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

Drugie 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, 16 marca – 17 marca 2018 

 

 
16 marca - I dzień 

 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości /lunch 

 
14.00 – 14:10 

 
Uroczyste otwarcie: 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk: Prof. dr hab. Roman Puźniak  
Urząd  Patentowy RP: dr Piotr Zakrzewski  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dr Piotr W. Zawadzki  
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk:  Prof. dr hab. Marek Godlewski 
 

 
14.10 – 16.20 

 
SESJA I: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKO KLUCZOWY ELEMENT TRANSFERU TECHNOLOGII  

„Strategia zarządzania własnością intelektualną”  

Wystąpienie:  z ramienia Urzędu Patentowego RP zaprezentuje  troje przedstawicieli UPRP: 
Edyta Demby-Siwek, Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych,  
Marek Truszczyński, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych, 
dr Piotr Zakrzewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Wspierania Innowacyjności 
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16.20 – 16.30 
 

 
Przerwa kawowa 

 
16.30 – 18.00 

 
SESJA II: STRATEGIA I SKUTECZNOŚĆ TRANSFERU TECHNOLOGII,  W TYM ISTOTA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, METODY PROMOCJI.  
 
„Targi jako skuteczne narzędzie promocji jednostek sfery nauki i wynalazczości”  
Wystąpienie:  Barbary Haller de Hallenburg, Prezesa EUROBUSINESS-HALLER  

 
"Rola NCBR w transferze technologii”  
Wystąpienie: dr Piotra W. Zawadzkiego, Dział Koordynatorów (DKO), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
  
„Regionalna Platforma Inżynieria Przyszłości jako narzędzie wspomagające współpracę na linii nauka-biznes”  
Wystąpienie:  dr Marzeny Walasik, Instytut Technologii Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy  
 
„Prace badawcze prowadzone w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków - badania nad lekami innowacyjnymi. Czy polskie instytucje 
naukowe stać na wdrożenie leku innowacyjnego?"  
Wystąpienie:  dr Anny Wójtowicz Krawiec, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Prezes IBAkteria sp. z o.o. 
 
„Innowacje w firmach – współpraca świata nauki i biznesu - optyka Mazowsza” 
Wystąpienie:  dr Artura Bartoszewicza, Artur Bartoszewicz i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
  

 
18.00 – 18.10 
 

 
Pytania i dyskusja. Zakończenie pierwszego dnia obrad.  
Prof. dr hab. Marek Godlewski, Kierownik Projektu ze strony Centrum Transferu Technologii IFPAN 
Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Centrum Transferu Technologii IFPAN 
 

 
18:10-19:00 
  

 
SPOTKANIE RADY KONSORCJUM PROJEKU DIALOG 

 
 
19.00 

 
 
Uroczysta kolacja 



 
                                                                                                           
 

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

 
 

 
 

 
17 marca -  II dzień 

 

 
09.00 – 10.00 
 

 
Rejestracja zaproszonych gości 
 

 
10.00 – 11:00 

 
SESJA III:  
 
„Alfa Bridges w systemie transferu technologii – współpracy nauki z biznesem/IPR/rozwój strat up” 
Wystąpienie: Artura Kupczunasa, Prezesa SciTech FUND VC; Współzałożyciela SAULE Technologies sp. z o.o., SensDX Sp. z o.o., Nanopure 
Sp. z o.o.; Edge One Solutions Sp. z o.o. 
 
„Współpraca nauki z biznesem przez pryzmat Centrum Nauki Kopernik” 
Wystąpienie: Joanna Kalinowska, Centrum Nauki Kopernik  
 

 
11.00 – 11.10 
 

 
Przerwa kawowa 
 

 
11:10 – 12:10 

 
„Programy i modele współpracy nauka-biznes w Norwegii” 
Wystąpienie: Katarzyny Kazimierczuk, International Development Norway 
 
 „Program TECHMATSTRATEG szansa dla transferu technologii Nauka - Przemysł” 
Wystąpienie:  Anity Szymborskiej, Instytut Fizyki PAN   
 

 
12:10 – 12:30 

 
Pytania i dyskusja. Podsumowanie drugich warsztatów Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN 
z cyklu „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko”  
 
Prof. dr hab. Marek Godlewski i Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, Centrum Transferu Technologii IF PAN  
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13.00 - 14.00 
 

        
         Lunch  
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„Alfa Bridges w systemie transferu technologii – współpracy nauki z biznesem/IPR/rozwój start up” 
  
 

Wystąpienie: Artura Kupczunasa, Prezesa SciTech FUND VC; Współzałożyciela SAULE Technologies sp. z o.o., 

SensDX Sp. z o.o., Nanopure Sp. z o.o.; Edge One Solutions Sp. z o.o.  
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Venture capital – średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa 
niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju (obarczone wysokim 
ryzykiem niepowodzenia inwestycji), połączone ze wsparciem menedżerskim (w 
zakresie optymalizacji procesów biznesowych czy podniesienia jakości zarządzania), 
prowadzone przez wyspecjalizowane podmioty (fundusze venture capital). Celem 
inwestycji venture capital jest osiągnięcie zysku wynikającego z przyrostu wartości 
przedsiębiorstwa przez odsprzedaż jego akcji lub udziałów po upływie określonego 
okresu. 
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Koncept/R&D 

Planowanie 
Biznesu 

Rozwój Produktu 

Pierwsza 
Sprzedaż 

Pełna działalność Rozwój IPO 

Etap Rozwoju 

Ilość Pieniędzy 

ETAPY ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

VCs 

SEED 
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ETAPY ROZWOJU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

Badania podstawowe Badania 
stosowane 

Proof of 
Concept 

 
Badania 
Rynkowe 

 
Business Plan 

Działający  
Prototyp 

w skali LAB 

Inżynieria 
Prototypu 

 
Wybór 

dostawców 
komponentów 

Działający  
Prototyp 

w skali PROD 

Wprowadzenie 
Produktu 

Wzrost 
Przychodów :) 

„Dolina    Śmierci” 

Finansowanie 
Bridge ALFA: 

Faza 
PoP 

Projekt  
Inwestycyjny 

Finansowanie 
Partnerzy Funduszu: 

Kolejna Runda 
Finansowa 

E
X 
I 
T 
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JAK TO DZIAŁA - ETAPY PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNEJ 

● unikalność wprowadzanego 
produktu/procesu  
●  wstępne zapotrzebowanie na 
nowy produkt/proces  
●  konkurencja  
a) naukowa - czy i jakie inne 
ośrodki naukowe pracują nad 
tożsamą/zbliżoną technologią, 
b) rynkowa – czy i jakie 
technologie substytucyjne 
istnieją na rynku i zaspokajają 
związany z nimi popyt  
●  czystość patentowa i 
patentowalność (zaangażowanie 
rzecznika patentowego).  

opinia dokonywana przez 
Zespół Funduszu 
odpowiedzialnym za 
ocenę technologiczną 
oraz inicjująca ocenę 
otrzymanych projektów.  

● zastosowanie – pola aplikacyjne, branże, w jakich można 
wykorzystać produkt/proces  
●  określenie rynków zbytu dla nowego produktu/procesu  
●  kanały dystrybucji i strategię sprzedaży  
●  przedstawienie zarysu biznesplanu, w szczególności planu 
finansowego projektu (w tym  
● oszacowanie kosztów skalowania produktu/procesu)  
●  wstępną wycenę przedsięwzięcia za pomocą metody 
poprzedzającej pierwszą inwestycję  
(Pre-Money Valuation) według metody D. Bercusa (Bercus 
Valuation Model) oraz metody Cayenne (High Tech Start-up 
Valuation Estimator) oraz metody przyszłych zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych (DCF), o ile poziom dojrzałości 
technologicznej projektu ją uzasadni, a założenia rynkowe ją 
umożliwią  
●  wskazanie wstępnych scenariuszy wyjścia z inwestycji przez 
SciTech Fund. 
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JAK TO DZIAŁA -> NAUKA + BIZNES 

„Naukowcy stale szukają wiedzy na temat komercjalizacji swoich badań. Oprócz pracy w laboratoriach 

nad innowacyjnymi rozwiązaniami, muszą również otrzymać wsparcie merytoryczne związane z 

działaniem w biznesie oraz przygotowaniem do spotkań z potencjalnym klientem.” 
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nauka-i-biznes-spotkanie-dwoch-swiatow-w-lodzi.html 

Pomysłodawca ma być odpowiedzialny 

za część merytoryczną projektu, tj. 

przeprowadzenie prac badawczych, 

rekrutację zespołu niezbędnego do 

osiągnięcia celu projektu pod kątem 

technologicznym, ustalenie kamieni 

milowych, jakie muszą zostać osiągnięte 

w trakcie realizacji projektu.  

Menadżer Projektu powinien być skoncentrowany na 

osiągnięciu konkretnych, ustalonych rezultatów 

biznesowych, opartych na współpracy i partycypacji w 

ryzyku i zysku z wspieranego przedsięwzięcia. 

Najważniejszym aspektem pracy Menadżera Projektu 

będzie podniesienie wartości organizacji, przygotowanie 

rozwiązań do wdrożenia, proponowanie kierunków zmian 

(pivoty) i sprawowanie nadzoru nad implementacją.  
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NAUKA + BIZNES (nie tylko dwie strony równania) 

Wiedza Technologiczna 
 i Zaangażowanie 

Wiedza Biznesowa 
 i Zaangażowanie 

Wiedza Rynkowa 
 i Finansowanie 

IPR i inne 
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NAUKA + BIZNES 

Wiedza Technologiczna 
 i Zaangażowanie Wiedza Biznesowa 

 i Zaangażowanie 

Wiedza Rynkowa 
 i Finansowanie 

IPR i inne 
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BUDOWANIE WARTOŚCI w TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU (Case Study) 
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BUDOWANIE WARTOŚCI w MĄDRY SPOSÓB 



   Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

DZIĘKUJĘ 



  

 
 

RELACJE NAUKA 
BIZNES  

CENTRUM NAUKI 
KOPERNIK 

Joanna Kalinowska, 
17/03/2018 
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BILETY; 66% 

NAJEM; 12% 

SPONSORING; 10% 

DOTACJE PROJEKTOWE ; 4% 

INNE PRZYCHODY; 4% 

SPRZEDAŻ LICENCJI; 2% 

WYSTAWA OBJAZDOWA; 2% 

PRZYCHODY Z KONFERENCJI I 
WYDARZEŃ SPECJALNYCH; 1% 

UDZIAŁ PROCENTOWY POSZCZEGÓLNYCH LINII W 
PRZYCHODACH WŁASNYCH 

 



10% PROCENT PRZYCHODU – PONAD 2 
MILIONY PLN ROCZNIE 

  

PARTNER 

STRATEGICZNY 

PARTNERZY 

WSPIERAJĄC

Y 

PARTNERZY  
LABORATORIÓW 

PARTNER 
Teatru 

wysokich 

napięć 

CHEMICZNEGO BIOLOGICZNEGO FIZYCZNEGO PRACOWNI 

ROBOTYCZNEJ 

PLANETARIUM 

PARTNER 

 
 

FAMELAB PARTNER 

 
 

PIKNIK NAUKOWY 
Ponad 20 firm 

 
 

 
 

EKSPONATY O ZDROWIU 

 
 



ZAWSZE ZACZYNA  SIĘ OD ZŁUDZENIA 

Dlatego marka jest taka ważna 



Nobody ever 
flunked a 
science 
museum 

FRANK  
OPPENHEIMER 



KOPERNIK W LICZBACH 
  

1 000 000 ZWIEDZAJĄCYCH ROCZNIE 

2250 - 3150 ZWIEDZAJĄCYH DZIENNIE NA GALERIACH 

  
WYKSZTAŁCENIE 

WYŻSZE 

ŚREDNIE 

PODSATWOWE 

POLICEALNE 

ZAWODOWE 

  
ZADOWOLENIE Z WIZYTY 

BARDZO 

RACZEJ TAK 

NIE MAM ZDANIA 

RACZEJ NIE 

ZDECYDOWANIE NIE 

  
WIEK 

15 – 25 

26 – 35 

36 – 45 

56 – 65 

Powyżej  65 

  

  
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

INNE 

WARSZAWA 

MAZOWSZE 



POTEM ZAWSZE (PRAWIE)  
PRZECHODZI SIĘ DO OFERTY 

Ale można też zaprosić 
na kawę ;) 

 



NIE CHODZI (TYLKO) 
O ZABAWĘ 

•   



PRACOWNIA  
PRZEWROTU 
KOPERNIKAŃSKIEGO 



KONKRETY 
 

Tak naprawdę każdy chce  
wiedzieć: 

Co ja będę z tego mieć? 
(poza złudzeniem) 



Konsorcjum 
PPK 

Moje 
Bambino 

Netich 
Tech 

Samsung 

CNK 

 



NEGOCJACJE 

POWAŻNE – SĄ WAŻNE 



SFORMALIZOWANIE 
ZWIĄZKU 



CZAS ABY SIĘ 
POZNAĆ 

OKOŁO ROKU ZAJMUJE 
POZNANIE SIĘ Z 
PARTNEREM  
 
(ZWIĄZKI DŁUGOTRWAŁE 
BARDZO 
REKOMENDOWANE;)) 



ZADBANIE O ZWIĄZEK 

Wspólne działanie, wspólna celebracja, przyjęcie świąteczne i elegancki obiad 
raz na jakiś czas. 



WSPÓLNE 
POWAŻNE 
PROJEKTY  





CZY DOSTALI TO  
CZEGO CHCIELI? 



CZY MY DOSTALIŚMY TO 
CZEGO CHCIELIŚMY? 

• Przychód z umowy 

• Fundusze niezwiązane 

• Wartość dodana (wiedza, nowe 
wyzwanie) 

• Dodatkowa promocja 

• Długoletnie (powyżej 3 lat) 
partnerstwo 

• Wyposażenie 

• Szkolenia 

 



I ŻYLI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE? 

 



 



 
 

„Targi jako skuteczne narzędzie promocji jednostek sfery nauki i wynalazczości” 

 

Barbara Haller de Hallenburg  

       Prezes EUROBUSINESS-HALLER   
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Droga od pomysłu do przemysłu jest długa i trudna. Dla osiągnięcia sukcesu 

wdrożeniowego i rynkowego jednostki sfery nauki muszą poszukiwać sposobów 

skutecznego komunikowania się z przemysłem i biznesem.  

 

Promocja osiągnięć naukowych i technicznych prowadzona jest w różnych 

formach, np.:  

 audycji radiowych i telewizyjnych,  

 publikacji w mediach.  

 prezentacji osiągnięć naukowych i technicznych w ramach targów 

krajowych i zagranicznych. 
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Istnieje kilka grup targów:  

 

 Targi branżowe, przeznaczone dla zwiedzających z danej branży (np. 

wyposażenia wnętrz, aluminium, ekologiczne, reklamy) 

 Targi wielobranżowe, adresowane do przedstawicieli różnych segmentów 

przemysłu i biznesu (np. kooperacji przemysłowej) 

 Targi konsumenckie, z ofertą skierowaną bezpośrednio do odbiorców 

konsumpcyjnych, połączone często ze sprzedażą (np. przemysłu 

motoryzacyjnego, mody) 

 Targi mieszane, przeznaczone zarówno dla konsumentów, jak i partnerów z 

branży; do tej grupy zaliczyć można m.in. wielobranżowe targi 

wynalazczości.  
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Firma Eurobusiness-Haller jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę: 

  
Międzynarodowych Targów Branżowych 

• Kooperacji przemysłowej MIDEST, Francja  

• Ekologii POLLUTEC, Francja 

• Budownictwa BATIMAT, Egipt 

• Metalurgii MMMM, Indie 

• Wyposażenia hoteli EQUIP’HOTEL, Francja;  

• Reklamy VISCOM, Niemcy/Włochy 

• Fitness FIBO, Niemcy/Chiny/ USA 

Międzynarodowych Targów Wynalazczości 

• INNOVA w Hiszpanii 

• CONCOURS LEPINE we Francji  

• EUROINVENT w Rumunii  

• INOVA CROATIA w Chorwacji 

• KIDE na Tajwanie 

• JDIE w Japonii 

• IPITEX w Tajlandii 

• ICan w Kanadzie  

Eurobusiness-Haller jest także organizatorem Międzynarodowych 

Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® organizowanych w 

czerwcu w Katowicach.  
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Wystawcami targów wynalazczości są: 

 

 jednostki sfery nauki, 

 przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe prowadzące działalność 

badawczą, 

 start-upy, 

 wynalazcy indywidualni, 

 młodzi wynalazcy – uczniowie szkół różnych szczebli. 
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Zwiedzającymi są między innymi: 

 

 dotychczasowi i potencjalni kontrahenci (inwestorzy, przedstawicie 

firm, ośrodków naukowych, brokerzy innowacji, jurorzy konkursów 

targowych, przedstawiciele stowarzyszeń i izb branżowych) 

 goście VIP (przedstawiciele instytucji rządowych, lokalnych) 

 dziennikarze 

 młodzież szkolna 

 wszyscy inni interesujący się innowacjami, rozwojem, techniką 
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PODSTAWOWE POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO                     

BRAĆ UDZIAŁ W TARGACH 

  
  

Powód 1: Prezentacja i promocja działalności jednostki i jej osiągnięć 

naukowo-technicznych na targach i imprezach towarzyszących  

Powód 2: Poznanie opinii klientów, konkurencji, potrzeb rynku, śledzenie 

trendów w branży – inspiracja do tworzenia nowych projektów 

Powód 3: Nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami i przemysłem, 

wymiana doświadczeń 

Powód 4: Transfer rezultatów badań z obszaru nauki do przemysłu 

Powód 5: Zdobycie cennych referencji w postaci medali i wyróżnień 
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Powód 6: Wzmocnienie wizerunku i podnoszenie wiarygodności jednostki 

w kontaktach z kontrahentami 



SEKRETY EFEKTYWNEGO PRZYGOTOWANIA SIĘ  

DO UDZIAŁU W TARGACH 

  

przewidzieć  ● zaplanować ● ustalić budżet ● zrealizować 
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 zdobycie nowych klientów, nowych rynków 

 rozbudowanie istniejących kontaktów biznesowych 

 zapewnienie sobie lojalności stałych klientów 

 poszukiwanie agentów handlowych, przedstawicieli itp. 

 kreowanie wizerunku firmy 

 zdobycie referencji w postaci nagród i medali w ramach 

konkursów organizowanych przez targi 

 przedstawienie innowacyjnej wiedzy specjalistycznej  

 zademonstrowanie aktywności, kreatywności 

 badanie rynku, zdobywanie informacji o konkurencji 

 budowanie kontaktów z mediami itp. 

1. Określenie celu udziału w targach 
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 dokonanie wpisu do katalogu  

 dokonanie wpisu na listę wystawców 

 skorzystanie z proponowanych przez targi dodatkowych, wysoce 

efektywnych, płatnych usług reklamowych (pełna oferta usług 

dostępna jest w przewodniku wystawcy, na stronie internetowej 

targów). 

 rozesłanie przed rozpoczęciem targów zaproszeń do firm, z 

którymi firma już współpracuje, lub do tych, z którymi pragnie 

nawiązać współpracę  

 przygotowanie materiałów informacyjnych dla dziennikarzy 

obecnych na targach 

2. Komunikacja/reklama. Działania marketingowe wystawcy 
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 wykonanie projektu stoiska tak, aby dobrze i efektownie 

zaprezentować firmę i oferowane produkty oraz stworzyć 

komfortowe warunki dla przyjęcia kontrahentów i przeprowadzenia 

rozmów 

 przesłanie targom planu stoiska 

 wybór wyposażenia (meble, wykładziny itp.) 

 zamówienie wody, prądu, telefonu, usług informatycznych 

 zamówienie hostess, tłumaczy 

 wykupienie dodatkowych ubezpieczeń 

3. Urządzenie stoiska (projekt i wyposażenie)  
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 znajomość oferty targowej wystawcy 

 znajomość celu udziału i planowanych efektów 

 znajomość rynku i branży 

 komunikatywność, umiejętność negocjacji, aktywność 

 prezencja 

 znajomość języków obcych 

 zdolność współdziałania w grupie  

 przestrzeganie obyczajów i form towarzyskich danego kraju, regionu 

4. Kryteria doboru personelu 
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5. Zachęcenie odwiedzających targi do złożenia wizyty na Państwa 

    stoisku,  do obecności na prezentacji czy panelu poprzez: 

 aktywne zapraszanie zwiedzających do odbycia rozmów, do udziału w 

wydarzeniach towarzyszących z udziałem wystawcy 

 prezentację wyrobów firmy – produkty należy wyeksponować w sposób 

umożliwiający najlepszą prezentację oferty targowej 

 informacje tekstowe na plakatach 
 

 wręczenie prezentów i gadżetów, dzięki którym Państwa firma 

pozostanie dłużej w pamięci zwiedzających 
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 utworzenie linku ze strony internetowej wystawcy do strony targów  

 dodanie logo targów wraz z numerem stoiska do materiałów 

reklamowych wystawcy 

 naklejanie na koperty informacji: „Wystawiamy się, organizujemy 

prezentacje, panel, seminarium na targach ……… 2018” 

 zaproszenie na stoisko, na konferencje lub prezentacje swoich obecnych    

i potencjalnych klientów poprzez wysłanie zaproszeń 

 dostarczenie materiałów informacyjnych (w językach obcych) do biura 

prasowego targów, do izb gospodarczych itp. 
  

6. Sposoby informowania o udziale w targach 
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Po targach wystawca powinien między innymi: 

 dokonać oceny udziału w targach pod kątem zakładanych     

i osiągniętych celów 

 dokonać podsumowania kontaktów, przekazać je 

odpowiednim działom w celu kontynuowania rozmów 

(podziękować za zainteresowanie, przesłać dodatkowe info, 

zaprosić)  

 umieścić informacje o udziale w targach i otrzymanych nagrodach 

na stronie internetowej, w materiałach ofertowych, w mediach itp. 

7. Działania wystawcy po targach 
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PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KONKURSU WYNALAZKÓW 

ORGANIZOWANEGO PRZEZ TARGI WYNALAZCZOŚCI 
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Prezentacja wynalazku może być realizowana poprzez: 

 profesjonalnie wykonane plansze informacyjne  

 bogaty materiał informacyjny 

 dokumentacja techniczna, profesjonalne opinie itp. 

 eksponaty – przykłady serii produkcyjnej, prototypy, próbki,  

Materiały informacyjne o wynalazkach dla potrzeb jury zawierają: 

 opis techniczny wynalazku, wprowadzone nowości 

 porównanie wynalazku ze stanem techniki 

 efekty uzyskane lub przewidywane 

 stan zaawansowania wynalazku 

 wyniki badań, referencje, opinie użytkowników 

 kserokopie patentów, zgłoszeń do Urzędu Patentowego, itp. 
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 PODSTAWOWE KOSZTY UDZIAŁU W TARGACH 

 

 powierzchna wystawiennicza z zabudową, mebli, mediów 

 opłat związanych z rejestracją udziału w targach i w imprezach     

 towarzyszących (konkursach, konferencjach, koktajlach)  

 produkcji materiałów reklamowych, tłumaczeń 

 montażu i demontażu stoiska 

 hotelu, transportu, delegacje, obsługa językowa 

 reprezentacyjne  
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Mimo wielu korzyści, jakie przynosi udział w targach, polskie jednostki 

sfery nauki nie wykorzystują tego instrumentu marketingowego w sposób 

wystarczający. 

 

Głównymi przyczynami tego stanu są między innymi: 

 niewystarczająca świadomość korzyści, jakie wynikają z udziału w targach 

 brak doświadczenia w profesjonalnym przygotowaniu się do udziału w 

targach  

 ograniczone środki finansowe przeznaczane na marketing  targowy  

 trudności w uzyskiwaniu dotacji na udział jednostek sfery nauki w targach 
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Dziękuję Państwu za uwagę. 
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Prace badawcze prowadzone w Instytucie 

Biotechnologii i Antybiotyków - badania nad 

lekami innowacyjnymi.  

Czy polskie instytucje naukowe stać na 

wdrożenie leku innowacyjnego? 

 

  Anna Wójtowicz-Krawiec 
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IBAkteria  Sp.  z o.o.  jest  spółką  celową  Instytutu Biotechnologii  i  Antybiotyków  

w  Warszawie  (IBA). Głównym celem spółki jest komercjalizacja wyników badań 

uzyskanych w trakcie realizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych.  

 Spin-Tech A 

 Spin-Tech B  finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  

 INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ finansowany przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego umożliwia realizację powyższych celów. 
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  Rok założenia 1992 

    150 pracowników 

    GMP, GLP, DPL 

    ISO 9001 

    74 patenty 

    Nagrody m.in. 

• „Złoty Lek” 

• „Jakość Roku 2010” 

• „Teraz Polska” 2003 

 

Know how 

Wdrożenia 

Doświadczenie 
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Know how 

Wdrożenia 

Doświadczenie 

1. Rekombinowana insulina ludzka, 2000 r., Spółka z o.o. „BIOTON” 

 Gensulin (17 form farmaceutycznych) 

2.  Cefalosporyny  

3. Amikacyny 

4. Technologie 

 Biodrybin 

5. Farmaceutyczne Białka Rekombinowane 

Biosyntetyczny biopodobny ludzki hormon wzrostu hGH 

•  zakończony (wdrożenie w firmie Bioton S.A.) 

 Rekombinowane interferony ludzkie 

•  Interferon α 2a, Interferon α 2b oraz Interferon γ   
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Know how 

Wdrożenia 

Doświadczenie 

Nauka  

Patenty 

Analityka 

Certyfikaty 

Technologie 
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Dostarczamy uniwersalnych narzędzi do produkcji białek w bakteriach 

 System ekspresji białek rekombinowanych w bezantybiotykowych układach ekspresyjnych 

 System do produkcji białek rekombinowanych z zastosowaniem proteaz odcinających ubikwitynę od 

białek fuzyjnych z nią połączonych 
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Rekombinowane szczepionki 
 

 

 przeciwko ptasiej grypie H5N1 

 zakończona w skali laboratoryjnej 

 przeciwko grypie ludzi – uniwersalna 

 zaawansowana 

 

Technologie otrzymywania na skalę laboratoryjną antygenów do 

produkcji szczepionek: 

1. antygen wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) 

2. antygen motylicy watrobowej (Fasciola hepatica) 

3. antygen wąglika (Bacillus anthracis) 
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Faza 1– odkrywania właściwości produktu 

Odkrycie 
Określenie 

celu 

Sprawdze- 

nie celu 

Technolo- 

gia 

Optymali- 

zacja 

Produkcja 
leku do 
badań 

Badania 
przedklinicz

ne 

Badania 
kliniczne 

Rejestracja 

Faza 2 – potwierdzania właściwości produktu i jego rozwoju 

Rynek biotechnologiczny 2015 mld $ 
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Leki biosyntetyczne

Odkrycie
Basic research

Okreś-
lenie
celu

Spraw-
dzenie 
celu

Tech-
nologia

Opty-
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Badania
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I IIa IIb

R
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III

Badania kliniczne
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5% 25% 70%?
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Potencjał rynku  

 Wartość globalnego rynku biotechnologii w ochronie zdrowia  
     szacowana jest na 205 mld USD 

 
 Historycznie cały rynek biotechnologii rósł w tempie 8,6% rocznie co wielokrotnie 

przekracza tempo rozwoju gospodarki światowej (sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny 

jako pierwszy w rankingu odpowiada za 19,1% całkowitych wydatków na działalność badawczo-rozwojową na 
świecie w ujęciu wartościowym. Drugie miejsce zajmuje przemysł samochodowy z wynikiem 15,6%)*. 

 
 Rynek napędzany jest takimi czynnikami jak: (i) starzejące się społeczeństwo, 

(ii) choroby cywilizacyjne (np. nowotwory, cukrzyca), (iii) rosnący popyt na 
innowacyjne biofarmaceutyki oraz leki biopodobne; prognozy rynku wskazują na 
średnioroczny wzrost 8% do roku 2020  
 

 W Polsce nakłady na badania w dziedzinie biotechnologii wynoszą 1 mld PLN 
(historycznie ich wartość rosła w tempie 7% rocznie) 

*European Commission – the Territorial Development Unit of the Joint Research Centre, The 2016 EU Industrial R&D Investment Scoreboard,  
Seville – Spain, 2016, s. 54-55 
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Plany komercjalizacyjne nowych analogów  
insuliny ludzkiej 

 Biopodobny analog krótkodziałający 
 

Umowa o komercjalizacji z partnerem  
z branży farmaceutycznej 
 

 Innowacyjne analogi długodziałające 
 

Umowa z NCBiR i Life Science Biznes Consulting (LSBC) – Program Bridge Alfa 
 Rozeznanie potrzeb rynku 
  Feasibility study  
 Plan powołania spółki celowej 
 Opracowanie Planu Operacyjnego  
 Plan działań R&D do fazy proof of concept 
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Źródło: Obliczenia własne 

Obliczenia popytu potencjalnego 
Prognoza 

2020 r. 2021 r. 2022 r. 

Szacowana liczba potencjalnych zleceń na produkcję 

kandydata na lek dla I fazy badań klinicznych 
16 16 17 

Wskaźnik importu 1,25 

Obliczona prognoza popytu potencjalnego 20 20 21 

 z tego popyt przypadający na produkcję 

biofarmaceutyku 
10 10 10 

 z tego popyt przypadający na produkcję szarży GMP 10 10 11 

y = 0.6364x - 1269.4
R² = 0.3895
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Liczba zezwoleń URPL na badania klinicznej I fazy dla leków 
biologicznych wraz z estymacją trendu liniowego 

Obliczenia prognozy popytu potencjalnego 
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Lata (2008 i 2016 - dane rzeczywiste; rok 2022 r. prognoza)

Leki chemiczne

Leki biologiczne

Udział leków biologicznych wśród 100 
leków o największej sprzedaży 

Źródło: EvaluatePharma, World Preview 2017: Outlook to 2022, 10th edition, 
June 2017, United Kingdom - London, s. 12. 

Aktualnie na całym świecie ponad 7 tys. cząsteczek znajduje się w procesie 
rozwoju na różnych jego etapach, PhRMA, Biopharmaceutical Industry Profile, 
Washington – USA, 2017, s. 2. 
PhRMA, Biopharmaceutical Industry Profile, Washington – USA, 2017, s. 2. 
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Dofinansowanie, które możemy uzyskać 
na rozwój projektów związanych z 
opracowaniem technologii produkcji 
leków biopodobnych 

Etapy 

Średni czas 

przejścia do 

kolejnego etapu 

w miesiącach 

Średnie 

prawdopodobie

ństwo sukcesu 

danego etapu 

Średni 

skapitalizowany 

koszt danego 

etapu w mld 

USD 

Badania podstawowe 

31,2 0,13% 1,098 

Pre-human 

Odkrywanie leków 

Produkcja 

kandydata na lek 

(PCBL) 

Badania 

przedkliniczne (w 

tym na 

zwierzętach, bez 

udziału ludzi) 

Wniosek do regulatora o zezwolenie na 

badania kliniczne 

Produkcja kandydata na lek (PCBL) 

Badania kliniczne 

(na ludziach) 

Faza I 

96,8 11,83% 1,460 

Faza II 

Faza III 

Wniosek do regulatora o dopuszczenie 

leku do reklamy i sprzedaży 

Kontrola regulatora 

Zatwierdzenie przez regulatora 

Monitoring 

bezpieczeństwa 

leku 

Faza IV 

    

0,312 

Suma 128 0,015% 2,870 

źródło: Opracowanie własne na podstawie: (1) PhRMA, The Dynamic US Research 
and Development Ecosystem, Washington – USA, June 2017, figure 1, s. 1; (2) Journal 
of Health Economics 47 (2016), Innovation in the pharmaceutical industry: New 
estimates of R&D costs, s. 20-33; (3) EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures: 
Key Data 2017, Brussels - Belgium, 12 June 2017, s. 6, 8. 
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Nasza oferta  
 
www.iba.waw.pl    
   
www.ibakteria.com 



Modele współpracy
NAUKA – BIZNES W 

Norwegii

Katarzyna Anna 
Kazimierczuk,  IDN AS
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Projekt VRI dla JEDNEGO MSP

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCY

COMPANY

IDEA

COMPANY

BROKER PROPOSAL
PROJECT 

START

RESEARCH UNIT

COMPANY FUNDING
RESEARCHERBROKER 
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KOMPETANSEMENGLING czyLI CO ROBI BROKER TECHNOLOGII

VRI



B O O K E R I N F O

SCHEMAT REALIZACJI  PROJEKTU TRANSFERU TECHNOLOGII



B O O K E R I N F O

WDRAŻANIE 





B O O K E R I N F O

Żywność
NOWE PRODUKTY, receptury, opakowania i TRWAŁOŚĆ



B O O K E R I N F O

Przetwory mleczne
Oczyszczanie wody w obiegu produkcyjnyM



B O O K E R I N F O

StatySTYKI PROGRAMU VRI 

•291 projektów zrealizowanych w Innlandet ( in Trøndelag podobnie). Rezultaty ewaluacji pokazują, że 94 % 
przedsiębiorstw rozważa dalszą współpracę badawcza, a 92 % uczestniczących jednostek badawczych chce
kontynuować współpracę z MSP
•“The VRI program is an important instrument for developing regional research and innovation systems, 

including innovation within companies". Wnioski z ewalucji VRI 2007-2016
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InnoVASJoN pÅ NETEVERK
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IINNOSIECI – MODEL WDRAŻANIA



B O O K E R I N F O

INNOSIECI
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Żywność
NOWE PRODUKTY, receptury, opakowania i TRWAŁOŚĆ
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TRANSFER DOŚWIADCZEŃ



B O O K E R

Wdrażany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Programu PL 04 

I N F O

Projekt realizowany przez IDN i krajową izbę gospodarczą

POLSKO NORWESKA WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE EFEKYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

Dwa projekty typu VRI  i projekt typu INNOSIECI

Realizowany w województwie lubelskim i podlaskim

Wizyta studyjna 16 MSP w Norwegii

Okres realizacji 2015-2017, budżet 1.2 mln PLN



B O O K E R I N F O

PROJEKT POLNORECO



IDN is a spin-off from SINTEF, 
the largest research institute in Scandinavia



B O O K E R I N F O

INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS

48 696 075 553

post@id-norway.com, katarzyna.a.Kazimierczuk@id-norway.com

Facebook/IDnorway

mailto:post@id-norway.com
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ANY QUESTIONS?



Innowacje w firmach – współpraca 
świata nauki i biznesu - optyka 

Mazowsza 
 

W materiale wykorzystano Indeks Millennium 2017 
Potencjał Innowacyjności Regionów oraz opracowania KE, PARP, OECD i Banku Światowego. 

dr Artur Bartoszewicz 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
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Teza 

• Otwartość na innowacje pobudza aktywność 
gospodarczą oraz kreuje potencjał konkurencyjności 
regionalnej.  

• Aktywna polityka proinnowacyjności poszerza 
możliwości i kierunki rozwoju.  

• Jednak sama otwartość bez realnych narzędzi 
wsparcia nie spowoduje, że region stanie się 
przestrzenią absorbującą innowacje. 

 

• A świat nauki i biznesu… chocholi taniec? 

2 



Dylematy 

• Czym jest innowacyjność i jak należy ją promować? 

• Jaki jest potencjał rozwojowy startupów w 
kształtowaniu innowacyjnego podejścia do rozwoju 
gospodarczego? 

• Co stoi na przeszkodzie współpracy nauki i biznesu? 

3 
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Mistrzowie świata technologicznego  

• Osiem spośród najwyżej wycenianych firm na świecie to firmy 
technologiczne.  

• Łączna kapitalizacja rynkowa tych spółek wynosi 4,7 bln dol. To 30 proc. 
łącznej kapitalizacji pozostałych 92 ze 100 najbardziej wartościowych 
firm.  

• Spośród tych ośmiu firm pięć: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon 
i Facebook) pochodzi z USA, dwie są chińskie: Alibaba i Tencent, a jedna 
południowokoreańska, czyli Samsung.  

• Najbardziej ceniona europejska firma technologiczna, SAP, jest dopiero 
60. wśród najwyżej wycenianych na świecie . 
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PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej  
UE28=100 

województwo 1997 2004 2008 2014 Zmiana 2004-

2014 

Mazowieckie 63 77 89 109 32 

Śląskie 50 57 61 71 14 

Wielkopolskie 46 55 59 73 18 

Dolnośląskie 46 52 60 76 24 

Pomorskie 44 50 53 65 15 

Zachodniopomorskie 44 47 51 57 10 

Łódzkie 39 47 52 64 17 

Kujawsko-Pomorskie 39 45 49 55 10 

6 © Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH 



województwo 1997 2004 2008 2014 zmiana 2004-2014  

Lubuskie 41 45 48 57 12 

Opolskie 40 44 48 55 11 

Małopolskie 39 43 49 61 18 

Warmińsko-Mazurskie 35 39 42 49 10 

Świętokrzyskie  33 39 45 50 11 

Podlaskie 35 38 41 49 11 

Podkarpackie 33 35 39 48 13 

Lubelskie 34 35 39 47 12 

Polska 44 51 56 68 17 

PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej 
UE28=100 

7 © Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH 



Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionach 
typu NUTS 3 według parytetu siły nabywczej  

w latach 2004-2014,  
UE 28=100 

Podregion 2004 2014 Zmiany 2004-2014 

Warszawa 144 199 +55 

Poznań 104 135 +31 

Wrocław 72 112 +40 

Kraków 78 110 +32 

Trójmiasto 75 94 +19 

Łódź 61 85 +24 

Chełmsko-zamojski 30 37 +7 

Ełcki 33 39 +6 

Łomżyński 38 44 +6 

Polska 56 68 +12 

8 © Wyliczenia: Prof. Jacek Szlachta SGH 



Bank Światowy Produkt krajowy brutto na km2  
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Bank Światowy Produkt krajowy brutto na km2 
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Po co nam innowacyjność? 
Innowacyjny region, nauka, czy 
innowacyjne przedsiębiorstwa w 
nim działającej?  
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Innowacyjność 
• Rola innowacyjności w procesach gospodarczych skupia się w głównej 

mierze na określaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, sektorów 
gospodarki, poszczególnych państw, regionów, gmin oraz integrujących się 
krajów.  

• Wg M.E. Portera przewagę konkurencyjną określonych terytoriów osiąga 
się właśnie poprzez działania innowacyjne. 

• M.A. Weresa definiuje innowacyjność gospodarki jako zdolność do kreacji 
innowacji w dwóch ujęciach – ex ante oraz ex post.  

• W ujęciu ex ante innowacyjność gospodarki rozumiana jest jako 
przypuszczalna możliwość wprowadzenia nowych rozwiązań, natomiast w 
ujęciu ex post oznacza wyniki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
danej gospodarki w określonym czasie.  

• Proces tworzenia zmian warunkuje nagromadzona wcześniej wiedza oraz 
doświadczenia. 
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Polska dogania świat 
• Polska gospodarka ma duży potencjał rozwojowy i staje się coraz bardziej innowacyjna  na tle 

światowym.  

• Nadal istnieją jednak różnice w tempie rozwoju poszczególnych  regionów wewnątrz kraju, 

chociaż stają się one coraz mniejsze na przestrzeni czasu. 

• W 2016 roku Polska zajęła 39 miejsce na liście 128 najbardziej innowacyjnych  gospodarek 

awansując o 7 miejsc względem poprzedniego roku (Według Global Innovation Index 2016). 

• Wyższą pozycję  w rankingu Polska zawdzięcza m.in.  

• łatwości zakładania firm (awans o 5 miejsc),   

• edukacji (awans o 2 miejsca),  

• wydatkom na B+R w PKB (awans o 3 miejsca),   

• zawartym umowom na rynku venture capital (awans o 16 miejsc),  

• pracownikom z  zaawansowaną technologicznie wiedzą (awans o 4 miejsca),  

• artykułom naukowym  (awans o 2 miejsca),  

• kreatywności sektora ICT (awans o 14 miejsc).  

• Wzrostowi  innowacyjności Polski na poziomie globalnym towarzyszą wzrosty na poziomie 

lokalnym. 
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Odsetek firm 
prowadzących 

działalność 
innowacyjną 

bieżącą i 
działalność 

zaniechaną w 
latach 2008–2012 
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Odsetek firm prowadzących działalność innowacyjną bieżącą i 
działalność zaniechaną (w zakresie produktów, procesów, metody 

marketingowej czy metody organizacyjnej) w latach 2008–2010 i 2010–
2012 
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Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w PPS w 2012 r. i udział 
przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną  

w latach 2010–2012 
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Odsetek firm 
prowadzących działalność 

innowacyjną bieżącą  
i działalność zaniechaną  
(w zakresie produktów, 

procesów, metody 
marketingowej czy 

metody organizacyjnej) 
wg wielkości firm 
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Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych ogółem w zakresie innowacji 
technologicznych i nietechnologicznych 

• Według Eurostatu przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji technologicznych to takie przedsiębiorstwa, 
które wdrożyły, są w trakcie albo zaniechały działalności innowacyjnej w badanym czasie. 

• Z kolei przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie innowacji nietechnologicznych to takie, które wdrożyły innowacje 
marketingowe i/lub organizacyjne. 
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Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce oraz średnia dla 28 i 
15 krajów UE w wybranych sekcjach, w latach 2010–2012, w % 
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Całkowite nakłady na 
jedno 

przedsiębiorstwo 
prowadzące 
działalność 

innowacyjną w 
zakresie innowacji 

technologicznych 
(produktowych  
i procesowych)  

wg wielkości firm  
w 2012 r. (w tys. EUR) 
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Nakłady na jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność innowacyjną 
w zakresie innowacji technologicznych (produktowe i procesowe) wg 

wielkości firm w 2012 r. (w tys. EUR) oraz dynamika tej wielkości w 
Polsce i wybranych krajach (2008–2010 =100) 
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Wartość sprzedaży produktów nowych dla firmy lub nowych dla rynku w 
przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność 

innowacyjną w zakresie produktów lub procesów 
w latach 2010–2012 (w mln EUR) 
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Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji według wielkości 
przedsiębiorstw, w % 
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Jak jest rola samorządu w 
tworzeniu wizerunku regionu 
otwartego na innowacje? 
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Regiony zwycięskie 

• W czołówce województw o największym potencjale innowacyjności  
utrzymują się niezmiennie 4 województwa: mazowieckie,  małopolskie, 
dolnośląskie oraz pomorskie.  

• Są to regiony, gdzie  dominującą rolę odgrywają aglomeracje miejskie: 
warszawska, krakowska, wrocławska i  trójmiejska.  

• Sukces tych województw tkwi w umiejętności przyciągania 
najzdolniejszych  i najbardziej kreatywnych jednostek.  

• To tu funkcjonują najlepsze uczelnie oraz ośrodki naukowo - badawcze.  

• Dobrze rozwinięta oferta edukacyjna przyciąga kapitał ludzki, a  dobra 
współpraca biznesu z nauką - kapitał finansowy, który jest ważnym 
nośnikiem  innowacyjności.  
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Zmniejszający się dystans… 

• W latach 2010 - 2015 zauważalne było zmniejszanie dystansu w  indeksie innowacyjności między 
województwem mazowieckim a pozostałymi trzema regionami.  

• Małopolska, dolnośląskie oraz pomorskie od  kilku lat dynamicznie i relatywnie szybciej niż lider 
zestawienia – mazowieckie zwiększają  wydatki na B+R w przeliczeniu na PKB, a także liczbę 
pracujących w badaniach i rozwoju.  

• Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w silnym rozwoju przemysłu innowacyjnego  oraz 
innowacyjnych usług w tych regionach - m.in. sektor nowoczesnych usług wsparcia  dla biznesu w 
obszarze IT, usług wspólnych w zakresie finansów i księgowości, kadr,  działów zakupów oraz w 
obszarze B+R - sektor motoryzacyjny, biotechnologiczny czy  chemiczny.  

• Do tego przyczyniają się prężnie działające specjalne strefy ekonomiczne - które z sukcesem 
przyciągają kapitał, rozwój infrastruktury, zarówno transportowej (autostrada A1, A4, lotniska) jak i 
edukacyjnej, nastawionej na innowacyjne kierunki studiów.  

• Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie dystansu do województwa  mazowieckiego są 
coraz prężniej rozwijające się ośrodki innowacji i przedsiębiorczości  takie jak: centra transferu 
technologii i innowacji.  
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Co to znaczy być otwartym na 
innowacje, czy sama otwartość 
wystarczy by region stał się 
innowacyjny? 
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Indeks Millennium 2017 
Potencjał Innowacyjności Regionów 



To co robić? 
• Województwa znajdujące się na ostatnich miejscach w zestawieniu powinny 
brać przykład z liderów i wspierać te obszary swojej aktywności, które w 
najwyższym stopniu warunkują rozwój innowacyjności.  

• Tak jak w indeksie opracowanym w ubiegłym roku, są to województwa: 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.  

• Najniższa pozycja w rankingu determinowana jest tu przede wszystkim 
niską wydajnością pracy, niskimi nakładami na badania i rozwój w relacji do 
PKB oraz pracującymi w B+R, a także najniższą w kraju liczbą studentów i 
wydanych patentów.  

• Przyczyn tego zjawiska należy szukać w relatywnie niskim uprzemysłowieniu 
tych regionów oraz niskim rozwoju sektora usług, infrastruktury 
transportowej, edukacyjnej (słabe zaplecze kadrowe, niedopasowanie 
kierunków studiów do potrzeb gospodarki innowacyjnej) oraz badawczo-
rozwojowej. 
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Wyniki województw w podziale na 6 
kryteriów innowacyjności 

30 



Wydajność pracy 
• Wydajność pracy liczona jako przychód wygenerowany przez jednego zatrudnionego (w mln zł) 

jest, podobnie jak w ubiegłym roku, najwyższa w województwie mazowieckim i pomorskim.  

• Wpływa na to specjalizacja w bardziej produktywnych sektorach gospodarki (przemyśle, 

handlu i usługach). 

• Szczególne znaczenie ma zaawansowany technologicznie przemysł farmaceutyczny, 

biotechnologiczny, chemiczny oraz dynamicznie rozwijający się sektor usług rynkowych i 

wyższego rzędu (m.in. sektor nowoczesnych usług wsparcia dla biznesu, technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych czy IT).  

• Inaczej jest w województwie warmińsko–mazurskim, gdzie wydajność pracy jest najniższa, co 

może wynikać ze struktury branżowej.  

• W tym województwie większe znaczenie ma rolnictwo, a także przemysł wymagający wyższej 

pracochłonności i niższego zaawansowania technologicznego w procesie produkcji. Istotną 

kwestią jest słabsze wyposażenie województwa w kluczowe aktywa: zasoby kapitału czyli 

infrastrukturę technologiczną oraz zasoby pracy (duża migracja uszczupla zasoby 

wykwalifikowanych pracowników, postępuje proces „drenażu mózgów”). W województwie 

brakuje rozwiniętego sektora usług rynkowych i usług wyższego rzędu - świadczonych przez 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów. 
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Wydajność pracy 



Stopa wartości dodanej 

• Stopa wartości dodanej czyli relacja wartości dodanej (liczonej jako suma zysku netto, 

wynagrodzeń, narzutów i podatków) do przychodów jest, tak jak w ubiegłym roku, najwyższa 

w województwie lubelskim.  

• Wysoka pozycja lubelskiego w tej kategorii związana jest przede wszystkim z lepszymi 

wynikami w przetwórstwie przemysłowym. Stopa wartości dodanej w takich branżach jak 

produkcja napojów, czy też produkcja maszyn i urządzeń jest w województwie lubelskim 

wyraźnie wyższa w stosunku do poziomu ogólnopolskiego.  

• To właśnie przemysł rolno-spożywczy, maszynowy, ale też logistyka i sektor turystyczny uznane 

zostały przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu za sektory wysokich szans w województwie 

lubelskim.  

• Najniższą stopę wartości dodanej zaobserwowano w śląskim i podlaskim, które w ubiegłym 

roku osiągały wyższe wyniki pod względem tego kryterium. Niska pozycja województwa 

śląskiego w rankingu może być powiązana ze słabymi wynikami górnictwa w 2015 roku.  

• Górnictwo ma duże znaczenie dla gospodarki w regionie, co jest odzwierciedlone m.in. w 

wyraźnym pogorszeniu pozycji województwa w porównaniu z poprzednimi latami.  

 

33 



Stopa wartości dodanej 
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Wydatki na badania i rozwój 

• Wydatki na B+R (badania i rozwój) w relacji do PKB są najwyższe w 
województwie mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.  

• Wysoka pozycja województwa mazowieckiego i małopolskiego jest 
konsekwencją ich wysokiego potencjału akademickiego, naukowego i 
gospodarczego. 

• Podkarpackie cechuje dobra współpraca nauki z biznesem i najwyższy w 
kraju odsetek nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa 
(74,3%). 

• Najniższe nakłady na B+R odnotowano w województwie lubuskim, które 
jest rejonem o niskim potencjale badawczym(niska liczba studentów i osób 
zatrudnionych w B+R).  

• W rejonie tym 63,4% nakładów na B+R jest ponoszone w sektorze 
przedsiębiorstw, jednak dominują tu firmy zaliczane do średniej i niskiej 
techniki.  
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Wydatki na badania i rozwój 
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Liczba studentów 
• Liczba studentów (na 10 tys. mieszkańców)i osób pracujących w B+R (na 1 tys. 

aktywnych zawodowo), podobnie jak w poprzednich latach, była najwyższa w 
województwie mazowieckim i małopolskim. 

• Aglomeracja krakowska i warszawska są uznawane za najlepiej rozwinięte 
ośrodki edukacyjne z sukcesem przyciągające najzdolniejsze jednostki. Szeroko 
rozwinięta oferta, relatywnie dobrze dopasowana do potrzeb gospodarki 
innowacyjnej, kreuje szeroki zasób kadrowy, niezbędny do wdrażania 
nowatorskich rozwiązań w firmach.  

• Wskaźnik „liczba studentów” był najniższy w województwie lubuskim i 
świętokrzyskim, co wynika ze słabego potencjału akademickiego i ograniczonej 
możliwości przyciągania studentów. To z kolei jest efektem braku istnienia 
dużych ośrodków edukacyjnych, miejskich i przemysłowych w obu 
województwach.  

• Niewystarczające zasoby pracy stwarzają barierę dla firm zatrudniających 
wyspecjalizowaną kadrę w działach B+R. 
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Liczba studentów 
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Pracujący w B+R 

• Najwyższy wskaźnik notują województwa mazowieckie i 
małopolskie.  

• Jest to pochodną m.in. najwyższej liczby studentów na 10 
tys. mieszkańców w obu regionach.  

• Na Mazowszu i w Małopolsce funkcjonują duże ośrodki 
edukacyjne, z dobrze rozwiniętą ofertą kierunków 
innowacyjnych.  

• Znajdują się tam także duże ośrodki miejskie i przemysłowe, 
nastawione na inwestowanie w innowacyjność swojej 
działalności, które są w stanie wchłonąć wykształconych 
absolwentów. 
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Pracujący w B+R 
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Liczba wydanych patentów 
• Liczba wydanych patentów (na 1 mln mieszkańców) jest najwyższa w województwie dolnośląskim.  

• Wyprzedziło ono nieznacznie ubiegłorocznego lidera – województwo mazowieckie. Mazowieckie jest 

wiodącym ośrodkiem naukowym, rejonem o najwyższym potencjale gospodarczym oraz największym 

beneficjentem funduszy unijnych.  

• Czynniki te warunkują uzyskanie największej liczby patentów oraz to, że liczba patentów na 1 mln 

mieszkańców (92,1) jest drugą najwyższą w kraju.  

• Województwo dolnośląskie, z wynikiem 92,9 patentów na milion mieszkańców jest natomiast silnie 

uprzemysłowionym regionem, w którym działają najbardziej aktywne jednostki zgłaszające patenty. 

Politechnika Wrocławska w 2015 roku zgłosiła najwięcej wynalazków i wzorów użytkowych w kraju 

(119), była też drugim ośrodkiem pod względem liczby uzyskanych patentów (116). Niewiele ustępuje 

jej Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy - ósmy pod względem uzyskanych patentów i trzynasty pod 

względem liczby ich zgłoszeń. Pokazuje to duży potencjał Wrocławia jako ośrodka akademickiego.  

• Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zgłoszenia patentowe są w ostatnim czasie dofinansowane środkami 

z budżetu państwa i środkami europejskimi z funduszy strukturalnych. Może to zawyżać ich liczbę i 

ograniczać miarodajność tego wskaźnika jako wynikowej miary innowacyjności gospodarki. 
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Liczba wydanych patentów 
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Jakie oczekiwania mają przedsiębiorcy 
wobec systemu wspierania procesów 
innowacji w województwie?  
Z jakimi barierami spotykają się 
przedsiębiorcy rozpoczynający działalność 
innowacyjną? 
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Skojarzenia mikroprzedsiębiorców z terminem 
„innowacyjna firma” (w %) 
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Działalność innowacyjna mikroprzedsiębiorstw 
według rodzaju innowacji (innowacje wdrożone 

w firmie w ciągu ostatnich trzech lat) 
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Nakłady na B+R w Polsce w 2015 
roku 
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Struktura produkcji sprzedanej w 
punktu widzenia poziomu techniki w 

latach 2011-2015 
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Innowacyjne przedsiębiorstwa w 
sektorze przedsiębiorstw 

przemysłowych i usługowych w latach 
2013-2015 (w %) 
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Innowacyjne przedsiębiorstwa w 

sektorze przedsiębiorstw 
przemysłowych i usługowych w latach 

2013-2015 (w %) 
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Nakłady przedsiębiorstw na działalność innowacyjną 
w latach 2006-2015 (w mld PLN) 
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Udział przedsiębiorstw, które współpracowały w zakresie 
działalności innowacyjnej w ogóle przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie w latach 2008-2015 (w %) 
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Wnioski 

• W latach 2013-2015 odsetek innowacyjnych firm, zarówno w 
sektorze przedsiębiorstw przemysłowych jak i w sektorze firm 
usługowych, pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu z 
wynikami z poprzedniej edycji badania (2012-2014) –17,6% w 
przemyśle i 9,8% w usługach.  

• Inaczej wygląda sytuacja z nakładami – tu obserwować można z 
roku na rok wahania choć z tendencją rozwojową.  

• Mimo coraz wyższych nakładów na działalność innowacyjną i 
większej świadomości znaczenia i potrzeb innowacji, coraz 
mniejszy odsetek firm współpracuje w zakresie działalności 
innowacyjnej. 
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Kiedy jest dobry moment na podjęcie 
działalności innowacyjnej przez 
przedsiębiorstwo?  
Od czego powinien zacząć przedsiębiorca 
zamierzający podjąć taką działalność? 
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Źródła pomysłów na innowacje w innowacyjnych 
mikroprzedsiębiorstwach (% innowacyjnych 

mikroprzedsiębiorstw) 
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Systemy motywacyjne dla pomysłowych pracowników według rodzajów 
dostępnych nagród (% mikroprzedsiębiorstw, które mają system 
motywacyjny zachęcający pracowników do zgłaszania pomysłów 

dotyczących usprawnień w firmie i jej ofercie) 
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Źródła finansowania innowacji w 
mikroprzedsiębiorstwach  

(% innowacyjnych mikrofirm) 
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Czy nakłady na innowacje poniesione przez Pana(i) 
przedsiębiorstwo opłaciły się?  
(% innowacyjnych mikrofirm) 
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W jaki sposób regiony widzą możliwości i 
obszary kształtowania oferty wsparcia 
działalności przedsiębiorstw innowacyjnych w 
regionie?  
Jak zbudować skuteczny system wsparcia start-
upów? 
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Odsetek przedsiębiorstw, które uznały stopień wpływu 
poszczególnych czynników utrudniających działalność 

innowacyjną za „wysoki” 
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Przedsiębiorstwa, które oceniły następujące metody do utrzymania 
lub zwiększenia konkurencyjności swoich innowacji jako bardzo 

ważne i efektywne 
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Bariery innowacyjności przedsiębiorstw w ocenie 
mikroprzedsiębiorców  

(średnia ze wskazań przy skali  
od 1 do 7, gdzie 1 – to nie jest bariera, 7 – bardzo duża bariera) 
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Czynniki utrudniające prowadzenie działalności innowacyjnej w 
ocenie innowacyjnych mikroprzedsiębiorców 

(średnia ze wskazań przy skali od 1 do 7, gdzie 1 – czynnik nie ma 
zna, 7 – ma bardzo duże znaczenie) 
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Motywacje, czyli czynniki skłaniające do wprowadzenia innowacji 
w firmie (% odpowiedzi innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw) 
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Partnerzy bieżącej współpracy mikrofirm 
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Współpraca bieżąca wsród mikrofirm, które wdrożyły lub nie 
wdrożyły innowacji w ostatnich 3 latach 
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Pozycje województw z punktu widzenia wskaźników 
innowacyjności „na wejściu”, „na wyjściu” oraz 

ogólnego 
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Co mamy z tego, że jesteśmy innowacyjni? 
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Nakłady unijnych firm na badania 
wzrosły o 7,5 proc.  

• 2500 firm ponoszących na świecie najwyższe nakłady w badania i rozwój w roku 

finansowym 2015/2016 wydało na ten cel 696 mld euro – wynika z dorocznego raportu EU 

Industrial R&D Investment Scoreboard, przygotowanego przez Komisję Europejską. 

• Wyliczone w najnowszym raporcie nakłady na badania i rozwój (R&D) są o 6,6 proc. wyższe 

niż rok wcześniej, a motorem wzrostu były przede wszystkim firmy z sektora 

zaawansowanych technologii. Nakłady na R&D firm z krajów Unii uwzględnionych 

w globalnym zestawianiu wzrosły o 7,5 proc. Oznacza to, ze rosły szybciej niż wydatki 

wchodzących w skład TOP2500 firm z USA (wzrost o 5,9 proc.) i Japonii (wzrost o 3,3 

proc.). Wzrost wydatków na badania i rozwój chińskich firm podliczono na 24,7 proc.  

• W globalnym rankingu najwięcej firm – 837 (na R&D wydały w sumie niemal 269 mld euro) 

– pochodzi z USA.  

• 590 uwzględnionych w nim przedsiębiorstw ma siedzibę w Krajach Unii Europejskiej (ich 

nakłady na R&D podliczono na 188,3 mld euro), 356 w Japonii (99,9 mld euro), a 327 

w Chinach (49,8 mld euro).  
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Wśród 390 firm z pozostałych 
krajów nie ma ani jednej z Polski. 

• Komisja szacuje, że nakłady uwzględnionych w globalnym zestawieniu firm 

stanowią ok. 90 proc. światowych wydatków przedsiębiorstw na R&D.  

• Z raportu wynika, że nakłady na R&D są bardzo silnie skoncentrowane. Na 100 

pierwszych firm przypada 53,1 proc. nakładów poniesionych przez światowy 

TOP2500, zaś na pierwsze 50 – 40 proc. Widać też silną koncentrację 

geograficzną. Na pięć krajów o najwyższych wydatkach firm na R&D – USA, 

Japonia, Niemcy, Chiny i Francja – przypada 74 proc. nakładów uwzględnionych 

w TOP2500. Na pierwsze dziesięć krajów – 90 proc. 

• Czołowa pięćdziesiątka przedsiębiorstw zdominowana jest przez firmy 

z sektorów zaawansowanych technologii, biotechnologii i farmaceutycznego, 

oprogramowania oraz produkcji sprzętu elektronicznego. W pierwszej dziesiątce, 

którą otwierają Volkswagen, Samsung i Intel jest tylko jedno przedsiębiorstwo 

z krajów Unii, cztery z USA, dwa ze Szwajcarii oraz po jednym Chin, Korei 

Południowej i Japonii. 
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Najwyższe nakłady na R&D 

• Poza światowym TOP2500 Komisja opublikowała także zestawienie tysiąca 

unijnych firm o najwyższych nakładach na R&D. Ich łączne wydatki na ten cel 

podliczono na 193,2 mld euro.  

• Najwięcej uwzględnionych w unijnym TOP1000 przedsiębiorstw – aż 274 – ma 

siedzibę w Wielkiej Brytanii. W pierwszej trójce są też Niemcy (217 firm) 

i Francja (117). Polskę reprezentuje jedna spółka – Asseco Poland. Z nakładami 

na R&D na poziomie 19,3 mln euro sklasyfikowano ją na 612 miejscu w unijnym 

TOP1000.  

• Warto zwrócić uwagę, że skład branżowy unijnej pierwszej dziesiątki firm 

ponoszących największe nakłady na badania i rozwój mocno odbiega od 

światowego TOP10. W Unii dominują koncerny motoryzacyjne i farmaceutyczne, 

zaś na świecie firmy technologiczne.  
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CASE STUDY 
• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego i fundusz Black 

Pearls VC chcą wspierać polskie startupy, które opracowały unikatowe, 

zaawansowane technologie o dużym potencjale rynkowym.  

• Ten wyjątkowy w Polsce model współpracy pomiędzy instytucjami ze świata 

nauki i biznesu zakłada wspólne, aktywne poszukiwanie projektów m.in. w 

środowisku naukowym, zapewnienie im wsparcia menedżerskiego, kapitału 

inwestycyjnego oraz pomocy w wejściu na rynek międzynarodowy. 

• Jednym z kluczowych elementów współpracy ma stać się nowy fundusz typu 

venture capital, za pomocą którego FNP, ALK i Black Pearls VC oraz inwestorzy 

prywatni – zamierzają wspierać projekty z obszaru Deep Tech – tj. 

przedsięwzięcia oparte na wyjątkowych, skalowalnych i trudnych do 

skopiowania technologiach opracowanych przez polskie startupy.  

• Koncepcja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w złożonym do programu Starter 

Polskiego Funduszu Rozwoju wniosku, który zakłada stworzenie funduszu o 

kapitale 65 mln PLN. 
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CASE STUDY 
• W 2015 roku Uniwersytet Helsiński złożył łącznie 92 zgłoszenia dotyczące wynalazków, co stanowi 

wzrost o 61% w porównaniu z poprzednim rokiem.  

• Jako, że zgłoszenie takie jest zazwyczaj pierwszym etapem procesu komercjalizacji, przewiduje się, że w 

przyszłości wzrośnie zarówno liczba patentów, jak i firm typu spin-out utworzonych przez pracowników 

uniwersytetu. 

• W Finlandii środki niezbędne do przeprowadzenia procesu komercjalizacji często można uzyskać z 

szytych na miarę projektów, np. programu „Nowa wiedza i biznes z pomysłów badawczych“ (New 

knowledge and business from research ideas), stworzonego przez Fińską Agencję Finansowania 

Innowacji (Tekes). Trudności może jednak nastręczać etap, w którym produkt lub usługa nie są  jeszcze 

gotowe, ale przed wprowadzeniem ich na rynek niezbędne są dalsze badania bądź inne prace.  

• Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje  granty o nazwie ERBN Consolidator o wartości 2 mln 

euro. Te cieszące się ogromnym poważaniem, ale rzadkie w Finlandii granty mają na celu wparcie 

badaczy na etapie, na którym konsolidują oni swój niezależny zespół lub program badawczy.  

• Finansowanie z ERBN ma przede wszystkim na celu wsparcie badań naukowych, natomiast środki z 

Novo Nordisk w kwocie 0,5 mln euro docelowo przeznaczone są na komercjalizację. Tym samym 

doskonałość na polu badań naukowych i potencjał komercyjny idą ręka w rękę, uzupełniając się i 

wspierając nawzajem. 
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CASE STUDY 
• Klastry zakładają współpracę w ramach tzw. Triple helix (potrójna helisa), a więc współpracy biznesu, 

nauki i władz publicznych, tworząc platformę dla rzeczywistej współpracy, która pozwala na skuteczny 

transfer innowacji i wykorzystanie potencjału zarówno nauki, jak i biznesu. 

• W ramach programu Polska 3.0 i jego inicjatora – Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych 

Przedsiębiorstw (OKIP), skupiającego ponad 3000 przedsiębiorstw, nie tylko pobudzana i realizowana 

jest działalność innowacyjna. Organizacja ułatwia tworzenie powiązań pomiędzy światem gospodarki a 

światem nauki, co odgrywa znaczącą rolę w skali całej gospodarki. 

• W globalnej gospodarce szansę przekraczanie barier rozwojowych i konsekwentny wzrost mają te kraje, 

dla których priorytetem jest innowacyjność i to ona jest wyznacznikiem wzrostu gospodarczego. 

• Powiązania przemysłu, biznesu i nauki to credo działalności Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych 

Przedsiębiorstw. Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków 

wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych. 

• Klaster jest siecią współpracy. Struktury klastrowe łączą przedsiębiorstwa, które zaczynają aktywnie ze 

sobą współpracować, uczelnie, instytuty badawcze, a więc szeroko pojęte jednostki badawcze oraz 

samorządy, do realizacji wspólnych działań. 

• Klaster to jedyne miejsce, gdzie przy jednym stole pracują mikro- i mali przedsiębiorcy, średniej 

wielkości firmy i czołowi rynkowi gracze, wraz z naukowcami i przedstawicielami administracji 

publicznej. 
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CASE STUDY 

• Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) została powołana w 2005 roku jako miejsce 

dialogu pomiędzy użytkownikami końcowymi, światem naukowo-badawczym i administracją 

odpowiedzialną za finansowanie badań.  

• Z czasem PPBW stała się także platformą do budowania konsorcjów realizujących działania na rzecz 

tworzenia dedykowanych rozwiązań technologicznych i informatycznych, wspomagających działania 

podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.  

• PPBW aktywnie uczestniczy także w pracach legislacyjnych poświęconych tworzeniu odpowiednich 

regulacji prawnych, które umożliwiają faktyczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, będących 

efektem prac badawczo-rozwojowych. Ponadto, poprzez prowadzone konsultacje i działania 

edukacyjne, PPBW wspomaga proces budowania zaufania społecznego do nowych technologii z 

obszaru bezpieczeństwa. 

• Projekty badawczo-rozwojowe Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwarzają również 

możliwość skutecznego oddziaływania na szeroko rozumiane bezpieczeństwo europejskie. 

• Prace PPBW cieszą się aprobatą i wsparciem władz państwowych, w tym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

 

82 



"Człowiek, który 
nie robi błędów, 
zwykle nie robi 
niczego." 
   

      

Edward John 
Phelps 
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Dziękuję za uwagę! 
 
dr Artur Bartoszewicz 

 0-602-288-576 

artbar@hot.pl 

www.facebook.com/artur.bartoszewicz.12 

www.linkedin.com/pub/artur-bartoszewicz/27/4a1/686 
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Rola NCBR w transferze 
technologii 

d r  P io t r  W .  Z a wa d zk i  

N a r o d o w e  C e n t r u m  Ba d a ń  i  R o zw o j u  

D z ia ł  Ko o r d yn a t o r ó w  

Tr a n s f e r  Te c h n o l o g i i  –  a s p e k t y  I P R  –  ś r o d ow i s k o  

J a c h r a n k a  1 6 . 0 3 . 2 0 1 8 .  

www.ncbr.gov.pl 



Plan wystąpienia 
 
1. Kilka słów o NCBR (w kontekście tematyki spotkania) 
2. Zakres wsparcia – co dofinansowuje NCBR? Na co 

zwracamy uwagę? (j.w.) 
3. Możliwości dofinansowania - wybrane programy NCBR 

 
 

www.ncbr.gov.pl 



4 mld złotych 
rocznie 
na innowacje i rozwój  
polskich przedsiębiorstw, 
jednostek naukowych, 
fundacji i pozostałych 

www.ncbr.gov.pl 



NCBR jest największą agencją finansującą 
i współfinansującą prace badawczo-rozwojowe w Europie 
Środkowej pod względem 
 
• skali wydawanych środków,  
• różnorodności projektów i programów badawczych,  
• zasięgu instytucjonalnego (konsorcja naukowo-

przemysłowe, partnerstwa publiczno-publiczne, 
publiczno-prywatne), 

• zasięgu terytorialnego. 
 

NCBR skutecznie zainicjował wzrost wydatkowanych środków pozabudżetowych 
(środków własnych przedsiębiorstw) na prace B+R.  

www.ncbr.gov.pl 



Misja NCBR:  
Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz 
przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia 
i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach 
badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego 
gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. 
 
 

www.ncbr.gov.pl 



www.ncbr.gov.pl 

Zadania NCBR:  
• zarządzanie i realizacja strategicznych programów 

badań naukowych i prac rozwojowych, które 
bezpośrednio przekładają się na rozwój 
innowacyjności 

• zarządzanie programami badań stosowanych 
• zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry 

naukowej 
• wspieranie komercjalizacji i innych form transferu 

wyników badań naukowych do gospodarki 
 



Beneficjenci NCBR  
- udział w całkowitym  dofinansowaniu łącznie (od 2008 r.)  
 

38% 

25% 

22% 

7% 

8% 

Konsorcja 
WAT, PIT-RADWAR, 
AGH, PW, PŚ 

Przedsiębiorstwa 

FNP, FRK, OIC, UAM-PPNT, FPT 
Technology Partners 

Uczelnie 

EIT+, POLONIA AERO, SELVITA, 
SKOTAN, ADAMED 

Fundacje 

UW, PW, AGH, UJ, WAT 

Inne JEDNOSTKI NAUKOWE PAN, INSTYTUTY BADAWCZE, NGO 
 

www.ncbr.gov.pl 



 

 

60 % 
dofinansowania 

projektów 

NCBR w liczbach w 2018 r. 

450  
podpisanych umów  

o wartości 
ponad  

3,5 mld zł 
 

www.ncbr.gov.pl 
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www.ncbr.gov.pl 

Badania przemysłowe 
etap zdobywania nowej wiedzy, doświadczeń - 
wyniki w laboratorium, potwierdzenie założeń 
badawczych, pierwszy prototyp (TRL2-TRL5/TRL6) 
 
Prace rozwojowe 
wykorzystanie zdobytej wiedzy dla stworzenia 
nowych produktów - wyjście poza laboratorium, 
badanie w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, 
większa skala prac, funkcjonalnie kompletne prototypy, 
pilotażowe lub demonstracyjne linie produkcyjne, 
bliżej końcowego produktu (TRL6-TRL7) 
 
 



Transfer technologii  -  przeniesienie wyników  badań  naukowych 
(pomysłów,  wiedzy,  procesów,  patentów)  do gospodarki  w celu 
praktycznego zastosowania 

Wdrożenie  -  rozpoczęcie  stosowania czegoś  w praktyce [u siebie 
albo sprzedajesz  prawa do wyniku] 

Komercjalizacja - spowodowanie, że  coś,  co ma potencjalną  
wartość  i  zdolność  do przynoszenia zysku,  zostanie sprzedane , 
wyprodukowane , udostępnione  lub użytkowane  w celu 
osiągnięcia  zysku lub wykreowania kapitału  

www.ncbr.gov.pl 



Co może być wdrożeniem? 

• produkt 

• usługa 

• technologia 

• licencja (zazwyczaj ze wskazanym licencjobiorcą 
(umowa warunkowa na etapie składania 
projektu)) 

UWAGA: Szczegółowa definicja  zależy od dokumentacji 
konkursowej! 

www.ncbr.gov.pl 



Konkursy 
Miesiąc (2018) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Poddziałanie 1.1.1 
Szybka ścieżka – MŚP 

Nabór 
01.03 – 30.05 

Nabór 
16.08 – 14.12 

Poddziałanie 1.1.1 
Szybka ścieżka – Duże, w tym konsorcja 

Nabór 
01.03 – 29.06 

Nabór 
03.09 – 30.11 

Działanie 1.2 
Innowacyjny recykling 

Nabór 
24.09 – 20.11 

Działanie 1.2 
InnoNeuroPharm  

Nabór 
03.08 – 02.10 

Działanie 1.2 
INNOMOTO 

Nabór 
11.05 – 10.08 

Działanie 1.2 
INNOship 

Nabór 
30.04 – 29.06 

Poddziałanie 4.1.4  
Projekty aplikacyjne 

Nabór 
16.05 – 16.07 

Poddziałanie 4.1.2 
Regionalne agendy naukowo-badawcze 

Nabór 
15.03 – 15.05 

Działanie 4.1.1 
Strategiczne programy badawcze dla gospodarki  

Nabór 
19.02 – 20.04 

Wybrane programy POIR 



Wybrane programy POWER 

Konkursy 
Miesiąc (2018) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Działanie 3.1. 
Programy Kształcenia Nauczycieli 

Przewidywany 
termin 

Działanie 3.1. 
Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej 

misji 

Przewidywany 
termin 

Konkursy 
Miesiąc (2018) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Program Gospostrateg 
Konkurs na projekty/tematy zamawiane 

(np. przez ministerstwa, samorząd) 
Przewidywany termin 

Program Gospostrateg 
Konkurs otwarty 

Przewidywany 
termin 

Program Innowacje Społeczne 
III edycja (konsorcja z NGO) 

Przewidywany termin 

Wybrane programy krajowe 



Programy 
krajowe i 

strategiczne 

Konsorcja 
naukowe 

(jednostek 
badawczych) lub 

naukowo-
przemysłowe 

Szybka 
Ścieżka 

Duże 
przedsiębiorstwa 

Konsorcja 
przedsiębiorstw 

(liderem jest duże 
przedsiębiorstwo) 

MŚP 

Projekty 
aplikacyjne 

Konsorcja 
jednostek 

badawczych 
z przedsiębiorcami 

(liderem jest 
przedsiębiorstwo) 

RANB 

Konsorcja 
jednostek 

badawczych 
z przedsiębiorcami 

(liderem jest 
jednostka 

badawcza lub 
przedsiębiorstwo) 

500 mln zł (program) 700 mln zł 200 mln zł 

Potencjalni beneficjenci 

200 mln zł 



Intensywność pomocy 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu  
w zależności od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju badań 

 Status przedsiębiorcy Przemysłowe  
Przemysłowe  

z premią 
Rozwojowe  

Rozwojowe  
z premią 

Mikro i Małe 
przedsiębiorstwa 

70% 80% 45% 60% 

Średnie przedsiębiorstwa  60% 75% 35% 50% 

Przedsiębiorstwa inne niż 
MŚP 

50% 65% 25% 40% 

Jednostki naukowe do 100% 

Na prace przedwdrożeniowe – de 
minimis 

do 90% (≤200.000 € / 3 lata) 

Na prace przedwdrożeniowe  
– usługi doradcze tylko dla MŚP  

50% 



www.ncbr.gov.pl 

17 specjalizacji, które obejmują obszary: 

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO 

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I 

ŚRODOWISKOWA 

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI 

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU 

HORYZONTALNYM) 

 

KIS  
Krajowe Inteligentne Specjalizacje 



www.ncbr.gov.pl 

Koordynatorzy obszarów: 

Medycyna, zdrowie, farmacja 

Nauki rolnicze, żywność 

Inżynieria materiałowa 

Inżynieria transportu, lądowa / wodna / lotnicza, automatyka 

Chemia  

IT, ICT 

Energetyka 

Nauki społeczne (wszystkie dziedziny) 

 

 

 

Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju  
DKO – Dział Koordynatorów 



Dziękuję za uwagę 

dr Piotr W. Zawadzki 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
Dział Koordynatorów 
+48 511 081 138 
piotr.zawadzki@ncbr.gov.pl 

www.ncbr.gov.pl 



  

 
 

 

Program TECHMATSTRATEG –  

 

szansa dla transferu technologii Nauka - Przemysł 

 

Anita Szymborska 

IF PAN 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 



  

TECHMATSTRATEG to program skierowany na rozwój Nowoczesnych Technologii 
Materiałowych 
Cel projektu -  opracowanie i przygotowanie wdrożenia na rynek nowych produktów, technik i 
technologii. Wyniki projektu mają służyć wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności polskiej 

gospodarki.  
• Startować do projektu mogą konsorcja – w skład którego wchodzą minimum 3 podmioty, z 

których co najmniej jeden jest jednostką naukową i co najmniej jeden jest przedsiębiorcą. 

• Koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 mln i wyższe niż 30 mln złotych. 

• NCBR ogłosił ostatnio drugi nabór wniosków, będzie on prowadzony w elektronicznym systemie 
OSF i trwać będzie od 09 kwietnia 2018 r., do 08 czerwca 2018 r.  

• Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu 
wynosi 200 mln PLN.  

• Czas trwania projektu to maksymalnie 3 lata 

 

 

 

 



  

Ogłoszony teraz TECHMATSTRATEG2 obejmuje on tematy z pięciu 
obszarów: 

• Technologie materiałów konstrukcyjnych. 

• Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych. 

• Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o 
projektowanych właściwościach. 

• Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie 
biodegradowalnych materiałów inżynierskich. 

• Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. 

 

 



  

IF PAN uczestniczy w trzech projektach TECHMATSTRATEG1, projekty 
składane do NCBR we wrześniu 2016 roku i rozpoczynają teraz 
realizację: 

INNDEX – IF PAN jest liderem konsorcjum w składzie Politechnika 
Warszawska, Centrum Badań Jądrowych w Świerku, oraz firma Puremat 
Technologies spółka z o.o. 

HYPERMAT – liderem jest Politechnika Warszawska, IF PAN 
uczestnikiem konsorcjum 

PV-BLJ-SC – liderem jest Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z 
Wrocławia, IF PAN uczestnikiem konsorcjum 

 

 



  
Konsorcjum w składzie: IF PAN jako lider, Politechnika Warszawska, Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz 
Puremat Technologies sp. z o.o.  Projekt na infrastrukturę i doprowadzenie do komercjalizacji detektorów 
promieniowania X i gamma na podłożu (Cd,Mn)Te. Wielkość finansowania - 12 mln złotych 
Kierownik projektu: Prof. A. Mycielski 
 

W 

 
W przygotowaniu płytki do detektorów na podłożu (Cd,Mn)Te  promieniowania X i gamma z kontaktami w 
postaci pixeli lub pasków, uzupełnione przez elektronikę służącą rejestracji i przetwarzaniu sygnałów 

 

 



Kryształy (Cd,Mn)Te na detektory promieniowania X i gamma, porównanie do (Cd,Zn)Te 

Kryształy (Cd,Mn)Te - 1,5 cala Kryształy (Cd,Mn)Te – 2 cale 

Kryształ 1,5 cala (Cd,Zn)Te, 10% Zn 



 
Konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (lider), Instytut Łączności PIB, Wojskowa Akademia Techniczna, IF PAN, 
oraz PCO Spółka Akcyjna (partner przemysłowy) 
Przestrajalne metamateriały hiperboliczne na potrzeby nowej generacji przyrządów fotonicznych (HYPERMAT)  
Grudzień 2017 do drugiego kwartału 2020 
Kierownik grupy IFPAN – Prof. dr hab. Marek Godlewski 
Budżet całości: 8 mln złotych w tym budżet IF PAN – 2 552 500 zł,  

Rola grupy z IFPAN - Osadzanie 
metodą ALD warstw o 
regulowanym odbiciu w 
podczerwieni. 



Konsorcjum w składzie: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (Wrocław), Uniwersytet Warszawski, IF PAN  
Oraz ML Systems Spółka Akcyjna 
Wydajne i lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i 
superkondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych (PV-BLJ-SC) 
 
Kierownik grupy IF PAN – Prof. dr hab. Marek Godlewski 
Budżet całości 15 mln 600 tysięcy, w tym budżet IF PAN – 800 000 zł 

Rola grupy z IFPAN- 
wykonanie prototypowych 
komórek PV nowej 
generacji. 



 
Grupa kierowana przez Prof. Marka Godlewskiego jest podwykonawcą zadania wykonywanego przez Politechnikę 
Wrocławską w ramach projektu TECHMATSTRATEG1 realizowanego przez PW. 
Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości.  (WidePOWER) 
Przewidywany koszt zlecenia – 500 000 zł brutto.  

Rola grupy z IFPAN- Osadzanie 
tlenków podbramkowych w 
tranzystorach mocy metodą 
ALD. 



  

 
 

 

Wyzwania: 

- Długi czas pomiędzy składaniem wniosku a początkiem realizacji projektu; 

- Nawet drobne zmiany – wymagają aneksowania w NCBR (około miesiąca czekania na 
decyzję) 

- Wyzwania zmieniającego się rynku – czy za 3 lata będą to potrzebne na rynku produkty? 

Pozytywy: 

- Szansa na transfer technologii do przemysłu, na realizację zaawansowanych koncepcji z 
dziedziny nowych technologii materiałowych 

 

 

 Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł 

 Dialog 0047/2016 

 

 



Marek Truszczyński 

Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Jachranka, 16 marca 2018 r. 

 

 

„Strategia zarządzania własnością  
intelektualną” 
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1. Prawa wyłączne 

2. Korzyści wynikające z prawa wyłącznego 

3. Ograniczenia prawa wyłącznego 

4. Przedmiot wynalazku i wzoru użytkowego 

5. Rozwiązania na które nie można uzyskać ochrony patentowej 

6. Procedura krajowa, regionalna i międzynarodowa 

7. Procedura przed UPRP 

    7.1. Dokonanie zgłoszenia 

    7.2. Badanie formalnoprawne 

    7.3. Poszukiwanie stanu techniki 

    7 4. Publikacja w BUP 

    7.5. Badanie merytoryczne - ocena patentowalności i zdolności patentowej 

    7.6. Korespondencja 

    7.7. Decyzje 

    7.8. Publikacja w WUP 

8. Procedura regionalna 

9. Procedura międzynarodowa 

    9.1. Wyszehradzki Instytut Patentowy 

    9.2. PPH 

10. Strategia ochrony patentowej 

     10.1 Koszty dokonania zgłoszenia i uzyskania patentu 

     10.2 Opłaty za okresy ochrony 

 

 

Zakres prezentacji 
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Przedmiot ochrony 
Prawo wyłączne 

udzielane przez UPRP 
Czas trwania ochrony 

wynalazek patent 20 

produkt leczniczy lub 

 środek ochrony roślin 

dodatkowe prawo 

ochronne* 
5,5 

wzór użytkowy prawo ochronne 10 

znaki towarowe prawo ochronne 
10 

(z możliwością przedłużania na 

kolejne dziesięciolecia) 

wzory przemysłowe prawo z rejestracji 25 

topografie ukł. scal. prawo z rejestracji 10 

oznaczenia geograf. prawo z rejestracji nieograniczona w czasie 

* Dodatkowe prawo ochronne (SPC) oznacza przedłużenie ochrony opatentowanych 

produktów leczniczych lub środków ochrony roślin w celu zrekompensowania uprawnionym 

długiego okresu badań klinicznych lub laboratoryjnych niezbędnych do uzyskania 

dopuszczenia produktu do obrotu, w trakcie którego uprawnieni nie mają możliwości 

zarobkowego korzystania z wynalazku. 

1. Prawa wyłączne 
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Monopol 

•Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo 
wyłącznego korzystania z wynalazku w 
sposób zarobkowy lub zawodowy na całym 
obszarze danego kraju 

Dotacje i 
inwestorzy 

•Zgłaszający może ubiegać się o dotacje 
np. unijne na wdrożenie wynalazku 

•Możliwość pozyskania inwestorów 

Licencje 

•Uprawniony z patentu może udzielić 
upoważnienia (licencji) osobie trzeciej na 
korzystanie z jego wynalazku 

2. Korzyści wynikające z prawa wyłącznego 

Monopol 

•Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się 
prawo wyłącznego korzystania ze wzoru 
użytkowego w sposób zarobkowy lub 
zawodowy na całym obszarze danego kraju 

Dotacje i 
inwestorzy 

•Zgłaszający może ubiegać się o dotacje np. 
unijne na wdrożenie wzoru użytkowego 

•Możliwość pozyskania inwestorów 

Licencje 

•Uprawniony ze wzoru użytkowego może 
udzielić upoważnienia (licencji) osobie trzeciej 
na korzystanie z jego wzoru użytkowego 

Patent Prawo ochronne 
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Podmiotowe 

•Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku 
w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym 
terytorium przysługuje Uprawnionemu 

Przedmiotowe 

•Zakres przedmiotowy patentu określają 
zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie 
patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogą 
służyć do wykładni zastrzeżeń patentowych 

Terytorialne 

•Wyłączność rozciąga się tylko na ograniczonym 
terytorium 

Czasowe 

•Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty 
dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie 
Patentowym 

3. Ograniczenia patentu i prawa ochronnego 

Podmiotowe 

•Prawo do wyłącznego korzystania ze 
wzoru użytkowego w sposób zarobkowy 
lub zawodowy na danym terytorium 
przysługuje Uprawnionemu 

Przedmiotowe 

•Zakres przedmiotowy prawa 
ochronnego określają zastrzeżenia 
ochronne zawarte w opisie ochronnym.  

Terytorialne 

•Wyłączność rozciąga się tylko na 
ograniczonym terytorium 

Czasowe 

•Czas trwania prawa ochronnego wynosi 
10 lat od daty dokonania zgłoszenia 
wzoru użytkowego w Urzędzie 
Patentowym 

Patent Prawo ochronne 
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4. Przedmiot wynalazku i wzoru użytkowego 

Wynalazek 

  1.Wytwór materialny bezpostaciowy (np. związek chemiczny 

powinien być jednoznacznie określony za pomocą nazwy 

chemicznej i/lub wzoru strukturalnego) 

  2.Wytwór materialny ukształtowany przestrzennie  

- urządzenie (powinno być jednoznacznie określone, co do swojej 

konstrukcji technicznej, przez podanie usytuowania 

poszczególnych części urządzenia względem siebie oraz ich 

wzajemne powiązania) np. potencjometr, nośnik zapisu, zacisk 

mocujący 

- układ (powinien być jednoznacznie określony, co do swojej 

struktury układowej, przez podanie usytuowania poszczególnych 

elementów układu względem siebie oraz ich wzajemne 

połączenia.) np. system zdalnego sterowania, układ logiczny  

  3.Sposób (np. sposób wytwarzania produktu lub sposób pomiaru 

(własności fizycznych lub chemicznych) albo sposób 

przetwarzania (np. w procesie obróbki sygnału), powinien być 

scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji bądź 

procesów technologicznych – rozumianych jako oddziaływanie na 

materię bądź na sygnały (zmianę stanu lub postaci), 

uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również 

środki techniczne do ich realizacji (materiały, surowce, aparatura, 

narzędzia) oraz ewentualnie warunki, w których one się 

odbywają). 

  4.Zastosowanie (np. nowe zastosowanie znanej substancji) 

 

Wzór użytkowy 
Wzór użytkowy dotyczy tylko 

przedmiotu materialnego o trwałej 

postaci, określonego poprzez cechy 

techniczne przedmiotu, przejawiające 

się w ukształtowaniu przestrzennym 

(kształcie) i/lub budowie (konstrukcji) 

przedmiotu jako całości bądź 

zestawieniu elementów 

niepołączonych ze sobą 

konstrukcyjnie, lecz określonych 

również co do ukształtowania 

przestrzennego  
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5. Rozwiązania na które nie można uzyskać ochrony patentowej 

5.1 Odkrycia 

5.2 Teorie naukowe i metody matematyczne 

5.3 Wytwory o charakterze estetycznym 

5.4 Plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gry 

5.5 Wytwory, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle 

powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki 

5.51 wytwory lub sposoby, których: 

a) możliwość wykorzystania nie może zostać wykazana, lub 

b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zgłaszającego 

- w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki 

5.6 Programy do maszyn cyfrowych 

5.7 Przedstawienie informacji  

5.8 Wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami 

5.9 Odmiany roślin lub rasy zwierząt 

5.10 Sposoby leczenia lub diagnostyki 

5.11 Ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju oraz zwykłego 

odkrycia jednego z jego elementów, włącznie z sekwencją lub częściową sekwencją genu 
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6. Procedura krajowa, regionalna i międzynarodowa 

Ochrona patentowa w Polsce 
i za granicą 

Procedura krajowa Procedura regionalna Procedura 

międzynarodowa 

Zgłoszenia należy 

dokonać w krajowym 

Urzędzie Patentowym  

Zgłoszenia należy dokonać w 

regionalnym Urzędzie 

Patentowym, np. EPO za 

pośrednictwem krajowego 

Urzędu Patentowego 

Zgłoszenia należy dokonać w 

Urzędzie Patentowym 

krajowym (wybrać VPI jako 

ISA/IPEA), regionalnym, 

Biurze Międzynarodowym 

WIPO 

Możliwość uzyskania 

ochrony w Polsce 
Możliwość uzyskania ochrony 

w 38 państwach będących 

stroną konwencji EPC 

Możliwość uzyskania ochrony w 

152 państwach będących stroną 

układu PCT 

www.vpi.int 



7. Procedura przed UPRP 

7.1. Dokonanie zgłoszenia 

7.2. Badanie formalnoprawne 

7.3. Poszukiwanie stanu techniki (przygotowanie sprawozdania o 

stanie techniki i przekazanie zgłaszającemu) 

7.4. Po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa ogłoszenie o 

zgłoszeniu wynalazku w Biuletynie Urzędu Patentowego 

7.5. Badanie zdolności patentowej wynalazku 

7.6. Korespondencja 

7.7. Decyzja o udzieleniu (bądź odmowie udzielenia) patentu 

7.8. Publikacja w WUP 
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7.1. Dokonanie zgłoszenia  

Sposoby dokonywania 
zgłoszeń do UP 

Osobiście 

Pocztą 

Telefaksem 

Dokumentację 

zgłoszeniową należy 

dostarczyć do Urzędu  Online 
Dokumentację 

zgłoszeniową należy 

wysłać np. listem 

poleconym 

Dokumentację 

zgłoszeniową należy 

wysłać za 

pośrednictwem portalu 

ePUAP 

Dokumentację 

zgłoszeniową należy 

wysłać faksem, przy 

czym oryginał 

zgłoszenia powinien 

wpłynąć do Urzędu w 

terminie 30 dni od daty 

nadania zgłoszenia 

telefaksem 
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7.2. Badanie formalnoprawne 

Badanie formalnoprawne 

Kompletność 

dokumentacji 

Prawidłowość 

wypełnienia podania 
Pełnomocnictwo 

czy są zastrzeżenia ? 

czy podano prawidłową nazwę 

zgłaszającego ? 

czy wskazano podstawę prawa 

do patentu gdy zgłaszający nie 

jest twórcą ? 

czy dołączono dokument 

pełnomocnictwa gdy 

ustanowiono pełnomocnika ? 



Wstępna analiza zgłoszenia 
ZGŁOSZENIE 

WYNALAZEK ? 

WYŁĄCZONY SPOD 
OCHRONY ? 

JEDNOLITOŚĆ ZGŁOSZENIA 

 
POSZUKIWANIE STANU TECHNIKI 

 

INFORMACJA O 
NIEMOŻLIWOŚCI 

SPORZĄDZENIA RAPORTU 

NIE 

TAK 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

w części spełniającej 
wymóg jednolitości 

? 

7.3. Poszukiwanie stanu techniki (wynalazki) 
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7.3. Poszukiwanie stanu techniki (wynalazki) 

   Wyszukiwanie dokumentów  

Poszukiwanie w stanie techniki obejmuje analizowanie wszystkich materiałów które zostały 

opublikowane i które dotyczą zgłaszanego rozwiązania. 

Poszukiwanie obejmuje: 

Bazy literatury patentowej 
 

Bazy literatury niepatentowej 
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7.3. Poszukiwanie stanu techniki 

 Sprawozdanie (wynalazki) 

Znalezione dokumenty ze 

stanu techniki są 

przekazywane Zgłaszającemu 

w formie sprawozdania o 

stanie techniki i opinii wstępnej 

 

Sprawozdanie zawiera: 

1. Klasyfikację zgłoszenia 

2. Bazy danych w których 

poszukiwano 

3. Znalezione dokumenty z 

nazwą zgłaszającego i datą ich 

publikacji które będą brane 

pod uwagę przy ocenie 

zgłoszonego wynalazku 

4. Kategorię dokumentów z 

odniesieniem do zastrzeżeń 

5. Imię i nazwisko eksperta który 

wykonał badanie 

6. Uwagi do zgłoszenia 
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7.3. Poszukiwanie stanu techniki 

 Opinia wstępna (wynalazki) 

Znaleziony stan techniki jest 

przekazywany zgłaszającemu w 

formie sprawozdania o stanie 

techniki i opinii wstępnej. 

 

Opinia wstępna zawiera, np..: 

1. Ocenę jednolitości 

2. Ocenę stosowalności 

przemysłowej 

3. Ocenę wystarczającego 

ujawnienia 

4. Ocenę nowości i poziomu 

wynalazczego w odniesieniu 

do dokumentu powołanego w 

sprawozdaniu 

 

 

Opinia wstępna nie jest publikowana 
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7.4. Publikacja w BUP (Biuletyn Urzędu Patentowego) 

 
Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu niezwłocznie po upływie 18-tu 

miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu. 

 

Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się z opisem zgłoszenia i zgłaszać 

uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu.  

 

Biuletyn Urzędu Patentowego nr 3/2016 

Register Plus 
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7.5. Badanie merytoryczne – ocena zdolności patentowej i ochronnej 

 

Przy ocenie zdolności patentowej Urząd sprawdza 

czy: 

wynalazek jest nowy (czy jest częścią stanu techniki ?), 

wynalazek posiada poziom wynalazczy (czy wynika 

dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki ?), 

wynalazek nadaje się do przemysłowego 

stosowania (czy według wynalazku możliwe jest uzyskanie 

wytworu lub wykorzystanie sposobu ?). 

 

 
W przypadku gdy np. znany jest dokument, który może 

świadczyć o braku nowości zgłoszonego wynalazku Urząd 

informuje o tym fakcie Zgłaszającego w formie 

zawiadomienia 

 

Przy ocenie zdolności ochronnej Urząd 

sprawdza czy: 

wzór jest nowy (czy jest częścią stanu 

techniki ?), 

Wzór jest użyteczny (czy pozwala na 

osiągniecie celu mającego praktyczne znaczenie 

przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów ?), 

 
W przypadku gdy np. znany jest dokument, który 

może świadczyć o braku nowości zgłoszonego 

wzoru użytkowego Urząd informuje o tym fakcie 

Zgłaszającego w formie zawiadomienia 

Dla wzoru nie ocenia się poziomu wynalazczego. 

 

Wynalazek Wzór użytkowy 
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7.6. Korespondencja 

 Zawiadomienia 

 

Urząd wysyła zawiadomienie i 

wyznacza Zgłaszającemu termin 

na zajecie stanowiska na 

postawione zarzuty. 

 

 

 

 

 

 

Zarzut braku nowości lub 
poziomu wynalazczego nie 

wyklucza możliwości udzielenia 
patentu… 

w odpowiedzi na postawione 
zarzuty Zgłaszający może 
ograniczyć zakres żądanej 

ochrony. 
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7.7. Decyzje  
(wybrane na etapie rozpatrywania zgłoszenia) 

 

Odmowa udzielenia patentu  

– w przypadku gdy, np.:  

1. Zgłaszający nie wypowie się 

na postawione zarzuty 

2. Zgłaszający nie ograniczy 

zakresu żądanej ochrony 

 

 

Umorzenie postępowania  

- w przypadku gdy, np.:  

1. Zgłaszający zrezygnuje z 

ubiegania się o ochronę 

 

 

Udzielenie patentu  

– w przypadku gdy Urząd uzna, 

że spełnione są łącznie 

wszystkie ustawowe warunki do 

udzielenia patentu 

 

DECYZJE 
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7.8. Publikacja w WUP (Wiadomości Urzędu Patentowego) 

 
Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia o udzielonych patentach, dodatkowych prawach 

ochronnych, prawach ochronnych, prawach z rejestracji, ochronie międzynarodowych znaków 

towarowych i wzorów przemysłowych, a także złożonych tłumaczeniach patentów europejskich. 

Serwer publikacji – polskie opisy patentowe i 

tłumaczenia na język polski patentów europejskich 

Wiadomości Urzędu Patentowego – Nr 1/2018 
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8. Procedura regionalna 

 

Języki zgłoszenia 

 

 

 

Sposób zgłoszenia 

 

Zgłoszenie do EPO 

-angielski 

-francuski 

-niemiecki 

 

 

-za pośrednictwem Urzędu 

Patentowego RP 

 

 

 

Postępowanie przed EPO 

 Przesłanki udzielenia patentu, 

zasady przygotowania zgłoszenia 

oraz postepowanie przed EPO są 

podobne do fazy krajowej.  

Postępowanie przed EPO obejmuje: 

1. Dokonanie zgłoszenia 

2. Badanie formalnoprawne 

3. Badanie stanu techniki 

zakończone sprawozdaniem z 

poszukiwania europejskiego 

4. Publikacja zgłoszenia 

5. Badanie merytoryczne na 

wniosek Zgłaszającego 

6. Decyzja w sprawie udzielenia 

patentu europejskiego  

7. Publikacja decyzji 

 

 

 

Patent europejski może być walidowany w państwie, które przystąpiło do EPC 

pod warunkiem: 

- złożenia w Urzędzie krajowym tłumaczenia patentu europejskiego w terminie 

3 m-cy od daty opublikowania decyzji przez EPO, 

- uiszczenia opłaty za publikację tłumaczenia.  
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9. Procedura międzynarodowa 

 

Języki publikacji 

 

 

 

Sposób zgłoszenia 

 
Zgłoszenie PCT -arabski 

-chiński 

-angielski 

-francuski 

-niemiecki 

-japoński 

-koreański 

-portugalski 

-rosyjski 

-hiszpański 

 

 

-bezpośrednio do Biura 

Międzynarodowego (IB) 

-za pośrednictwem Urzędu 

Patentowego RP 

 

 

www.vpi.int 

 
Request (VPI) 
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26 lutego 2015 r.  podpisanie w Bratysławie umowy o 

Wyszehradzkim Instytucie Patentowym przez prezesów urzędów ds. 
własności intelektualnej Czech, Polski, Słowacji i Węgier 

5 sierpnia 2015 r.  przyjęcie przez Parlament RP ustawy o 

ratyfikacji Umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym   z dnia 26 
lutego 2015 r. 

5 października 2015 r.  ratyfikowanie przez Prezydenta RP, 

Andrzeja Dudę, umowy o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym 

6 października 2015 r. nadanie WIP statusu 

Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu 
Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT) 
przez Zgromadzenie Związku PCT Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej 

1 lipca 2016 r. rozpoczęcie działalności przez WIP 

 

9.1  Wyszehradzki Instytut Patentowy - kalendarium 
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Wyszehradzki Instytut Patentowy – struktura organizacyjna 

 

Siedziba: Budapeszt 
 

 

Urząd 
krajowy  

CZ 

Urząd 
krajowy 

HU 

Urząd 
krajowy  

PL 

Urząd 
krajowy  

SK 

WIP jest organizacją międzyrządową do 

spraw współpracy patentowej, 

posiadającą osobowość prawną oraz 

autonomię administracyjną i finansową. 

Rada Administracyjna WIP 

- organ zarządzający  

złożony z przedstawicieli  

wszystkich umawiających się 

państw 

Dyrektor WIP 

- odpowiada za organizowanie 

prac WIP i reprezentowanie 

Instytutu w relacjach 

z podmiotami zewnętrznymi 

Sekretariat 

- odpowiada za obsługę 

administracyjną WIP i Rady 

Administracyjnej WIP 
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Wyszehradzki Instytut Patentowy – korzyści dla zgłaszających 

łatwiejszy dostęp do systemu PCT 

możliwość dokonania zgłoszenia 

międzynarodowego w języku polskim 

możliwość realizowania procedury 

międzynarodowej w języku polskim 

możliwość przeprowadzenia 

poszukiwań i badań wstępnych  

w urzędzie krajowym 

niższe koszty w ramach procedury PCT 

oraz niższa opłata za dodatkowe 

europejskie poszukiwanie wykonywane 

przez 

Europejski Urząd Patentowy 

Refundacja  

40%  
opłaty za sporządzenie 

sprawozdania z 

międzynarodowego 

poszukiwania (w 

przypadku skorzystania z 

wyników wcześniejszego 

badania) 26 

Dostarczenie 

tłumaczenia  do WIPO 

do celów publikacji w 

terminie 14 miesięcy 

od daty 

pierwszeństwa 



Źródło: WIPO Statistics Database, April 2017 

Wyszehradzki Instytut Patentowy – statystyka 
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Wyszehradzki Instytut Patentowy – statystyka 



 
     Więcej informacji o: 

 funkcjonowaniu Wyszehradzkiego Instytutu  

   Patentowego, 

 procedurze przed WIP, 

 opłatach pobieranych w postępowaniu przed WIP 

     można znaleźć pod adresem: 

 

www.vpi.int  
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Wyszehradzki Instytut Patentowy 

http://www.vpi.int/


Urząd Patentowy RP przystąpił do programów PPH w 2013 r. podpisując dwustronne umowy z Japońskim 

Urzędem Patentowym (JPO) i Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej 

(SIPO), w 2014 r. z Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), w 2016 r. z 

Koreańskim Urzędem Własności Intelektualnej (KIPO) oraz w 2017 r. z Urzędem Własności Intelektualnej Tajwanu 

(TIPO). 

6 stycznia 2017 r UPRP przystąpił do Global PPH 

6 stycznia 2018 roku WIP przystąpił do Global PPH  
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PPH, czyli przyspieszona procedura uzyskania patentu, umożliwia skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszenia 

poprzez wykorzystanie wyników pracy urzędu, który już wcześniej dokonał analizy i badania analogicznego 

zgłoszenia. 

9.2  PPH 

 
 

 (XV: VISEGRAD) 



Przykładowa sytuacja, umożliwiająca skorzystanie z procedury PPH. 
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Oficjalną stroną administrującą zawarte umowy o stosowaniu procedury PPH jest: 

Patent Prosecution Highway Portal Site 

Dostępny pod adresem: 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm 

 

Więcej informacji na temat programu PPH dostępnych jest na stronie UPRP pod adresem: 

https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/ 
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https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/
https://www.uprp.pl/procedura-przyspieszona-pph/Lead05,769,7797,4,index,pl,text/


Zgłoszenie 

w UPRP 

12 mies. 

Zgłoszenie 
PCT 

Zgłoszenie 
EPC 

Zgłoszenie 
w każdym 
wybranym 
państwie 

Przygotowanie 
sprawozdania z 

poszukiwań 

Publikacja 
zgłoszenia 

Badanie 
zgłoszenia 

Patent EP 

FR  DE  SP  (Walidacja)  

Przygotowanie 
sprawozdania z 

poszukiwań 

Publikacja 
zgłoszenia 

Wstępne 
badanie 

Faza 

krajowa/regionalna 
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10. Strategia ochrony patentowej 



Badanie 
 

Patent 
 + publikacja 

Opłata za 
wyznaczenie  

Poszukiwanie 
 

Opłata za 
zgłoszenie 

PL 
 

EPC 
 

PCT 
       WIPO                        VPI 

500  PLN     
(120 EUR)* 

120  EUR 
 

1330 CHF 
(1140 EUR)* 

____________ 
 

1300  EUR 
 

1875  EUR 
 

____________ 
 

585  EUR 
 

____________ 
 

____________ 
 

1635  EUR 
 

1930  EUR 
(bad. wstępne) 

90  PLN 
          (20 EUR)* 

925  EUR 
 

____________ 
 

4945 EUR + ? 4560 EUR + ? 140 EUR + ? ∑ 

*6.12.2017 34 

1330 CHF 
(1140 EUR)* 

1125  EUR 
 

900  EUR 
(bad. wstępne) 

____________ 
 

____________ 
 

3165 EUR + ? 

10.1 Koszty dokonania zgłoszenia i uzyskania patentu 



PL 

I okres ochrony (1, 2 i 3 rok)         480 

pln 

4 rok                                           250 

5 rok                                           300 

6 rok                                           350 

7 rok                                           400 

8 rok                                           450 

9 rok                                           550 

10 rok                                         650 

11 rok                                         750 

12 rok                                         800 

13 rok                                         900 

14 rok                                         950 

15 rok                                       1050 

16 rok                                       1150 

17 rok                                       1250 

18 rok                                       1350 

19 rok                                       1450 

20 rok                                       1550 

EP 
                                                   465 eur 
                                                   580 
                                                   810 
                                                 1040 
                                                 1155 
                                                 1265 
                                                 1380 
i każdy następny                   1560 
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10.2 Opłaty za okresy ochrony 
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Dziękuję za uwagę 

Marek Truszczyński 

Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Patentowych 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 



Strategia zarządzania własnością 
intelektualną. 

Znak towarowy a wzór przemysłowy 
- jaki rodzaj ochrony wybrać? 

 
Edyta Demby-Siwek 

Departament Znaków Towarowych 

Urząd Patentowy RP 

 

Jachranka, 16 marca 2018 roku 



Definicje /Funkcje 

Znaku towarowego 

• Funkcja oznaczenia 
pochodzenia 

 

• f. inwestycyjna 

• f. komunikacyjna 

• f. reklamowa 

• f. gwarancyjna 
(jakościowa) 

 

Wzoru przemysłowego 

• f. inwestycyjna 

• f. komunikacyjna 



Porównanie systemów ochrony 

 

Przedmiot ochrony: 
• znak: rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma 

przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania 

• wzór: każdy przedmiot, opakowanie, symbole graficzne 

javascript:WindowOpenGraphic('http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2005/2005_029/000289723_0003/images/000289723_0003_1_source.jpg');


Procedura uzyskania ochrony w UP RP 

Znaku towarowego 

System sprzeciwowy 

Urząd bada:  

-   formalne aspekty zgłoszenia,   

- merytoryczne przesłanki 
ochrony znaku towarowego, 

- bezwzględne przeszkody 
rejestracji (art. 129¹ p.w.p.), 

  

Wzoru przemysłowego 

System rejestrowy 

Urząd bada:  

- formalne aspekty zgłoszenia, 

- wybrane bezwzględne 
przeszkody rejestracji, 

 

 Nie są badane względne 
przeszkody rejestracji (wyj. art. 
110 ust. 2 p.w.p. – oczywisty brak 
nowości i indywidualnego 
charakteru).    

 



Prawo do znaku i wzoru 

znak towarowy 

• wyłączność na używanie znaku 
identycznego lub podobnego; 

• wyłączność na używanie znaku 
dla towarów identycznych oraz 
podobnych (zasada 
specjalizacji); 

• działalność objęta prawem 
wyłącznym ma charakter 
zarobkowy lub zawodowy 

 

 

 

wzór przemysłowy 

• wyłączność na używanie wzoru 
identycznego oraz podobnego, 
który nie wywołuje odmiennego 
ogólnego wrażenia; 

• prawo z rejestracji ogranicza się 
do wytworów tego rodzaju, dla 
których nastąpiło zgłoszenie 

• działalność objęta prawem 
wyłącznym ma charakter 
zarobkowy lub zawodowy 



Wzór przemysłowy vs znak towarowy 

        WZÓR   

 

 

 

 

 

 

        

  

 

          

                                                                  
 ZNAK 



Wzór przemysłowy vs znak towarowy 

        WZÓR   

 

 

 

 

 

 

       ZNAK 
  

 

          

                                                                  

javascript:WindowOpenGraphic('http://oami.eu.int/bulletin/rcd/2004/2004_033/000128392_0013/images/000128392_0013_1_source.jpg');


Oznaczenia i postaci wytworów 
podlegające ochronie kumulatywnej 

1) Rysunek, ornament, symbol graficzny 

2) Forma przestrzenna, w tym forma towaru lub 
opakowania 

3) Wytwory złożone 

4) Część składowa wytworu złożonego 

5) Materiał wytworu jego ornamentacja 

6) Kompozycja kolorystyczna  

 



Wzór przemysłowy vs znak towarowy. 
Ustawowe warunki udzielenia prawa. 

Wzór przemysłowy Znak towarowy 

warunki 
bezwzględne 

zgodność z 
definicją wzoru 
(art.102 pwp) 

zgodność z 
definicją znaku 
(art.120 ust.1 i 
ust.2 pwp) 

zdolność 
odróżniająca (art. 
129¹ pwp) 



 

 

„Znak towarowy może zawierać oznaczenie, które 
samo z siebie nie może być postrzegane wzrokowo, 
pod warunkiem, że reprezentacja graficzna znaku 
jest jasna, precyzyjna, pełna, łatwo dostępna, 
zrozumiała, trwała i obiektywna”.  

 
 

 Graficzna przedstawialność 
 



Plany, schematy 



Produkty naturalne 



Widoczność 



RCD 1618703 

Widoczność 



Przesłanki bezwzględne  
1.Oznaczenia nienadające się do odróżniania 

Odmówiono udzielenia ochrony 



 

Odmowy rejestracji  

Z- 215529 (kl.21,31)  
ODMOWA 

Z- 308325 (kl.09) 
 ODMOWA 

Z- 364726 (kl.11,16)  
ODMOWA 

Z- 220995 kl.32  
ODMOWA 



 

Rejestracje  

R-137173 (kl. 12 - kołpaki) 
IR-1060321 (kl. 35 - 
usługi) 

R-102131 
(kl.33) 

R-171607 (kl.33) 



 
Znaki opisowe 

Znaki powszechnie używane w języku 
potocznym lub handlowym 

 SLIM EXPRESS 

 FITO APTEKA 

 BIMBER BIAŁOWIESKI 

 MYDŁO KUCHENNE 

 WĘDLINY Z ŻYWCA 

 FRAPPE 
 

 



Wspólne przeszkody dla znaków i wzorów 

a) enumeratywnie wymienione symbole mające charakter 
prestiżowych (art. 6 ter Konwencji paryskiej): 

-   Symbole RP 

-  znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił 
porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznak 
honorowych i oznaczeń, 

-  nazwy i symbole obcych państw, organizacji międzynarodowych, 
przyjęte w obcych państwach oznaczenia urzędowe, stemple, 

- urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie 

b) znaki zawierające elementy będące symbolami, w szczególności o 
charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym. 

 

 

 

 



Znaki zawierające symbole wskazane w art. 
129¹ust. 1 pkt. 8-11 



Wzory zawierające symbole wskazane w art. 
129¹ust. 1 pkt 8-11 



Wzór sprzeczny z porządkiem publicznym i 
dobrymi obyczajami 



Wzór przemysłowy vs znak towarowy. 
Ustawowe warunki udzielenia prawa. 

Wzór przemysłowy Znak towarowy 

Kształt wynikający 
z funkcji 
technicznej 

Art.107 ust. pkt.1 (pwp) Art.129¹ust.1 pkt.5 
(pwp) 



Kształt wynikający z funkcji technicznej 

Wyrok TSUE w sprawie C-48/09 P Wyrok TSUE w sprawie C-299/99 



Pojedynczy kolor 



Kolor a znak towarowy  
Wtórna zdolność odróżniająca 



Wzór przemysłowy vs znak towarowy. 
Ustawowe warunki udzielenia prawa. 

Wzór przemysłowy Znak towarowy 

warunki względne nowość  

indywidualny 
charakter 

zdolność 
odróżniająca 

(w przypadku 
sprzeciwu – 
prawdopodobieństwo 
wprowadzenia w 
błąd) 

Zorientowany 
użytkownik 

Konsument 



Zakres ochrony 
Znak vs Wzór 

 

Wykaz towarów i usług 
Prawdopodobieństwo  
wprowadzenia w błąd 
 (siła znaku) 

 Ogólne wrażenie, 
 jakie wywołuje wzór 
 na zorientowanym  
 użytkowniku 



  
 

 

 
 

Znaki odmówione: Znaki zarejestrowane: 



Zakres ochrony 

Alabaster 
WHITE TOTAL 

Alabaster WHITE TOTAL 

Abrakadabra 
COFFEE  BAR 

Alabaster white total 



Naruszenie prawa do znaku we wzorze 

Podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji może być 
również stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru 
przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób 
trzecich.  



Znak towarowy może być przeszkodą  

 

 

 

 

 

 

 

 

RCD No. 000162425 

IR 810732 



Znak towarowy może być przeszkodą  

•  Wzór  

 

• Znak towarowy 
(wcześniejszy) 



Znak towarowy może być przeszkodą  

•  Wzór  

 

• Znak towarowy 
(wcześniejszy) 



 

CTM 008170953  

 

RCD 001561655-0002  



Sprawa T-148/08: wyrok Sądu z 12.05.2010r. - 
Beifa Group przeciwko OHIM i Schwan-STABILO 

Schwanhäußer 

wcześniejszy krajowy znak 
towarowy DE 30045470 

Późniejszy wspólnotowy wzór 
przemysłowy RCD 000352315-007 

 



CTM 

RCDs 



http://oami.europa.eu/bulletin/rcd/2008/2008_056/000883350_0001/images/000883350_0001_1_source.jpg




 Wyrok WSA w Warszawie z 13.04.2006 r. (SA/Wa 
309/05) oraz Wyrok NSA z  18.01.2007 (II GSK 206/06),  

 

wcześniejszy wzór przemysłowy późniejszy znak towarowy 



wzór znak 

Czas ochrony Max 25lat ∞  
Zakres ochrony 
(towary/usługi) 

Bez ograniczeń 
klasowych 

Zgłoszone klasy 

Koszt ochrony 450 zł. 850 zł. 

Konieczność używania nie tak 

nowość tak nie 

Zgłoszenie złożone tak nie 

Czas potrzebny na 
uzyskanie prawa 

  max. 1 miesiąc ok. 6 miesięcy 



Dziękuję za uwagę! 
 



Strategia ochrony własności intelektualnej - 
wprowadzenie 

 

dr Piotr Zakrzewski  



http://ktla.com/2014/02/10/starbucks-responds-to-dumb-
starbucks-parody-shop-2/ 
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http://ktla.com/2014/02/10/starbucks-responds-to-dumb-
starbucks-parody-shop-2/ 
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Znaczenie własności przemysłowej 

4 
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Własność intelektualna 
 

Ochrona 
własności 

intelektualnej 

Prawa własności 
przemysłowej 

tajemnica 
przedsiębiorcy  

(know how) 

- ochrona dóbr osobistych 

- prawo do firmy 

- prawo do bazy danych 

- prawo do nowych odmian roślin 

Prawa autorskie  
i prawa pokrewne 
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Strategia zarządzania własnością intelektualną 

Zarządzania własnością  

intelektualną: 

 

 

 

 

 

 

 
- audyt powstających i chronionych dóbr 

- audyt efektywności stosowanej strategii 

Identyfikacja 
dóbr 

intelektualnych 

Identyfikacja 
podmiotów 

uprawnionych 

Strategia 
ochrony 

Komercjalizacja 
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Identyfikacja dóbr intelektualnych 

Rozwiązania 
techniczne 

(wynalazki,  
wzory użytkowe, 

know how) 

Oznaczenia 
odróżniające  

i ochrona zewnętrznej 
postaci produktu 

(firma, znaki towarowe, 
design) 

Utwory  
i przedmioty praw 

pokrewnych  
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Strategia zarządzania własnością intelektualną 

Zarządzania własnością  

intelektualną: 

 

 

 

 

 

 

 
- audyt powstających i chronionych dóbr 

- audyt efektywności stosowanej strategii 

Identyfikacja 
dóbr 

intelektualnych 

Identyfikacja 
podmiotów 

uprawnionych 

Strategia 
ochrony 

Komercjalizacja 
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Podmiot praw własności intelektualnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twórcą jest zawsze osoba fizyczna! 
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Prawo autorskie 

 
Prawa 

majątkowe 
 

Prawa 
osobiste 
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Podmiot praw autorskich – współautorstwo 
 

 Współautor – osoba, której wkład w powstanie utworu 

jest możliwy do oznaczenia i ma charakter 

indywidualny i twórczy. 

 Współautorstwo zachodzi, gdy wkłady poszczególnych 

współpracujących ze sobą autorów tworzą jedno 

dzieło. 

 Każdy ze współautorów posiada samodzielne 

autorskie prawa osobiste. 

 Współautorom przysługują wspólne prawa majątkowe.  
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 Konsekwencją uznania utworu za pracowniczy jest trwałe nabycie praw 
majątkowych przez pracodawcę. 

 Pracodawca nabywa te prawa dopiero z chwilą przyjęcia utworu – zatem od chwili 
ustalenia do chwili jego przyjęcia autorskie prawa majątkowe pozostają przy 
twórcy. 

 Ustawowo pracodawca ma 6 miesięcy na decyzję co do przyjęcia utworu, chyba że 
strony ustalą inne terminy. 

 Przy braku jakiegokolwiek oświadczenia pracodawcy uważa się,  
że utwór przyjęty został bez zastrzeżeń (art. 13 pr. aut.). 

 Jeżeli pracodawca w ciągu dwóch lat od przyjęcia (a nie ustalenia!) utworu 
nie przystąpi do jego rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy 
termin do rozpowszechnienia, a po jego bezskutecznym upływie przejmuje z 
powrotem autorskie prawa majątkowe razem z własnością przedmiotu, na którym 
utwór utrwalono. 

 Pracodawca nabywa autorskie prawa majątkowe jedynie  
w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. 

 

 

 

Utwory pracownicze 
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Podmiot praw autorskich 
 – naukowa twórczość pracownicza 

Instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania 
utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór  
w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. 

Prawo pierwszeństwa opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu  
6 m-cy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy  
o wydanie utworu albo jeżeli w okresie 2 lat od daty jego przyjęcia 
utwór nie został opublikowany. 

Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, 
korzystać z materiału naukowego zawartego w takim utworze 
oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika  
z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione 
w umowie. 
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Podmiot praw autorskich 
 

Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym 
przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy 
dyplomowej studenta. Jeśli uczelnia nie opublikowała pracy 
dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który 
ją przygotował, może ją opublikować, chyba, że praca 
dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego 
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Obowiązek twórczości  
w ramach stosunku pracy w uczelni 

 

 

 w umowach o pracę i innych dokumentach z zakresu 
prawa pracy 

 

 

 w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
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Obowiązek twórczości w ramach stosunku pracy  
w uczelni 

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 
 kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod 
względem merytorycznym i metodycznym; 

 prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość 
naukową albo artystyczną; 

 uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

 Pracownicy naukowi są obowiązani: 
 prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość 

naukową albo artystyczną; 
 uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 

 Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: 
 kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie 

przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod 
względem merytorycznym i metodycznym; 

 podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 
 uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 
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Prawa własności przemysłowej w wyniku B+R 

 Uprawnienie do uzyskania praw własności 
przemysłowej dotyczące wynalazku, wzoru 
użytkowego lub wzoru przemysłowego dokonanego w 
ramach prac lub zadań finansowanych przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na zasadach  ustawy o 
finansowaniu nauki, przysługuje podmiotowi, któremu 
przyznano środki finansowe na naukę.  

 Umowa między Ministrem a tym podmiotem albo 
decyzja o przyznaniu środków finansowych może 
inaczej określić kwestię tych uprawnień. 
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Zarządzanie własnością intelektualną w jednostce 
naukowej 

 

 strategia ochrony rezultatów twórczości 

 

 procedury związane z: 
 identyfikacją rezultatów twórczości 

 oceną celowości ochrony (jej powstania i utrzymania) 

 ustaleniem sposobu ochrony 

 ponoszeniem kosztów ochrony 

 

 audyt i raportowanie 

 

 efektywna komunikacja i przepływ informacji 
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Transfer technologii i zarządzanie własnością 
intelektualną 

 

 „uczelnie współpracują z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, w szczególności w zakresie 
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na 
rzecz podmiotów gospodarczych, w wyodrębnionych 
formach działalności, w tym w drodze utworzenia 
spółki celowej …, a także przez udział przedstawicieli 
pracodawców w opracowywaniu programów 
kształcenia i w procesie dydaktycznym.” (art. 4 ust. 4) 
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Spółka celowa (art. 86a-86b) 

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka 
akcyjna 

 Tworzy ją rektor za zgodą senatu lub innego organu 
kolegialnego uczelni 

 Cel: komercjalizacja wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych 

 Do zadań spółki należy w szczególności: 
 obejmowanie udziałów w  spółkach kapitałowych, które 

powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych prowadzonych w uczelni 

 na podstawie odrębnej umowy – zarządzanie prawami 
własności przemysłowej uczelni w zakresie jej 
komercjalizacji 
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Spółka celowa (art. 86a-86b) 

 Uczelnia przekazuje spółce w formie aportu wyniki 
badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności 
prawa własności przemysłowej 

 

 Spółkę celową może utworzyć kilka uczelni 
publicznych albo kilka uczelni niepublicznych 

 

 Dywidenda wypłacana przez spółkę ma być 
przeznaczona na działalność statutową uczelni 
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Uczelniany regulamin zarządzania (art. 86c) 

 Przyjmowany uchwałą senatu  
(w przypadku uczelni niepublicznych przez organ 
wskazany w statucie) 

 

 Dotyczy:  

 zarządzania prawami własności intelektualnej (prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności 
przemysłowej) 

 zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych 
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Uczelniany regulamin zarządzania (art. 86c) 

Określa: 
 prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów  

i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw 
autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności 
przemysłowej; 

 zasady wynagradzania twórców; 

 zasady i procedury komercjalizacji wyników badań 
naukowych  
i prac rozwojowych; 

 zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-
badawczych; 
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Strategia zarządzania własnością intelektualną 

Zarządzania własnością  

intelektualną: 

 

 

 

 

 

 

 
- audyt powstających i chronionych dóbr 

- audyt efektywności stosowanej strategii 

Identyfikacja 
dóbr 

intelektualnych 

Identyfikacja 
podmiotów 

uprawnionych 

Strategia 
ochrony 

Komercjalizacja 
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Strategia ochrony 

 Wybór dóbr intelektualnych 
(utwory, wynalazki, wzory przemysłowe, know how, etc.) 

 

 Sposób ochrony: 
 Formalny (np. ochrona patentowa) 

 Nie wymagający formalności (np. know how) 

 

 Zakres ochrony  
 Przedmiotowy  

 Terytorialny 

 Czasowy 

 

 Analiza korzyści i kosztów 
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Strategia zarządzania własnością intelektualną 

Zarządzania własnością  

intelektualną: 

 

 

 

 

 

 

 
- audyt powstających i chronionych dóbr 

- audyt efektywności stosowanej strategii 

Identyfikacja 
dóbr 

intelektualnych 

Identyfikacja 
podmiotów 

uprawnionych 

Strategia 
ochrony 

Komercjalizacja 
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Komercjalizacja praw własności intelektualnej 

 

W tym między innymi: 

 

 Sprzedaż praw własności intelektualnej 

 

 Udzielenie zgody na korzystanie z przedmiotów 
własności intelektualnej (licencja) 

 

 Wniesienie praw własności intelektualnej jako  
aportu do spółki  

28 



Dziękuję za uwagę 

29 




