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Projekt Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
 

Pierwsze warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 

z cyklu „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko”  

realizowane w ramach projektu  

Dialog "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł" 
Jachranka, 31 marca - 1 kwietnia 2017 

 

 
31 marca - I dzień 

 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości /lunch 

 
14.00 – 14:10 

 
Przywitanie gości:  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 
 

 
14.10 – 14:30 

 
Uroczyste otwarcie: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego :  
Wiceminister dr Piotr Dardziński oraz Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorz Kądzielawski  
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
Wicemarszałek Wiesław Raboszuk 
 
Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk: 
Dyrektor  Prof. dr hab. Roman Puźniak  
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14.30 – 16.00 

 
SESJA I:  
 
„Ochrona patentowa w Europie i na świecie w sektorze energetycznym.”  
Wystąpienie:  dr Paweł Koczorowski, Ekspert w Departamencie Badań Patentowych Urzędu Patentowego RP 
 
„Wsparcie sektora naukowego i budowania powiązań między nauką a gospodarką w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.” 
Wystąpienie:  Mariusz Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
 

 
16.00 – 16.15 
 

 
Przerwa kawowa 

 
16.15 – 18.30 

 
SESJA II:  
 
„Zaangażowanie NCBiR w finansowanie innowacyjnych projektów w sektorze energetycznym.” 
Wystąpienie:  Małgorzata Skibska-Zielińska, Ekspert Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju 
 
„Współpraca nauki z funduszami VC kluczem do rozwoju innowacyjnej gospodarki.” 
Wystąpienie:  Łukasz Kajdas, ekspert  Zespołu Inwestycyjnego Krajowego Fundusz Kapitałowego S.A. 
 
„Strategiczne zarządzanie ochroną własności intelektualnej w sektorze energetycznym.” 
Wystąpienie:   Andrzej Witek, Partner w spółce WTS Rzecznicy Patentowi 
 

 
18.20 – 18.30 
 

 
Pytania i zakończenie pierwszego dnia obrad. 
 

19.00 
 

Uroczysta kolacja 

 



 
                                                                                                           
 

Projekt Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
 

1 kwietnia -  II dzień 
 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości 
 

 
10.00 – 11:20 

 
SESJA III:  
 
„Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych.” 
Wystąpienie:  Prof. dr hab. Marek Godlewski, Prezes NanoTechIP sp. z o.o.  
 
„Rzetelne planowanie projektu badawczego receptą na efektywne wdrożenie wyników.” 
Wystąpienie: Grzegorz Putynkowski, Wiceprezes  CBRTP Venture Capital sp. z o.o. 
 

 
11.20 – 11.30 
 

 
Przerwa kawowa 
 

 
11:30 – 12:50 

 
SESJA IV:  
 
„Transfer technologii w  sektorze energetycznym z udziałem IOB w kraju i za granicą.” 
Wystąpienie:  Marzena Mażewska, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 
(SOOIPP) i Wiceprezes Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii  
 
„Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej i energetyce odnawialnej - szanse i zagrożenia.” 
Wystąpienie:  dr Małgorzata Godlewska, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej 
Handlowej 
 
„Zielone technologie – własność intelektualna, transfer technologii i rozwiązywanie sporów w sektorze energetycznym.” 
Wystąpienie:  Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Prokurent NanoTechIP sp. z o.o. 
 



Projekt Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 

12:50 – 13:00 Uroczyste zakończenie obrad: 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk:  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 

13.00 - 14.00   Lunch 
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Ochrona patentowa w Europie i na świecie  

w sektorze energetycznym 

Dr Paweł Koczorowski 

ekspert 

Departament Badań Patentowych 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

pkoczorowski@uprp.pl 

www.uprp.pl 
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Zagadnienia: 

1. Sens ochrony własności intelektualnej 

2. Innowacje w sektorze energetycznym 

3. Strategia: ochrona krajowa i zagraniczna 

4. Strategia: skojarzenie różnych rodzajów ochrony 

5. Patenty, sądy patentowe i Brexit  

 

Patent jest narzędziem, a nie celem. 
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1. Sens ochrony własności intelektualnej 

 - prawo wyłączne: w jakim celu? 

 - co zrobić z patentem? 

 - czy warto utrzymywać patent? 

 - czym jest „strategia patentowa”? 
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2. Innowacje w sektorze energetycznym 

 - nacisk na „zielone technologie”, materiały 

 - wpływ polityki klimatycznej: H2 , CO2 

 - rozwiązania sieciowe,   „prosumers” 

 - wszystko będzie „smart” 
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2. „Zielone” innowacje w sektorze energetycznym 
1. Energy solutions  
- Renewable Energies Sources (RES): significant diffusion of solar PV, wind power, solar thermal.  
In particular solar PV and windpower are being paid big attention because of cost reduction 
necessities and need for solutions for scalability, i.e. from 1MW to 8MW windpower generators.  
Integration RES generators in buildings and other infrastructures, e.g. solar roofs, domestic 
windpower, motorways, covered roadways.  
- Offshore floating wind generators, floating pillars, floating energy farms with combined 
solar/wind generators.  
- Continuous improvement of energy efficiency and conservation.  
- Storage of electrical energy in various forms (Li-ion, graphene batteries, chemical accumulators, 
redox flow batteries, kinetic, magnets, supercapacitors, superconductive rings, potential energy 
with water or masses).  
- Smart grids, smart power distribution, ITC, Intelligent energy storage.  
- Grid stability systems, at local or regional scale to support integration of RES.  
- Distributed generation, management of prosumers (producer/consumers).  
- Nanotech in PV cells, solar thermal and wind power design.  
- Tri-generation, combined heat-cooling-power, CHCP, i.e.: domestic fuel cells. 
- Hybrid solar (PV and heat generation) with storage.  
- Charging stations for vehicles, interaction with the grid, (Vehicle-to-Grid techniques).  
- Off-grid systems for rural or mountain communities.  
- Combined RES, especially hydro, solar, wind, geothermal.  
- Energy harvesting, i.e., footsteps, gym equipment, on-road decelerators for vehicles.  
- Wearable PV, integrated bag with chargers for electronics.  
- Space solar.  
 
2. Buildings  
- Environmentally friendly buildings, Natural heat/cool, (close to) zero emission buildings.  
- LED lighting, adoption at worldwide scale. 
- Heating, Ventilation and Air Conditioning HVAC (day/night cycles, even seasonal exchange)  

- HVAC distribution, district networks.  
- IT solutions for HVAC in buildings  
- Smart cities, connected users.  
- Plants for pollution capturing in cities, project of “CO2 to Energy”.  
 
3. Transportation  
- Electric and hybrid vehicles  
- Hydrogen and fuel cell vehicles, also for avionic, railway, marine applications.  
- Biofuels, e.g. from vegetables and seeds, from algae, urban waste, genetically modified 
organisms, biofuels for air transportation.  
- LED lighting for vehicle and roads.  
- Environmentally friendly transport solution, vehicle sharing.  
- Assisted vehicles, traffic jam avoidance.  
 
4. Industrial processes  
- Production of chemicals from waste and organisms.  
- Green chemistry.  
- CO2 to energy, fuel from CO2 and sunlight.  
- H2 production from sunlight or RES.  
- Artificial photosynthesis.  
- Plant absorption of polluters and toxic particles.  
- Hydrogen storage and nanotechnology  
- Li-Ion controller.  
- Desalination with solar/wind power plants.  
- Raw materials extraction and re-use.  
- Raw materials saving, waste management, by-products.  
- Agriculture sector using renewables for watering.  
- Reduction of air, water and land pollution, containment of GHGs.  
- Circular Economy: closed loop in manufacturing, use, disposal, waste prevention, re-use, re-cycle. 

Źródło: EPO/EPA, raport  po 
seminarium nt.  „zielonych 
wynalazków”, w przygotowaniu. 
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3. Strategia: ochrona krajowa i zagraniczna 

 - zalety zgłoszeń PL (koszt, stan techniki, pierwszeństwo) 

 - decyzja: EP czy PCT / VPI? 

 - koszty 

 - ryzyka 
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3. Strategia: ochrona krajowa i zagraniczna 

Badanie 
  

Udzielenie patentu 
+ publikacja 

Opłata za 
wyznaczenie  

Poszukiwanie 
  

Opłata za zgłoszenie 
  

PL 
 

EPC 
 

PCT 
(bez kosztów patentów) 

500  PLN 
(drogą elektroniczną) 

210  EUR 
  

1330  CHF 
(=ok. 1240 EUR) 

______________ 
  

1300  EUR 
  

1875  EUR 
  

______________ 
  

585  EUR 
(38 państw) 

_______________ 
  

______________ 
  

1635  EUR 
  

1930+183  EUR 
(badanie wstępne) 

90  PLN 
  

925  EUR 
  

_______________ 
  

ok. 5230 EUR + ? 4655 EUR + ? 590 PLN + ? ∑ 

PCT/VPI: -750 EUR 
(zwrot 40%) 

133 CHF 
(osoba fizycz.: 10%) 

183 EUR: opłata 
manipulacyjna 
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4. Strategia: skojarzenie różnych rodzajów ochrony 

 - patent 

 - wzór użytkowy 

 - wzór przemysłowy 

 - znak towarowy 
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4. Strategia: skojarzenie różnych rodzajów ochrony 

Fotografia: facet.interia.pl/trendy/gadzety/news-estream-twoj-nastepny-
powerbank-bedzie-elektrownia-wodna,nId,2251220 

układ scalony w korpusie (np. RFID) (topografia) 

wirnik (wynalazek, wzór użytkowy, wzór 
przemysłowy) 

obudowa (wynalazek, wzór 
użytkowy, wzór przemysłowy) 

układ elektryczny, bateria, USB (wynalazek) 

nazwa (znak towarowy) 

logo (znak towarowy) 

sposób produkcji (wynalazek) 

opakowanie (wynalazek, wzór użytkowy, 
wzór przemysłowy, topografia) 

transport (wynalazek) 

składowanie (wynalazek) 

Turystyczna elektrownia wodna 
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5. Patenty, sądy patentowe i Brexit  

 - patent europejski 

 - patent „jednolity” 

 - Jednolity Sąd Patentowy 

 - Brexit: pytania bez odpowiedzi 
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Dziękuję za uwagę 

pkoczorowski@uprp.pl 

www.uprp.pl 
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Wsparcie sektora naukowego i budowania powiązań między nauką a gospodarką  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 

Mariusz Frankowski 

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 

  



Jaka jest rola MJWPU do 2020 roku?  

 

Wdrażanie RPO WM 2014-2020 

Szkolenia i promocja funduszy UE 

Realizacja projektów własnych 

Nawiązywanie współpracy i partnerstw 

 

Wprowadzanie w świat Funduszy UE na Mazowszu 

www.funduszedlamazowsza.eu 
 

Infolinia: 0801-101-101 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
(EFRR) 

 

prawie 2,4 tys. projektów 

7,5 mld PLN 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (EFS) 

 

Ponad 4,9 tys. projektów 

3 mld PLN 

Fundusze dla Mazowsza na lata 2007-2013 



Ponad 1,2 tys. projektów 

 

Ponad 1,8 mld zł dofinansowania z UE 
 

 

Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości  
na Mazowszu z RPO WM 2007-2013 



W tym 32 projekty sektora naukowego 
 

Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości  
na Mazowszu z RPO WM 2007-2013 

Ponad 440 mln zł dofinansowania z UE  



Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

41,6 mln zł z UE 
 

Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii 



Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

42 mln zł z UE 
 

Weterynaryjne Centrum Badawcze 

Centrum Nauk Biomedycznych 



Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku 

Ponad 75 mln zł 

 
Budowa Parku Naukowo-Technologicznego 

Rozwój technologii wykorzystującej promieniowanie jonizujące 



Jeszcze bardziej kompleksowe podejście 

Triada Nauka-Biznes-Administracja 

58,5 mln PLN  
 

Centrum Zarządzania Innowacjami i 

 Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej 

14,5 mln PLN 
 

Centrum Kreatywności Targowa 
 

 

78,5  
mln zł 

5,3 mln PLN 
 

Centrum Przedsiębiorczości Smolna 
 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 
2014-2020 

2.08 mld euro  

na inteligentny i zrównoważony rozwój Mazowsza, zwiększający spójność społeczną  

i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy 

#Rozwój rynku pracy 

#Edukacja 

299.7 mln euro (EFS) 

#Badania i rozwój #E-usługi 

#Innowacyjność i Przedsiębiorczość 

645.1 mln euro  (EFRR)  

 

#Niskoemisyjność #Gospodarka 

przyjazna dla środowiska 
 

415.8 mln euro (EFRR)  

 

#Transport  

367.2 mln euro (EFRR)  

1, 5 mld euro EFRR (74%)  

#Jakość życia (EFRR)  

#Włączenie społeczne (EFS)   

288.7 mln euro 

 545,1 mln euro 

 EFS (26%)  



Jak RPO WM 2014-2020  
wspiera innowacyjność Mazowsza? 

Inwestycje w infrastrukturę B+R jednostek naukowych 

Nawiązywanie współpracy biznes-nauka 

Poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych 

Zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstw 

Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

Stwarzanie warunków dla powstawania i rozwoju MŚP 

Umiędzynarodowienie działalności 

Wdrażanie innowacji, w tym również opartych na ICT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

491,5 mln euro 



W którym kierunku idziemy? 

 

 

np. systemy monitorowania procesu produkcji, 
zarządzanie cyklem dostaw, aparatura do badania 

jakości żywności 

 

 

np. nowoczesne technologie i rozwiązania w 

medycynie, systemy wykrywania i zapobiegania 

zagrożeniom, zwiększenie dostępności e-usług 

np. systemy zarządzania i sterowania ruchem, 

infrastrukturą, automatyzacja systemów pomiaru, 

magazynowanie energii 

np. rozwój instytucji otoczenia biznesu, usługi 

sektora kreatywnego, systemy informatyczne w 

procesie zarządzania 

 

Inteligentne 

specjalizacje 
Inteligentne systemy 

zarządzania 

Wysoka jakość życia Bezpieczna żywność 

Nowoczesne usługi  

dla biznesu 



Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 
278,2 mln euro 

Rozbudowa lub modernizacja infrastruktury B+R  

Zgodność z inteligentną specjalizacją  

Projekty wpisane do Kontraktu Terytorialnego Bony na innowacje 

Poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych 

Zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstw 

Eksperymentowanie i poszukiwanie nisz rozwojowych 

Rozwój regionalnego systemu innowacji 

 
Instytucje naukowe jako wykonawcy usług  

lub partnerzy w projektach 

Działanie 1.1 Działalność badawczo-

rozwojowa jednostek naukowych 

125,1 mln euro Działanie 1.2 Działalność badawczo-

rozwojowa przedsiębiorstw 

153 mln euro 



Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (Działanie 1.1) 
 

271 096 861 mln zł (22 % alokacji) do 28 kwietnia 

Rozbudowa lub modernizacja infrastruktury B+R  

Jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe 

Agenda badawcza zgodna z inteligentną specjalizacją  

Podział projektu na część gospodarczą i niegospodarczą 

Wykorzystanie infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej – powyżej 20 % 

Wkład własny w części gospodarczej – minimum 50 % 

Poziom dofinansowania – do 80 % 

Realizacja projektu do 31 grudnia 2020 r. 

47 propozycji  

projektów  



Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych (Działanie 1.1) 
 

 

Co najmniej 1 z celów badawczych określonych dla priorytetowych kierunków badań 

Realizacja projektów w ramach konsorcjum naukowego 

Większy niż wymagany udział części gospodarczej w wydatkach (co najmniej 20 %) 

Zaangażowanie wkładu finansowego przedsiębioców 

Większy niż wymagany udział zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej  (co najmniej 40 %) 

Efektywność kosztowa 

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny 

Na co zwracamy szczególną uwagę?  



Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (Działanie 1.2) 

 

Projekty badawczo-rozwojowe 

Bony na innowacje 

Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego 

Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych 

Rozwój regionalnego systemu innowacji 

153 mln euro 

Przedsiębiorstwa 

Powiązania kooperacyjne 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z instytucjami 

otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi 

 

 



Jakie konkursy zaplanowane są na ten rok? 

Nr działania Konkurs Alokacja (PLN) Miesiąc 

Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej 

jednostek naukowych 

108 268 000  
 

czerwiec 

 

Działanie 1.2 Projekty badawczo-rozwojowe 43 307 000 maj 

Działanie 1.2 Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-

rozwojowego 

25 984 000 wrzesień 

Działanie 1.2 Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz 

rozwojowych i innowacyjnych 

21 654 000  październik 

199 213 000 



Jak jeszcze RPO WM wspiera transfer technologii? 
Bony na doradztwo (Działanie 3.1) 

 

Do 80 % dofinansowania  

Od 10 do 110 tys. zł 

6 miesięcy na realizację projektu 

Opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

Monitorowanie i prognozowanie biznesu 

Wsparcie w transferze technologii 

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 

Wsparcie we wdrażaniu innowacji – np. usługi pomiarowe, diagnostyczne, 

certyfikacyjne, testowanie rozwiązań 

21,6 mln zł na zakup usług od Instytucji Otoczenia Biznesu  
 

Mikro, małe i średnie firmy 



Mazowieckie Akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu 

 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw    

 Sekwencja Sp. z o.o.   

 Netrix Group Sp. z o.o.   

 Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu 

 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji   

 Mazowiecki Klaster BioTechMed   

 Fundacja Centrum Innowacji FIRE   

 Fundacja Mobile Open Society through wireless Technology (MOST) 



Co jeszcze w tym roku w obszarze innowacyjności? 

Nr działania Konkurs Alokacja (PLN) Miesiąc 

Działanie 3.3 Wprowadzanie na rynek ulepszonych produktów 

lub usług (wdrożenie wyników prac B+R) 

43 307 000 czerwiec 

43 307 000 



Gdzie szukać informacji? 

 

Infolinia: 0801-101-101 

 

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie 

5 Lokalnych Punktów Informacyjnych (Płock, Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka, Radom) 

  

 
www.funduszedlamazowsza.eu 

Infolinia: 0801-101-101 
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 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 

 

Dziękuję za uwagę 

Mariusz Frankowski 

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
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Współpraca nauki  
z funduszami VC kluczem  
do rozwoju innowacyjnej 
gospodarki 

Łukasz Kajdas 
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Nauka Biznes 

Inwestorzy 
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 Dialog 0047/2016 

Venture Capital 

„Smart money” 



  

Rynek VC w Europie 
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Energy (2016 = 63) – 2,1% Energy (2016 = €0,43 mld ) – 3,8% 



  

Rynek VC w USA 
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Energy (2016 = 149) – 1,8% Energy (2016 = $1,35 mld) – 2,0% 



  

Struktura portfeli funduszy 
Krajowego Funduszu Kapitałowego 
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Liczba inwestycji: 3 / 199 Zainwestowane środki (mln zł): 4/485 

Ogółem 
98,5% 

OZE 
1,5% 

 

Źródło: KFK (dane na 31.01.2017 r.) 

Ogółem 
99,2% 

OZE 
0,8% 
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Liczba i wielkość inwestycji funduszy VC w sektor 
zielonej energii jest niewielka na tle pozostałych 
branż, lecz… 

„The renewable energy industry has also become 
a key sector for research and innovation in Europe 
generating a rapidly increasing number of patents…” 
 
Źródło: „ Smarter, greener, more inclusive? INDICATORS TO SUPPORT THE EUROPE 2020 STRATEGY, 
2016 edition”, Eurostat 2016 



  

 
 

Ekosystem finansowania kapitałowego w Polsce  
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PFR Starter FIZ pre-seed, seed 

• środki do dyspozycji: 782 mln zł 

• wejścia kapitałowe przeciętnie od 200 tys. do 3 mln PLN 

• finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) 

PFR Biznest FIZ seed, start up 

• środki do dyspozycji: 258 mln zł  

• wejścia kapitałowe od 200 tys. do 4 mln PLN 

• finansowanie zwrotne poprzez grupy aniołów biznesu 

PFR Otwarte  

Innowacje FIZ 
early stage, wzrost 

• środki do dyspozycji: 421 mln zł  

• wejścia kapitałowe od 5 mln do 15 mln PLN 

• finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) 

PFR KOFFI FIZ 

 

wzrost i ekspansja 

 

• środki do dyspozycji: 324 mln zł 

• wejścia kapitałowe od 2,5 mln do 15 mln PLN 

• finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) 

 

BRIdge CVC 

 

runda inwestycyjna 
A / B (w drodze 
wyjątku również 
runda seed i C) 

• środki do dyspozycji: 433 mln PLN / 100 mln EUR 

• wartość inwestycji od 5 mln PLN do 35 mln PLN  

• 50% BRIdge CVC / 50% środki prywatne  

• finansowanie zwrotne poprzez pośredników finansowych (fundusze CVC)  
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PFR Otwarte Innowacje 

Typ funduszu 

Profil 
funduszu 

Wielkość 
inwestycji 

Okres 
inwestycyjny 

Proces 
Inwestycyjny 

 Fundusz funduszy  
 

 Finansowanie poprzez fundusze VC innowacyjnych MŚP  
na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i 
wdrożenia projektów B+R 

 Łączna przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 5 mln do 15 mln zł 
 60% PFR Otwarte Innowacje FIZ / 40% środki prywatne 

 Inwestycje w fundusze 2017-2020 
 Inwestycje w MŚP 2017-2023 

 Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures 

Środki do 
dyspozycji  421 mln zł 
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BRIdge Alfa  BRIdge CVC 
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Źródło: Z. Grajkowski 
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Najbardziej aktywne 
fundusze CVC w 2016 r. 

Źródło: CB Insights 
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 Finansowanie poprzez Fundusze CVC MŚP realizujących innowacyjne projekty 

(zaawansowane technologicznie, z komponentem B+R) oraz posiadających polski 

pierwiastek 

 Finansowanie MŚP w ramach rundy inwestycyjnej A lub B*  

 Inwestorami Funduszy CVC będą duże przedsiębiorstwa (korporacje) oraz NCBiR 

 Fundusze CVC  zarządzane będą przez profesjonalne Podmioty Zarządzające 

Typ funduszu 

Profil funduszu 

Inwestycje 

portfelowe 

 Fundusz Funduszy (Fund of funds) 

Środki do 

dyspozycji 
 Środki w dyspozycji PFR Ventures: 100 mln EUR 

Portfel funduszu 

 Docelowo 6-9 Funduszy CVC 

 Średnia kapitalizacja Funduszy CVC: 20mln EUR  

 Źródła finansowania: 50% BRIdge CVC / 50% środki prywatne 

 Ticket:  wartość inwestycji w spółkę od 5 mln PLN do 35 mln PLN 

 Docelowo: ok 100 inwestycji w spółki portfelowe Funduszy CVC 

Okres 

inwestycyjny 
 Inwestycje w Fundusze CVC: 2017-2020 

 Inwestycje w MŚP: 2017-2023 

Proces 

Inwestycyjny 
 Otwarty proces selekcji Funduszy CVC/ Podmiotów Zarządzających realizowany przez PFR 

Ventures 

* W ramach wyjątku dopuszczalne są również inwestycje w MŚP w fazie seed i inwestycje w rundzie C 

BRIdge CVC 
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BRIdge CVC 
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• Na polskim rynku sektor CVC jest na początku drogi  

• Działania korporacji na polu VC ograniczają się do akwizycji pojedynczych projektów  

• Przykład: ZENCARD (technologia pozwalająca na integrację systemów lojalnościowych)  

 zakupione przez PKO BP 26.01.2017 r. 

• Brak instytucji wspierającej proces budowania CVC 

• 28 grudnia 2016 r.               BRIdge CVC 

Rynek Corporate Venture Capital w Polsce 

BRIdge CVC 
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Fundusz CVC: „trzecia droga” w strategii rozwoju korporacji 

Historyczne podejście do strategii rozwoju przedsiębiorstwa/strategii innowacji: 

• R&D (rozwój organiczny) 

• Wzrost przez akwizycje 

 

Nowe podejście do strategii budowania innowacyjności firmy:  

• Corporate Venturing - łączy zalety dwóch poprzednich przy mniejszych nakładach i 
mniejszym ryzyku, jednocześnie będąc „polisą ubezpieczeniową” dla korporacji, jej 
„oczami i uszami” 

 

 

 

BRIdge CVC 
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Corporate Venture Capital 

„Ultra Smart money” 
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Dziękuję za uwagę 

Łukasz Kajdas 
lukasz.kajdas@kfk.org.pl 
tel. (+48) 22 578 26 90 

mailto:lukasz.kajdas@kfk.org.pl


  

 
 

Strategiczne zarządzanie ochroną własności intelektualnej 

w sektorze energetycznym 
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WŁASNOŚĆ 
INTELEKTUALNA 

PRAWA AUTORSKIE 
 
utwory, 
programy komputerowe 

INNE 
 
formaty TV, 
bazy danych, know-how 

WŁASNOŚĆ  
PRZEMYSŁOWA 

POSTĘP TECHNICZNY 
 
wynalazki, 

wzory użytkowe, 
topografie układów scalonych 

INDYWIDUALIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
LUB TOWARU  
 
znaki towarowe 
wzory przemysłowe 
oznaczenia geograficzne 

PRZEDMIOTY 
OCHRONY 
WŁASNOŚCI 
PRZEMYSŁOWEJ 



  

 
 

Chroniony jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w 

jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)  

 

Prawo autorskie powstaje bez potrzeby dopełnienia jakichkolwiek formalności (warunkiem powstania 

ochrony prawno-autorskiej jest ustalenie utworu w postaci umożliwiającej jego percepcję  

 

© nota copyright - ma charakter czysto informacyjny, jej brak nie oznacza braku ochrony praw 

autorskich. 
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Ochrona prawno-autorska 



  

 „Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, 

wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia 

pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.” 

+ nowe odmiany roślin, know-how, topografia układów scalonych 

 „Własność przemysłowa rozumiana jest w najszerszym znaczeniu i stosuje się do przemysłu i 
handlu, przemysłów rolnych i wydobywczych oraz do wszystkich produktów wytworzonych lub 
naturalnych..” 

Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (1883)  
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Przedmioty własności 
przemysłowej 
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Podstawowe 
pojęcia 

Terytorialny zakres ochrony praw własności przemysłowej 

Podstawową zasadą praw własności przemysłowej jest niezależność praw istniejących i udzielonych w 

poszczególnych krajach. 

Terytorialna niezależność praw dotyczy: 

 procedury ich uzyskiwania, 

 istnienia, 

 wykonywania prawa podmiotowego 

Stąd w globalnej gospodarce konieczna jest ochrona dóbr niematerialnych na więcej niż jednym rynku 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 
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Charakter prawa wyłącznego 

• Prawo pozytywne: 

- prawo wyłącznego korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy 

na określonym terytorium, przez określony czas  

- ograniczona pozytywna część prawa, pomimo posiadania monopolu 

np. przez decyzje administracyjne, konieczność  posiadania 

dodatkowych zezwoleń - dopuszczenie do obrotu, posiadania licencji 

itd. 

- prawem tym można dowolnie dysponować – zbywalne, dziedziczne, 

możliwość udzielania licencji 
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Charakter prawa wyłącznego 

 

• Prawo zakazowe: 

- uprawniony może zakazać osobie trzeciej, nie mającej jego zgody, 

korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym 

terytorium z przedmiotu objętego prawem, 

- np. przez sądowy zakaz naruszeń, zajęcie i zniszczenie towarów 

naruszających prawa, wypłata odszkodowania, uzyskanie informacji o 

działalności gospodarczej naruszyciela itd. 
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Licencja 

Jest to umowa , w której posiadacz prawa wyłącznego (np. patentu) 

udziela innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania w 

określonym zakresie z jego prawa wyłącznego. 

Umowa licencyjna powinna być sporządzona w formie pisemnej, a jej 

zakres i czas trwania mogą być dowolnie kształtowane umownie np. 

Umowa wyłączna , niewyłączna, pełna, ograniczona itd. 
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9 

Czas [miesiące] 

0 12 30 ok. 60 

PCT 

Uzyskanie ochrony patentowej o zakresie międzynarodowym 



  

 
 

   

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

WYNALAZEK 

Zgłoszenie patentowe w UP 
(opis, zastrzeżenia, rysunki, skrót, lista sekwencji, depozyt + opłata) 

Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku – BUP  
(18 miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskana patentu ) 

Badanie formalno - prawne + klasyfikacja 

Poszukiwanie w stanie techniki (raport) 

Opłata za druk opisu i pierwszy okres ochronny 

Decyzja pozytywna warunkowa 

Patent - publikacja + wpis do rejestru 

 
Decyzja 

negatywna 
(odmowa) 

 
 

Badanie zdolności patentowej wynalazku 
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18 miesiecy od 

pierwszeństwa 

Około. 4-5 lat 

Raport  

z poszukiwań 

6 

miesięcy 

Publikacja 

 zgłoszenia 

Publikacja 

 patentu 

Wygaśnięcie 

 czasu na sprzeciw 

Odmowa 

Badanie  

merytoryczne 

Patent- przykład przebiegu procedury zgłoszeniowej PL 



  

 
 

   

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Strategie patentowe 

Strategia ofensywna  

Kto ? 

 Nowoczesne organizacje posiadające dominującą pozycję rynkową 

 Producenci innowacji - własne prace badawczo-rozwojowe 

 Cel: zachowanie dominującej pozycji rynkowej 

W jaki sposób ? 

 Ochrona własnych rozwiązań 

 Identyfikowanie i eliminowanie rozwiązań konkurencji 

 Konsekwentne egzekwowanie własnych praw 
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CHEMICAL LIBRARY LEAD DRUG

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PRODUCT SPC

MA

PROCESS

COMPOSITION

SECOND MEDICAL USE
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        Strategie cząstkowe ekspansji (ataku) 

Badanie wiedzy konkurenta Wywiad gospodarczy 

Stwierdzenie potencjalnej przeszkody 

Wybór taktyk (i) 

Taktyki współpracy Taktyki walki 

   Udzielenie licencji 

  Sprzedaż praw 

  Franchising  

Skupowanie wiedzy 

Licencje krzyżowe 

  Pozorne zgłoszenia 

 Patenty papierowe 

Ochrona drzewiasta 

Utrudnianie ochrony 

Wyprzedzanie 

„Sieci” praw 

Strategie obrony przed cudzą wiedzą mogącą podlegać ochronie - strategie ekspansji (ataku) 

Strategia ofensywna 

Źródło: Wiesław Kotarba 
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Strategia defensywna 

 

Kto ? 

 Organizacje  podążające śladem lidera 

 Producenci generyczni- własne prace rozwojowe 

 Cel: identyfikowanie i przejmowanie  atrakcyjnych produktów 

W jaki sposób ? 

 Monitorowanie statusu prawnego lidera 

 Osłabianie statusu prawnego lidera 

 Ochrona własnych rozwiązań /usprawnień – przejmowanie wolnych pól 
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Strategia defensywna   Strategie obrony przed istniejącą wiedzą chronioną 

Badanie czystości ochronnej 

Wywiad gospodarczy 

         Stwierdzenie przeszkody 

     Wybór taktyk (i) 

     Taktyki walki 

Zakup licencji 

Zakup praw 

Franchising  

Licencje krzyżowe 

  Obejście ochrony 

Korzystanie zaraz po 

wygaśnięciu ochrony 

Korzystanie poza 
terytorium ochrony 

Licencja przymus. 

Unieważnienie  

Nielegalne korzystanie 

Strategie obrony przed cudzą (istniejącą) wiedzą chronioną - strategie obronne 
 

Taktyki współpracy 

Źródło: Wiesław Kotarba 
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Przed wprowadzeniem produktu na rynek 

 Monitorowanie statusu prawego produktu 

 Budowanie własnego portfolio praw 

 Blokada działań zabezpieczających 

Po wprowadzeniu produktu na rynek 

 Próba zablokowania działań zabezpieczających 

 Monitorowanie urzędów celnych i sądów 

 Gra na czas 

 Próba unieważnienia praw / ugoda 

 

Jak poprawić pozycję rynkową gdy istnieje ryzyko naruszenia obcego patentu?  

Strategia defensywna 
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Przedstawienie dwóch klas patentowych związanych z energetyką : 
 
- liczba zgłoszeń,  
- najczęstsze terytoria postępowania,  
- pochodzenia dokumentów pierwszeństwa,  
- twórcy  
- najczęstsze cytowania 
 
Y02E10/00: Energy generation through renewable energy sources 
 
H01L : SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR 
 
H01L31/H04 : adapted as photovoltaic [PV] conversion devices   
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H01L : SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT 
OTHERWISE PROVIDED FOR 
 
H01L31/H04 : adapted as photovoltaic [PV] conversion devices  
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 Dialog 0047/2016 
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H01L : SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR 
 
H01L31/H04 : adapted as photovoltaic [PV] conversion devices 
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 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 
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Rola nauki w 

rozwiązywaniu zagrożeń 

cywilizacyjnych 



XX wiek - R. Feynman – „…zaczęli nas cenić 

dopiero wtedy kiedy zbudowaliśmy bombę 

atomową” 

 

 

 

 

 

 

 



Największe zagrożenia dla naszej  

cywilizacji: 
 

1) Deficyt energii (elektrycznej) 

2) Brak czystej wody 

3) Brak żywności 

4) Jakość środowiska (skażenie) 

5) Bieda 

6) choroby „cywilizacyjne” 
 



Przyczyny – wzrost 

ludności świata 

9-12 mld ? 

~2030 około 500 miast powyżej 1 mln.  

 mieszkańców, w tym 27 megamiast 

W 20 wieku ludność świata wzrosła 4 

krotnie, a zużycie energii 16 razy!  



Ludność Afryki bez dostępu do elektryczności! 



Ludność świata bez dostępu do elektryczności  

i kuchni (w mln)! 



Potrzebujemy więcej i więcej 

energii elektrycznej! 

 

1% wzrostu PNB oznacza 

0.7% wzrostu 

zapotrzebowania na energię  

elektryczną 



Indeks HDI 

HDI: długość życia, poziom wykształcenia, produkt 

narodowy na mieszkańca 



Czarny scenariusz! 
 

Potrzebujemy więcej i więcej 

energii elektrycznej! 

 

2010 - 16.5 TW 

2050 - ~30 TW 

 





Skażenie środowiska 

Rocznie umiera przed-

wcześnie 6 mln ludzi w 

wyniku skażenia środo-

wiska naturalnego (0.6 

mln w Europie). 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOiV3cXyuMgCFWTxcgodCyEJSQ&url=http://www.cbc.ca/strombo/news/chinese-media-calls-out-government-over-dangerous-levels-of-pollution-and-s&psig=AFQjCNEdme-XtMeBwg_ffbsXaoUhtF4Sew&ust=1444600534161817
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3I9vLyuMgCFYe_cgodiJoAXw&url=http://gelr.org/2014/11/03/love-at-the-time-of-smog-beijing-air-pollution-crisis-georgetown-international-environmental-law-review/&psig=AFQjCNEdme-XtMeBwg_ffbsXaoUhtF4Sew&ust=1444600534161817


Co używamy obecnie? 
 

 

paliwa 

56% 

odnawialna 

            16% 

jądrowa 

   28% 
paliwa 

83% 

jądrowa 2% 

odnawialna 

CO2- emisja na km2: 88 g CO2- emisja na km2: 179 g 

15% 

Polska – 93-95% energii elektrycznej z węgla! 



Ochrona środowiska –  

Czy jest skuteczna? 



Emisja CO2 – Chiny, USA – po około 6.8 mld ton, Rosja – 1.6 mld ton 



370ppmv 



Globalne Ocieplenie 



1) Na Śląsku na 1 km2 spada rocznie 

1000 ton pyłów! 

2) Emitowane jest (dane za rok 1994) 

2.6 mln ton SO2, 1.1 mln ton 

tlenków azotu, 4.4 mln ton CO, 384 

tys. ton NH3, 9 tys. ton H2S, 4 tys. 

ton związków fluoru  

3) Na 50 najbardziej zanieczysz-

czonych miast w Europie 33 są w 

Polsce. 

Polska 



USA - 18 milionów ton kwasów rocznie 

Kwaśne deszcze 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.energiaidom.pl/ratuj-ziemie-przed-kwasnymi-deszczami&ei=5qvGVIxAja08gvuAYA&psig=AFQjCNGFeNKtXulCeCSqJH79B67w6Vfp8w&ust=1422392611234734


1) Dane WHO dla Europy – roczne straty 

1600 mld USD (w tym koszty leczenia 

200 mld USD) 

2) 3.7 mln rocznie nowych zachorowań na 

nowotwory (1.9 mln śmierci rocznie) 

3) Długość życia: 

 

Polska (kobiety – 82 lata, mężczyźni – 74 

lata), Szwecja (kobiety – 84 lata, mężczyźni – 

81 lat), Rosja (kobiety – 76 lat, mężczyźni – 

64 lata). 

Koszty? 





Węgiel królem 



Surowce 
nieodnawialne –  
spalanie 6,3 GtC 

Musimy 

zmniejszyć! 

Nadwyżka 8.47 mld ton CO2 (GtC) rocznie 



Czyste spalanie ? 





• Nazwa fotowoltaika pochodzi z 

języka greckiego (φώς:phos znaczy 

światło) i nazwiska włoskiego 

naukowca Volta.  

 

• Nazwa "photo-voltaic" pojawiła się w 

języku angielskim w roku 1849.  



Dostępność 

 energii słonecznej 



Energia słoneczna 

• Jest wiele postaci energii słonecznej (radiacja, wiatr, 

biomasa, energia wodna, energia oceanów, itp...).  

 

• Słońce emituje 3.8x1023 kW energii z czego Ziemia 

pochłania 1.8x1014 kW (150 milionów km od słońca).  

 

• Około 60% z 1.08x1014 kW dociera do powierzchni, 

reszta jest odbijana.  

 

• Jeśli nauczymy się wykorzystywać 0.1% 

tej energii urządzeniami o wydajności 10% 

otrzymamy 4x więcej energii niż używamy 

obecnie. 



Czy starczy surowców?  

• Si – 2gi najbardziej 

rozpowszechniony minerał 

w skorupie ziemskiej 

• Baterie PV z 1 tony 
krzemu produkują tyle 
energii co ze spalenia  

   500 000 ton węgla!  



Szary scenariusz 
 

2010 - 16.5 TW 

2050 - ~30 TW 

 
Około 2030 roku systemy PV będą 

generowały ~1.8 TW.  





400 MW elektrownia słoneczna w Kalifornii.  

Ograniczenie zużycia węgla o 1-2 mln ton! 



Ochrona środowiska 

przez 4 kWp PV system 

• 2.4 tony węgla mniej 

• 6.2 ton CO2   

• ponad 10600 litrów wody 

• ~15 kg NOx i SO2  

• ~ 1 kg ciężkich metali i radioaktywnych 
 

Każdego roku przez 30+ lat! 



Surowce 
nieodnawialne –  
spalanie 6,3 GtC 

Musimy 

zmniejszyć o 

połowę! 

6.2 ton CO2 x 1 mld domostw = 6,2 GtC  

Ciągle za mało !  



Właściwy scenariusz  

wystarczy oszczędzać! 



A może wystarczy 

oszczędzać? 

 
Zużycie energii na 1 mieszkańca 

świata:  

 

2011 – 3 MWh 

2020 – 3 MWh 

 

Ciągle za mało ! 



Na co zużywamy? 



Oświetlenie 



1 żarówka świeci rocznie około 1500 – 

2000 godzin – 9 $ oszczędności na 1 

żarówkę x 9 mld żarówek -> 80 mld $ 

rocznie !!!  



1 żarówka świeci rocznie około 1500 – 2000 godzin – 12-13 $ 

oszczędności na 1 żarówkę x 9 mld żarówek -> 110 mld $ rocznie !!! 

 

1LED – >40 kg CO2 mniej do atmosfery !  





Źródła światła – a ekologia? 





Grzanie, chłodzenie  

mieszkań 



Trochę fizyki – promieniowanie  

                          słoneczne 

Ciepło! 



Okna energooszczędne 

Przepuszczają światło widzialne, 

blokują podczerwień. 



Czy wystarczy 

„ocieplać” budynki? 



Zdjęcie w podczerwieni 



Blokowanie ucieczki ciepła 



Katastrofalna ucieczka 

ciepła 

Nasza atmosfera jest 

przezroczysta dla promienio-

wania z zakresu 8 do 13 µm. 

 

To jest odpowiedzialne za 

ucieczkę ciepła. 



Motoryzacja 
 

Samochody benzynowe – 0.0624 CO2/km – 10 000 km 

rocznie – 625 kg CO2 

 

Samochody diesel – 0.0089 CO2/km – 10 000 km 

rocznie – 90 kg CO2 



Motoryzacja 
Samochody emitują nanocząstki (nanorurki 

węglowe!), ozon, tlenek azotu, toksyny itp… 

 

150 mln amerykanów żyje w skażonych obszarach – 

rocznie umiera przedwcześnie 30 000 osób! 



Motoryzacja – samochód elektryczny 
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Elektronika 
Więcej energii niż cały ruch lotniczy 

świata! 
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Elektronika 
Pamięć dynamiczna, DRAM (Dynamic Random Access 

Memory) – rodzaj ulotnej pamięci półprzewodnikowej RAM, która 

przechowuje każdy bit danych w oddzielnym kondensatorze wewnątrz 

układu scalonego. Poszczególne jej elementy zbudowane są z 

tranzystorów MOS, z których jeden pełni funkcję kondensatora, a 

drugi elementu separującego. 

 

W przeciwieństwie do pamięci statycznych wymagają okresowego 

odświeżania zawartości (ze względu na rozładowywanie się 

kondensatorów).  



Dziura ozonowa 

 



Czy przetrwamy? 
 

Ilość ozonu w atmosferze 

maleje o 3% rocznie 

pomimo zakazu używania 

freonu! 



Czy przetrwamy? 

 
Skażenie środowiska = 

eksplozja chorób cywiliza-

cyjnych 



Choroby nowotworowe 



Choroby nowotworowe 

Wczesna 

detekcja 

kluczowa ! 



Czy przetrwamy? 



XX wiek - R. Feynman – „…zaczęli nas cenić 

dopiero wtedy kiedy zbudowaliśmy bombę 

atomową” 

 

 

 

 

 

 

 

XXI wiek – będą nas cenić gdy uratujemy 

ludzkość 



O ekologii oczyma fizyka 



  

Rzetelne planowanie projektu badawczego receptą na 
efektywne wdrożenie wyników   

 
Grzegorz Putynkowski – Wiceprezes Zarządu CBRTP S.A. 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Planowanie przedsięwzięć B+R to złożony proces wymagający znaczącego wysiłku analitycznego, determinujący 
skuteczność wdrażania ich wyników 

 

Identyfikacja celów 
badawczych oraz 

biznesowych 

Ocena potencjału 
planowanych do uzyskania 

rezultatów  

Analiza procesowa i 
technologiczna 

przewag 

Opracowanie planu 
wdrażania wyników 

Ocena potencjału 
ekonomicznego 

Dobór zasobów  
i opracowanie planu 

realizacji projektu B+R 

Realizacja  
i monitorowanie 

projektu oraz bieżąca 
weryfikacja  

i aktualizacja założeń 
biznesowych 

Wdrożenie  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Kluczowym elementem całego procesu realizacji projektów B+R jest ocena potencjału planowanych do uzyskania 
rezultatów projektu, która determinuje końcowy sukces na etapie realizacji i wdrożenia wyników projektu 

 

Identyfikacja celów 
badawczych oraz 

biznesowych 

Ocena potencjału 
planowanych do uzyskania 

rezultatów  

Analiza procesowa i 
technologiczna 

przewag 

Opracowanie planu 
wdrażania wyników 

Ocena potencjału 
ekonomicznego 

Dobór zasobów  
i opracowanie planu 

realizacji projektu B+R 

Realizacja  
i monitorowanie 

projektu oraz bieżąca 
weryfikacja  

i aktualizacja założeń 
biznesowych 

Wdrożenie  



  

Skuteczność oceny potencjału technologicznego wymaga badania warunków rynkowych w wielu obszarach analizy eksploatacyjnej  

i procesowej: 

 Identyfikacja źródeł dostaw surowców, komponentów i materiałów, urządzeń, narzędzi, etc. - zarówno na etapie projektu B+R jak również na 

etapie wdrożenia, 

 Identyfikacja warunków cenowych dostaw surowców, komponentów, materiałów, urządzeń, narzędzi,  

 Ocena ryzyka logistycznego oraz kursowego walut, 

 Analiza aspektów technologicznych w tym ograniczeń implementacji technologii do istniejącego parku maszynowego lub analiza opłacalności 

wymiany parku maszynowego dla wdrożenia nowej technologii, 

 Ostatecznie na bazie w/w danych udowodnienie sensu biznesowego realizacji projektu B+R i rynkowego wdrożenia.  

 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Ocena potencjału planowanych do uzyskania rezultatów (analiza procesowa i technologiczna 
oraz ocena potencjału ekonomicznego) 

            Zakres analizy 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

                                      Moduły   
 
Eksploatacja 

jednostka 
Usuwanie uszkodzeń i 

teksturyzacja 
Dyfuzja PSG  

Pasywacja  
i metalizacja  

Energia elektryczna kW/h 1 241 

Materiały chemiczne kg/h 0,16 

Surowce Szt/h 3 200 

Gazy m3/h 71,76 

Materiały płynne (w tym odpady) l/h 22 522 

Stawka [PLN] koszty eksploatacji [PLN/h] 

Energia elektryczna 0,29/kWh 359,89 

Materiały chemiczne 15 552/kg 2 488,32 

Surowce 3,12/szt 9 984,00 

Gazy 31,20/m3 2 238,91 

Materiały płynne (w tym odpady) 2,32/l 52 251,04 

Ocena potencjału planowanych do uzyskania rezultatów (analiza procesowa i technologiczna 
oraz ocena potencjału ekonomicznego)  

            Przykład – projekt B+R dotyczący innowacyjnego procesu wytwarzania ogniw PV 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Ocena potencjału planowanych do uzyskania rezultatów (analiza procesowa i technologiczna 
oraz ocena potencjału ekonomicznego)  

            Podstawowe korzyści 

Szczegółowa i rzetelnie przeprowadzona analiza już na etapie oceny potencjału planowanych do uzyskania rezultatów przynosi wiele korzyści 

dla zespołu realizującego projekt poprzez: 

 Możliwość optymalizacji obszarów merytorycznych projektu B+R w tym eliminacji zbędnych działań badawczych 

 Wybór najlepszej strategii realizacji działań badawczych, jak również wdrożeniowych 

 Możliwość uzyskania wszystkich kluczowych informacji dla celów opracowania skutecznego planu wdrażania wyników 

 Znaczące ograniczenie ryzyka wystąpienia bariery wejścia technologii lub produktu na rynek 

 Kompleksowość i adekwatność koncepcji biznesowej dostosowana do aktualnych potrzeb rynkowych 

 Określenie miarodajnych wskaźników dla celów monitorowania i bieżącej weryfikacji, umożliwiającej reagowanie i dostosowywanie działań na 

każdym etapie wykonania projektu i wdrażania jego wyników 

 



  

Dziękuję za uwagę 
 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

Transfer technologii w  sektorze energetycznym  
z udziałem IOB w kraju i za granicą 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, która zajmuje się 
przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu 
wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w 
życiu codziennym. 

Energetyka – encyklopedyczne 
pojęcie energetyki ulega 
sukcesywnie poszerzeniu o 
szereg innych źródeł energii, 
których eksploatacja i 
zastosowanie są obecnie w 
kręgu zainteresowań tak 
naukowców, jak i 
przedsiębiorców.  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Komercjalizacja za granicą 

Organizacja procesów komercjalizacyjnych: 
1. Uczelniane CTT  
2. Zewnętrzne spółki kapitałowe 
3. Parki naukowe i technologiczne 

 
Przykłady: 

 
• Hiszpania 
• Włochy 

 
 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Madrycki Park Naukowy jest decydującym aktorem w dynamizacji regionalnego 

systemu R & D. Jego celem jest przekształcenie wiedzy naukowej i potencjału 

rozwoju technologicznego środków regionu do zrównoważonego rozwoju z korzyścią 

dla społeczeństwa. 

 

Aktywność Parku jest skorelowana z programem badań naukowych 

Uniwersytetu w skład którego wchodzi Park. 

 

Główne narzędzia, których Park używa do wspierania  transferu wiedzy są przede 

wszystkim budowanie jakości naukowej i platform technologicznych oraz tworzenia i 

rozwoju innowacyjnych technologicznie firm. Madryt Science Park specjalizuje się w: 

• biotechnologii, biomedycynie i rolnictwie; technologiach 

• informacyjnych; nowych materiałów i nanotechnologii 

• środowisko i odnawialne źródła energii.  

 

 

Obecnie w Parku rezyduje ok 120 technologicznych firm, z tego  

ok 70 innowacyjnych projektów mających źródło w prowadzonych na Uniwersytecie 

badaniach. 

 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 SAIENS Energy to firma założona przez inżynierów i 

specjalistów w zakresie energii, z doświadczeniem 

profesjonalnym i naukowym w dziedzinie energii odnawialnej, 

symulacji słonecznych, narzędzi obliczeniowych i systemów 

przemysłowych. Stworzona w oparciu o wyniki badań 

prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu. Firma jest 

lokatorem Madryckiego Parku Naukowego. Jej misją jest 

opracowywanie  nowych rozwiązań dla technologii 

odnawialnych, opartych na inteligentnych i wydajniejszych 

rozwiązaniach.  

https://saiensenergy.com/ 

 

Ciekawym rysem działania 

spółki jest opracowywanie 

rozwiązań dydaktycznych 

wykorzystywanych na uczelni 

do kształcenia studentów.  

https://saiensenergy.com/
https://saiensenergy.com/
https://saiensenergy.com/
https://saiensenergy.com/
https://saiensenergy.com/


  

 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Uniwersytet w Pizzie 

Jednostka Waloryzacji Badań ( odpowiednik CTT) działa od początku 2000 roku.  

Według danych na 2015 rok na portfolio patentów Uniwersytetu składało się: 

• 102 zgłoszonych włoskich patentów, z czego 81 zostało przyznanych; 

• 16 patentów USA, z których 7 zostało przyznanych; 

• 22 europejskie patenty, w tym 9 przyznanych; 

• 49 krajowych oznaczeń zgodnych z PCT, 

 w tym 12 przyznanych (dodatkowe kraje UE i USA) 

Jednostka jest też odpowiedzialna za licencjonowanie i sprzedaż licencji, od 2010 r. 
przychody z licencji wyniosły 450 tys. Euro. 



  

 
 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Począwszy od 2002 roku Uniwersytet w Pizie wprowadził zasady tworzenia akademickich 
spin-offs w oparciu o prowadzone na uniwersytecie badania. W sumie na Uniwersytecie 
powołano dotąd  59 spin-offów, tj. około 3 podmioty  rocznie w ciągu 13 lat.  
 
W 2004 r. Uniwersytet  zarejestrował włoski znak "Azienda Spin off dell'Università di 
Pisa„ zarejestrowany również w Stanach Zjednoczonych. Zasady przyznawania tego znaku 
są dość rygorystyczne i nie każda firma spin-off może mieć przywilej korzystania z niego.  
Do roku 2015 Uniwersytet w Pizie zatwierdził 45 Akademickich spin-offs według tych 
ścisłych kryteriów, z czego 39 wciąż funkcjonuje na rynku. 

 
Spośród  nich 33 firm nadal to utrzymuje zaszczytne oznaczenie i silne związki z 
uniwersytetem.  Wśród powołanych do życia spin –ffów 3 są z branży energetycznej.   
  



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

http://www.terra-energy.it/it 

  

Firma typu spin-off, została powołana do życia w lipcu 2010 z inicjatywy grupy naukowców z 

Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Pizie. Firma gromadzi doświadczenia z zakresu geotermiki z 

ostatnich 50 lat działalności Wydziału Nauk o Ziemi, i oferuje wysoko wyspecjalizowane usługi w 

zakresie wsparcia operacyjnego w dziedzinie energii geotermalnej, zarówno w celu produkcji energii 

elektrycznej, jak i w celach bezpośredniego użytku ciepła. Członkowie zespołu ekspertów posiadają 

dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie energii geotermalnej, ukierunkowane na produkcję energii 

elektrycznej, ogrzewanie, zastosowania przemysłowe, również z wykorzystaniem pomp ciepła 

geotermalnego. 

http://www.terra-energy.it/it
http://www.terra-energy.it/it
http://www.terra-energy.it/it


  

Komercjalizacja w Polsce 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Organizacja procesów komercjalizacyjnych: 
 
CTT uczelniane we współpracy ze spółkami celowymi – 80% 
Parki naukowo- technologiczne  (głównie spin off) – 20% 
 
Przykłady: 
 
• Poznański Park Naukowo Technologiczny 
 
• Akademia Górniczo – Hutnicza 
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W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
naukowców i przedsiębiorstw z dziedzin 
chemii, biotechnologii i ICT 
rozbudowano w PPNT zaplecze 
laboratoryjne. Specjalizujące się w 
chemii, w zakresie analityki i 
technologii chemicznej, analizy 
strukturalnej związków organicznych, 
badań polimerów, ze szczególnym 
uwzględnieniem związków 
krzemoorganicznych. Prowadzi badania 
w zakresie syntezy, zastosowań i 
właściwości związków chemicznych.  

 

Źródło” www.ppnt.pl 

Poznański Park Naukowo – Technologiczny  
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Kontener logistyczny i kompostujący 
 
• Innowacja w łańcuchu logistycznym pozyskiwania energii 

z biomasy. Mobilny kontener pozwala prowadzić 
kontrolowany i sterowany proces kompostowania już od 
momentu składowania w lokalnych (np. gminnych) 
punktach zbiórki odpadów.  

 
• Do tej pory odpady zielone zbierane były na hałdach lub 

w zamkniętych kontenerach, gdzie gniły. Potem trafiały 
do dużych kompostowni.  

 
• Dzięki kontenerowi odpady już od samego początku 

poddawane są prawidłowemu procesowi 
kompostowania i po dotarciu do kompostowni proces ten 
jest płynnie kontynuowany.  

 
• Daje to ogromne oszczędności, podnosi jakość surowca 

końcowego i ułatwia organizację pracy w procesie 
pozyskiwania energii z odpadów biodegradowalnych. 
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Na technologię kontenera poznański Park naukowo technologiczny udzielił 
przedsiębiorcy  licencji. Firma promuje oparty na niej produkt na wydarzeniach 
branżowych w kraju i za granicą. 

Komercjalizacja jest wynikiem współpracy PPNT z firmą MALM, będącą 
zewnętrznym klientem Parku.  W proces zaangażowane było parkowe 
laboratorium, Waste Klaster oraz Dział TT Parku. 
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Akademia Górniczo – Hutnicza 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski  
WIMiC AGH 
 
Licencja:   Sposób wytwarzania oraz charakterystyki generatorów termoelektrycznych do konwersji energii cieplnej 
na elektryczną 
 
Licencja obejmuje: 
 
• rozwiązania konstrukcyjne generatorów termoelektrycznych TEG  
• rozwiązania materiałowe: materiały funkcjonalne i konstrukcyjne stosowane do budowy generatorów TEG  
• metodykę pomiarów wydajnościowych modułów i elementów termoelektrycznych  
• metodykę charakterystyki parametrów eksploatacyjnych generatora termoelektrycznego  
• wyniki badań eksperymentalnych generatorów TEG w zastosowaniu do odzysku odpadowej energii  
 
Sprzedano 2 licencje :   
1) w 2012 niewyłączna 
2) W 2016 pełna, niewyłączna z prawem udzielania sublicencji  
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Centrum Transferu Technologii AGH aktywnie 
uczestniczyło w procesie wyceny wartości 
rozwiązania, prowadziło negocjacje warunków 
umowy z firmą czego wynikiem było udzielenie 2 
licencji na korzystanie z know-how. Prowadziło też 
kompleksową obsługę formalno-prawną całego 
procesu. 
 
Sprzedano 2 licencje :   
1) w 2012 niewyłączna 
2) W 2016 pełna, niewyłączna, z prawem udzielania 
sublicencji  
 
Ad1) licencja została wykorzystana w projekcie do 
opracowania sytemu autonomicznego zasilania 
kotłów grzewczych  
 
Ad2) planowane są prace projektowe i 
konstrukcyjne generatorów termoelektrycznych do 
odzysku ciepła odpadowego 

Generator termoelektryczny opracowany w AGH o mocy 
200 W 

Prototypowy generator termoelektryczny do 
zasilania kotła grzewczego 
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 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

Energetyka - wykorzystanie energii odnawialnych 
podejście systemowe 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Groningen 

Groningen to holenderskie miasto (200 tys. mieszkańców) 
usytuowane w sercu regionu ‘’Doliny Energetycznej’’ w 
historycznym regionie Fryzji.  

Lokalizacja regionu sprzyja wykorzystaniu jego 
naturalnych zasobów energii wiatru do produkcji energii 
elektrycznej.  
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W wyniku realizacji długofalowej strategii rozwoju regionu  
z pomocą publicznych i prywatnych partnerów klastra energetycznego B+R wypracowano 
rozwiązania dla gospodarki energetycznej miasta obejmujące wszystkie aspekty jego 
funkcjonowania. 

W strategii tej każdy obszar aktywności 
ma swoją uzgodnioną z innymi aktorami 
procesu rolę, którzy aktywnie 
uczestniczą w realizacji podjętych 
zobowiązań. Dzięki takiej polityce region 
Groningen choć niezbyt duży stale 
zwiększa swój potencjał naukowy i 
ekonomiczny.  
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Bardzo istotne znaczenie dla realizacji 
strategii rozwoju ekologicznych źródeł energii 
ma współpraca władz samorządowych z 
uczelniami regionu, które w programach 
nauczania rozwijają kierunki pożądane przez 
gospodarkę regionu.  

http://www.masterstudies.pl/uniwersytety/Holandia/RUG/ 

Uniwersytet w Groningen uczynił energię 
jednym z trzech głównych tematów 
badawczych i przyczynia się znacząco do 
przejścia na zrównoważoną produkcję i 
zużycie energii.  

 
Program Groningen Energia i Zrównoważony 
Rozwój, jest platformą dla wszystkich badań 
Uniwersytetu w Groningen i nauczania na 
temat energii i zrównoważonego rozwoju. 
Łączy on badania i nauczanie w tej dziedzinie 
w uczelni i ułatwia współpracę z innymi 
instytutami wiedzy (w tym Europejską 
Akademią Energii), organami rządowymi, 
światem biznesu i organizacjami społecznymi / 
publicznymi. 
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Rezultaty realizacji zintegrowanych działań w regionie Groningen 

 Stworzenie i duża aktywność silnego klastra zrzeszającego instytucje takie jak: ośrodki B+R, 
ośrodki akademickie, start-up’y ‘’smart energy’’, który umożliwia ich wzajemne interakcje i 
kreatywną kooperację. Jest on jednym z ważniejszych elementów innowacyjnego rozwoju.  

 Stosowanie w obiektach użyteczności publicznej nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
w zakresie produkcji i zużycia energii, władze regionalne i lokalne przykładem dla 
mieszkańców i firm.  

 Podnoszenie poziomu współzawodnictwa między innymi poprzez organizację inicjatyw typu 
‘’Smart Energy Battles’’, będących konkursem multidyscyplinarnych zespołów szukających 
rozwiązań dla aktualnie pojawiających się problemów w obszarze energii odnawialnych. 

 Zapewnienie podmiotom z branży energetycznej typu start-up rynku zbytu na ich produkty i 
usługi poprzez administrację publiczną na poziomie lokalnym oraz regionalnym. 
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Dziękuję za uwagę 
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 „Partnerstwo publiczno-prywatne  
w sektorze efektywności energetycznej  

i energetyce odnawialnej - szanse i zagrożenia”  
 

dr Małgorzata Godlewska 
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Ryzyka 

Korzyści 

Cele 

Współpraca 
 Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane dalej PPP) jest formą 

długoterminowej współpracy sektora publicznego i prywatnego w 
przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych.   

 Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w 
wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia  

 

    Dzięki zasadzie Value for Money rezultatem jest osiągnięcie relatywnie 
wyższej jakości usług za relatywnie niższą cenę niż w przypadku realizacji 
inwestycji w tradycyjny sposób tj. przez zwykłe zamówienia publiczne. 

  

 W przedsięwzięciach PPP sektor publiczny oraz prywatny współpracują na 
podstawie zdefiniowanego w umowie PPP podziału ryzyk i zadań. Dane 
ryzyko ponosi ta strona, która potrafi nim lepiej zarządzać. 
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Podstawy prawne PPP w Polsce: 
 
 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty 
budowlane lub usługi; 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie 
rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie; 

Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE;  

Dyrektywa koncesyjna 2014/23/UE; 

Dyrektywa sektorowa 2014/25/UE. 
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Historia PPP i koncesji: 
 

 1554 r. –Adam de Craponne budowa kanału Canal du Midi na południu Francji. 

Modernizacja i rozbudowa Paryża według projektu Haussmanna. 

 1652 r. spółka Water Works budowa systemu wodociągowego w Bostonie. 

 1752 r. bracia Perrier koncesja na dystrybucję wody na terenie Paryża. 

 1830 r. pierwsza linia kolejowa w Wielkiej Brytanii łącząca Liverpool i 

Manchester. 

 1854 r. 99 letnia koncesja na budowę i eksploatację Kanału Sueskiego - Suez 

Canal Company. 

 1882 r. alpejskie tunelu św. Gotharda w Szwajcarii. 
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Współczesne mega projekty PPP: 
 

 Bombaj Trans Harbour Link w Indiach– 2.7 mld $ 

 Budowa tunelu pod Cieśniną Bosfor w Turcji – 1.5 mld $ 

 Light Rail Transit Ottawa City – 3 mld $ 

 Peru - The Guaranteed Transmission System (GTS)’s projects 500 kV Mantaro-

Nueva Yanango-Carapongo Connection and Associated Sub-stations, 500 kV 

Nueva Yanango – Nueva Huánuco,  220 kV Tintaya-Azángaro  Connection and 

Associated Sub-stations – 660 mln $  

Magdalena River Waterway w Kolumbii – 861 mln $ 

 Silvertown tunel, Londyn- 1.08 mld $ 
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Rynek PPP w Polsce 
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Zawarte umowy

Wszczęte postępowania

Liczba ogłoszonych postępowań oraz zawartych umów w 
okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2015 r. 
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15,85% 

24,39% 

41,46% 

18,29% 

Forma prawno finansowa zawartych umów w okresie od  
01.01.2009 r. do 31.12.2015 r. (pod względem ilości) 

PPP w PZP

PPP

Koncesja na usługi

Koncesja na roboty
budowlane
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Zawarte umowy z podziałem na wartość kontraktu w okresie 
01.01.209 r.-31.12.2016 r. 
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Rynek PPP w Polsce – Szanse: 
 

1. Klastrowalność; 
2. Project pipeline; 
3. Projekty hybrydowe; 
4. Praktyczne stosowanie zasady Value for Money; 
5. Odpowiedzialny podział ryzyk i zadań między partnerów; 
6. Zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów 

publicznych; 
7. Obowiązkowy negatywny test PPP dla projektów rządowych o 

wartości powyżej 100 mln zł; 
8. Ustanowienie systemu gwarancji i poręczeń dla sektora 

prywatnego. 
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Rynek PPP w Polsce – Zagrożenia: 
 

1. Brak skoordynowanej polityki rozwoju PPP w Polsce; 
2. Nieufność sektora publicznego do współpracy z sektorem prywatnym; 
3. Obawy sektora prywatnego o wykorzystywanie PPP tylko w trakcie 

kampanii wyborczej i nie dotrzymywanie ustaleń; 
4. Brak standaryzacji modeli prawnych i umów dotyczących PPP i koncesji; 
5. Brak optymalnych rozwiązań prawnych; 
6. Luka w zakresie korzystania z dobrych praktyk dot. PPP z innych krajów UE 
7. Problemy z przygotowaniem analizy przed realizacyjnej i zastosowaniem 

komparatora; 
8. Niewielka ilość dużych projektów; 
9. Problemy z finansowaniem projektów. 
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Przykłady projektów PPP dot. efektywności 
energetycznej/energetyki 

 

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem źródłami ciepła w budynkach 
użyteczności publicznej 

 Partner publiczny: UM Radzionków, UM Wołów, UM Karczew, UG 
Świdnica, UM Wołów; Gmina Opalenica, UM Bytom, GM Płock, UM 
Kobyłka, Gmina Dębie Wielkie, UM Ruda Śląska 

 Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o. (10 projektów), ENGIE Services 
Sp. z o.o. (1 projekt), Energa Oświetlenie Sp. z o. o. (1 projekt); 

 Okres umowy od 10 do 15 lat 
 Wartość projektu od 4,7 mln zł do 33 mln zł 
 Status projektu faza realizacji 
 Procedura wyboru: PPP w trybie PZP 
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Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną  
i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii  

ze źródeł odnawialnych 
 

 Partner publiczny: SP Kluczbork, AMW OR Gdynia 
 Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o. (1 projekt), Wspólne Przedsiębiorstwo 

PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. J. (1 projekt); 
 Okres umowy od 10 do 15 lat 
 Wartość projektu od 4 mln zł do 18 mln zł 
 Status projektu faza realizacji 
 Procedura wyboru: koncesja na usługi/PPP w trybie PZP 
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Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne dla pozyskania energii 
 

 Partner publiczny: Spółka komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Zawierciu 

 Partner prywatny: ENER-G Polska Sp. z o.o.; 
 Okres umowy 13 lat 
 Wartość projektu 2,5 mln zł 
 Status projektu faza realizacji 
 Procedura wyboru: PPP w trybie koncesji 
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Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni 

 
 Partner publiczny: Gmina miejsko-wiejska Ruciane-Nida, GW Piecki 
 Partner prywatny: RenCraft Sp. z o.o., VAPO Sp. z o.o. 
 Okres umowy od 15  do 30 lat 
 Wartość projektu od 2,25 mln zł do 4 mln zł 
 Status projektu faza realizacji 
 Procedura wyboru: koncesja na roboty budowlane 
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Zamierzenia inwestycyjne dot. projektów PPP w sektorze energetyki 

 

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej powstałej w 
wyniku przetworzenia odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 
 

 Partner publiczny: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 
Olsztyn 

 Projekt hybrydowy z dofinansowaniem UE 
 Okres umowy 30 lat 
 Wartość projektu 550 mln zł 
 Procedura wyboru: PPP w PZP 
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Zamierzenia inwestycyjne dot. projektów PPP w sektorze energetyki 

 

Modernizacja oświetlenia na wybranych drogach publicznych 
 

 Partner publiczny: m.st. Warszawa, GM Giżycko, Płock, Gmina Miedźno, 
Kamień Pomorski, UM Nysa, UM Kobyłka, UM Ząbki 

 Projekt hybrydowy z dofinansowaniem UE 
 Okres umowy: 10 do 15 lat 
 Wartość projektu od 5 do 180 mln zł 
 Procedura wyboru: PPP w PZP 
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Przykłady projektów PPP w obszarze energetyki i efektywności 
energetycznej na świecie: 

 
1. Prace badawczo-rozwojowe dot. technologii niskoemisyjnych lub 

bezemisyjnych oraz odnawialnych źródeł energii np. sekwestracja 
dwutlenku węgla, morskie elektrownie wiatrowe, ogniwa 
paliwowe/magazynowanie energii elektrycznej, oprogramowanie 
zwiększające wydajność energetyczną  czy panele słoneczne 
wykorzystujące indowo-galowy diselenek miedzi CIGS + komercjalizacja – 
USA; 

2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii wiatrowej w oparciu o 
model turbiny wiatrowej Gedser- Dania 

3. Modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej- Peru 
4. Panele słoneczne C-Si- Chiny, firma Suntech 
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                 Faza przygotowania projektu PPP 
 

1. Faza pomysłu 
 

2. Faza analiz przed realizacyjnych 
 

3. Faza przygotowania do przetargu 
 

4. Wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza 
 

5. Faza bankowalności projektu 
 

6. Realizacja i monitoring  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 
mgodlews@sgh.waw.pl 



  

 
 

 
Zielone technologie – własność intelektualna, transfer 

technologii i rozwiązywanie sporów w sektorze 
energetycznym  

 

 

„Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko” 

 

 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 

Jachranka 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. 
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 Rozwiązywanie sporów  

Alternative Dispute Resolution (ADR)  
 

Energy              IPR  
 
 

…nierzadko stronami umów czy kontraktów są podmioty 
międzynarodowe,  

a ich systemy prawne są na tyle różne, iż nie sposób 
znaleźć między nimi wspólny mianownik… 
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ADR  
Szybkość, profesjonalizm, niskie koszty. 

 
średnia długość trwania procesu sądowego w sprawach gospodarczych 
wynosi około 2 lata, natomiast arbitrażu – jedynie 4-6 mies. 
 
Powszechny sąd zagraniczny wiąże się niejednokrotnie z utrudnieniami 
proceduralnymi, problemami z pełnomocnictwem.  Za polubownym 
rozwiązywaniem sporów przemawiają takie argumenty, jak prostsza 
procedura postępowania, niższe i przewidywalne z góry koszty, 
jednoinstancyjność i szybkość postępowania. Rozprawy odbywają się w 
kameralnej atmosferze. Arbitraż jest dyskretny, postępowanie poufne, 
gwarantuje też poszanowanie interesów obu stron i tajemnic handlowych 
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ADR (gen.) 

 
• pozasądowy sposób na polubowne rozwiązywanie sporów 

• opiera się na własnych zasadach przyjętych przez dany sąd polubowny 

• wymagany  jest zapis na sąd polubowny / umowa 

• możliwość „nadzoru” (można do sądu powszechnego wnieść skargę o 
uchylenie wyroku sądu polubownego, itp.) 
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 ADR 

 

• W Polsce funkcjonowanie sądownictwa arbitrażowego oparte jest na 
Ustawie z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.  

 

• Art. 1186 k.p.c. stanowi, iż w braku odmiennego uzgodnienia stron, 
postępowanie przed sądem polubownym rozpoczyna się w dniu, w 
którym  pozwanemu doręczono pismo zawierające żądanie rozpoznania 
sprawy w postępowaniu przed sądem polubownym (wezwanie na 
arbitraż). Wezwanie na arbitraż powinno dokładnie określić strony i 
przedmiot sporu oraz wskazywać zapis na sąd polubowny, na podstawie 
którego postępowanie ma być prowadzone, a także zawierać wyznaczenie 
arbitra, jeżeli należy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraż. 
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 Alternative Dispute Resolution (ADR)  Model Clause  

 

All disputes or claims arising out of or in connection with this contract 
including disputes relating to its validity, breach, termination or nullity shall 
be finally settled under the Rules of Arbitration of the International 
Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic Chamber in Vienna 
(Vienna Rules) by one or three arbitrators appointed in accordance with 
the said Rules. 

Possible supplementary agreements: 
(1) The provisions on expedited proceedings are applicable; 
(2) The number of arbitrators shall be .............. (one or three); 
(3) The substantive law of .............. shall be applicable;*) 
(4) The language to be used in the arbitral proceedings shall be .............. . 

Źródło: http://www.viac.eu/pl/arbitration/vienna-rules-arbitration 

 

 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

ADR – przykładowe klauzule: 

 
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszą Umową, w tym 
również spory dotyczące jej nieważności, podlegać będą rozstrzygnięciu 
przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 
zgodnie z regulaminem niniejszego sądu. Arbitraż odbywać się będzie w 
Warszawie i będzie prowadzony w języku angielskim.   

 

Strony zobowiązują się, przed złożeniem pozwu do sądu, dołożyć wszelkich 
starań, aby rozstrzygnąć spór za porozumieniem Stron, także rozpoczynając 
procedurę mediacyjną przed złożeniem pozwu do sądu. Procedura 
mediacyjna będzie prowadzona w Warszawie w języku angielskim.   
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ADR  

 

najpopularniejszą światową instytucją powołaną dla rozstrzygania 
sporów gospodarczych jest 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy  

przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu  

(International Court of Arbitration,  

International Chamber of Commerce – ICC). 
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 ADR – ICC- Reprezentacja 

 

• każda ze stron sporu może być reprezentowana przed ICC przez 
pełnomocnika, 

 

• nie istnieje przymus reprezentacji, czy jakiekolwiek wymogi co do 
kwalifikacji oraz osoby pełnomocnika, 

 

• strona może być reprezentowana zarówno przez pełnomocnika 
nieprofesjonalnego, jak i profesjonalnego, czyli radcę prawnego bądź 
adwokata.  
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 ADR – ICC- Właściwość prawa 

 

• zgodnie z art. 21 Regulaminu, strony mają swobodę wyboru prawa 
stosowanego przez trybunał arbitrażowy w odniesieniu do istoty sporu, 

 

• w przypadku braku takiego wyboru, trybunał zastosuje prawo, które uzna 
za właściwe, 

  

• trybunał arbitrażowy bierze pod uwagę postanowienia umowy między 
stronami oraz praktykę i zwyczaje.  
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ADR – wybór prawa 
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 ADR – ICC- Język arbitrażu 

 

• zgodnie z art. 20 Regulaminu, strony mogą dowolnie uzgodnić miedzy 
sobą język lub języki arbitrażu, 

 

• w przypadku braku takiego uzgodnienia trybunał sam ustanowi język 
trybunału, biorąc pod uwagę wszelkie istotne okoliczności włącznie z 
językiem, w którym została sporządzona umowa pomiędzy stronami.  
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ADR – wybór języka 

 
Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się co do kwestii wyboru języka 
następująco: 

 

„Odmienność języka kontraktu i prawa właściwego dla jego kwalifikacji 
prawnej może taką wykładnię utrudniać, a niekiedy nawet uniemożliwiać 
ustalenie, czy doszło do uzgodnienia pomiędzy stronami poszczególnych 
postanowień umownych. Stąd też mówi się niekiedy, nie bez słuszności, w 
odniesieniu do takich sytuacji, że towarzyszy im nieuniknione „ryzyko 
językowe”, które może działać zwłaszcza na niekorzyść słabszej strony 
umowy.” 
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 ADR –  instancyjność 

 

Postępowanie arbitrażowe jest – w zasadzie – jednoinstancyjne.  

 

Oznacza to, że w toku postępowania arbitrażowego od orzeczenia nie 
przysługuje apelacja ani inna forma odwołania, chyba że strony wyraźnie 
umówiły się, że postępowanie będzie dwuinstancyjne bądź stały sąd 
arbitrażowy, wskazany do rozstrzygnięcia sporu przez strony w zapisie, w 
swoim regulaminie przewiduje dwuinstancyjność postępowania. 
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 ADR –  moc wyroku (uznanie) 

 

Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego : 

 

•  po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków 
nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; 
albo 

  

• po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego 
się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu 
arbitrażowego klauzuli wykonalności.  
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 ADR –  moc wyroku (odmowa) 

 

Odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu 
arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy:  

 

• według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź  

 

• wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego). 
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 ADR –  moc wyroku (odmowa) 

Szczególnym środkiem wzruszenia wyroku sądu polubownego jest skarga o 
uchylenie wyroku sądu polubownego: 
• brak było zapisu na sąd polubowny, zapis był nieważny lub utracił moc; 

• strona byłą nienależycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra lub w inny sposób była pozbawiona 
możności obrony swoich praw; 

• wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem lub wykracza poza zapis; 

• nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania 
przed tym sądem; 

• wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wyroku był dokument podrobiony; 

• w tej samej sprawie zapadł między stronami wyrok sądu państwowego; 

• według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy; 

• wyrok sądu arbitrażowego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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ADR - procedura – ICC: 
 

 

• wpływ wniosku o arbitraż do sekretariatu, 
• uiszczeniu wstępnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 3.000 USD, 
• przekazanie wniosku drugiej stronie, w celu uzyskania od niej 

odpowiedzi,  
• ustalenie miejsca arbitrażu (o ile nie zostało ustanowione w klauzuli 

arbitrażowej znajdującej się w treści umowy pomiędzy stronami),  
• określenie kosztów przez sekretariat - informując obie strony w jakim 

zakresie zobowiązane są do ich uiszczenia.  
 

co do zasady za uiszczenie kosztów administracyjnych oraz wynagrodzenia arbitra 
odpowiedzialne są obie strony, proporcjonalnie do wysokości zgłaszanych roszczeń.  
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ADR - przykładowe koszty – ICC Paryż: 
 

Liczba arbitrów:   1 
Strony:     2  
Wartość sporu:    100.000 USD 
Rejestracja:    3.000 USD 
Koszty administracyjne:  5.765 USD  
Arbiter:     10.060 USD (4.000-15.000 USD) 
Suma:         ok 15.825 USD  
Czas trwania:   max. 6 miesięcy 

Kalkulator: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/costs-and-payments/cost-calculator/ 
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ADR - przykładowe koszty – Wiedeń: 
 

Liczba arbitrów:   1 
Strony:     2  
Wartość sporu:    100.000 euro 
Rejestracja:    1.500 euro 
Koszty administracyjne:  1.500 euro 
Arbiter:     6.000 - 7.800 euro 
Suma:         ok 9.000-10.800 euro  
     + podatek + przesłuchanie ustne 

Kalkulator: http://www.viac.eu/pl/arbitration/arbitration-pl  
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ADR - przykładowe koszty – Krajowa Izba Gospodarcza (KIG): 

 

Liczba arbitrów:   1 

Strony:     2  

Wartość sporu:    100.000 zł 

Opłata rejestracja:   2.000 zł + 23% VAT 

Opłata arbitrażowa:   3.900 zł + 23% VAT 

Suma:         ok 7.257 zł  

     + arbiter + opinie biegłych  

     + ekspertyzy techniczne 
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ADR 
 

Rozwój międzynarodowego arbitrażu w ostatnich latach doprowadził do 
znaczącego rozmnożenia się instytucji arbitrażowych na świecie. 
 
Oprócz mających wieloletnią renomę instytucji przeznaczonych do 
rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów handlowych, tj.  
ICC w Paryżu  
czy  
LCIA w Londynie,  
od pewnego czasu zauważalny jest trend w tworzeniu centrów 
rozwiązywania sporów specjalizujących się w określonych sektorach 
gospodarki. 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

 
 

ADR  - ICC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration  
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ADR  - ICC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration  
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ADR – Energia - Szkocja 
 

Arbitraż jest preferowaną metodą rozstrzygania w sporach energetycznych. 
 
W 2013 roku z inicjatywy Scottish Arbitration Centre oraz Centre for Energy, 
Petroleum and Mineral Law and Policy at the University of Dundee 
(CEPMLP) powstała instytucja o nazwie International Centre for Energy 
Arbitration (ICEA), mająca na celu zarówno prawne jak i techniczne 
wsparcie w rozwiązywaniu sporów energetycznych. 
http://www.scottisharbitrationcentre.org/  
 
ICEA - regulamin arbitrażowy, który w dużym stopniu odzwierciedla 
potrzeby branży energetycznej.  
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ADR - ICEA 

 

 

 

 

 

 
 

 

źródło: http://www.scottisharbitrationcentre.org/?page_id=44 
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ADR – Energia - Australia 
 
Kolejną z instytucji ukierunkowanych na rozwiązywanie sporów w branży 
energetycznej jest powstałe pod koniec 2014 roku w Australii, Perth Centre 
for Energy and Recources Arbitration (PCERA). https://pcera.org/  
 
Instytucja ta oferuje instytucjonalne wsparcie dla rozstrzygania sporów 
energetycznych poprzez specjalnie zmodyfikowany Regulamin Arbitrażowy 
UNCITRAL 2010 (PCERA Arbitration Principles) oraz dysponuje listą wysoce 
wyspecjalizowanych w sektorze energetycznym arbitrów.  
 
Jej długookresowym celem jest rozwój w kierunku zdobycia tytułu wiodącej 
instytucji arbitrażowej administrującej spory energetyczne w rejonie 
Pacyfiku. 
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WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Energy 

 
As part of the WIPO ADR Services for Specific Sectors, the WIPO Center 
provides dispute resolution advice and case administration services to help 
parties resolve disputes arising in the area of energy, without the need for 
court litigation. 

 
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/energy/ 
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WIPO ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html 
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WIPO ADR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html 
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WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for Energy 
 

Contact 

WIPO Arbitration and Mediation Center 

Email: arbiter.mail@wipo.int 

 

Further information on WIPO ADR Services in 

Research and Development/Technology Transfer: 

www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd 
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arbitraż mediacja 

To pozasądowe polubowne rozstrzyganie sporów, które opiera się na 
rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa cywilnego, szczególnie 
gospodarczego, przez bezstronnych specjalistów, powołanych do tej 
roli przez strony sporu. 

To dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w 
konflikcie w obecności bezstronnej osoby trzeciej /mediatora(ów), które 
ma na celu dojście do ugody, która satysfakcjonuje obie strony. 

Prawo polskie w stosunku do arbitrażu posługuje się pojęciem sądu 
polubownego. 

Mediator to neutralna wobec sporu i bezstronna wobec uczestników 
postępowania osoba trzecia, która jest odpowiedzialna za fachowe 
przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.  

Istotą arbitrażu jest to, iż wiąże z woli stron, które dokonują zapisu na 
sąd polubowny. Zapis może przybrać formę odrębnej umowy o 
poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (tzw. 
kompromisu) bądź postanowienia zawartego w umowie (tzw. klauzuli 
arbitrażowej). Zapis na sąd polubowny wyłącza kognicję sądu 
powszechnego, a ustala kompetencję sądu arbitrażowego do 
rozpoznania sprawy w granicach ważności zapisu oraz jego 
skuteczności. 

Zadaniem mediatora jest ułatwienie stronom komunikowania się. 

Informacje na temat kosztów arbitrażu znajdziesz na stronie: 

https://www.sakig.pl/pl/arbitraz/taryfa-oplat 

Mediator, podczas postępowania nie podejmuje żadnych decyzji, nie 
ocenia i nie wydaje wyroków.  

Wybór tego, gdzie będzie dokonywany arbitraż, jest po części decyzją 
dowolną stron umowy. 

Mediator jest strażnikiem procedury. 

Spis instytucji arbitrażowych na świecie znajdziesz na przykład na 
stronie: https://www.sakig.pl/pl/publikacje/instytucje-arbitrazowe-
na-swiecie 

Więcej informacji na temat mediacji można znaleźć na przykład w 
publikacji: https://www.sakig.pl/pl/mediacje/abc-mediacji 



  

 
 

 

 

Dziękuję bardzo za uwagę. 
 

Agnieszka Krochmal-Węgrzyn 
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