4. Inicjatywa 

W tym kontekście warto poruszyć kwestię inicjatywy i decyzyjności. Według respondentów 

w dzielnicach inicjatywa wypływa od przełożonych albo – najczęściej – od pracowników, 

którzy weryfikują pomysł u naczelnika i następnie rekomendują burmistrzowi do decyzji. 

W dzielnicach nie zauważono jednak oddolnej inicjatywy w zakresie nawiązywania 

współpracy, poza wybitnym przypadkiem jednego z wydziałów w dzielnicy Rembertów. 

Pozostali czekają na inicjatywę sektora nauki. Jeśli chodzi o biura, to w porównaniu 

z dzielnicami, o wiele częściej wychodzą z inicjatywą współpracy z uczelniami. Jednak 

najwięcej odpowiedzi dotyczy sytuacji, w której inicjatywa jest obopólna lub istnieją już 

wypracowane wieloletnie praktyki kontaktowania się. 

3.1.5. Decyzyjność 

Wśród respondentów wywiadów w dzielnicach była zgodność co do tego, że decyzję 

w sprawie nawiązania współpracy podejmuje burmistrz i zarząd. W biurach sprawa 

decyzyjności i inicjatywy jest bardziej złożona. Z wypowiedzi respondentów wynika, 

że decydującą rolę odgrywa dyrektor biura. Część osób podkreśliła, ze to prezydent 

podejmuje decyzje o współpracy, ale część zauważała że dyrektor ma specjalne 

pełnomocnictwo dzięki któremu również może zatwierdzić nawiązanie współpracy. Być 

może nie zawsze dyrektorzy dostrzegają potrzebę, nie mają wystarczającego 

doświadczenia lub nie mają wglądu w specyfikę projektów, by samemu zdecydować 

o nawiązaniu współpracy w konkretnym kształcie i wolą pozostawić decyzję prezydentowi 

lub przeciwnie – jedynie zatwierdzić decyzję naczelnika.  

Dwa wydziały zaznaczyły, że planują współpracę z sektorem nauki, ale jeszcze nie wiedzą, 

z jakich uczelni będą wywodzić się partnerzy, ponieważ decyzję podejmuje Biuro Kadr 

i Szkoleń. Z informacji tego ostatniego wynika, że studenci zgłaszają się z prośbą 

o przyjęcia na praktyki do Urzędu jako całości, a następnie propozycja przyjęcia praktykanta 

jest wysyłana do wszystkich biur. W związku z tym kwestia decyzyjności Biura Kadr 

i Szkoleń została mylnie zinterpretowana, ponieważ wydaje się ono pełnić funkcję niemal 

wyłącznie pośrednika.  

3.1.6. Dobór partnerów 

Część respondentów w biurach nie wie, jak zacząć dobieranie partnera do ewentualnej 

współpracy, nie znajduje czasu na wymyślenie tematów do współpracy mimo potrzeb, i nie 

wie od czego zacząć inicjatywę. Niektórzy jednak wskazali na swoje metody docierania 

do partnerów sektora naukowego.  

W przypadku nawiązywania kontaktu z naukowcami, najbardziej skuteczna metoda 

to kontakt osobisty. Według większości respondentów, którzy z powodzeniem prowadzą 

rozbudowaną współpracę, skuteczny sposób na znajdowanie naukowców o podobnych 

zainteresowaniach i celach ilustrują trzy wnioski: 
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• Nie sprawdza się proponowanie współpracy wyłącznie w formie mailowej bądź 

pisemnej – koniecznie trzeba dzwonić, a najlepiej udać się i porozmawiać osobiście; 

• Najlepszą okazją do znalezienia osób o podobnych zainteresowaniach są 

seminaria, targi i konferencje – spotkania na neutralnym gruncie, sprzyjające 

kreatywności. Niektórzy respondenci podkreślali wręcz, że organizowanie spotkań 

w siedzibie Urzędu lub uczelni może wpływać na poczucie nierówności i dominacji jednej 

ze stron oraz myślenie w kategoriach ograniczeń instytucjonalnych już w zarodku inicjatywy 

lub pomysłu; 

• Spotkania czasami umawiane są indywidualnie, a czasem odbywają się w większej 

grupie, np. podczas posiedzeń Warszawskiej Rady ds. Polityki Innowacji, organu 

doradczego przy Prezydencie m.st. Warszawy;
13

 Część wydziałów ma wypracowane stałe 

relacje do tego stopnia, że spotykają się co 2 miesiące i na bieżąco dyskutują 

o możliwościach współpracy.  

 

W przypadku praktyk studenckich metody docierania do studentów są następujące: 

• W opinii jednego biura wystarczające jest ogłaszanie możliwości o odbyciu praktyk 

na stronie Biuletynu informacji Publicznej i podpisanie ogólnego porozumienia. W skali 

całego miasta zainteresowanie praktykami jest duże, uczelnie i studenci sami się zgłaszają, 

więc zdaniem respondentów nie ma potrzeby udoskonalania systemu pod tym względem. 

Inicjatywa konkretnej współpracy leży jednak w tym przypadku po stronie sektora nauki; 

• Niektóre wydziały same wychodzą z inicjatywą i dobierają studentów, którzy mają 

pomóc przy realizacji konkretnego zadania, biorąc pod uwagę zarówno ich kompetencje, 

jak i rodzaj uczelni, na której studiują. W tym celu wywieszają ogłoszenia bezpośrednio 

w wybranych wydziałach uczelni oraz zamieszczają ogłoszenia na stronach internetowych 

biur. Nawiązują też współpracę z prowadzącymi zajęcia, by studenci wykonali dane zadanie 

w ramach programu studiów. Z formalnej strony praktyki odbywają się na takiej samej 

zasadzie jak zazwyczaj – w oparciu o porozumienie zawarte przez Biuro Kadr i Szkoleń 

z daną uczelnią. Różnią się jedynie działania nieformalne: faza przedwstępna czyli dobór, 

rekrutacja studentów oraz zakres merytoryczny praktyk.  

 

Już ze wstępnych konsultacji z przedstawicielami Urzędu wynikło, że niektóre biura 

prowadzą opisane w ostatnim punkcie praktyki. W związku z tym, że jest to w skali Urzędu 

swoista innowacja, w wywiadach zadawano respondentom pytanie, czy byliby 

                                                      
 

 

13
 Rada ds. Polityki Innowacji została powołana w 2010 r. i skupia przedstawicieli: warszawskich uczelni, instytucji 

naukowo-badawczych, samorządu warszawskiego i samorządu wojewódzkiego. Sekretarzem Rady jest Wydział 
Rozwoju Gospodarczego Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Z wypowiedzi przedstawicielki 
wydziału wynika, że Rada funkcjonuje dobrze – spotkania odbywają się co ok. 2 miesiące, choć jej potencjał jest 
nie do końca wykorzystany.  
Źródło: www.um.warszawa.pl/aktualnosci/juz-dziala-rada-ds-polityki-innowacji  
Skład Rady:  
www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/sklad_rady_ds.polityki_innowacji.pdf  
Podsumowanie 4 lat działalności Rady: 
www.um.warszawa.pl/aktualnosci/cztery-lata-funkcjonowania-rady-ds-polityki-innowacji  

Nawet gdyby był 

taki pomysł, nie 

wiem jak coś 

takiego zrobić. 

(3B 

 

To ja praktykuję 

od lat, znajduję w 

Internecie osobę, 

biorę gadżet 

miejski i idę, 

zawsze wszędzie 

idę. Co tylko chcę 

załatwić, idę i 

rozmawiam z 

kimś najpierw,  

a później dopiero 

podpisujemy 

porozumienie 

(9B) 

 

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/juz-dziala-rada-ds-polityki-innowacji
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/sklad_rady_ds.polityki_innowacji.pdf
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/cztery-lata-funkcjonowania-rady-ds-polityki-innowacji
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zainteresowani zorganizowaniem podobnego procesu rekrutacji na praktyki w swoich 

wydziałach. Wyniki zostaną opisane poniżej.   

3.1.7. Programy praktyk 

Większość, (9 na 16) respondentów wywiadów zaznaczała, że zazwyczaj praktykanci 

trafiają do ich wydziału z przypadku, a ich zainteresowania i kompetencje nie są 

dostosowane do tematyki i potrzeb wydziału. Respondenci podkreślali też, że wpływa 

to na brak motywacji do zaangażowania w realizację praktyki obu stron – studenci nie 

wychodzą z inicjatywą, by czegoś dowiedzieć się, doczytać, a urzędnicy widząc to nie chcą 

poświęcać czasu na ich dokładne i merytoryczne przeszkolenie. Problemem był też zbyt 

krótki czas, jaki studenci spędzają na praktykach (czasem nie dłużej niż 2 tygodnie), przy 

czym te 2 tygodnie to zdaniem respondentów minimalny czas potrzebny na wdrożenie 

danej osoby do pracy przy konkretnym zadaniu merytorycznym. W efekcie studenci 

wykonują często w ramach praktyk prace mechaniczne i administracyjne, co zdaniem 

respondentów nie przynosi korzyści żadnej ze stron. Dwa wydziały nie były w ogóle 

zainteresowane przyjmowaniem studentów na praktyki z uwagi na typ i zakres prac 

(np. bardzo specjalistyczne analizy finansowe).  

Taka ocena praktyk nie dotyczy jednak całego Urzędu. Przedstawiciele 5 wydziałów byli 

zadowoleni z zaangażowania praktykantów. Czworo z pięciorga zadowolonych samo 

wychodziło z inicjatywą zaangażowania studentów za pomocą wyżej opisanych sposobów. 

Co warto podkreślić, wśród niezadowolonych nie było ani jednego takiego przypadku. 

Można więc wysnuć wniosek, że czynnikiem sukcesu współpracy w ramach praktyk 

jest odpowiednie i samodzielne dobranie studentów do konkretnych zadań, dogodną 

dla siebie metodą. Podawano różne przykłady metod (opisane w poprzednim 

podrozdziale), więc nie ma jednej którą można uznać za najlepszą praktykę która miałaby 

potencjał do zastosowania w całym Urzędzie. Jedne wydziały wychodziły z inicjatywą 

realizacji praktyk w jednorazowym projekcie, inne wolały współpracować ze studentami 

przez cały semestr, inne wypracowywały osobny program praktyk.  

Pytani o potrzebę wdrożenia indywidualnego programu praktyk w takim kształcie, jaki był 

zaproponowany podczas wywiadu w swoim w wydziale, biurze lub dzielnicy, respondenci 

najczęściej nie wyrażali zainteresowania (pytanie: Czy byłby Pan/Pani zainteresowany/a 

opracowaniem indywidualnego programu praktyk we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń, 

który polegałby na zorganizowaniu rekrutacji wśród studentów do pomocy przy konkretnym 

zadaniu prowadzonym przez wydział?). Jedynym biurem zainteresowanym takim właśnie 

programem było Biuro Geodezji i Kartografii. Pozostali odpowiadali, że raczej nie byłoby 

takiej potrzeby ponieważ: 

• Już przeprowadzają rekrutację, tylko w inny sposób i we własnym zakresie 

(4 wydziały); 

Jesteśmy 

zadowoleni z tej 

współpracy gdzie 

sami dawaliśmy 

ogłoszenie: oni 

się dużo nauczyli 

a my mieliśmy 

z nich pożytek. 

Wtedy 

przychodzą inne 

osoby - nie takie 

które muszą 

wyrobić godziny, 

tylko które chcą 

wpisać sobie 

do CV, mieć to 

doświadczenie, 

zachowują się 

jakby przychodzili 

do pracy. 

(1B) 

 

Raz miałam 

praktykantkę 

no i ją oddałam, 

kompletnie nie 

wiedziała po co 

ona tutaj jest. 

Więc ja już 

w ogóle nie biorę 

praktykantów. 

(5Bg) 
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• Zadania w Urzędzie się zmieniają i praktykant jest potrzebny do zadań bieżących, 

a program zobowiązuje do przeszkolenia studenta z konkretnych zakresów, 

na co akurat może nie być czasu. (2 wydziały); 

• Nie, bo nie ma warunków by zorganizować miejsce do pracy dla takiego studenta 

i potrzebnych kwalifikacji do tego, by go umiejętnie wdrożyć bez nadmiernej straty 

czasu (2 wydziały); 

• Nie, bo w ogóle nie ma zainteresowania na przyjmowanie studentów na praktyki 

(2 wydziały); 

• Nie, bo to nie rozwiązuje największego zdaniem respondenta problemu z praktykami, 

czyli kwestii wzięcia odpowiedzialności merytorycznej za opracowania 

przygotowywane przez studentów (2 wydziały). 

Podsumowując, na podstawie powyższego opisu można wysnuć wniosek, że istnieją trzy 

grupy pracowników Urzędu, którym potrzebne wydają się być różne działania. W związku 

z tym wprowadzanie jednego, zunifikowanego systemu w zakresie organizacji praktyk 

wydaje się bezzasadne. 

 

•Dla pierwszej grupy przydatne byłyby szkolenia poszerzające wiedzę 
pracowników na temat różnorodności form współpracy i potencjalnych 
korzyści z niej płynących nawet w najmniej oczywistych przypadkach. 

1. Niedostrzegający potrzeby zorganizowania 
praktyk w swoim wydziale 

•Przydatne dla drugiej grupy byłoby proste, przykładowe narzędzie  
do zorganizowania rekrutacji na praktyki w wydziale tak,  
aby proceduralne kwestie były zunifikowane, ale treść ewentualnych 
ogłoszeń i porozumień mogły być dostosowywane każdorazowo 
i indywidualnie.  

•Mogłyby też temu procesowi towarzyszyć szkolenia, jak sprawnie 
przeprowadzić przeszkolenie praktykanta, ewaluację jego pracy.  

•Zdecydowanie potrzebne dla tej grupy byłoby również dostarczenie 
impulsu, czy też motywacji do refleksji nad tym, kiedy i przy jakim 
zadaniu pomoc praktykantów byłaby potrzebna. 

2. Dostrzegający potrzebę organizacji praktyk,  
ale rozczarowani dotychczasowymi 
doświadczeniami w tym zakresie 

•Trzeciej grupie być może przydatne byłoby częstsza wymiana 
doświadczeń, aby jeszcze bardziej mogły udoskonalać podejmowane 
przez siebie działania w tym zakresie.  

3. Dostrzegający potrzebę organizacji praktyk  
i działający we własnym zakresie i na różne 
sposoby, aby doprowadzić praktyki do sytuacji 
osiągnięcia korzyści przez obie strony 

Jeżeli przyjdą osoby, 

które mają 

przygotowanie 

merytoryczne 

to praktyki miałyby 

sens. W tej chwili 

mamy sprecyzowane 

potrzeby i brakuje 

nam osób do 

konkretnej pracy, 

ale potrzebujemy 

osobę, która chociaż 

trochę będzie miała 

wyobraźni i wiedziała 

o co chodzi. 

Może gdybyśmy 

sprecyzowali 

potrzeby, do jakich 

stanowisk potrzebni 

by nam byli ludzie, 

jaki zakres czynności 

przewiduje 

stanowisko, to może 

rekrutacja 

rozwiązałaby 

problem (5Bg) 

 Najlepiej 

by Kadry 

podpisały umowy 

z Biurami Karier 

na uczelniach 

i wtedy to 

uczelnie delegują 

opiekuna praktyk, 

a następnie 

ci wybierają 

najlepszych 

studentów 

do konkretnych 

zadań i biorą 

odpowiedzialność 

za jakość 

ich pracy. 

(8B) 
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3.1.8. Wykaz partnerów naukowych Urzędu 

Wśród respondentów ankiet oraz wywiadów współpraca najczęściej podejmowana była 

z następującymi podmiotami naukowymi: 

1. Uniwersytet Warszawski 

2. Szkoła Główna Handlowa 

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

4. Politechnika Warszawska 

5. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

6. Akademia Obrony Narodowej 

7. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

8. Uczelnia Łazarskiego 

9. Wojskowa Akademia Techniczna 

10. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych 

11. Akademia Leona Koźmińskiego 

12. Polska Akademia Nauk 

13. Warszawski Uniwersytet Medyczny 

14. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Ponadto pojedyncze wydziały biur i dzielnic współpracują z następującymi warszawskimi 

podmiotami naukowymi (kolejność alfabetyczna): 

• Dzielnice:  

15. Akademia Wychowania Fizycznego 

16. Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych 

17. Polskie Towarzystwo Socjologiczne 

18. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 

19. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 

• Biura: 

20. Akademia Sztuk Pięknych 

22. Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CEZAMAT 

23. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

24. Instytut Matki i Dziecka 

25. Jednostki transferu i technologii WUM, UW 

26. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej 

27. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej 

28. Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

29. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony 

Podmioty naukowe spoza Warszawy, z którymi współpracują pojedyncze wydziały biur 

to (kolejność alfabetyczna): 

30. Politechnika Gdańska 

31. Politechnika Wrocławska 

32. Uniwersytet Gdański 

33. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
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Dzielnice nie współpracują z podmiotami naukowymi spoza Warszawy. Ani dzielnice, 

ani biura nie wskazały współpracy z podmiotami zagranicznymi. W porównaniu do stanu 

z 2011 r. liczba wskazanych podmiotów sektora nauki nieznacznie spadła (w 2011 r. 

32 podmioty warszawskie, 6 krajowych i 6 zagranicznych, podczas gdy obecnie 

32 podmiotów warszawskich, 4 krajowe i 0 zagranicznych).  

Warto zauważyć, że sporo wskazań w ankietach dotyczyło podmiotów, które nie są 

instytucjami naukowo-badawczymi, a np. placówką samorządową (np. Warszawskie 

Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) bądź podmiotem oświatowym (np. 

Technikum Elektryczne). Podobnie podczas wywiadów zdarzało się podawanie przykładów 

udanej bądź nieudanej współpracy z tego typu podmiotami. Wyniki ankiet i wywiadów, w 

których podmioty współpracujące nie kwalifikowały się do sektora nauki, nie zostały 

włączone do analiz ilościowych. 

Liczbę wydziałów biur i dzielnic, które współpracują z najczęściej wymienianymi partnerami 

naukowymi (min. 2 wydziały), ilustruje poniższy wykres. Do odpowiedzi „inne” zaliczone 

zostały instytucje nauki wymienione przez pojedynczych respondentów. Wśród odpowiedzi 

„różne” znalazły się odpowiedzi „nie wiem”, „z różnymi”, „z uczelniami prywatnymi”, 

„z uczelniami warszawskimi”. W tym odpowiedź „nie wiem” wystąpiła 3 razy takim 

kontekście, że przedstawiciel wydziału planuje współpracę, ale nie wie jeszcze, z jakimi 

uczelniami.  
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Z wykresu wynika zdecydowana dominacja Uniwersytetu Warszawskiego zarówno 

we współpracy z biurami, jak i dzielnicami. Współpracuje z nim dwa razy więcej wydziałów 

niż z jakąkolwiek inną uczelnią. Wśród uczelni, które mają za partnerów wyłącznie biura, 

znalazły się KSAP, WAT, PJWSTK i WUM. Jedyną uczelnią, która współpracuje wyłącznie 

z dzielnicami jest APS (w tym współpraca z Urzędem Dzielnicy Ochota). Jest to jeden 

przypadków współpracy lokalnej – urzędu dzielnicy z uczelnią, która znajduje się na jej 

terenie  (inne przypadki to: Żoliborz – AWF, Mokotów – SGH, Rembertów – AON, Ursynów - 

SGGW). Ta tendencja widoczna jest na  mapie współpracy.  

3.1.9. Mapy naukowych partnerów Urzędu 

Poniżej znajdują się mapy współpracy wydziałów dzielnic i biur z poszczególnymi 

uczelniami. Biura i wydziały są oznaczone według kodów i numerów z wykazu uczestników 

badania umieszczonego w rozdziale drugim. Mapy zawierają informacje na temat 

współpracy realizowanej w latach 2011-2014 oraz współpracy planowanej. Intensywność 

była mierzona liczbą podmiotów, z którymi nawiązywana jest współpraca (studenci, 

eksperci, instytucje) 

Mapy mogą posłużyć do intensyfikacji wymiany doświadczeń między biurami i dzielnicami. 

Dzięki nim możliwe będzie szybkie zorientowanie się, który wydział już współpracował 

z uczelnią z którą planuje się kooperować, a następnie zasięgnięcie opinii jej 

współpracownika.  

Z mapy wynika, że wydziały biur współpracują z 20 podmiotami naukowymi więcej 

w porównaniu do wydziałów dzielnic. Biorąc pod uwagę wszystkich respondentów 

wywiadów, na jeden wydział biurowy przypada średnio 1,6 partnera naukowego, 

a na dzielnicowy 1,3 partnera naukowego.  

W obu przypadkach podmioty, z którymi planowana jest współpraca, stanowią niecałą 

połowę współpracy nawiązywanej w latach 2011-2014. Biorąc pod uwagę wszystkich 

respondentów wywiadów, na jeden wydział biurowy przypada średnio 0,7 partnera 

naukowego, a na dzielnicowy 0,6 partnera naukowego. Różnica między liczbą obecnych 

partnerów (więcej) a liczbą partnerów planowanych (mniej) nie oznacza, że w najbliższym 

okresie współpraca Urzędu z sektorem nauki będzie mniej intensywna. Może to świadczyć 

o tym, że respondenci nie zaplanowali jeszcze współpracy na następne lata bądź też 

wiedzieli, że współpraca będzie, ale nie wiadomo kto się zgłosi lub kogo do współpracy 

zaleci przełożony. Tę ostatnią interpretację potwierdza m.in. o wiele mniejsza zmiana 

pomiędzy stanem obecnym a planowanym wśród odpowiedzi „różne” (6 obecnie 

i 5 planowanych w dzielnicach, 7 obecnie i 6 planowanych w biurach).  
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Na podstawie mapy można też stwierdzić, że liderami (min. 4 partnerów) pod względem 

liczby partnerów naukowych  w okresie 2011-2014 byli: 

• Wśród wydziałów biur:  

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Gospodarczego 

1. Wydział Koordynacji Polityki Społecznej Centrum Komunikacji Społecznej,  

2. Delegatura Wawer, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

3. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

4. Wydział Opieki nad Zabytkami, Biuro Konserwatora Zabytków 

• Wśród wydziałów dzielnic:  

5. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Dzielnicy Rembertów 

6. Wydział Organizacyjny, Urząd Dzielnicy Ursynów 

7. Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Dzielnicy Bielany 

Być może przedstawiciele powyższych wydziałów mogliby podzielić się swoimi dobrymi 

praktykami w zakresie rozbudowanej współpracy z sektorem nauki.  

Najbardziej sprecyzowane plany odnośnie współpracy mają (min. 3 planowanych 

partnerów): 

• Wśród wydziałów biur: 

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju 

Gospodarczego 

1. Wydział Koordynacji Polityki Społecznej Centrum Komunikacji Społecznej 

• Wśród wydziałów dzielnic: 

2. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Dzielnicy Rembertów 

3. Wydział Architektury i Budownictwa, Urząd Dzielnicy Bemowo 

4. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Dzielnicy Żoliborz 

Być może właśnie przedstawiciele tych wydziałów mogliby uczestniczyć w pracach 

nad udoskonalaniem narzędzi ułatwiających współpracę z sektorem nauki tak, 

aby planowane rozwiązania uwzględniały potrzeby planujących najaktywniejszą współpracę 

już na tym etapie.  

Z porównania wydziałów najbardziej aktywnych obecnie i planujących największą aktywność 

wynika, że wśród biur prawdopodobnie nie przybędzie nowych wydziałów, które nawiążą 

intensywną współpracę – dwa rokujące największą aktywność są również obecnymi 

liderami. Wśród biur natomiast wśród przewidywanych liderów znalazły się dwa wydziały, 

które obecnie nie prowadzą współpracy z wieloma podmiotami sektora nauki. Tylko jeden 

wydział dzielnicowy planuje kontynuować rozbudowaną i wieloinstytucjonalną współpracę.  
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Dzielnica 
Wyd
ział 

U
W 

S
G
H 

S
G
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W 
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W 
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A
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N 

U
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a
z 

W
A
T 

PJ
W
ST
K 

A
L
K 

P
A
N 

W
U
M 

A
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S 

i
n
n
e 

r
ó
ż
n
e 

suma 
U 

suma 
p 

Bemowo 

1.                                 1   

2. p   p p                         2 3 

3.                                 1   

Białołęka 

4.                                 2   

5.                                 1   

6.                                     

Bielany 7.                                 4   

Mokotów 
8.   p           p                 2 2 

9.   p                             2 1 

Ochota 

10.                               p 3 1 

11.                           p     1 1 

12.                               p 3 1 

13.                                     

Praga 
Północ 14.                                 1   

Praga 
Południe 

15.                                     

16.                                 1   

Rembertów 
17.                                     

18.   p   p   p               p p   7 6 

Śródmieście 

19.                                 1   

20.                               p 3 1 

21.                                 1   

22.                                     

Targówek 23.                                 1   

Ursus 24. p                               1   

Ursynów 
25.                                 1   

26.                               p 3 1 

27.                               p   1 

Wawer 28.                                     

Wilanów 29.                                 1   

Włochy 30.                                     

Wola 

31.                                     

32.                                 2   

33.                                     

34.                                     

Żoliborz 

35.                                 1   

36. p           p             p       3 

37.                                 1   

Suma U   9 5 6 3   2 2 3           2 5 6 47 
 Suma p   3 3 1 2   1   1           3 1 5 

 
21 

  
Tabela 1: Mapa partnerów naukowych dzielnic 

Legenda: 
 

U liczba partnerów  

p 
współpraca  
planowana 

 
Liczba rodzajów 
partnerów  
współpracy  
(0-3 spośród :  

• studenci,  

• eksperci,  

• instytucje) 

  3 

  2 

  1 

  0 
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Kod 
biura 

Wyd
ział 

U
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S
G
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S
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P
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S
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O
N 

U
K
S
W 

Ł
a
z 

W
A
T 

PJ
W
ST
K 

A
L
K 

P
A
N 

W
U
M 

A
P
S 

In-
ne 

r
ó
ż
n
e 

suma 
U 

suma 
p 

AW 1.                                     

AO 2.                                     

AM 3.                             p   1   

ZK 

4.                               p 4 1 

5.                 p           p   3 2 

6.                               p 3 1 

7.                                     

BD 
8.                                     

9.       p                         2 1 

FE 
10.                                 1   

11. p p p p     p   p p p   p   p   14 13 

BG 

12.                                     

13.                               p 2   

14.                               p 1   

15.                                 1   

16.                                 1   

17.                                     

18.                                     

BI 19.                                     

IN 20.                             p   2 1 

KS 21.         p                     p 2 2 

KW 22.                                     

KU 23.                                 3   

NW 24.                                 2   

OŚ 
25.                                     

26.                                 2   

PB 
27.                                 2   

28.                                     

PL 29.                                     

PZ 30.                                 1   

SR 31.                                     

KZ 32. p     p                         4 2 

ZP 33.                                 1   

CKS 

34. p                           p     2 

35.                                     

36.                                 2   

37. p                               2 1 

38.                                     

39.                               p 1   

40. p p p                   p       8 4 

GP 
41.                                 2   

42.                                     

suma U 10 4 3 4 5 3 2 1 3 3 2 2 2 
 

10 7 67   

Suma p 5 2 2 3 1   1   2 1 1 1 2   5 6   30 

Tabela 2: Mapa partnerów naukowych biur 
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3.2. Realizacja współpracy 

Etap realizacji współpracy zaczyna się w momencie, gdy podjęto decyzję o jej nawiązaniu. 

Wówczas trzeba zastanowić się nad szeregiem kwestii, które mogą znacząco zaważyć 

o kształcie współpracy, jej powodzeniu, długotrwałości i efektywności. Kwestie rozważane 

na etapie realizacji współpracy to: podmioty, z którymi faktycznie odbywa się współpraca, 

forma współpracy, formalizacja, czas trwania oraz zakładana odpowiedzialność: wkład 

i korzyści ze współpracy. Te ostatnie przesądzają o rolach urzędu i sektora nauki 

we współpracy, co również zostanie poruszone w niniejszym podrozdziale.  

3.2.1. Partnerzy współpracy 

Badanie pokazało, że Urząd współpracuje ze wszystkimi podmiotami sektora nauki, które 

zaproponowano w badaniu.  

 

Najczęściej wskazywanym rodzajem podmiotu, z którym współpracuje Urząd, stanowią 

studenci. Dzielnice współpracują z nimi o 6 punktów procentowych częściej niż biura. 

Zaobserwowano, że biura o 10 punktów procentowych częściej niż dzielnice wskazują 

na instytucje naukowe jako na partnerów współpracy. Największa różnica wystąpiła w 

przypadku pracowników naukowych i doktorantów, z którymi współpracuje o 17 pkt. proc. 

mniej wydziałów dzielnic niż wydziałów biur.  

Wśród innych podmiotów sektora nauki wymienionych przez respondentów pojawiły się: 

• koła naukowe, 

• samorząd studencki. 

 

16% 

40% 

48% 

56% 

15% 

23% 

38% 

62% 

 Inny podmiot

Osoba fizyczna, np. pracownicy naukowi/
doktoranci

Osoba prawna, np. uczelnie/ instytuty
badawczo-rozwojowe lub ich jednostki

 Osoba fizyczna, np. studenci

Podmioty sektora nauki, z którymi Wydziały 
podejmowały współpracę 

dzielnice biura

n1 = 25 

n2 = 27 

Wyniki nie sumują się 

do 100%, możliwość 

wielokrotnego 

wyboru 
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3.2.2. Wyniki badania odnośnie pojęcia współpracy 

Ankieta on-line zawierała kafeterię 16 różnych form współpracy, przygotowaną na podstawie 

opisanego we wstępie wykazu. Badanie pokazało, że Urząd prowadzi współpracę 

we wszystkich zaproponowanych formach, przy czym żaden z dzielnicowych wydziałów nie 

organizował konkursów na prace dyplomowe oraz programów stypendialnych. 

Tę odpowiedź zaznaczył tylko respondent z Biura Kultury. Stało się tak z uwagi na fakt, 

iż tylko to biuro dysponuje prawną możliwością organizacji tego typu przedsięwzięć dzięki 

powołaniu w 2005 r. Centrum Myśli Jana Pawła II
14

. Pozostałe jednostki Urzędu nie mają 

podstaw prawnych do organizacji konkursów i programów stypendialnych.  

Z możliwości dopisania innych form współpracy skorzystały głównie wydziały dzielnicowe, 

poszerzając ich listę o: 

• nieformalne udzielanie informacji studentom przez Urząd na potrzeby ich prac 

dyplomowych, 

• wizyty studyjne studentów (KSAP) pod opieką merytoryczną pracowników Urzędu, 

• konkursy dla studentów inne niż na prace dyplomowe, 

• studia licencjackie dla urzędników, 

• regularne wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. 

Wyniki badania w tym zakresie przedstawione są na poniższych wykresach. Na ich 

podstawie wiadomo, że najbardziej rozpowszechnioną w Urzędzie formą współpracy z 

sektorem nauki są praktyki studenckie, najczęściej na podstawie porozumień nawiązanych 

przez Biuro Kadr i Szkoleń UM. Dużą popularnością cieszą się też konferencje i seminaria, 

zarówno w biurach jak i dzielnicach wskazało po 24% naczelników. 

Największe zapotrzebowanie jest na szkolenia i warsztaty, konferencje i seminaria oraz 

ekspertyzy, raporty, wizualizacje. Dodatkowo w dzielnicach widać znaczące 

zapotrzebowanie na studia podyplomowe dla urzędników, konsultacje eksperckie, realizację 

zadań na potrzeby Urzędu przez studentów w ramach zajęć na uczelni/ pracy 

dyplomowej oraz praktyki studenckie we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń. Zarówno 

dzielnicach jak i biurach ta ostatnia jest najpopularniejszą formą współpracy. Mimo to wśród 

przedstawicieli biur jest na nią najmniejsze zapotrzebowanie, co może oznaczać, 

że w biurach występuje nasycenie praktykami, a w dzielnicach nie.  

Szczegółowe wyniki badania w zakresie form prowadzenia współpracy Urzędu z sektorem 

nauki są przedstawione na poniższych wykresach. Ostatni wykres ilustruje różnicę między 

zapotrzebowaniem na daną formę a aktualnym jej zastosowaniem w dzielnicach i biurach.  

                                                      
 

 

14
 Więcej informacji o tej Samorządowej Instytucji Kultury m.st. Warszawy: 

http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-praktyczne/ 



Str. 34 
 

Wyniki badania  
   

 

 

0% 

3% 

5% 

8% 

8% 

11% 

11% 

11% 

11% 

14% 

16% 

16% 

22% 

22% 

24% 

27% 

32% 

24% 

22% 

32% 

41% 

38% 

38% 

65% 

76% 

54% 

54% 

41% 

81% 

8% 

86% 

76% 

62% 

78% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

 Konkursy na prace dyplomowe, programy stypendialne

Dotacje na projekty

 Audyty, ewaluacje

Wspólne badania

Patronat merytoryczny/ honorowy/ medialny

Publikacje, recenzje

Realizacja zadania przez studentów w ramach zajęć na
uczelni/ pracy dyplomowej

Konsultacje eksperckie

Ekspertyzy, raporty, opracowania, wizualizacje

 Zespoły eksperckie/ robocze

Wspólny projekt

Studia podyplomowe dla urzędników

 Inna forma współpracy

 Szkolenia, warsztaty

 Konferencje, seminaria

Praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariat - na
podstawie osobnej umowy/ porozumienia

Praktyki studenckie, wolontariat - na podstawie
porozumienia Biura Kadr i Szkoleń z Uczelnią

Różnorodność form współpracy dzielnic  
- stan obecny i zapotrzebowanie 

Dzielnice - zapotrzebowanie Dzielnice - stan obecny

n = 37 

Wyniki nie sumują się 

do 100%, możliwość 

wielokrotnego wyboru 
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2% 

2% 

5% 

5% 

10% 

12% 

14% 

14% 

14% 

14% 

19% 

19% 

21% 

24% 

24% 

33% 

7% 

19% 

29% 

33% 

29% 

29% 

40% 

40% 

69% 

36% 

38% 

55% 

62% 

62% 

69% 

69% 

45% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 Inna forma współpracy

Dotacje na projekty

 Konkursy na prace dyplomowe, programy stypendialne

Wspólne badania

 Audyty, ewaluacje

Patronat merytoryczny/ honorowy/ medialny

Publikacje, recenzje

Wspólny projekt

 Szkolenia, warsztaty

Praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariat - na podstawie
osobnej umowy/ porozumienia

Realizacja zadania przez studentów w ramach zajęć na
uczelni/ pracy dyplomowej

 Zespoły eksperckie/ robocze

Studia podyplomowe dla urzędników

Konsultacje eksperckie

Ekspertyzy, raporty, opracowania, wizualizacje

 Konferencje, seminaria

Praktyki studenckie, wolontariat - na podstawie porozumienia
Biura Kadr i Szkoleń z Uczelnią

Różnorodność form współpracy biur  
- stan obecny i zapotrzebowanie 

Biura - zapotrzebowanie Biura - stan obecny

n = 42 

Wyniki nie sumują się 

do 100%, możliwość 

wielokrotnego wyboru 
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7% 

12% 

17% 

19% 

21% 

24% 

24% 

26% 

26% 

29% 

29% 

36% 

40% 

43% 

45% 

45% 

55% 

-14% 

46% 

19% 

30% 
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27% 
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24% 
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32% 

27% 

41% 

65% 

65% 

43% 

51% 

65% 
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 Inna forma współpracy

Praktyki studenckie, wolontariat - na podstawie
porozumienia Biura Kadr i Szkoleń z Uczelnią

Dotacje na projekty

Patronat merytoryczny/ honorowy/ medialny

Praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariat - na
podstawie osobnej umowy/ porozumienia

 Audyty, ewaluacje

Realizacja zadania przez studentów w ramach zajęć na
uczelni/ pracy dyplomowej

 Konkursy na prace dyplomowe, programy stypendialne

Wspólny projekt

Wspólne badania

Publikacje, recenzje

 Zespoły eksperckie/ robocze

Konsultacje eksperckie

Studia podyplomowe dla urzędników

Ekspertyzy, raporty, opracowania, wizualizacje

 Konferencje, seminaria

 Szkolenia, warsztaty

Różnica pomiędzy zapotrzebowaniem a aktualnym 
zastosowaniem różnych form współpracy  

- porównanie dzielnic i biur 

Dzielnice - zmiana zainteresowania Biura - zmiana zainteresowania

N1 = 37 

N2 = 42 

Wyniki nie sumują się 

do 100%, możliwość 

wielokrotnego wyboru 



Str. 37 
 

Wyniki badania  
   

 

3.2.3. Formalizacja i rodzaje współpracy formalnej 

Jeszcze przed przystąpieniem do samej realizacji współpracy trzeba ją dobrze zaplanować, 

by później owocnie funkcjonowała. Może ona przyjąć różne postacie, m.in. formalną 

i nieformalną. Doświadczenia respondentów w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.  

 

Jak wynika z wykresu, współpraca z sektorem nauki prowadzona przez Urząd jest 

w większości sformalizowana, choć w dzielnicach ta tendencja jest mniej wyraźna. Widać 

to szczególnie po wysokim odsetku odpowiedzi „Nie”, wskazującym na 27% współpracy 

nawiązywanej nieformalnie, podczas gdy w biurach ten odsetek wynosi tylko 4%.  

Pytani o nieformalny przepływ wiedzy z sektora nauki do ich pracy, respondenci wywiadów 

w większości odpowiadali bardzo lakonicznie. Wspominali samokształcenie – czytanie 

raportów i literatury fachowej bądź też mówili o współpracy nieformalnej gdy formalna 

z różnych powodów nie była możliwa. Przedstawiciele 3 wydziałów mówili, że preferują 

opieranie współpracy na relacjach międzyludzkich, twierdząc że formalizowanie współpracy 

dokłada więcej pracy, a nie zawsze przynosi wymierne korzyści z zainwestowanego czasu. 

Podkreślali przy tym, że zawsze gdy wchodzą w grę środki finansowe z Urzędu, współpraca 

musi być sformalizowana. Można domniemywać, że w zakresie współpracy merytorycznej, 

organizacyjnej i promocyjnej współpraca nie zawsze musi być sformalizowana. Co ważne, 

opinie podkreślające wagę współpracy nieformalnej należały do respondentów, którzy 

nawiązali najbardziej zróżnicowaną współpracę, a więc byli w niej najbardziej efektywni.  

Współpraca formalna może przybierać różne formy prawne. Doświadczenia biur i dzielnic 

Urzędu w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.  

68% 

46% 

24% 

19% 

4% 

27% 

12% 

4% 

biura

dzielnice

Formalizacja współpracy z sektorem nauki 

TAK Tak, w części NIE Trudno powiedzieć n1 = 25 

n2 = 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Preferujemy 

współpracę] 

nieformalną – 

te procedury nas 

zabiją, po prostu 

podpisanie 

głupiego 

porozumienia 

między nami 

a instytucją 

publiczną jaką 

jest uniwersytet. 

Oczywiście 

na początku jest 

list intencyjny 

o współpracy, 

ale potem 

poszczególne 

rzeczy to są już 

czysto ludzkie. 

Myślę że to jest 

zbudowane przez 

6 lat głęboki 

zaufanie. 

(8B) 
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Warto podkreślić dużą różnicę między odpowiedziami naczelników w dzielnicach 

a odpowiedziami naczelników w biurach. Najrzadziej w dzielnicach zdarzają się 

porozumienia długookresowe z uczelnią, zaś w przypadku wydziałów biur takie 

porozumienia wskazała blisko ¼ ankietowanych. Istotnie rzadziej zdarzają się też umowy 

cywilno-prawne z ekspertami. Częściej natomiast stosowane są w dzielnicach umowy 

wolontariackie. 

Poza zaproponowanymi respondenci wskazali następujące formy: 

• korespondencja między instytucjami, 

• porozumienie w sprawie praktyk studenckich, 

• umowa o praktykę absolwencką, 

• wskazanie tematu zajęć dla studentów, 

• spotkania, wspólne warsztaty. 

3.2.4. Czas trwania współpracy 

Formuła współpracy ma też wpływ na jej horyzont czasowy. W badaniu interesowało nas, 

czy kooperacja jest cykliczna, stała czy jednorazowa. Wyniki ukazuje poniższy wykres.  

4% 

16% 

24% 

44% 

44% 

12% 

12% 

4% 

35% 

27% 

Umowa wolontariacka

 Porozumienie/ umowa o współpracy na
potrzeby konkretnego projektu, np. umowa

konsorcjum

Porozumienie długookresowe z uczelnią/
instytutem badawczo-rozwojowym lub ich

jednostką

 Inna forma współpracy

Umowa cywilno-prawna z poszczególnymi
osobami

Rodzaje współpracy formalnej 

dzielnice biura

N1 = 25  

N2 = 27 

Wyniki nie sumują się 

do 100%, możliwość 

wielokrotnego wyboru 
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Współpraca zarówno biur, jak i dzielnic ma w znakomitej większości charakter projektowy. 

Może to wynikać ze skomplikowania długookresowych porozumień lub zbyt dużych 

obowiązków, które taka umowa by zakładała. Brak długofalowej współpracy może jednak 

budzić niepokój, że poszczególne przedsięwzięcia realizowane we współpracy nie są 

ze sobą skoordynowane a przez to obniżają efekty każdego projektu z osobna, nie wpisując 

ich w szerszy kontekst oraz logiczny cykl prowadzący do uruchomienia procesów zmian, 

nie tylko działań.  

3.2.5. Role i korzyści ze współpracy 

Ostatnim punktem do omówienia na etapie realizacji współpracy są role, które przyjmuje 

każdy z sektorów. W opinii ankietowanych 92% wydziałów biur uważa, że urząd przyjmuje 

merytoryczną rolę we współpracy z sektorem nauki. Wśród ankietowanych z dzielnic ten 

odsetek jest o ponad 25 punktów procentowych niższy, ale wciąż jest to najczęstszy 

zdaniem naczelników wkład. Co ciekawe, dzielnice przewyższyły biura pod względem 

zaangażowania promocyjnego. Może to wynikać z faktu, że dzielnice wspierają wydarzenia 

bardzo lokalne, blisko mieszkańców, wydarzenia którym patronatu udziela burmistrz 

dzielnicy. Promocja ta jest wręcz oczekiwana. Być może mieszkańcy czy też lokalne 

organizacje lub szkoły nie zgłaszają się do biur tak często jak do burmistrza. Może to też 

oznaczać mniejszą świadomość swego potencjału merytorycznego i organizacyjnego, który 

mogą zaoferować innym we współpracy. 

12% 

12% 

20% 

20% 

80% 

12% 

23% 

4% 

12% 

69% 

Długotrwały (współpraca trwająca lub
zaplanowana na dłużej niż 1 rok, a

krócej niż 3 lata)

 Krótkotrwały (współpraca trwająca
lub zaplanowana na okres do 1 roku)

Stały (współpraca trwająca 3 lata lub
dłużej)

Cykliczny (współpraca kontynuowana
corocznie, od 2 lat lub dłużej)

Jednorazowy/ projektowy (współpraca
zawierana każdorazowo przy
konkretnym przedsięwzięciu)

Charakter i długość współpracy 
z sektorem nauki 

dzielnice biura

n1 = 25 

n2 = 27 

Wyniki nie 

sumują się do 

100%, 

możliwość 

wielokrotnego 

wyboru 
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W wywiadach pytano również o rolę urzędu oraz rolę sektora nauki, prosząc o interpretację 

ról w kontekście korzyści, które sektory czerpią. Z wypowiedzi respondentów wynika, 

że zarówno urząd, jak i podmioty sektora nauki mogą przyjąć we współpracy jedną z 3 ról: 

• beneficjenta (gdy niewspółmiernie dużo korzyści przypada danemu podmiotowi), 

• partnera (gdy zaistnieją sytuacja współtworzenia przedsięwzięcia, podział wkładu 

i odpowiedzialności oraz obopólne korzyści ze współpracy), 

• wspierającego (gdy niewspółmiernie dużo korzyści przypada drugiej stronie). 

Takie rozumienie roli rozszerza poniższą analizę od sposobu ujęcia tego zagadnienia 

w badaniu ilościowym, w którym respondenci określali rodzaj swojej roli bez powyższego 

podziału, czyli zarówno z pozycji beneficjenta, jak i wspierającego. W wywiadach zostało 

jednak potwierdzone, że zarówno Urząd, jak i sektor nauki przyjmuje wszystkie z wyżej 

wymienionych ról prócz finansowej, która została wymieniona tylko wśród wkładu Urzędu 

do współpracy.  

Troje respondentów wywiadów twierdziło, że Urząd nie powinien czerpać korzyści 

ze współpracy z sektorem nauki. Jako beneficjentów wskazywali głównie mieszkańców 

miasta, którzy zyskują dzięki usprawnieniom powstałym w wyniku współpracy. Warto jednak 

podkreślić, że sformułowanie „korzyści urzędu” nie oznacza korzyści poszczególnych 

pracowników, lecz usprawnienia, dzięki którym Urząd może lepiej wykonywać zadania.  
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20% 

32% 

68% 

92% 

4% 

31% 
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46% 
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Rola Urzędu we współpracy  
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Ja bym 

wyodrębniła 

zupełnie inne 

dwie grupy 

[beneficjentów 

współpracy].  

Jest sektor nauki 

i są mieszkańcy.  

My nie mamy 

żadnych korzyści 

jako urząd. Nie 

możemy 

po prostu, 

bo pracujemy 

dla mieszkańców. 

(…) Mieszkańcy 

mają bo miasto 

się rozwija, 

młodzi ludzie 

mają szansę żyć 

w fajnym, 

ciekawym 

miejscu, gdzie 

mogą rozwijać 

swoje zdolności, 

mogą korzystać 

z tego 

wszystkiego. (8B) 
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Większość respondentów wywiadów wskazywało na rozmaite korzyści w kontekście ról 

we współpracy. Dlatego na potrzeby ilustracji wyników badania korzyścią jednej strony jest 

wkład drugiej.  

Efekt zestawienia korzyści ze współpracy i wkładu do niej z podaniem przykładów, kiedy 

one zachodzą, jest zilustrowany na poniższych schematach.  

 

meryto-
ryczne 

•np. wsparcie wiedzą 
realizacji zadań, 
zwiększenie jakości 
działań i ich 
aktualności 

inspira-
cyjne 

•np. nowe idee  
i impulsy do działań 
własnych Urzędu 

innowa-
cyjne 

•np. pomoc  
w procesach 
kreatywnych, 
rozwiązanie 
problemów bieżącej 
pracy, dostarczanie 
najnowszej wiedzy 

organiza-
cyjne 

•np. zasoby techniczne, 
np. sale, ale też czas 
pracy studentów i 
badaczy 

gwaran-
cyjne 

•np. jakości 
merytorycznej 
wydarzeń/ opracowań 

networking
owe 

•np. pozyskanie nowych 
sieci kontaktów 

Rysunek 1. Korzyści Urzędu ze współpracy, wkład sektora nauki 
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Rysunek 2. Korzyści sektora nauki ze współpracy, wkład Urzędu 
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zwiększenie rangi 
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ryczne 

•np. dostarczenie 
danych, wiedza 
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i doświadczenia 

organiza
cyjne 

•np. użyczenie 
sprzętu, materiałów 

badaw-
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badań w praktyce, 
przestrzeń realizacji 
badania,  

finan-
sowe 

•np. zlecanie badań 
lub finansowanie 
ich części 



Str. 43 
 

Wyniki badania  
   

 

3.3. Ewaluacja współpracy 

Po realizacji projektów partnerskich niezwykle istotna jest refleksja na tym, co udało się 

zrobić i jak się to udało, co sprawiło że współpraca się udała lub się nie udała, a także 

co można zrobić aby w przyszłości współpraca układała się lepiej. Na bazie 

dotychczasowych doświadczeń warto też określić, jakie powinny być cele rozwijania 

współpracy w przyszłości i wskazać, jakich systemowych działań potrzebują pracownicy 

Urzędu do ich osiągnięcia. W związku z powyższym w niniejszym podrozdziale zostaną 

przedstawione wyniki badań ilościowego i jakościowego w zakresie oceny współpracy, 

czynników sukcesu, barier rozwijania współpracy, możliwości usprawnień, ewentualnego 

ryzyka i potencjalnych korzyści, a także potrzeb i oczekiwań respondentów.  

3.3.1. Ocena i efekty współpracy  

W badaniu ilościowym współpraca z sektorem nauki została oceniona na ocenę dobrą 

(odpowiednio przez biura na 3,92 i przez dzielnice na 3,96 w skali 1-5).  

 

W badaniu jakościowym pojawiło się pytanie w jaki sposób można zobaczyć efekty 

współpracy, czy naczelnicy je monitorują. Opinie są bardzo zróżnicowane, ale żaden 

z poniższych sposobów nie pozwala na uchwycenie efektywności współpracy 

pod względem realizacji strategii miasta czy też podniesienia jakości życia w mieście. Jeśli 

dany wydział w ogóle stara się prowadzić monitoring efektów współpracy (większość nie 

prowadzi), to stosowane są następujące formy:  

• Większość respondentów we własnym zakresie obserwuje, czy współpraca jest 

bardziej intensywna, zliczając weryfikowalne rezultaty, np. nowe strony 

internetowe, liczbę wspólnych projektów, współtworzone dokumenty; 

• W zakresie praktyk studenckich Biuro Kadr i Szkoleń prowadzi ogólnourzędową 

ewaluację; 

• Niektórzy wydają lub planują przygotować publikacje wydane w wyniku 

współpracy; 

• Inni specjalnie nie chcą ich tworzyć z uwagi na brak korzyści i wpływu publikacji 

na jakość życia w mieście. 

3,92 3,96 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

biura dzielnice

Średnia ocena współpracy  
z sektorem nauki 

n1 = 27 

n2 = 25  

skala ocen 1-5 

Zastanawiam się 

nad narzędziem, 

jak to zrobić. 

Mierzenie 

produktu tak, ale 

rezultatu trudno. 

Przez ostatnie  

2-3 lata 

współpracy jest 

więcej, 

ja to zauważam, 

to jest mierzalne, 

bo chodzi 

o liczbę takich 

przedsięwzięć 

(7D) 

W tej chwili 

odchodzi się 

od takich rzeczy 

jak opracowania 

i publikacje. 

Komu to jest 

do czego 

potrzebne? 

Myśmy sobie 

na początku 

w wydziale 

postawili za cel, 

że nie istnieją 

nas tzw. 

Półkowniki 

[publikacje 

stawiane zwykle 

na półce]. One 

nas do niczego 

nie doprowadzą. 

Nam są 

potrzebne 

konkretne efekty. 
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3.3.2. Czynniki sukcesu 

Jedna z najciekawszych części badania dotyczyła kwestii okoliczności powodzenia 

współpracy. Co ważne, respondenci wywiadów byli co do tej kwestii zgodni, często 

wymieniając podobne czynniki sukcesu. Najważniejsze czynniki składające się na „udaną 

współpracę” według respondentów wywiadów to: 

 

•po środku między teorią a praktyką wspólne cele  

•zaangażowanie, satysfakcja, zadowolenie i korzyści obu stron relacja win-win 

•uznanie jako partnera 

•dotyczy również konkretnych osób reprezentujących instytucje we 
współpracy 

wzajemne zaufanie  
i szacunek  

•wspólny język 

•ustalony kanał komunikacji 

sprawna 
komunikacja  

•wkład 

•odpowiedzialność  

jasno określone 
oczekiwania 

•założone 

• wartość dodana miarodajne efekty 

•odpowiednia forma współpracy  

•przestrzegane przepisy 

•terminowość 

przestrzeganie 
zasad 

•odpowiedzialność, rzetelność, słowność i komunikatywność osób 
odpowiedzialnych za współpracę po obu stronach. czynnik ludzki 
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3.3.3. Bariery współpracy 

Respondentom, którzy w ankiecie nie zaznaczyli żadnej formy współpracy podejmowanej 

w ciągu ostatnich 3 lat, zadano pytanie „Jakie może Pani/Pan wymienić powody 

niepodejmowania współpracy z sektorem nauki przez Pani/Pana wydział/ zespół? Proszę 

wpisać poniżej.” Na poniższym wykresie przedstawiono najczęściej powtarzające się 

odpowiedzi. Odpowiedzi „Inne” zawierają w sobie np. „brak czasu”, „brak zalecenia z góry 

lub w dokumentach” oraz „jest już planowana”.  

 

Z wykresu wynika, że brak współpracy dotyczy albo biur niemerytorycznych, które 

faktycznie nie potrzebują takiej współpracy z sektorem nauki, albo ta potrzeba jest 

nieuświadomiona, tj. brak jest informacji o tym, jak można by skorzystać na współpracy. 

Pierwszy przypadek jest o tyle wątpliwy, że współpracę z nauką można wykorzystać nie 

tylko do przedmiotu realizowanych zadań, ale także do efektywności samego 

zorganizowania pracy lub pozyskiwania inspiracji i źródeł różnych usprawnień. Wynika stąd, 

że potrzebne byłyby szkolenia i spotkania międzysektorowe, umożliwiające refleksję nad 

potrzebą i korzyściami ze współpracy.  

Z wywiadów wynikają podobne, ale bardziej rozbudowane wnioski. Wśród barier 

sygnalizowanych przez respondentów najważniejsze to: 

• Brak wiedzy o sobie nawzajem 

• Negatywne nastawienie 

• Osobne bariery po stronie Urzędu i po stronie sektora nauki 

• Różnice między sektorami 

 

Uporządkowane bariery zostały przedstawione na dwóch poniższych schematach. 
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zrobić, 

a jednocześnie 

tkwimy 

w bałaganie 

którego nie 

umiemy 

wyprostować.  

To jest dla mnie 

niepojęte i to jest 

chyba największa 

bariera z jaką się 

spotykamy. to 

jest strasznie 

dużo czasu, 

tracimy lata 

wręcz 

aby wprowadzić 

rzecz która 

będzie oczywista, 

prosta 

i wszystkim 

będzie służyła. 

(5Bg)  

 

n1 = 12          n2 = 15 

Wyniki nie sumują się  

do 100%, możliwość 
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Rysunek 3. Bariery współpracy Urzędu z sektorem nauki 

• Brak kanału komunikacji, dzięki któremu można by łatwo dotrzeć do konkretnych 
osób zajmujących się daną tematyką; 

• Brak przepływu informacji o uzupełniających się działaniach Urzędu i podmiotów 
sektora naukowego; 

• Brak wiedzy o możliwościach i potrzebach drugiej strony (np. ograniczenia/ramy 
formalne, finansowe i organizacyjne, największe braki zasobów). 

Brak wiedzy o sobie nawzajem 

• Wzajemne uprzedzenia, brak zaufania do jakości pracy partnera i owocnego 
zakończenia współpracy; 

• Współpraca traktowana jako dodatkowe zadanie, nie jako usprawnienie 
bieżących zadań; 

• Brak zainteresowania inicjatywami współpracy obu stron, ignorowanie propozycji. 

Negatywne nastawienie 

• Prawne – brak konstruktywnego poszukiwania możliwości takiej formy 
współpracy, aby przyniosła jak największe korzyści stronom i mieszkańcom, 
a jedynie wskazywanie na błędy i brak możliwości planowanych rozwiązań; 

• Proceduralne – długi proces formalizacji, zaczynanie od początku każdego 
porozumienia – brak ogólnych porozumień, które mogłyby być podstawą do 
bardziej dyskrecjonalnych, elastycznych ustaleń pomiędzy stronami współpracy; 

• Przypadkowe dopasowanie praktykantów do pracy w danym wydziale; 

• Brak przygotowania pracowników Urzędu do roli opiekuna praktyk, w tym 
sprawnego, nieobciążającego czasowo wdrożenia/przeszkolenia studenta  
do pracy na danym stanowisku; 

• Brak przygotowania organizacyjnego, merytorycznego do przyjęcia praktykantów 
(sprzęt). 

Ograniczenia po stronie Urzędu 

• Nieterminowość w realizacji zadań merytorycznych i dopilnowywaniu formalności; 

• Niezgodności między ekspertami, które powodują krytykę Urzędu w momencie 
powołania się na któregoś z nich; 

• Brak zaangażowania i przygotowania merytorycznego praktykantów,  
ich przypadkowość jeśli chodzi o odbywanie praktyk w danym wydziale; 

• Zmiana osób kontaktowych przy danym projekcie, co utrudnia komunikację  
i sprawia, że czasem trzeba zaczynać proces nawiązywania współpracy  
od początku; 

• Zawyżanie cen usług naukowych, traktowanie Urzędu nie jako podmiot rynkowy  
i nie jako partnera, a bardziej instytucję która dysponuje łatwo dostępnymi 
środkami pieniężnymi. 

Ograniczenia po stronie sektora nauki  
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Barierą są także różnice między sektorami pod względem merytorycznym, 

metodologicznym, językowym, komunikacyjnym, organizacyjnym i formalno-prawnym. 

Różnica oznacza zawsze wysiłek i czas poświęcony na nawiązanie konsensualnego 

sposobu współpracy, a także chęć poszczególnych osób aby te różnice pokonać. 

Charakterystykę różnic przedstawiono na poniższym schemacie.  

 

3.3.4. Sposoby tworzenia warunków do udanej współpracy 

Pracownicy Urzędu bardzo dobrze wiedzieli, jakie czynniki wpływają na powodzenie 

współpracy, a mimo to nie zawsze w praktyce one zachodziły. Podobnie w przypadku barier 

– nie zawsze udawało się respondentom je przezwyciężać. W badaniu pytano ich również 

o sposoby tworzenia warunków do nawiązania owocnej współpracy. Co należy robić, 

aby współpraca się udawała? Co ją wzmacnia? Jak można stwarzać warunki do udanej 

współpracy? Jak niwelować bariery? Na te pytania respondenci odpowiadali, odnosząc się 

do swoich doświadczeń. Pomysły na działania usprawniające współpracę zostały 

uporządkowane i zilustrowane w poniższym schemacie. Można je podzielić na 5 etapów: 

1. Przygotowanie własne Urzędu; 

2. Nawiązanie kontaktów nieformalnych; 

3. Ograniczenie ryzyka; 

4. Stworzenie sprzyjającej atmosfery; 

5. Precyzyjne omówienie i ustalenie najważniejszych elementów składowych 

współpracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocne byłoby 

dysponowanie 

danymi 

kontaktowymi 

do jednostek 

nauki (badaczy 

i wydziałów) 

o określonym 

profilu 

B2) 

 

Różnice między sektorami  
Konieczność uzgodnień i kompromisów na wymienionych niżej płaszczyznach, 

co wymaga uwzględnienia interesu sektora nauki przy realizacji zadań  
z zakresu interesu publicznego, interpretowanego zazwyczaj wyłącznie przez Urząd.  

Merytoryczne  
i metodologiczne  

 

Rozbieżności między teorią  
i praktyką, między tym,  

co interesujące  
dla naukowców i przydatne  

dla urzędników  
oraz w podejściach do badania 

i realizacji poszczególnych 
kwestii.  

Językowe  
i komunikacyjne  
Różne są preferowane  

kanały komunikacji 
(pisma/elektronczne/ ososobiste),  

różne jest słownictwo 
(specjalistyczne/ urzędowe).  

Mogą z nich wyniknąć 
nieporozumienia i mylna 

ocena intencji drugiej strony, 
wydłużenie czasu potrzebnego 

na załatwienie i ustalenie 
różnych kwestii.  

Formalne  
i organizacyjne  

 

 
Niedopasowanie terminów 

realizacji projektów  
i wychodzenia z inicjatywą 
współpracy, różne odgórne 

wymagania formalne odnośnie 
porozumień, różnice  

w systemie organizacji pracy.  
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Rysunek 4. Sposoby tworzenia warunków do udanej współpracy z sektorem nauki 

Przygotowanie 
własne Urzędu 

•Świadomość swoich (Urzędu/wydziału) interesów i celów; 

•Rozeznanie w możliwościach organizacyjno-prawnych zaangażowania Urzędu  
we współpracę, aby nie obiecyać zbyt wiele i nie narażać się na rozczarowanie swoje  
i drugiej strony. 

Kontakty 
nieformalne 

•Nawiązanie nieformalnych, osobistych kontaktów przed przystąpieniem do formalnej 
współpracy, np. na seminariach, konferencjach i innych wydarzeniach merytoryczno-
networkingowych, aby móc budować dalszą współpracę również na zaufaniu  
do konkretnych osób i przyspieszyć komunikację; 

•Wymiana myśli i poglądów przed nawiązaniem współpracy , tak aby łatwiej 
zidentyfikować rzeczywiste wspólne cele; 

•Podtrzymywanie długofalowych dobrych relacji z podmiotami sektora nauki nawet  
gdy aktualnie nie jest realizowany wspólny projekt – wystarczy cykliczny kontakt 
osobisty i drobne gesty, np. życzenia na Święta (praktyka jednego z wydziałów). 

Ograniczenie 
ryzyk 

•Dobór osób do współpracy o sprzyjających cechach osobowościowych: o partnerskim 
nastawieniu, doceniającym pracę drugiej strony, skłonnym do konsensusu; 

•Rozpoczynanie współpracy od niewielkich przedsięwzięć, tak aby te na większą skalę 
były oparte o doświadczenia wspólnego działania. 

Sprzyjająca 
atmosfera 

•Zadbanie o poczucie braku dominacji żadnej ze stron oraz ograniczeń 
instytucjonalnych podczas procesu twórczego; 

•Organizacja spotkania najlepiej na neutralnym gruncie, sprzyjającym kreatywności – 
poza Urzędem i siedzibą potencjalnego partnera (np. targi, konferencje, kawiarnie, 
przestrzenie publiczne);  

•Własna otwartość i przyjazność pracowników Urzędu, pozytywne nastawienie  
do współpracy z naukowcami i studentami. 

Precyzja 

•Pokazanie drugiej stronie korzyści ze współpracy; 

•Jasne zdefiniowanie tematu, problemu, celu, oraz wspólne ustalenie 
odpowiedzialności, wkładu, oczekiwań, zakładanych efektów, zasad współpracy  
i harmonogramu – kolejnych etapów przebiegu współpracy przed przystąpieniem  
do niej. 
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3.3.5. Plany współpracy 

Inny ważny punkt to kwestia planów kontynuacji lub nawiązana nowej współpracy 

przez wydziały. Ogólne wyniki ankiety w tym zakresie prezentuje poniższy wykres.  

  

Z wykresu wynika, że ponad 30% respondentów z wydziałów biur i dzielnic planuje 

współpracę, przy czym biura są w tym zakresie bardziej zdecydowane lub mają bardziej 

konkretne plany. Pokazuje to, jak bardzo różnią się pod względem decyzyjności i wpływu 

na podejmowanie przez wydział działania dzielnice i biura. W dzielnicach blisko połowa 

naczelników nie jest w stanie powiedzieć, czy współpraca jest planowana. Może 

to oznaczać, że w każdej chwili mogą dostać takie polecenie z góry lub propozycję 

zewnętrzną, są otwarci na propozycje, natomiast sami takiej współpracy nie planują. 

Podobne wnioski wynikały z części dotyczącej planów współpracy z konkretnymi partnerami.  

3.3.6. Potencjalne korzyści i ryzyka  

Pytani o to, jakie korzyści mogłoby przynieść rozwijanie współpracy z sektorem nauki, 

zarówno w kontekście ich wydziału jak i całego Urzędu oraz miasta, respondenci chętnie 

podsuwali pomysły. Najczęściej były one jednak na poziomie abstrakcyjnym – podkreślono 

potencjał kreatywny, wyszczególniono doktorantów i Radę ds. Polityki Innowacji jako 

te podmioty, których potencjał nie jest należycie wykorzystywany.  

Wiele osób zapytanych o ryzyko przy intensyfikacji współpracy z sektorem nauki twierdziło, 

że Urząd nic na niej nie traci. Podkreślano, że sama wymiana wiedzy i utrzymywanie 

kontaktów nie stanowi żadnego ryzyka. Więcej ryzyka występuje w przypadku bardziej 

zaawansowanej współpracy – kiedy wykonania zadań na rzecz Urzędu podejmują się 

studenci i inni przedstawiciele świata nauki. W przypadku niepowodzenia takiej współpracy 

respondenci spodziewają się własnego zniechęcenia i utraty zapału, a także 

niezastosowalności wyników i utratę wizerunkową – również w oczach samego sektora 

nauki, jeśli coś we współpracy nie uda się z winy Urzędu.  

Potencjalne korzyści i ryzyko dostrzegane przez respondentów wywiadów zilustrowane 

są na poniższym schemacie. 

27% 

49% 

10% 

8% 

27% 

11% 

17% 

30% 

20% 

3% 

biura

dzielnice

Plany wydziałów odnośnie współpracy  
z sektorem nauki 

trudno powiedzieć zdecydowanie nie raczej nie

raczej tak zdecydowanie tak

n1 = 25 

n2 = 27 



Str. 50 
 

Wyniki badania  
   

 

 

 Rysunek 5. Potencjalne korzyści i ryzyka rozwijania współpracy z sektorem nauki  

 

Potencjalne korzyści 

• prace dyplomowe i badania w zakresie przydatnym 
dla Urzędu 

• wspieranie urzędu przez uczelnie w bardzo trudnych 
analizach 

Wykorzystanie 
potencjału  

doktorantów 

• prace koncepcyjne, pomyły  
na usprawnienia i rozwiązania problemów  

• unikanie błędów w realizacji zadań 
Kreatywny potencjał 

nauki 

• testowanie innowacyjnych rozwiązań dla miasta 

• promocja miasta na zewnątrz dzięki osiągnięciom 
nauki 

Wykorzystanie 
potencjału Rady ds. 

Polityki Innowacji 

Potencjalne ryzyka 

• niesłowność, kontrowersyjne 
wnioski   

Wizerunek  

• słaba jakość pracy studentów  Wiarygodność  
i zastosowalność wyników 

• niepowodzenie projektu  Zniechęcenie, utrata 
zapału, strata czasu 

• każdy przepływ informacji stanowi 
za wartość dodaną 

Brak 
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3.3.7. Potrzeby i oczekiwania odnośnie rozwijania współpracy 

Respondenci zostali zapytani w badaniu o potrzeby i oczekiwania względem rozwiązań 

systemowych i działań Urzędu, które umożliwiłyby im rozwijanie współpracy z sektorem 

nauki w ramach swojego wydziału. Wymieniano potrzeby w zakresie: 

• usprawnień formalno-prawnych,  

• wspierania inicjatywy pracowniczej,  

• dbania o jakość przebiegu procesu nawiązywania współpracy, 

• większy przepływ informacji wewnątrz Urzędu oraz z sektorem nauki.  

Większość potrzeb dotyczyła pomocy w początkowej fazie nawiązywania współpracy. 

Częściowo oczekiwania do działań i usprawnień Urzędu pokrywają się z możliwościami 

tworzenia warunków skutecznej współpracy, ponieważ część spośród tych ostatnich zależy 

właśnie od rozwiązań wewnętrznych Urzędu i można na nie systemowo wpłynąć. Potrzeby 

i oczekiwania zostały szczegółowo opisane poniżej.  

 

• Dobór partnerów i tematyki – stworzenie platformy wirtualnej 
bądź rzeczywistej do wymiany informacji i możliwości 
znalezienia partnerów indywidualnych i instytucjonalnych w 
odpowiedniej tematyce; 

• Uproszczenie formalności – potrzebne byłyby proste, 
systemowe ramy formalne współpracy, ale zakładające 
elastyczność przy kształtowaniu relacji, tak aby można było 
formalnie działań na ich podstawie, ale kształt współpracy 
dostosować indywidualnie.  
Ramy umożliwiłyby niezaczynanie za każdym razem od 
początku i skróciłyby czas załatwiania formalności.  

1. Usprawnienia organizacyjno-prawne 

• Moderacja spotkań i czuwanie zewnętrznego, neutralnego 
brokera nad równym ułożeniem relacji we współpracy, 
zadbanie o atmosferę  
i niepominięciem żadnej istotnej kwestii podczas ustaleń; 

• Marka urzędnika, wizerunek Urzędu w oczach sektora nauki. 
Zapewnić, że Urzędowi zależy na współpracy, usprawnić 
komunikację i pokazać się jako atrakcyjny partner do 
współpracy; 

• System szkoleń dla pracowników urzędów w ramach 
samokształcenia lub z wykorzystaniem ekspertów 
zewnętrznych w zakresie przygotowania do prowadzenia 
współpracy z sektorem nauki,  
w tym pełnienia funkcji opiekuna praktyk lub realizacji projektu  
z naukowcami.   

2. Płynność przebiegu relacji  

Trzeba stworzyć 

platformę 

ułatwiającą 

kontakty między 

sektorami 

oraz dobrze 

wypromować 

to narzędzie, 

skutecznie 

dotrzeć z 

informacją o nim 

do odbiorców 

(7B) 

Wskazane byłoby 

szkolenie 

zamknięte - 

np. pół wydziału 

1 dnia, drugie pół 

2 dnia. Ludzie się 

poczuli 

wyróżnieni, 

bo zazwyczaj są 

2 osoby 

z wydziału, 

a tak to ktoś 

zainteresował się 

ich 

samorozwojem 

(5B) 
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• Spotkania robocze wewnątrz urzędu, system 
rekomendacji partnerów do współpracy; 

• Spotkania robocze z potencjalnymi partnerami z sektora 
nauki – precyzowanie wspólnych celów i ram warunków 
współpracy. 

3. Wymiana doświadczeń i informacji  

• Dostarczenie impulsu – motywacji do refleksji nad tym, 
przy których zadaniach i działaniach wydziałów 
zaangażowanie sektora nauki mogłoby przynieść korzyści 
dla jakości, sprawności tego działania bądź wytworzenia 
innej wartości dodanej; 

• Umożliwianie pracownikom poszerzenie wiedzy  
i kompetencji oraz nawiązywanie współpracy nieformalnej  
z sektorem nauki; 

• Wsparcie Biura Kadr i Szkoleń oraz Biura Prawnego  
w szukaniu form prawnych dla pomysłów i potrzeb 
poszczególnych wydziałów, które wychodzą z inicjatywą 
nawiązania współpracy korzystnej dla Urzędu i przede 
wszystkim mieszkańców miasta.  

4. Wsparcie inicjatywy pracowniczej 
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4. Wnioski i Rekomendacje 
Przed przystąpieniem do podsumowania należy podkreślić, że respondentami byli 

przedstawiciele wydziałów biur i dzielnic, a w szczególności zespoły, które prowadzą 

współpracę z podmiotami naukowymi
15

. Z tego względu wyniki badania mogą być 

wykorzystywane do działań systemowych Urzędu w rozwijaniu współpracy z sektorem nauki 

z zastrzeżeniem, że nie wszystkie wydziały muszą identyfikować się z wnioskami 

przedstawionymi w raporcie, a zaproponowane rekomendacje nie wpiszą się w potrzeby 

wszystkich pracowników.  

4.1. Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników badania można wnioskować, że Urząd m.st. Warszawy 

prowadzi współpracę z sektorem nauki w umiarkowanym zakresie. Należy jednak 

podkreślić, że potencjał wzmocnienia współpracy z korzyścią dla Urzędu, miasta i jego 

mieszkańców jest duży, m.in. ze względu na wysoką świadomość pracowników 

co do przyczyn powodzenia i niepowodzenia współpracy oraz sposobów przezwyciężania 

barier i rozwijania współpracy. Na podstawie badania można odnotować następujące 

wnioski i tendencje:  

 
                                                      
 

 

15
 W badaniu wzięło udział 14% spośród 588 naczelników. Są istotne powody, aby uważać, 

że większość pozostałych wydziałów współpracy nie prowadzi i prawdopodobnie dlatego nie 
wzięło udziału w badaniu (zob. podrozdział 2.3.2). Należy podkreślić, że wiele biur Urzędu 
wykonuje zadania administracyjno-techniczne i merytoryczna współpraca z sektorem nauki 
nie jest dla ich pracy przydatna. Najważniejsze wydają się jakość i efekty współpracy 
podejmowanej przez wydziały, które jej potrzebują. 

•Współpracę z sektorem nauki w latach 2011-2014 podejmowało 60% 
badanych wydziałów biur i 70% badanych wydziałów dzielnic.  

•W badaniu wzięło udział 14% wszystkich wydziałów Urzędu.  

•Wiedza naukowa przenika do Urzędu również w sposób nieformalny - 
dzięki pracownikom kontaktującym się z sektorem nauki lub bezpośrednio  
z nim powiązanym (np.urzędnik będący doktorantem). 

Zaangażowanie 
Urzędu  

we współpracę 

•Tematyka jest zgodna z zadaniami merytorycznymi wydziałów,  
w większości dotyczy wybranych zagadnień tej tematyki.  

•Najwięcej wydziałów odbywa współpracę w zakresie polityki społecznej. 
Intensywność współpracy poszczególnych wydziałów jest jednak bardzo 
zróżnicowana i nie da się określić dominującej tematyki współpracy.  

Tematyka 
współpracy 

•Współpraca z sektorem nauki jest oceniana na 3,96 (dzielnice)  
oraz 3,92 (biura) w skali 1-5. Oznacza to, że te wydziały, które prowadzą 
współpracę, dobrze ją oceniają.  

•Ponad 30% wydziałów objętych badaniem planuje współpracę z sektorem 
nauki w najbliższym czasie, przy czym wydziały dzielnicowe mają te plany 
mniej sprecyzowane.  

Ocena 
współpracy  
i plany jej 
rozwijania 
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•Ze studentami współpracowało ponad 50% wydziałów biur i dzielnic 
objętych badaniem, inne podmioty (eksperci, instytucje) cieszą się 
mniejszą popularnością. 

•Najczęstsze partnerskie uczelnie to Uniwersytet Warszawski,  
Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 
Politechnika Warszawska oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. 

Partnerzy 
współpracy 

•Większość współpracy ma charakter jednorazowy, projektowy. 

•Większość współpracy jest sformalizowana, choć w biurach tendencja  
do formalizacji jest wyższa niż w dzielnicach.  

•Wydziały współpracujące najwięcej, często prowadzą współpracę 
nieformalną, opartą na wzajemnym zaufaniu.  

•W biurach najpopularniejszą formułą prawną jest umowa cywilno-prawna 
z poszczególnymi osobami.  

•W dzielnicach nie ma dominującej formuły, ale prawie w ogóle nie ma 
porozumień długookresowych z uczelniami.  

Formalizacja  
i czas trwania 
współpracy 

•Współpraca przybiera wiele form, z których najpopularniejsze to praktyki 
studenckie oraz konferencje i seminaria.  

•Największe zapotrzebowanie jest na szkolenia i warsztaty, konferencje  
i seminaria oraz ekspertyzy, raporty i wizualizacje.  

•Popularne są tradycyjne, już znane formy; niewielkie zapotrzebowanie  
na nowe.  

Formy 
współpracy 

•Urząd przyjmuje różne role. Bywa zarówno beneficjentem  
jak i wspierającym.  

•Wkład Urzędu: szkoleniowy, mentorski, promocyjny, gwarancyjny, 
merytoryczny, organizacyjny, badawczy i finansowy. 

•Korzyści Urzędu: merytoryczne, inspiracyjne, innowacyjne, organizacyjne, 
gwarancyjne i networkingowe. 

•Najmniej wskazań dotyczyło układu partnerskiego na zasadzie win-win, 
na który jest również największe zapotrzebowanie i który zdaniem 
respondentów jest kluczem do udanej współpracy.  

Role  
i korzyści  

ze współpracy 

•Wydziały biur podejmują inicjatywę oddolną częściej niż wydziały dzielnic, 
jednak w obu przypadkach stymulowanie jej jest niezwykle istotne.  
W dzielnicach dominuje oczekiwanie na propozycje ze strony sektora 
nauki bądź zalecenia przełożonych. 

•Faktycznymi decydentami o zakresie podejmowanej współpracy  
w dzielnicach są burmistrzowie, a w biurach dyrektorzy, spośród których 
część dopuszcza do dużej swobody działań naczelników w tym zakresie 
bez swojej interwencji. 

Inicjatywa  
i decyzyjność 

•Najskuteczniejszym sposobem znajdowania pozyskiwania partnerów 
instytucjonalnych i naukowców do współpracy jest kontakt osobisty. 

•W przypadku pozyskiwania wartościowych praktykantów 
najskuteczniejsze są organizowane przez dany wydział procesy 
rekrutacyjne zakładające dobór studentów pod względem kompetencji 
potrzebnych do wykonania konkretnych zadań. 

Dobór 
partnerów 
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•Nie istnieją systemowe narzędzia ani nie są podejmowana działania  
w zakresie pomiaru efektów ani monitoringu współpracy.  

•Może być to szczególnie trudne do wdrożenia w sytuacji owocnej  
i coraz bardziej popularnej współpracy nieformalnej.  

Ewaluacja 

•Nieformalny wymiar współpracy (wydziały, które prowadzą najbardziej 
intensywną i owocną współpracę, nie formalizują jej, jeśli to możliwe). 

•Osobiste relacje z przedstawicielami świata nauki, wzajemne zaufanie 
iszacunek, sprawna komunikacja, przestrzeganie ustalonych zasad. 

•Określenie wspólnych celów, oczekiwań i miarodajnych efektów, relacja 
win-win. 

Czynniki 
sukcesu 

współpracy 

•Różnice między sektorami i brak wiedzy sektorów o sobie nawzajem; 

•Negatywne nastawienie sektorów do siebie nawzajem. 

•Bariery organizacyjno-prawne po stronie Urzędu i po stronie sektora 
nauki, opisane w podrozdziale nr 3.3.3. 

•Brak reflekcji i nieodczuwanie potrzeby wspópracy przez biura i dzielnice, 
niedostrzeganie korzyści z niej. 

•Brak inicjatywy sektora nauki.   

Bariery  
i powody 

niepodejmowa
nia współpracy 

•Wykorzystanie potencjału doktorantów i Rady ds. Polityki Innowacji, 
atakże potencjału kreatywnego dla poprawy realizacji zadań przez Urząd; 

•Nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów nieformalnych z sektorem nauki. 

•Ograniczanie ryzyk. 

•Stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy. 

•Precyzyjne omówienie i ustalenie najważniejszych elementów  
przed przystąpieniem do realizacji współpracy.  

Sposoby 
tworzenia 
warunków 

sprzyjających 
współpracy 

•Korzyści bardzo ogólne: niewykorzystane potencjały doktorantów,  
Rady ds. Polityki Innowacji czy potencjału kreatywnego dla poprawy 
realizacji zadań przez Urząd. 

•Ryzyko obejmuje utratę wiarygodności i stratę na wizerunku czy zapale 
do dalszej współpracy przy niepowodzeniu któregoś ze wspólnych 
projektów.  

•Cześć respondentów nie widzi żadnych potencjalnych strat z rozwijania 
współpracy i dostrzega wartość każdego przepływu wiedzy  
i utrzymywania relacji z podmiotami świata nauki.   

Potencjalne 
korzyści  
i ryzyka  

z rozwijania 
współpracy 

•Usprawnienia formalno-prawne, uproszczenie istniejących procedur,  
bez tworzenia nowych. 

•Wspieranie i stymulowanie inicjatywy pracowniczej. 

•Dbanie o jakość przebiegu procesu nawiązywania współpracy. 

•Lepszy przepływ informacji wewnątrz Urzędu oraz między Urzędem  
i sektorem nauki.  

Potrzeby  
i oczekiwania 
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Na podstawie badania wyłoniono wydziały biur i dzielnic, które są liderami pod względem 

nawiązywania współpracy. Liderzy zebrali najwięcej doświadczeń: mają najwięcej partnerów 

lub współpracują z nimi w najbardziej zróżnicowany sposób. Warto włączyć liderów 

do procesu upowszechniania dobrych praktyk współpracy w całym Urzędzie. Na ich 

doświadczeniach oprzeć można ewentualne systemowe, uniwersalne rozwiązania 

lub skorzystać z ich dorobku przy pomaganiu i doradzaniu innym, początkującym 

wydziałom. Osobno wśród liderów zostały uwzględnione te wydziały, które zadeklarowały 

przyszłą współpracę z największą liczbą konkretnych uczelni. Można domniemywać, 

że przynajmniej na początku wydziały te będą najbardziej aktywne w nawiązywaniu 

współpracy z sektorem nauki.  

Oprócz liderów wyłonionych w badaniu ilościowym ważna jest również rola liderów 

poszczególnych form, którzy prowadzą wybrane rodzaje współpracy z ponadprzeciętną 

intensywnością i/lub w wymiarze wykraczającym poza zakres prac własnej jednostki 

organizacyjnej. W tym wypadku należy podkreślić funkcję m.in. Biura Organizacji Urzędu, 

Biura Edukacji oraz Biura Kadr i Szkoleń, które pośredniczy we współpracy zawieranej przez 

wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu w zakresie praktyk studenckich, studiów 

podyplomowych, szkoleń, a często również innych form.  

LIDERZY Biura Dzielnice 

D
o

ś
w

ia
d

c
z
e

n
ia

 

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego, 

Biuro Funduszy Europejskich 

i Rozwoju Gospodarczego 

2. Wydział Koordynacji Polityki 

Społecznej  

Centrum Komunikacji Społecznej 

3. Delegatura Wawer,  

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

4. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego 

5. Wydział Opieki nad Zabytkami,  

Biuro Konserwatora Zabytków 

6. Wydział Komunikacji Publicznej,  

Biuro Drogownictwa i Komunikacji 

1. Wydział Spraw Społecznych 

i Zdrowia,  

Urząd Dzielnicy Rembertów 

2. Wydział Organizacyjny,  

Urząd Dzielnicy Ursynów 

3. Wydział Ochrony Środowiska,  

Urząd Dzielnicy Bielany. 

4. Wydział Oświaty i Planowania  

Urząd Dzielnicy Ursus 

5. Wydział Architektury i Budownictwa 

Urząd Dzielnicy Mokotów 

 

P
la

n
y
 

1. Wydział Rozwoju Gospodarczego, 

Biuro Funduszy Europejskich 

i Rozwoju Gospodarczego 

2. Wydział Koordynacji Polityki 

Społecznej  

Centrum Komunikacji Społecznej 

1. Wydział Spraw Społecznych 

i Zdrowia,  

Urząd Dzielnicy Rembertów 

2. Wydział Architektury i Budownictwa, 

Urząd Dzielnicy Bemowo 

3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, 

Urząd Dzielnicy Żoliborz 
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4.2. Rekomendacje 

Wnioski z badania ilościowego i jakościowego posłużyły do wypracowania rekomendacji 

dla dalszych działań w zakresie rozwijania współpracy Urzędu z sektorem nauki. 

Rekomendacje zostały skonsultowane z pracownikami Urzędu. Mają posłużyć wskazaniu 

metod skutecznego tworzenia warunków do rozwijania współpracy z sektorem nauki, 

a także efektywnej wymiany doświadczeń między jednostkami Urzędu oraz efektywnemu 

skomunikowaniu ze sobą odpowiednich komórek uczelni i Urzędu.  

W rozmowach z respondentami bardzo wyraźnie uwidoczniła się potrzeba wpisania ich 

działań, w tym także inicjatyw w zakresie współpracy z sektorem nauki, w szerszy kontekst, 

potrzeba wizji miasta. Być może mając precyzyjniejszą wiedzę, dokąd ma prowadzić 

i czemu służyć współpraca, podejmowaliby ją chętniej. Łatwiej mierzalne byłyby również 

efekty.  

Jest to ważne o tyle, że współpraca z nauką nie jest wartością samą w sobie – wzrost liczby 

inicjatyw partnerskich nie jest dowodem na to, że coś w mieście zmienia się na lepsze. 

Chodzi zawsze o to, co dzięki współpracy udało się poprawić, jaką wartość dodaną 

wytworzyć w stosunku do sytuacji, w której współpraca by nie zaistniała i Urząd realizowałby 

dane zadanie samodzielnie. Dlatego warto w przyszłości ustalić docelowe wskaźniki, które 

umożliwiłyby monitoring rozwoju i określonych korzyści ze współpracy.  

Z pewnością będzie to proces trudny. Przez najaktywniejszych i najskuteczniejszych 

respondentów preferowane są nieformalne relacje we współpracy. W efekcie utrudnieniem 

monitoringu może być brak dowodów i wymiernych rezultatów, co wcale nie musi oznaczać 

braku zaistnienia wartości dodanej ze współpracy. Wydaje się, że ważne byłoby 

prowadzenie jakościowego monitoringu i ewaluacji przez poszczególne wydziały tak, aby 

osoby zaangażowane we współpracę z sektorem nauki mogły same ocenić, na ile 

współpraca była udana i przydatna.  

W dalszej perspektywie warto byłoby przeprowadzić podobne badanie wśród warszawskich 

uczelni, aby zbadać ich ocenę dotychczasowej współpracy oraz oczekiwania i potrzeby 

w tym zakresie. Bardzo ważne jest, aby zestawić je z wynikami badań wśród urzędników, 

ponieważ tylko znajomość oczekiwań i potrzeb obu stron umożliwi zastosowanie 

efektywnych narzędzi intensyfikujących ich współpracę.  

Najważniejsze rekomendacje dla poprawy procesu nawiązywania współpracy z perspektywy 

Urzędu są przedstawione na schemacie poniżej.  
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Rekomendacja Cel Korzyść 
Narzędzie / 

Metoda 

Gwarant 
skuteczności 
narzędzia / 

metody 

1. Wymiana 
wiedzy 

Rozeznanie  
w aktualnościach  

z zakresu obowiązków,  
np. wydarzeniach, 

badaniach, trendach, 
dobrych praktykach, 

publikacjach 

Inspiracje do usprawnień  
w realizacji zadań; 

Bezpośrednie przenikanie 
wiedzy praktycznej  

i teoretycznej 

Udział w badaniach, 
seminariach, 

konferencjach i targach; 
Realizacja praktyk 

studenckich i konkursów; 
Rekomendacja lektur 

Wspieranie inicjatywy 
oddolnej pracowników przez 

zwierzchników;  
Indywidualna rekrutacja 

praktykantów;  
Indywidualny dobór tematyki 

konkursu 

2. Bezpośrednie 
kontakty 

nieformalne 

Poznanie potencjalnych 
partnerów, budowanie 

tematycznych sieci 
kontaktów 

Budowanie relacji  
i zaufania na poczet 

współpracy;  
Zorientowanie w specyfice 

funkcjonowania sektora 
nauki 

Udział w badaniach, 
seminariach, 

konferencjach i targach; 
Realizacja konkursów; 
Rekomendacja lektur 

Aktywny udział  
w konferencjach;  

Otwartość na dyskusje  
i nowe znajomości; 

Podtrzymywanie relacji 
nieformalnych 

3. Pośrednictwo  
w łączeniu 
partnerów  

Ułatwienie 
skontaktowania się  

z potencjalnym partnerem 
dobranym tematycznie 

Zwiększenie skali 
nawiązywanych 

partnerstw;  
Pomoc początkującym; 
Wytworzenie impulsu  

do działania 

Narzędzie wirtualne, 
Organizacja tematycznych 
spotkań networkingowych;  

Pomoc pośrednika 
(zewnętrznego  

lub wewnętrznego); 
Uproszczenie procedury 

współpracy 

Szeroka i wielokanałowa 
promocja; Uruchomienie 
procesu zaangażowania  

w korzystanie z narzędzia  
(np. grywalizacją); Pomoc 
Rady ds. Polityki Innowacji  

w promocji narzędzia  
i dopasowaniu partnerów 

4.  
Stymulowanie 

refleksji, 
pozyskanie 
informacji  

o potrzebach 

Refleksja pracowników 
nad tym, przy jakich 

zadaniach współpraca 
byłaby potrzebna  

i przydatna 

Zwrócenie uwagi 
pracowników na 

długofalową perspektywę; 
Impuls do działania; 

Poznanie intencji 
zwierzchnika odnośnie 

intensyfikacji współpracy; 
Nawiązanie współpracy  

z odpowiednim 
wyprzedzeniem 

Wymiana informacji  
oraz odgórne zapytanie 

mailowe/pisemne do biur  
i dzielnic lub ich 

wydziałów;  
Pomoc pośrednika 

doradzającego kogo z kim 
warto skontaktować 

Podanie konkretnego 
terminu na odpowiedź; 
Gotowość zwierzchnika  

lub pośrednika do pomocy  
w nawiązaniu współpracy 

5. 
Upowszechnianie 
dobrych praktyk 
wewnętrznych 

Edukacja pracowników, 
zachęcenie do działania, 

wymiana wiedzy; 
Docenienie liderów - 
najaktywniejszych 

pracowników i partnerów  

Wyedukowanie  
w sposobie działania; 

Zwiększenie skali 
współpracy; Motywacja 

pracowników; Pokazanie 
korzyści z projektów 

i know-how 

Spotkania nieformalne  
i robocze; Seminaria  

i publikacje tematyczne; 
Wewnętrzny obieg 

informacji; Networking 

Powstanie rady, grupy 
roboczej złożonej z:  

1. doświadczonych liderów 
współpracy, 

2. inicjatorów planujących  
rozwijanie współpracy, 

3. interesariuszy  
i specjalistów  

dziedzinowych. 
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Rekomendacja Cel Korzyść 
Narzędzie / 

Metoda 

Gwarant 
skuteczności 
narzędzia / 

metody 

6. Przyspieszenie  
i uproszczenie ścieżki 

formalnej 

Opracowanie  ram 
współpracy: uniwersalnej, 

ale otwierającej  
i elastycznej formuły 

Oszczędność czasu  
i innowacyjność:  

brak konieczności 
każdorazowego ustalania 

formuły współpracy;   
Elastyczne kształtowanie 
warunków i przedmiotu 

współpracy 

Wzór porozumienia  
o współpracy 

uwzględniający potrzeby  
i ograniczenia wszystkich 

interesariuszy 

Zaangażowanie 
prawników, którzy  

będą chcieli pomóc w 
opracowaniu elastycznej 
formuły; Zaangażowanie 
przedstawicieli sektora 

nauki, BKiS UM 
i pracowników  
z największym 

doświadczeniem 

7. Dbałość o relacje z 
partnerem  

i sprawność współpracy 

Zadbanie o interesy obu 
stron; Niedopuszczenie  

do przeoczeń  
i nieporozumień; Jasne 
określenie warunków 

brzegowych współpracy  

Oszczędność czasu; 
Minimalizacja ryzyka 

utraty zaufania; Marka 
Urzędu jako atrakcyjnego 

partnera 

Szkolenia dla 
pracowników planujących 
nawiązanie współpracy; 

Samokształcenie; 
Neutralny moderator 
spotkań roboczych; 
System komunikacji   

z sektorem nauki 

Motywacja do szkolenia; 
Akceptacja moderatora 

przez obie strony; 
stworzenie atmosfery 

sprzyjającej współpracy  
i równości, Wywiązywanie 

się z obowiązków  
i sprawna komunikacja  

8. Podniesienie korzyści 
obu stron  

z praktyk studenckich 

Lepsze dopasowanie 
praktykantów  

pod względem 
kompetencji i motywacji 
do zadań, przy których 

pomoc w danym wydziale  
jest potrzebna 

Wartościowe 
doświadczenie studenta  

i wartościowa pomoc  
w realizacji zadań Urzędu, 

Większa satysfakcja  
i oszczędność czasu 

System rekrutacji   
i selekcji praktykantów  
do pracy przy danym 

zadaniu pod względem 
kompetencji i motywacji 

Współpraca BKiS  
z poszczególnymi 

jednostkami Urzędu; 
Szeroka promocja wśród 

studentów; Wymiana 
doświadczeń wewnątrz 
Urzędu; Dobór zadań 
przydatnych Urzędowi  

i interesujących  
dla praktykantów  

9. Pozyskanie  
i wykorzystanie wiedzy 

przydatnej dla 
funkcjonalności Miasta 

Zastosowanie aktualnych 
teorii naukowych w 

praktycznych działaniach 
Urzędu; Wytworzenie 

nowej przydatnej wiedzy  
empirycznej 

Wykorzystanie wiedzy; 
Podniesienie jakości 

realizacji zadań Urzędu; 
Podniesienie jakości życia 

w mieście 

Organizacja  
konkursów  

na prace dyplomowe, 
programów 

stypendialnych i staży; 
Uczestnictwo  

w badaniach i wspólnych 
projektach  

z sektorem nauki 

Stworzenie mechanizmu 
wdrażania wniosków  

ze zgromadzonej wiedzy 
w praktyce; Atrakcyjne 

warunki dla zatrzymania  
najlepszych doktorantów  
i naukowców w mieście   

10.Stworzenie systemu 
ewaluacji współpracy 

Zmierzenie wartości 
dodanej ze współpracy; 

Mierzenie tempa jej 
rozwoju 

Poczucie satysfakcji  
z nawiązywania 

współpracy; Zachęta  
do działania, 

Monitorowanie efektów  
i relacji przyczynowo-

skutkowych, Możliwość 
udoskonaleń procesu; 

Usuwanie barier 

Program współpracy  
UM i sektora nauki; 
Stworzenie systemu 

wskaźników; Cykliczne 
podsumowywanie efektów 
w raporcie i dyskusje nad 

wnioskami 

Zawarcie celu 
współpracy w wizji 
rozwoju miasta,  
aby znany był efekt 
końcowy i korzyści ze 
współpracy; Stworzenie 
mechanizmu motywacji 
pracowników  
do monitorowania  
i rzetelnej oceny 
efektów współpracy; 
Ustalenie znaczenia  
i miary współpracy 
nieformalnej 
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5. Załączniki 

5.1. Kwestionariusz ankiety on-line 

Ekran 1 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pani/Pana wydział/ zespół współpracował z podmiotami sektora 
naukowego (np. uczelniami, instytutami badawczo-rozwojowymi, studentami) w następujący 
sposób: W każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź. 

1. Wspólny projekt (_)1. Tak 
2. Wspólne badania (_)2. Nie  
3. Zespoły eksperckie/ robocze  
4. Ekspertyzy, raporty, opracowania, wizualizacje  
5. Audyty, ewaluacje  
6. Dotacje na projekty  
7. Konferencje, seminaria  
8. Szkolenia, warsztaty  
9. Publikacje, recenzje  
Ekran 2  
Czy w ciągu ostatnich 3 lat Pani/Pana wydział/ zespół współpracował z podmiotami sektora 
naukowego (np. uczelniami, instytutami badawczo-rozwojowymi, studentami) w następujący 
sposób:W każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź. 

1. Praktyki studenckie, wolontariat - na podstawie 
porozumienia Biura Kadr i Szkoleń z Uczelnią 

(_)1. Tak 

2. Praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariat - na 
podstawie osobnej umowy/ porozumienia 

(_)2. Nie  

3. Realizacja zadania na potrzeby urzędu przez studentów 
w ramach zajęć na uczelni/ pracy dyplomowej  

 

4. Konkursy na prace dyplomowe, programy stypendialne  
5. Studia podyplomowe dla urzędników  
6. Patronat merytoryczny/ honorowy/ medialny  
7. Konsultacje eksperckie  
8. Inna forma współpracy  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „inna” 

W jakiej innej formie Pani/Pana wydział/ zespół nawiązywał współpracę z podmiotami 
sektora naukowego? 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300 

Jeżeli TAK na min. jedno pytanie z ekranów 1 i 2 -> Ekran 3. Jeżeli NIE na wszystkie pytania 
z ekranów 1 i 2 -> Ekran 10 
Ekran 3,  

Jakie tematy (zagadnienia) obejmowała współpraca Pani/Pana wydziału/ zespołu  
z podmiotami sektora naukowego? Proszę wpisać poniżej. 

Pytanie otwarte; Liczba znaków: 300}  

Ekran 4 

Proszę określić formę zaangażowania Pani/Pana wydziału/ zespołu w działania realizowane 
z podmiotami sektora naukowego. Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 

[_]1. Merytoryczna 
[_]2. Organizacyjna 
[_]3. Materialna, finansowa 
[_]4. Promocyjna 
[_]5. Inna forma zaangażowania  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „inna” 

Jaka to forma zaangażowania? 

Pytanie otwarte; Liczba znaków: 300}  
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Ekran 5 

Czy wskazane przez Panią/Pana formy współpracy były w jakiś sposób sformalizowane? 
Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

 (_)2. Tak, ale nie wszystkie  
(_)3. Nie 
(_)4. Nie wiem/ trudno powiedzieć  
Ekran 6 
Jaką formę współpracy przybrały wskazane przez Panią/Pana projekty?Można wybrać 
więcej niż jedną odpowiedź. 

[_]1. Umowa cywilno-prawna z poszczególnymi osobami 
[_]2. Umowa wolontariacka 
[_]3. Porozumienie/ umowa o współpracy na potrzeby konkretnego projektu, np. umowa 
konsorcjum 
[_]4. Porozumienie długookresowe z uczelnią/ instytutem badawczo-rozwojowym lub ich 
jednostką 
[_]5. Inna forma współpracy  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „inna” 

Jaką inną formę współpracy przybrały te projekty? 

Pytanie otwarte; Liczba znaków: 300}  

Ekran 7 

Z jakimi podmiotami sektora nauki Pani/Pana wydział/ zespół współpracował w ciągu 
ostatnich 3 lat?W każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź. 

1. Osoba prawna, np. uczelnie/ instytuty badawczo-
rozwojowe lub ich jednostki 

(_)1. Tak 

2. Osoba fizyczna, np. pracownicy naukowi/ doktoranci (_)2. Nie  
3. Osoba fizyczna, np. studenci  
4. Inny podmiot    

Jeżeli TAK na odp. Nr 1 

Z jakimi uczelniami/ instytutami badawczo-rozwojowymi lub ich jednostkami Pani/Pana 
wydział/ zespół współpracował? 

Pytanie otwarte Liczba znaków: 500}  

Jeżeli TAK na odp. Nr 2 

Z jakich uczelni/ instytutów badawczo-rozwojowych lub ich jednostek wywodziły się te 
osoby? 

Pytanie otwarte Liczba znaków: 500}  

Jeżeli TAK na odp. N 3 

Z jakich uczelni/ instytutów badawczo-rozwojowych lub ich jednostek wywodzili się 
studenci? 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 500}  

Jeżeli TAK na odp. 4 

Jaki to podmiot? 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 500}  

Ekran 8 

Jaki charakter ma/ miała współpraca Pani/Pana wydziału/ zespołu z podmiotami sektora 
nauki?Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. 

[_]1. Stały (współpraca trwająca 3 lata lub dłużej) 
[_]2. Długotrwały (współpraca trwająca lub zaplanowana na dłużej niż 1 rok, a krócej niż 3 
lata) 
[_]3. Krótkotrwały (współpraca trwająca lub zaplanowana na okres do 1 roku) 
[_]4. Cykliczny (współpraca kontynuowana corocznie, od 2 lat lub dłużej) 
[_]5. Jednorazowy/ projektowy (współpraca zawierana każdorazowo przy konkretnym 
przedsięwzięciu) 
Ekran 9 
Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pani/Pan współpracę z podmiotami naukowymi? Proszę 
użyć skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza bardzo złą ocenę, a 5 - bardzo dobrą.Proszę 
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zaznaczyć swoją odpowiedź przesuwając znacznik na pasku oceny. 

PASEK SKALI 
Ekran 10, Jeżeli NIE na wszystkie pytania na ekranach 1 i 2.  
Jakie może Pani/Pan wymienić powody niepodejmowania współpracy z sektorem nauki 
przez Pani/Pana wydział/ zespół?Proszę wpisać poniżej. 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300}  
Ekran 11, Wszyscy respondenci 
Jaki rodzaj współpracy z sektorem nauki byłby Pani/Pana zdaniem przydatny w pracy 
Pani/Pana wydziału/ zespołu?W każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź. 

1. Wspólny projekt (_)1. Tak 
2. Wspólne badania (_)2. Nie  
3. Zespoły eksperckie/ robocze  
4. Ekspertyzy, raporty, opracowania, wizualizacje  
5. Audyty, ewaluacje  
6. Dotacje na projekty  
7. Konferencje, seminaria  
8. Szkolenia, warsztaty  
9. Publikacje, recenzje  
Ekran 12  

Jaki rodzaj współpracy z sektorem nauki byłby Pani/Pana zdaniem przydatny w pracy 
Pani/Pana wydziału/zespołu?W każdym wierszu proszę wybrać jedną odpowiedź. 

1. Praktyki studenckie, wolontariat - na podstawie umowy 
Biura Kadr i Szkoleń z Uczelnią 

(_)1. Tak 

2. Praktyki studenckie, absolwenckie, wolontariat - na 
podstawie osobnej umowy/ porozumienia 

(_)2. Nie  

3. Realizacja zadania na potrzeby urzędu przez studentów 
w ramach zajęć na uczelni/ pracy dyplomowej  

 

4. Konkursy na prace dyplomowe, programy stypendialne  
5. Studia podyplomowe dla urzędników  
6. Patronat merytoryczny/ honorowy/ medialny  
7. Konsultacje eksperckie  
8. Inna forma współpracy  

Jeżeli zaznaczono odpowiedź „inna” 

Jaka inna forma współpracy byłaby przydatna w pracy Pani/Pana wydziału/ zespołu? 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300}  

Ekran 13 

Czy Pani/Pana wydział/ zespół planuje w najbliższym czasie współpracę z podmiotem 
sektora naukowego? Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

(_)1. Zdecydowanie tak 
(_)2. Raczej tak 
(_)3. Raczej nie 
(_)4. Zdecydowanie nie  
(_)5. Trudno powiedzieć  

Jeżeli odpowiedź RACZEJ NIE/ZDECYDOWANIE NIE: 

Z jakiego powodu Pani/Pana wydział/ zespół nie planuje w najbliższym czasie współpracy  
z podmiotem sektora naukowego? 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300}  

Jeżeli odpowiedź ZDECYDOWANIE NIE/RACZEJ NIE 

Z jakim podmiotem naukowym jest planowana w najbliższym czasie współpraca Pani/Pana 
wydziału/ zespołu? Proszę wpisać poniżej. 

Pytanie otwarte; Liczba znaków: 300}  

Ekran 14 

Miejsce pracy:Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

(_)1. Biuro Urzędu m.st. Warszawy 
(_)2. Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy 
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(_)3. Inna jednostka  
Jeżeli odpowiedź „inna: 
Proszę wpisać nazwę jednostki i wydziału. 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300}  

Ekran 15 

Nazwa wydziału:Proszę wybrać z listy poniżej. 

Lista wydziałów dzielnic i biur 

Ekran 16 

Ile osób w Pani/Pana wydziale/ zespole kontaktuje się z podmiotami sektora nauki 
(uczelniami, instytutami badawczo-rozwojowymi, studentami)?Proszę wpisać liczbę 
pracowników. 

Pytanie otwarte  

Jeżeli odp. „1” 

Proszę podać imię i nazwisko tego pracownika. 

Pytanie otwarte Liczba znaków: 300}  

Jeżeli odp. >1 

Proszę podać imiona i nazwiska tych pracowników. 

Pytanie otwarte, Liczba znaków: 300}  
Ekran 17 

Czy w Pani/Pana wydziale/ zespole pracują osoby, które: ...?W każdym wierszu proszę 
wybrać jedną odpowiedź. 

1. Mają tytuł naukowy (dr, dr hab., prof.) i nie są 
pracownikami naukowymi 

(_)1. Tak 

2. Są pracownikami naukowymi (_)2. Nie  
3. Są doktorantami z otwartym przewodem doktorskim  
4. Są w inny sposób powiązane z sektorem nauki  

Jeżeli odp. 1 

Proszę podać liczbę pracowników z tytułem naukowym. 

Pytanie otwarte  

Jeżeli odp. 2 

Proszę podać liczbę pracowników naukowych. 

Pytanie otwarte  

Jeżeli odp. 3 

Proszę podać liczbę doktorantów z otwartym przewodem doktorskim. 

Pytanie otwarte  

Jeżeli odp. 4: 

Proszę podać liczbę osób, które są w inny sposób powiązane z sektorem nauki. 

Pytanie otwarte  

Ekran 18, Jeżeli odpowiedź TAK na min. 1 z pytań z ekranu nr. 17 

Czy obszar zainteresowań naukowych osób powiązanych z sektorem nauki jest zbieżny 
tematycznie z zadaniami wykonywanymi w pracy?Proszę wybrać jedną odpowiedź. 

(_)1. Tak, u wszystkich pracowników 
(_)2. Tak, u niektórych pracowników 
(_)3. Nie, nie jest zbieżny  
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5.2. Scenariusz wywiadu 

Pytanie badawcze Pytania szczegółowe 
1. Jak obecnie 
przebiega 
proces 
nawiązywania 
współpracy 
wydziałów z 
sektorem 
nauki?? 

1. W jaki sposób następuje dobór osób/partnerów do współpracy?  

Z czyjej inicjatywy następuje? Formalnie czy nie? Czy rekrutacja 

podmiotów sektora nauki Pani zdaniem powinna odbywać się 

inaczej? W jaki sposób? 

2. Kto decyduje, z kim i w jakim zakresie jest podejmowana 

współpraca? 

3. Jak pani przełożeni/podwładni traktują jest inicjatywę w zakresie 

nawiązania współpracy z sektorem nauki? 

2. Jak obecnie 
przebiega 
realizacja 
współpracy 
wydziałów z 
sektorem 
nauki? 

4. Czy poza formalną współpracą wiedza z sektora nauki przenika  

do Pani wydziału? W jaki sposób (np. sieci kontaktów)? 

5. Czy w wyniku współpracy powstały jakieś publikacje, 

opracowania? Jak inaczej można zobaczyć efekty tej współpracy? 

6. Czy zdarza się, że do współpracy przy danym projekcie 

zapraszane są również inne sektory, np. organizacje pozarządowe 

lub biznes? Może Pan/i podać przykład takiego projektu? 

3. Jak 
dotychczas 
układa się 
współpraca 
wydziałów z 
sektorem 
nauki?  

7. Jak by Pan/i określiła rolę podmiotu sektora nauki we współpracy, 

którą Pan/i wydział prowadzi? Jego wkład? Jego zysk?  

8. Jakie korzyści ze współpracy odnosi Pani wydział?  

Jaka była dotąd największa wartość dodana, jaką wydział odniósł 

w wyniku współpracy? Czy jest różnica w korzyściach z zadań 

zlecanych podmiotom naukowym i współtworzonych w 

partnerstwie z nimi? 

9. Jak by Pan/i określiła rolę urzędu we współpracy, którą Pan/i 

wydział prowadzi? Jego wkład? Jego zysk?  

4. Jakie 
czynniki 
wpływają na 
powodzenie 
współpracy z 
sektorem 
nauki? (w fazie 
inicjowania, 
nawiązania, 
realizacji) 

10. Co to Pana/i zdaniem znaczy „udana współpraca” (z sektorem 

nauki)? Co ma wpływ na to, że współpraca się udaje? Co ją 

ułatwia? Czy może Pani opisać to na konkretnym przykładzie  

z Pana/i doświadczeń? 

11. Z której współpracy jest Pan/i najbardziej zadowolony/a? Przy 

jakim projekcie / z jaką instytucją / osobą współpraca układała się 

najlepiej i dlaczego? Co Pani uważa za swój największy sukces 

we współpracy? 

5. Jakie 
bariery 
powodują brak 
lub 
niepowodzenie 
współpracy z 
sektorem 
nauki? (np. 
formalne, 
językowe, 
kompetencyjne, 
organizacyjne, 
finansowe) 

12. Co Pan/ai zdaniem utrudnia współpracę z sektorem nauki?  

Czy może Pani opisać to na konkretnym przykładzie z Pana/i 

doświadczeń?  

13. Z której współpracy jest Pan/i najbardziej niezadowolony/a?  

Przy jakim projekcie / z jaką instytucją / osobą współpraca 

układała się najgorzej i dlaczego? Co Pani uważa za największe 

niepowodzenie we współpracy? 

14. W ankiecie zaznaczyła Pani kilka potrzebnych form współpracy, 

m.in. … Dlaczego obecnie Pani wydział nie nawiązuje/nie planuje 

tego typu współpracy? 
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6. Jak 
naczelnicy 
widzą 
pokonywanie 
tych barier i 
wzmacnianie 
czynników 
sukcesu? 

15. Co Pani/Pana zdaniem Urząd powinien zrobić, aby polepszyć 
współpracę z sektorem nauki? 

16. Co by Pan/Pani doradził/doradziła osobom, które zamierzają 

nawiązywać współpracę z sektorem nauki?  

17. W jaki sposób Pana/i zdaniem można stwarzać warunki  

do zaistnienia czynników sukcesu współpracy, o których Pan/i 

mówił/a? Na jakim etapie współpracy jest to najważniejsze? 

18. W jaki sposób Pana/i zdaniem można starać się usunąć bariery,  

o których Pan/i mówił/a? Na jakim etapie współpracy jest to 

najważniejsze? 

7. Jak 
naczelnicy 
postrzegają 
rozwijanie 
współpracy z 
sektorem 
naukowym? 

19. Jakie korzyści Urząd potencjalnie mógłby zyskać z lepiej/bardziej 

rozwiniętej współpracy? 

20. Co Urząd ryzykuje/ co może stracić w wyniku zacieśniania/ 

intensyfikowania takiej współpracy? 

21. Czy Pan/i Wydział byłby zainteresowany opracowaniem 
indywidualnego programu praktyk we współpracy z BKiS? 

 

5.3. Aneks do wywiadów 

l.p. kod data 
Rodzaj 

instytucji 
Liczba 

wydziałów 

Liczba 
uczestników 
wywiadów 

Płeć 
uczestników 

1. 1B 20.06.14 biuro 1 1 K 

2. 2B 20.06.14 biuro 1 1 M 

3. 3B 30.06.14 biuro 1 1 M 

4. 4Bg 1.07.14 biuro 4 5 MK 

5. 5Dg 1.07.14 dzielnica 3 3 MK 

6. 6B 2.07.14 biuro 1 1 M 

7. 7D 2.07.14 dzielnica 1 1 K 

8. 8B 3.07.14 biuro 1 1 K 

9. 9Bg 3.07.14 biuro 6 6 MK 

10. 10Dg 4.07.14 dzielnica 4 5 MK 

11. 11B 4.07.14 biuro 1 2 K 

Razem dzielnice 3 8 9  

Razem biura   6* 16 18  

RAZEM   9 24 27     

* dwukrotnie przeprowadzono 2 wywiady w jednym biurze – raz był to wywiad pilotażowy,  

a raz z powodu niedopasowania terminu do innych respondentów.  

 



Str. 66 
 

Informacje kontaktowe  
   

 

Informacje kontaktowe 
Wszystkie osoby zainteresowane kwestią rozwijania współpracy Urzędu m.st. Warszawy 

z sektorem nauki zachęcamy do kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za tę kwestię 

w Urzędzie.  

Wydział Koordynacji Polityki Społecznej 

Centrum Komunikacji Społecznej 

ul. Senatorska 27 

00-099 Warszawa 

Tel. 22 443 34 00 

e-mail: koordynacja.ps@um.warszawa.pl 

Kontakt z autorką 

Sylwia Borkowska 

Tel. +48 515 267 580  

e-mail:borkowska.sylwia@gmail.com 
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