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WST P 

Tradycyjny model społeczeństwa kapitalistycznego jest aktualnie zastępowany 
modelem, w którym wiedza decyduje o pozycji zawodowej i społecznej – nadchodzi 
społeczeństwo wiedzy. Widać to szczególnie w gospodarkach współczesnego świata, 
gdzie wiedza jest już traktowana jako zasób, którym należy zarządzać i który należy 
pomnażać.

Współczesne przedsiębiorstwa mają, podobnie jak organizmy biologiczne, jeden 
naczelny cel – rozwijać się i dzięki temu przetrwać (na konkurencyjnym rynku). Aby 
ten cel realizować, firmy muszą prowadzić określone działania, muszą wybrać strate-
gię prowadzącą do doskonałości biznesowej.

W rozwiniętych gospodarkach rynkowych utrwaliło się przekonanie, że podstawą 
takich strategicznych decyzji jest z jednej strony wiedza dotycząca wyników działal-
ności, kondycji finansowej, rynku, potencjalnych klientów itp., a z drugiej zdolność 
przedsiębiorstw do wchłaniania innowacji pozwalających na stworzenie produktów 
oczekiwanych przez rynek, doskonalenie procesów w firmie, generowanie zysku, 
wzrost wartości firmy, czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa. 
Innowacje są dzisiaj powszechnie uważane za siłę napędową rozwoju przedsiębiorstw, 
a wiedza posiada kluczowe znaczenie jako źródło tych innowacji.

Jednym z najistotniejszych czynników procesów innowacyjnych, w gospodarce 
opartej na wiedzy, jest współpraca pomiędzy nauką i biznesem. Wprowadzanie na 
rynek nowych produktów, usług, technologii, doskonalenie organizacji to efekt współ-
pracy między nauką i biznesem. Kluczowym jest więc zrozumienie, czego naprawdę 
potrzebuje i oczekuje gospodarka od nauki, od uczelni.

Po pierwsze, dobrze wykształconych i zmotywowanych ludzi.
Dzisiaj największą przeszkodą dla innowacyjności firm jest brak utalentowanych, 

wykwalifikowanych pracowników, którzy są dla przedsiębiorstw źródłem ich konku-
rencyjnej przewagi. Brak odpowiednio przygotowanych pracowników może znacząco 
wpłynąć na spowolnienie rozwoju firmy.
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W społeczeństwie wiedzy decydująca jest umiejętność uczenia się, dlatego no-
woczesna edukacja musi zapewnić absolwentom przygotowanie do pójścia nowymi 
ścieżkami kariery w przedsiębiorstwach wiedzy, kształtować ich sposób myślenia, ich 
postawy.

Jakie więc powinny być nowoczesne uczelnie trzeciej generacji, stawiające 
na współpracę nauki i gospodarki i jaka w związku z tym powinna być ich misja 
edukacyjna?

Czy powinny być ośrodkiem wiedzy teoretycznej czy też ośrodkiem przekazywania 
wiedzy i umiejętności praktycznych (inżynierskich, medycznych, rolniczych itd.)?

Według prof. Leszka Kołakowskiego:
„…Uniwersytet, od którego oddzieliłyby się wszystkie nauki stosowane, byłby wybit-

nie zubożony, straciłby społeczną wiarygodność i prawomocność, ale uniwersytet, który 
byłby całkowicie sprowadzony do zestawu szkół zawodowych, przestałby być uniwersy-
tetem i utraciłby funkcję, która go historycznie i biologicznie definiuje.” 

Oczekuje się więc od współczesnych uczelni, że z jednej strony przekażą absol-
wentom wiedzę niezbędną do posługiwania się nowymi technikami, do opracowania 
nowych technologii i produktów, a z drugiej strony pomogą im zdobyć umiejętność 
uczenia się niezbędną do odniesienia sukcesu we współczesnej, opartej na wiedzy, 
gospodarce. 

Tylko taki model edukacji może zapewnić zasilenie gospodarki kreatywnymi, do-
brze zmotywowanymi kadrami.

Drugim działaniem, jakiego oczekuje gospodarka od uczelni, jest przedstawienie 
pomysłów, ofert ze strony środowisk naukowych na innowacje. Poza największymi 
przedsiębiorstwami, które posiadają swoje laboratoria i gdzie powstają innowacyjne 
produkty, technologie, pozostałe firmy wymagają wsparcia ze strony nauki, uczelni. 
I nie chodzi tu o gotowe rozwiązania, ale o wiedzę niezbędną do tworzenia tych inno-
wacyjnych produktów i technologii. Potrzebne jest więc partnerstwo nauka–przemysł, 
partnerstwo wiedza–tworzenie nowych rozwiązań. Innowacje muszą być tworzone 
docelowo w przedsiębiorstwach, bo to rynek jest stymulatorem procesów innowa-
cyjnych. Zadaniem uczelni jest więc kształcenie, tworzenie i transferowanie wiedzy 
do gospodarki, przy czym ten transfer najlepiej realizowany jest przez transfer ludzi.

Skoro więc znane są dobrze oczekiwania gospodarki od uczelni, to w czym należy 
upatrywać niskiego poziomu innowacyjności polskiej gospodarki i tego, że nie po-
trafimy doprowadzić do komercjalizacji, do efektywnego wykorzystania pomysłów 
rodzących się na uczelniach. 

Z rozmów z przedsiębiorcami i naukowcami wynika, że istnieje szereg barier po-
wodujących wskazany stan rzeczy. Najistotniejsze z nich to: 

 brak odpowiedniej współpracy w triadzie biznes–nauka–administracja, 
 niekorzystny klimat dla inwestycji wynikający z niepewności co do zmian 
koniunktury, 
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 brak środków finansowych na rozwój nowych przedsiębiorstw, 
 postrzeganie działalności innowacyjnej jako obarczonej bardzo dużym ryzykiem,
 brak utalentowanych, zmotywowanych i wysoce wykwalifikowanych pracowników, 
który uniemożliwia wdrożenie nowych technologii. 
Jednak pomimo tych wskazanych trudności, analiza rynku innowacji w Polsce 

wskazuje, że systematycznie wzrasta liczba przedsiębiorstw, które poszukują rozwią-
zań innowacyjnych, mających świadomość, że są one jednym z ważniejszych czyn-
ników determinujących konkurencyjność ich firmy. Wzrasta przekonanie, że rozwój 
przedsiębiorstw uzależniony jest od wzrostu wiedzy, a to determinuje konieczność 
współpracy ze środowiskiem naukowym.

Przykładem takiej strategii jest działalność gospodarcza przedsiębiorstw w różnych 
gałęziach gospodarki z wykorzystaniem innowacji, patentów, wdrożeń opracowanych 
we współpracy nauki i biznesu.

Ważną rolę w tych działaniach odgrywają promocja i upowszechnianie osiągnięć 
naukowych oraz wzmacnianie zaufania i rozwój kapitału społecznego opartego na 
współpracy.

Taką inicjatywą, w ramach której powstało niniejsze opracowanie, jest pro-
gram „Dialog” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem jest 
wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między pod-
miotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze 
społeczno-gospodarczej.
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RO D IA    
Analiza

1.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2014–2016
 W latach 2014–2016 aktywność innowacyjną wykazało 20,3% przedsiębiorstw 

przemysłowych oraz 14,5% przedsiębiorstw usługowych. 
 Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2016 r. wyniosły 28 304,7 mln zł 

w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 10 706,2 mln zł w przedsiębiorstwach 
usługowych.

 W 2016 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulep-
szonych, wprowadzonych na rynek w latach 2014–2016, w przychodach ogółem 
wyniósł w przedsiębiorstwach przemysłowych 8,1%, a w usługowych – 3,9%.
Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdra-

żały nowe lub istotnie ulepszone metody wytwarzania produktów (10,6%), a pod-
mioty usługowe – nowe lub istotnie ulepszone metody wspierające procesy w przed-
siębiorstwie (6,3%).

Tabela 1.1. Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje w liczbie przedsiębiorstw przemy-
słowych i usługowych

Lata
2014–2016

Przedsiębiorstwa,  
które wprowadziły innowacje

ak
ty

wn
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no

wa
cy

jn
e

pr
od

uk
to

we
  

lu
b p

ro
ce

so
we

pr
od

uk
to

we

pr
oc

es
ow

e

or
ga

ni
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cy
jn

e

m
ar
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tin

go
we

w %
przemysłowe 
usługowe

20,3 18,7 12,4 15,2 9,5 9,2
14,5 13,6 6,9 10,4 7,6 7,2
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W ramach innowacji produktowych nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowa-
dziło 11,4% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone 
usługi – 4,9% przedsiębiorstw usługowych. 

Rysunek 1.1. Innowacje produktowe i procesowe wprowadzone w latach 2014–2016

Największy udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowa-
cje produktowe lub procesowe, wystąpił w działach Górnictwo ropy naftowej i gazu 
ziemnego (66,7%), a także Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 
oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (45,0%), natomiast w usługach 
– w działach Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem 
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (69,0%) oraz Badania naukowe i prace 
rozwojowe (50,6%).

Spośród innowacji organizacyjnych przedsiębiorstwa przemysłowe równie czę-
sto wprowadzały nowe metody w zasadach działania, jak i nowe metody podziału 
zadań i uprawnień decyzyjnych (po 6,6% podmiotów), natomiast firmy usługowe 
wdrażały przeważnie nowe metody podziału zadań i uprawnień decyzyjnych (5,4%). 
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W ramach innowacji marketingowych w przemyśle wprowadzano głównie zmiany 
w projekcie/koncepcji lub opakowaniu wyrobów lub usług, a także stosowano nowe 
media lub techniki promocji produktów (po 4,9% przedsiębiorstw), a w usługach wy-
korzystywano przeważnie nowe media lub techniki promocji produktów (5,0%) [3]. 

1.2. Podstawowe dane statystyczne
 Liczba zgłoszonych w 2016 r. w trybie krajowym wynalazków, wzorów użytko-

wych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych to 21 375.
 Liczba rozpatrzonych w 2016 r. spraw dotyczących zgłoszonych do ochrony przed-

miotów własności przemysłowej, w których zakończono postępowanie to 25 182.
 Liczba udzielonych w 2016 r. w trybie krajowym patentów, praw ochronnych oraz 

praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej to 14 020.
 Liczba praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej pozostających 

w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2016 r. to 305 143 [16].

Rysunek 1.2. Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych dokonane przez podmioty krajowe w trybie kra-
jowym i międzynarodowym w latach 2012–2016
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Rysunek 1.3. Z
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Rysunek 1.4. Z
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Rysunek 1.5. P
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Instytut Metali Niezelaznych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy…

Centralny Instytut Ochrony Pracy…

Instytut Techniki Górniczej Komag

odmioty, które dokonały więcej niż 20 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w 2016 r.

Liczba patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe udzielonych przez UPRP 
w trybie krajowym pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grudnia 2016 r. jest 
równa 21 960.
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Rysunek 1.6. P
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odmioty, które uzyskały więcej niż 20 patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w 2016 r.
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Rysunek 1.7. P
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Liczba patentów europejskich pozostających w mocy w Polsce na dzień 31 grud-
nia 2016 r. to 46 019.
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Rysunek 1.8. P
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Rysunek 1.9. Liczba zgłoszeń dokonanych w europejskim urzędzie patentowym (EPO) oraz liczba patentów 
europejskich udzielonych podmiotom polskim w latach 2004–2016

Na podstawie rankingu „Doing Business” [19], oceniającego warunki prowadze-
nia biznesu w 190 krajach na świecie, można zauważyć, iż Polska w 2016 r. plasowała 
się na 24 pozycji, awansując o 1 pozycję w stosunku do poprzedniego rankingu. 
Wysokie miejsce stanowi zachętę dla inwestorów zagranicznych. W rankingu Polska 
uzyskała najsłabszy wynik w zakresie zakładania firmy, ze względu na czas potrzeb-
ny na spełnienie wymogów, który wynosi aż 37 dni, przy średniej Unii Europejskiej 
wynoszącej około 8 dni. Wysoki jest również minimalny początkowy wkład wła-
sny, który jest 4 razy wyższy niż średnia unijna. Słabością Polski wydaje się także 
procedura płacenia podatków, a w szczególności czas spędzony w skali roku nad 
przygotowywaniem zeznań podatkowych. Najmocniejszym punktem Polski, patrząc 
na ranking, jest handel zagraniczny, a dokładniej liczba dokumentów, wymaganych 
podpisów oraz czas, jaki jest potrzebny na uzyskanie przez przedsiębiorcę pozwole-
nia na import i eksport [11].

W kontekście innowacji z pewnością ważną kwestią jest przyciąganie, rozwijanie 
oraz utrzymywanie utalentowanych pracowników. Ocena konkurencyjności Polski 
pod tym względem jest zawarta w raporcie [9]. W tym zestawieniu Polska plasuje się 
na 38 pozycji na 109 krajów. Bardzo istotnym jest, oprócz wysokości wynagrodzenia, 
możliwość rozwoju kompetencji i tempo budowania kariery zawodowej pracownika. 
Jedną z istotnych słabości Polski jest system szkoleń, treningów oraz dbania o rozwój 
pracownika. Kraje, które zajmują najwyższe miejsce w rankingu, a więc Singapur czy 
też Szwajcaria, cechuje duża międzynarodowa mobilność talentów. Kraje te starają 



Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

18 

się przyciągać pracowników, którzy będą stanowić o efektywności przedsiębiorstw 
i wpływać na ich rozwój. W Polsce konieczne jest zatem uelastycznienie rynku pracy 
oraz większa mobilność i rotacja na stanowiskach.

Innym, bardzo istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstw, elementem jest 
ochrona własności intelektualnej. Konkretne rozwiązania prawne w zakresie ochrony 
praw własności intelektualnej wpływają na strategię działania podmiotów działają-
cych w branżach o dużym wykorzystaniu technologii i decydują o tym, gdzie ulokują 
swoje inwestycje z zakresu B+R [17]. W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba zgła-
szanych patentów. Liczba udzielonych w 2016 r. w trybie krajowym patentów, praw 
ochronnych oraz praw z rejestracji na przedmioty własności przemysłowej wyniosła 
14 020. Liczba patentów europejskich udzielone przez EPO podmiotom polskim wy-
niosła w roku 2016 180 i wzrosła o 19,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Licz-
ba patentów przyznanych polskim wynalazcom, spółkom i instytutom naukowym 
w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wzrosła w 2017 r. o 20% w stosunku do 
roku 2016. Najwięcej z nich dotyczyło sektora technologii medycznych. Dzięki 43 
zgłoszeniom (w porównaniu z 22 w 2016 r.), sektor technologii medycznych utrzy-
mał wiodącą pozycję w Polsce jako branża z największą liczbą europejskich zgło-
szeń patentowych (9% ogólnej liczby polskich zgłoszeń do EPO w porównaniu z 5% 
w 2016 r.). Drugie miejsce zajął sektor elementów mechanicznych, który odnotował 
również największy wzrost spośród wszystkich wiodących technologii – o 236% (37 
zgłoszeń i 8% wszystkich polskich zgłoszeń, w porównaniu z odpowiednio 11 i 3% 
w 2016 r.). Na trzecim miejscu znalazła się branża transportowa z 36 zgłoszeniami 
w porównaniu z 31 w poprzednim roku (wzrost o 16,1%). Mimo iż producent su-
rowców chemicznych Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce 
w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały 
wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw euro-
pejskich. Cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety 
lub instytuty badawcze. Drugim najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO 
(7 zgłoszeń) był Uniwersytet Jagielloński, następnie: producent samolotów Flaris (6 
zgłoszeń), Uniwersytet Gdański (6), Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii 
Nauk (6) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (5) [20].

W porównaniu z Unią Europejską Polska znacznie odstaje w liczbie patentów 
zgłoszonych na milion PKB (według parytetu siły nabywczej) oraz patentów doty-
czących wyzwań społecznych na milion PKB. Zgodnie z raportem Innovation Union 
Scoreboard [8] z 2016 r. pomimo około 8% średniego wzrostu przez ostatnie 8 lat 
ilość wymienionych patentów jest aż o około 75% mniejsza od średniej Unii Europej-
skiej. Dużo lepiej wyglądają porównania Polski w zakresie znaków towarowych oraz 
wzorów użytkowych na milion PKB. O ile ilość znaków towarowych jest mniejsza 
o 23%, tak ilość wzorów użytkowych o 36% przekracza wynik Unii Europejskiej.
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RO D IA    
Przegląd wybranych wynalazków

2.1. Instytut Elektrotechniki

 Nietoksyczny pigment aktywny dla antykorozyjnych farb podkładowych
Poprzez wysokotemperaturowe prażenie odpowiednio dobranych reagentów wyj-

ściowych otrzymano 10 różniących się składem stechiometrycznym stopów tlen-
kowych zawierających tlenki: cynku, fosforu, molibdenu, wapnia, boru oraz sodu. 
Po odpowiednim rozdrobnieniu otrzymanych pigmentów tlenkowych i ich emul-
gowaniu w ilości 1% mas. w wodorozcieńczalnym spoiwie alkilowym oraz żywicy 
dwuskładnikowej farby epoksydowej niezawierających innych pigmentów antyko-
rozyjnych, otrzymane farby naniesiono na stalowe płytki testowe i poddano przy-
śpieszonym badaniom korozyjnym w komorze solnej oraz z atmosferą wilgotnego 
SO2. Wykonane badania pozwoliły na wybór pigmentu o najwyższej efektywności 
antykorozyjnego działania w powłokach organicznych. Efektywność antykorozyjnego 
działania otrzymanego pigmentu została potwierdzona badaniami potencjodyna-
micznymi oraz metodą spektroskopii impedancyjnej.
Nr zgłoszenia P. 408 697. Sposób wytwarzania pigmentu antykorozyjnego, pigment antykorozyjny 
i jego zastosowanie 

 Superkataliza
Wynalazek dotyczy szczególnego sposobu prowadzenia katalizy, a istota wynalaz-

ku polega na tym, że katalizatorowi nadaje się formę warstwy na powierzchni nano-
cząstek ferromagnetycznych. Nanocząstki katalizatora wprowadza się w energiczne 
drgania za pomocą pola magnetycznego. Drgający ruch cząstek, charakteryzujący 
się dużą częstotliwością, powoduje wzrost częstotliwości powstawania kompleksów 
substrat–katalizator, co w efekcie zwiększa aktywność katalizatora. Wynalazek po-
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zwala na kilkakrotne przyspieszenie procesu chemicznego w stosunku do katalizy 
stosowanej obecnie.
PCT/IB2015/00341

 Rozkład temperatury plazmy w lampach wyładowczych dla różnych 
sposobów zasilania
Głównym celem wynalazku jest wpływ na temperaturę plazmy wewnątrz jarznika 

lampy wyładowczej. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami zaobserwowano zmia-
ny w wartościach temperatury łuku dla różnych sposobów zasilania lampy dla tej 
samej mocy dostarczanej do jarznika. W celu porównania wyników badań przepro-
wadzono pomiary porównawcze, zasilając lampę wyładowczą za pomocą klasycznego 
statecznika elektromagnetycznego. Do pomiarów temperatury plazmy użyto metody 
spektroskopii optycznej. 
PAT.223905. Sposób i układ zasilania lamp wyładowczych 
Autorzy: Krzysztof Tomczuk, Piotr Mazurek, 2016 

PAT.227101. Układ sterowania lamp wyładowczych 
Autorzy: Krzysztof Tomczuk, Piotr Mazurek, 2017

2.2. Główny Instytut Górnictwa

 Sorter pneumatyczny
Sorter pneumatyczny w wersji wielkolaboratoryjnej przeznaczony jest do separa-

cji materiałów skalnych. Sorter dedykowany jest w szczególności do odzysku węgla 
z urobku surowego z bieżącej produkcji lub z odpadów wydobywczych. Inne możli-
wości wykorzystania sortera: 

 – prowadzenie procesu separacji innych materiałów skalnych zróżnicowanych pod 
względem gęstości ziaren i/lub współczynnika oporu aerodynamicznego, 

 – prowadzenie separacji składników materiałów odpadowych celem pozyskania 
frakcji użytecznych lub usunięcia zanieczyszczeń. 
Separacji poddawany jest materiał surowy o wilgotności naturalnej. W celu 

zwiększenia czystości produktu finalnego materiał może być poddany wstępnie prze-
siewaniu celem modyfikacji klas ziarnowych. W takim przypadku materiał w po-
szczególnej klasie ziarnowej poddawany jest oddzielnie separacji pneumatycznej. 
Nadawa podawana jest w rejon zasysania za pomocą przenośnika taśmowego. Pro-
ces separacji odbywa się za pomocą dyszy ssącej z powierzchni walca obrotowego. 
Wewnątrz walca obrotowego występuje nadciśnienie dodatkowo wymuszające ruch 
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ziaren nadawy względem siebie. Zassany materiał oddzielany jest ze strugi powietrza 
w odbieralniku. Ziarna niezassane odbierane są ze zbiornika znajdującego się pod 
walcem obrotowym. Podciśnienie w układzie zasysania regulowane jest modułem 
sterowania wentylatora głównego. Rozwiązania umożliwiają sterowanie prędkością 
podawania nadawy na powierzchnię roboczą walca obrotowego oraz jego prędkość 
obrotową. Środowisko – Niskie zużycie energii w stosunku do masy separowanych 
materiałów – Brak konieczności stosowania obiegów wodnych w procesie separacji 
– Ograniczona emisja pyłów poprzez – Ograniczona emisja hałasu – W przypadku 
wzbogacania węgla – technologia bezodpadowa. Czystość produktu. Separacja: ma-
teriałów surowych o uziarnieniu 0–50 mm; materiałów surowych wstępnie przygoto-
wanych w klasie 0–20 mm; materiałów surowych wstępnie przygotowanych w klasie 
20–50 mm.

Rysunek 2.1. Sorter pneumatyczny

 Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji
Urządzenie w przykładowym wykonaniu działa w ten sposób, że umieszczane jest 

na platformie latającej, a przed uruchomieniem tej platformy i zdalnym jej wprowa-
dzeniem w obszar powietrzny nad badanym terenem jest ono włączane. Urucha-
miają się wtedy wszystkie systemy pomiarowe, analizujące i rejestrujące urządzenia: 
zintegrowanego hybrydowego detektora CO, CO2 i pyłomierza, układu GPS, ukła-
du kamery i układu rejestratora i/lub transmisji danych. W szczególności istotnymi 
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elementami hybrydowego miernika zawartości CO, CO2 i frakcji pyłowych z ni-
skiej emisji są, według wynalazku: pyłomierz laserowy, w którym wentylator zacią-
ga próbkę ze środowiska do komory pyłomierza z wiązką laserową uformowaną za 
pomocą nadajnika (diody laserowej z układem optycznym), a sygnał pomiarowy jest 
analizowany za pomocą analizatora składu ziarnowego (detektor liniowy z układem 
optycznym). Z obudową komory pyłomierza zintegrowana jest komora optycznego 
miernika gazów (CO, CO2), do której w tym samym czasie jest zaciągana za po-
mocą pompki i filtru przeciwpyłowego próbka gazu ze środowiska. Komora ta ma 
kształt litery L, posiada jeden nadajnik promieniowania (dioda LED w paśmie IR 
z optyką kolimacyjną) szerokopasmowego w zakresie średniej podczerwieni oraz 
dwie drogi optyczne: krótszą dla pomiaru stężenia CO2 oraz dłuższą, uzyskaną za 
pomocą zwierciadeł, dla pomiaru stężenia CO. Analizę stężenia gazów prowadzi się 
za pomocą detektorów wyposażonych w wąskopasmowe filtry optyczne dla długości 
fal odpowiadających za detekcję CO2 i CO. Detektory te posiadają wspólny detektor 
referencyjny (wyposażony w trzeci filtr optyczny dla niezależnej od pomiarowych 
długości fali), znajdujący się w obudowie jednego z detektorów. Detektory gazów 
posiadają wspólny układ elektroniczny zasilania, chłodzenia detektorów i analizy 
sygnału. Pyłomierz i miernik gazów są sterowane za pomocą oprogramowanego mi-
kroprocesorowego układu.
GIG 3/2017/RCS-2

Rysunek 2.2. Mobilna platforma do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji
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2.3. Politechnika Krakowska

 Nowa pochodna lupeolu jako składnik emulsji kosmetycznej przeznaczonej 
do pielęgnacji skóry uszkodzonej lub podrażnionej
Nowa pochodna lupeolu to półsyntetyczny związek otrzymany poprzez chemicz-

ną modyfikację naturalnego triterpenu, lupeolu. Jak wykazały testy in vitro, pochod-
na ta w znacznym stopniu wpływa na proliferację komórek naskórka, co istotnie 
wpływa na proces odbudowy skóry uszkodzonej w wyniku poparzeń, a także skory 
podrażnionej i wymagającej intensywnej regeneracji. Ponadto opisywany związek 
wykazuje zdolność do neutralizacji wolnych rodników, co dodatkowo wspomaga 
procesy naprawcze skóry.
Nr zgłoszenia patentowego: PK1614, PK 1615

 Beetosanowe hydrożele zawierające nanozłoto do zastosowań biomedycznych
Proponowany wynalazek dotyczy otrzymywania matryc polimerowych z Be-

etosanu – chitozanu pochodzącego z pancerzy pszczół. Zostały opracowane para-
metry prowadzenia procesu pozyskiwania surowca oraz warunki syntezy matrycy 
polimerowej z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego oraz promieniowa-
nia UV jako nowoczesnych i bezodpadowych metod typu „green chemistry”. Takie 
rozwiązanie pozwoliło na wykorzystanie energii zarówno do zainicjowania reakcji 
polimeryzacji, jak i sterylizacji produktów biomedycznych. Do otrzymanych ma-
tryc polimerowych z Beetosanu zostały dodatkowo wprowadzone nanocząstki złota. 
Nanocząstki te znajdują zastosowanie w medycynie (dzięki zdolności pochłaniania 
promieniowania z zakresu podczerwieni są wykorzystywane w terapii antynowotwo-
rowej). Ponadto omawiane nanocząstki mają właściwości antybakteryjne. Z uwagi 
na tę właściwość wprowadzenie ich do matrycy hydrożelowej nadaje jej dodatkową 
cechę, która jest pożądana w przypadku zastosowania proponowanego wynalazku 
do celów biomedycznych. 

 Nowe wysokowydajne fotoluminescencyjne sensory molekularne oparte 
o kompleksy lantanowców do zastosowań w badaniach materiałów 
powłokowych oraz w monitorowaniu procesów polimeryzacji
Badania molekularnego otoczenia małych cząsteczek przy pomocy luminescencji 

nabierają coraz większego znaczenia w różnych dziedzinach począwszy od metod 
analitycznych w medycynie, biologii do oznaczania składników komórkowych, an-
tyciał czy DNA, aż do zastosowania w technologii polimerów. Podstawą prezento-
wanej technologii jest pomiar zmian charakterystyki luminescencji sondy moleku-
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larnej, którą są opracowane kompleksy metali ziem rzadkich, tj. kompleksu europu, 
terbu oraz samaru. Dlatego sondami w tym ujęciu są związki, których właściwości 
fotofizyczne i fotochemiczne zależą od właściwości fizykochemicznych mikrooto-
czenia. W takim zastosowaniu związki takie działają więc jak czujniki/markery/
sensory molekularne, których cechą charakterystyczną jest to, że reagują na zmiany 
mikrolepkości i polarności otoczenia. Jeśli system zawierający taką luminescencyjną 
sondę oświetli się światłem o długości fali, którą dana sonda absorbuje, wówczas jej 
cząsteczki ulegają wzbudzeniu na wyższy poziom energetyczny. Zmiany polarno-
ści i lepkości środowiska, na przykład w wyniku reakcji chemicznej, wpływają na 
stopień stabilizacji stanów wzbudzonych oraz stopień ich zrelaksowania, co znajdu-
je odzwierciedlenie w ich stanie energetycznym w momencie emisji. Każdy proces 
powodujący zmiany polarności lub mikrolepkości układu może być kontrolowany 
metodą z wykorzystaniem sond molekularnych, ale w zależności od charakteru za-
chodzących zmian wymaga odpowiednio dobranego sensora. Z tego względu poszu-
kiwania nowych molekularnych sensorów luminescencyjnych do masowej produkcji 
są całkowicie uzasadnione z aplikacyjnego punktu widzenia. Zważywszy zaś na fakt, 
iż technologia wykorzystania luminescencyjnych sensorów wzbudza coraz szersze 
zainteresowanie firm przemysłowych, badania nakierowane na opracowanie nowych 
wysokowydajnych luminescencyjnych sond molekularnych opartych o kompleksy 
metali ziem rzadkich wykazują duży potencjał komercjalizacyjny.

2.4. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 Sposób otrzymywania diagnostycznych ilości radionuklidu 99mTc
Radionuklid technet-99m [99mTc] o okresie półtrwania T½ = 6,02 godzin, po-

wstający w wyniku radioaktywnego rozpadu molibdenu 99Mo (T½ = 65,94 godzin), 
jest najczęściej używanym radioizotopem w medycynie nuklearnej. Ostatnio za-
mknięcia wyeksploatowanych reaktorów badawczych oraz awarie i przedłużające się 
remonty reaktorów spowodowały światowy kryzys w dostawie 99Mo dla ośrodków 
produkujących generatory technetowe. Pojawiła się więc potrzeba zbadania możli-
wości produkcji 99mTc metodami alternatywnymi. Radionuklid 99mTc metodą cy-
klotronową otrzymuje się w reakcji: 100Mo(p,2n)99mTc. Najtrudniejszym etapem 
w otrzymywaniu radionuklidu 99mTc z naświetlonej protonami tarczy 100Mo jest 
jego wydzielenie z tarczy molibdenowej. W żadnym ze znanych sposobów otrzy-
mywania radionuklidu 99mTc metodą cyklotronową nie stosowano wydzielania 
molibdenu w postaci nierozpuszczalnego fosforomolibdenianu amonowego. Fosfo-
romolibdenian amonowy powstaje w reakcji: (NH4)3PO4*3H2O) + 12MoO4

2- + 24H+ 
→ (NH4)3PMo12O40 + 15 H2O. Biorąc pod uwagę niską rozpuszczalność fosforomo-
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libdenianu amonowego, wykorzystano tę własność do oddzielania Mo od 99mTc. 
Sposób otrzymywania diagnostycznej ilości radionuklidu 99mTc, według wynalazku, 
polega na tym, że naświetloną w cyklotronie protonami metaliczną tarczę molibde-
nu-100, zawierającą materiał tarczowy oraz radionuklid 99mTc poddaje się reakcji 
roztwarzania w kwasie azotowym (V); następnie po dodaniu do roztworu NH4NO3 
i roztworu (NH4)3PO4, wytrąca się osad fosforomolibdenianu amonowego. Miesza-
nina po przefiltrowaniu może być poddawana bezpośrednio reakcji ze związkami 
biologicznie aktywnymi. Pomiary metodą atomowej spektrometrii (ASA) pokazały, 
że 99% molibdenu zostaje związana w postaci osadu. Zastosowanie proponowane-
go w patencie wstępnego wydzielania molibdenu w postaci fosforomolibdenianu 
powoduje, że metoda jest znacznie prostsza w stosunku do innych proponowanych 
rozwiązań i pozwoli na łatwy odzysk materiału tarczowego.
Zgłoszenie patentowe: 406594

 Sposób wytwarzania radioizotopowego znacznika i znacznik radioizotopowy
Na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz wsparciu 

MNiSW opracowano metodę syntezy innowacyjnego znacznika do badania migracji 
cząstek stałych w środowisku naturalnym. Skład i formę znacznika zaprojektowano 
w taki sposób, aby jak najpełniej reprezentował on naturalnie migrujące w środo-
wisku drobiny piasku i pyłów wraz z przenoszonymi przez nie zanieczyszczeniami. 
Wykorzystując metodę zol-żel, uzyskano radioznacznik bazujący na krzemionce jako 
nośniku powszechnie występującym w środowisku. Kluczowym założeniem było 
uzyskanie substancji łączącej w sobie właściwości promieniotwórcze, fluorescencyjne 
oraz paramagnetyczne. Wbudowując w sieć krystaliczną odpowiednie związki Gd 
i Tb, uzyskano wszystkie w/w właściwości. Zsyntetyzowany znacznik po aktywacji 
neutronowej zyskuje właściwości promieniotwórcze, emitując niskoenergetyczne 
cząstki beta minus oraz charakterystyczne promieniowanie gamma, co pozwala na 
jego łatwe i precyzyjne wykrywanie. Proporcje gadolinu i terbu oraz proces aktywacji 
zoptymalizowano w taki sposób, aby promieniowanie było jak najmniej szkodliwe 
oraz żeby radioznacznik rozpadł się po określonym czasie niezbędnym do wykona-
nia badań środowiskowych. Właściwości fluorescencyjne radioznacznika w świetle 
UV pozwalają na szybką ocenę równomierności pokrycia znacznikiem badanego 
obszaru, badania stężenia na powierzchni oraz detekcję, gdyby niemożliwe okazało 
się wykorzystanie właściwości promieniotwórczych. Właściwości paramagnetyczne 
również pozwalają na wykrycie znacznika w próbkach metodami rezonansu magne-
tycznego, szczególnie w przypadku badania stężenia radioznacznika w całej objętości 
próbki stałej. Co za tym idzie wszystkie te właściwości uzupełniają się, co daje szero-
kie spektrum zastosowań. Znacznik opracowano z myślą o badaniach środowisko-
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wych prowadzonych z udziałem (MAEA) w krajach rozwijających się, ale w praktyce 
może być zastosowany w dowolnym miejscu, gdzie takie badania będą prowadzone.
P-420055

2.5. Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz CIM-mes Projekt Sp. z o.o.

 Powłoki funkcjonalne o właściwościach superhydrofobowych
Wytworzono powłoki o właściwościach superhydrofobowych różnymi metoda-

mi. Pierwszą grupę powłok otrzymano metodą anodowego utleniania aluminium. 
W wyniku tego procesu uzyskuje się wierzchnią warstwę tlenkową. Drugą grupę 
powłok wytworzono metodą natryskiwania cieplnego. Oba rodzaje powłok podda-
no dodatkowej obróbce. Warstwy tlenkowe wytwarzane przez anodowe utlenianie 
aluminium, dzięki unikalnej, subtelnej strukturze porowatej, posiadają bardzo silne 
właściwości adsorpcyjne. Przed anodowym utlenianiem aluminium poddawano ob-
róbce strumieniowo-ściernej w celu uzyskania żądanej morfologii powierzchni. Po 
wytworzeniu porowatej warstwy tlenkowej impregnowano ją przy pomocy kwasów 
tłuszczowych o długich łańcuchach, które dzięki obecności grup karboksylowych 
trwale wiążą się z tlenkiem glinu. Po przeprowadzeniu szeregu prób laboratoryjnych 
i modyfikacjach stosowanych technik udało się otrzymać powłoki o właściwościach 
superhydrofobowych, a więc o kącie zwilżania powyżej 150. W celu uzyskania su-
perhydrofobowości powierzchni powłok metalowych natryskiwanych cieplnie, cha-
rakterystyczna chropowatość tych powierzchni musi być połączona z obniżeniem 
energii powierzchniowej poprzez impregnację kwasem tłuszczowym. Wytworzono 
powłoki z cynku, stali nierdzewnej, miedzi oraz brązu aluminiowego. Po impregna-
cji kąt zwilżania dla wszystkich powierzchni powłok metalowych natryskiwanych 
cieplnie wyniósł powyżej 150°.

 Materiały kompozytowe miedź-grafen
Instytut Mechaniki Precyzyjnej prowadzi prace nad zastosowaniem grafenu do 

wytwarzania materiałów kompozytowych miedź-grafen. W wyniku prowadzonych 
prac wytworzone są materiały kompozytowe miedź-grafen w postaci proszków mie-
dzi pokrytych grafenem oraz płatków grafenu pokrytych miedzią, które stanowią 
przedmiot wynalazku. Instytut Mechaniki Precyzyjnej jako pierwszy w Polsce produ-
kuje proszki miedzi pokryte grafenem. Proszki miedź-grafen są produkowane w pro-
cesach cieplno-chemicznych, w których Instytut posiada wieloletnie doświadczenie. 
Metoda wytwarzania proszków miedź-grafen jest kompilacją kilku procesów ciepl-
no-chemicznych, włączając technologię CarboTermoFluid® oraz technologię opisaną 
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w zgłoszeniu patentowym P.409141 z 2014 r. Niewielki koszt procesu technologicz-
nego otwiera wiele możliwości zastosowania proszków miedź-grafen do wytwarzania 
zaawansowanych materiałów nowej generacji. Technologia pozwala na pokrywanie 
grafenem elementów 3D, co umożliwia uzyskanie w wyniku spiekania materiałów 
kompozytowych. Płatki grafenu pokrywane miedzią wytwarzane są technikami gal-
wanicznymi w procesie redukcji chemicznej. Metalizacja grafenu miedzią stwarza 
potencjalnie duże możliwości i zwiększa obszar zastosowania grafenu w technice. 
Płatki grafenu metalizowane miedzią mogą być stosowane do produkcji materiałów 
kompozytowych w postaci spieków ceramika-grafen, metal-grafen, a także do pro-
dukcji materiałów kompozytowych polimer-grafen.
P.409141

2.6. Politechnika Łódzka

 Proteza tchawicy z BioNanoCelulozy
Proteza tchawicy w kształcie odcinka przewodu rurowego o średnicy wewnętrz-

nej równej średnicy wnętrza tchawicy ludzkiej charakteryzuje się tym, że jej ścianki 
zawierają pierścienie (1) z merceryzowanej bionanocelulozy otrzymanej w hodowli 
bakterii Gluconacetobacter xylinus, stanowiące szkielet protezy, który jest zarośnięty 
błoną (2) z bionanocelulozy natywnej otrzymanej w drodze hodowli bakterii Glu-
conacetobacter xylinus. Sposób wytwarzania protezy tchawicy określonej powyżej, 
z bionanocelulozy otrzymanej w drodze hodowli produkcyjnej stacjonarnej szczepu 
bakterii Gluconacetobacter xylinus, polega na tym, że najpierw w drodze hodow-
li bakterii wytwarza się konstrukt z bionanocelulozy natywnej, w kształcie walca, 
w którym wykonuje się koncentryczny, przelotowy otwór o średnicy równej średni-
cy wnętrza tchawicy ludzkiej i następnie poddaje konstrukt merceryzacji, po czym 
z wytworzonego w ten sposób szkieletu protezy z bionanocelulozy merceryzowanej, 
o charakterze chrząstki, wycina się pierścienie, które z kolei połączone lub nie po-
łączone, usytuowane jeden nad drugim, po ich sterylizacji, poddaje się zarośnięciu 
bionanocelulozą natywną, po czym wyjmuje się zarośnięte bionanocelulozą natyw-
ną pierścienie z bioreaktora i poddaje wytworzoną w ten sposób protezę procesowi 
oczyszczania.
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Rysunek 2.3. Proteza tchawicy z bionanocelulozy

P. 416899, EP 17000475.8

 Wyznaczenie struktury przepływu wewnątrz struktury naczyniowej pacjenta.
Bazując na obrazach medycznych, możliwe jest odwzorowanie modelu prze-

strzennego układu krwionośnego pacjenta i poddanie modelu badaniom nume-
rycznym oraz badaniom doświadczalnym z wykorzystaniem fantomów. Technolo-
gia może znaleźć zastosowanie w planowaniu przedoperacyjnym oraz w kształceniu 
chirurgów naczyniowych.

 Kurkumina przeciw Proteus mirabilis podczas krystalizacji struwitu – 
głównego komponentu infekcyjnych kamieni moczowych
Kamienie infekcyjne stanowią do 30% wszystkich kamieni moczowych. Powstają 

one w wyniku zakażenia dróg moczowych drobnoustrojami, które produkują ureazę, 
głównie są to drobnoustroje Proteus mirabilis. Ureaza to enzym, który ma główny 
udział w procesie krystalizacji komponentów infekcyjnych kamieni moczowych. 
Ureaza rozkłada mocznik, fizjologicznie obecny w moczu, do końcowych produktów: 
ditlenku węgla, CO2 i amoniaku, NH3. Kaskada dalszych reakcji powoduje wzrost pH 
moczu i przesycenie moczu odpowiednimi jonami, które łącząc się z sobą, tworzą 
dwa główne komponenty infekcyjnych kamieni moczowych: struwit i węglan apaty-
tu. Komponenty te następnie agregują z sobą i z drobnoustrojami, tworząc tzw. infek-
cyjny kamień moczowy. Przedmiotem badań była kurkumina, która jest substancją 
czynną kurkumy. Kurkuma to przyprawa, której właściwości od dawna wykorzystuje 
się zarówno w kuchni, jak i tradycyjnej medycynie, głównie Dalekiego Wschodu. 
Właściwości kurkuminy były oceniane w kontekście powstawania infekcyjnej kami-
cy moczowej w sztucznym moczu. W szczególności badano wpływ kurkuminy na 
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powstawanie struwitu – głównego komponentu infekcyjnych kamieni moczowych. 
Przedmiotem wynalazku jest stwierdzenie, że kurkumina hamuje aktywność ureazy 
bakterii Proteus mirabilis, nie wpływając na żywotność bakterii. W konsekwencji 
hamowania aktywności ureazy przez kurkuminę, pH moczu wzrasta znacznie wol-
niej. Oznacza to, że powstawanie struwitu zachodzi znacznie później. Dzieje się tak 
dlatego, że w obecności kurkuminy mocz osiąga odpowiednie przesycenie znacznie 
później, co powoduje, że struwit krystalizuje znacznie później w obecności kurku-
miny w porównaniu z testem kontrolnym. Stężenie kurkuminy w sztucznym moczu 
równe 1 mM jest najmniejszym stężeniem, dla którego kurkumina hamuje aktyw-
ność ureazy drobnoustrojów Proteus mirabilis.

2.7. Wojskowa Akademia Techniczna

 Elephant
Elephant jest pierwszym tak rozbudowanym inteligentnym ubrankiem cyberne-

tycznym i systemem teleinformatycznym wykorzystującym niemowlęcą odzież zin-
tegrowaną z aplikacją mobilną na smartfony wykorzystywaną do pomiaru napięcia 
wybranych partii mięśniowych, monitoringu serca, przewodnictwa skóry i monitoro-
wania temperatury dodatkowo wyposażonym w funkcje fizjoterapeutyczne (jednost-
ki wibracyjne) w celu pobudzenia układu mięśniowego. System składa się z modułu 
integratora elektroniki połączonego z czujnikami medycznymi, aplikacją na smart-
fony i usługi chmurowe oferujące mechanizmy przetwarzania danych medycznych. 
System oferuje kilka kanałów sygnałów biomedycznych: elektromiografię, elektro-
kardiografię, dane bezwładnościowe ciała, działanie elektrochemiczne i temperaturę. 
Wszystkie elektrody biomedyczne wraz z urządzeniami wibracyjnymi są zintegro-
wane w ubranku dziecka i module integratorze dostarczającym algorytmy prze-
twarzania sygnałów zaimplementowanych w aplikacji mobilnej. Aplikacja Android 
Elephant jest specjalistyczną aplikacją do przetwarzania sygnałów biomedycznych, 
rozpoznawania wzorców sygnałów i wnioskowania regułowego. Aplikacja oferuje 
usługi rozpoznawania zagrożeń stanu zdrowia dziecka, przygotowywanie programów 
fizjoterapeutycznych i stymulujących organizm dziecka, aby zapobiec możliwym nie-
pełnosprawnościom. Aplikacja oferowana jest rodzicom oraz opiekunom i wspomaga 
automatyczne notyfikowania i retencję danych medycznych zdrowych, jak i chorych 
dzieci. System może być stosowany w leczeniu spastyczności, zaburzenia rozwoju 
i pracy mięśni, bezdechów i zaburzeń pracy serca, śmierci łóżeczkowej oraz moni-
torowania niewydolności oddechowej, infekcji, epilepsji i napadów drgawkowych. 
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Rysunek 2.4. Przykład ubioru dziecięcego

 ISULIN – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda 
monitorowania zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową 
fotopletyzmografię
ISULIN to teleinformatyczny system monitorowania zagrożeń zdrowia diabety-

ków wspomagający ciągłą analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych para-
metrów medycznych pacjenta. System, wykorzystując autorski sensor nadgarstkowy 
w trybie ciągłym, analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, ciśnienie krwi, jej 
natlenienie oraz poziom cukru. Na podstawie tych parametrów system bada pacjenta 
oraz wnioskuje na temat jego stanu zdrowia. ISULIN oferuje nieinwazyjną metodę 
pomiaru parametrów krwi – fotopletyzmografię PPG – udostępniając całkowicie 
mobilny, autonomiczny i wygodny sposób badania. Opracowany wynalazek wyko-
rzystuje wielopasmową analizę sygnałów PPG oraz algorytm, na podstawie którego 
przeprowadzany jest proces korelacji danych i wnioskowania o poziomie zagrożenia 
zdrowia diabetyka. ISULIN wspomagany jest kilkuetapową metodą kalibracji para-
metrów pacjenta, zwiększającą dokładność pomiarów. 

Drugim elementem systemu jest aplikacja mobilna, której zadaniem jest ścisły 
nadzór nad pacjentem, analizowanie jego procesów metabolicznych i reakcji orga-
nizmu. Zadaniem aplikacji jest sterowanie opaską sensoryczną oraz przetwarzanie 
pozyskiwanych danych. Algorytmy aplikacji, na podstawie rejestrowanych poziomów 
cukru oraz pulsu, są w stanie wnioskować na temat poziomu aktywności fizycznej 
pacjenta, jakości diety i działania przyjmowanych leków. System dodatkowo umoż-
liwia kalkulacje dawkowania insuliny, a moduł notyfikacji przypomina o posiłkach 
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i lekach. ISULIN, w przypadku wykrycia niebezpiecznych trendów cukru we krwi, 
uruchomi procedurę alarmową powiadamiającą opiekunów i bliskich o problemie 
i lokalizacji pacjenta (dzieci i osoby starsze). Dodatkowo system działa jak zestaw 
pierwszej pomocy, ostrzegając otoczenie o sytuacji wyjątkowej poprzez emisję od-
powiednich komunikatów głosowych oraz graficznych. ISULIN został również prze-
widziany do bezpośredniej integracji z pompami insulinowymi. System może rów-
nież wykorzystywać zewnętrzne sensory i źródła pomiaru poziomu cukru we krwi. 
Aby wspomagać nadzór nad diabetykami, ISULIN oferuje pacjentom oraz lekarzom 
prowadzącym zdalny wgląd w dane medyczne, z wykorzystaniem zbioru urucho-
mionych w chmurze usług informacyjnych i dedykowanego portalu. Portal ten jest 
składnicą danych pacjenta umożliwiającą wielowymiarową, wielokryterialną analizę 
danych: rozwój choroby, reakcje organizmu pacjenta na typy leków (insuliny), ak-
tywność fizyczną itp. 

Rysunek 2.5. Plakat prezentujący opis wynalazku

2.8. Instytut Nowych Syntez Chemicznych

 Biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie skrobi termoplastycznej
Przedmiotem wynalazku jest biodegradowalna kompozycja polimerowa na bazie 

skrobi termoplastycznej (TPS) oraz poli(bursztynianu butylenu) (PBS) oraz sposób 
jej wytwarzania. Układ plastyfikujący skrobię natywną stanowi mieszanina glicerolu 
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i mocznika. Premiks skrobi natywnej i plastyfikatorów dozowany jest do wytłaczarki 
dwuślimakowej, gdzie w procesie wytłaczania następuje uplastycznienie materiału 
i wytwarzany jest granulat skrobi termoplastycznej. Otrzymany granulat TPS mie-
szany jest i wytłaczany z granulatem poli(bursztynianu butylenu) w proporcji wago-
wej 1:1 w procesie ekstruzji z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej, w wyniku 
czego uzyskuje się biodegradowalną kompozycję polimerową PBS/TPS. Wytworzoną 
kompozycję polimerową wprowadza się do strefy zasilania wytłaczarki jednoślima-
kowej połączonej z układem rozdmuchu folii, gdzie następuje jej uplastycznienie 
i homogenizacja, a następnie przetłacza się do głowicy rozdmuchu folii, otrzymując 
rękaw biodegradowalnej folii polimerowej.

2.9. Instytut Włókiennictwa

 Sposób biofunkcjonalizacji materiałów włókienniczych
Materiały włókiennicze biofunkcjonalizowane za pomocą 0,1–4% wag. hydratu 

krzemianu miedzi otrzymywano techniką melt-blown. Jako komponenty polimerowe 
stosowano głównie polipropylen (PP), polietylen (PE) i biodegradowalny polilaktyd 
(PLA) lub polihydroksyalkaniany (PHA) albo ich mieszaniny. Jako substancje dys-
pergujące i zwilżające CuSiO3 (oraz jako plastyfikatory) stosowano głównie dodatek 
ciekłych oligomerów glikolu etylenowego lub glikolu propylenowego, kopolimery 
tlenku etylenu i tlenku propylenu, olej parafinowy, diestry alkilowe kwasu ftalowego, 
poliwęglanodiol i polikapronodiol – najczęściej w ilości 2,5–5% wag. w stosunku 
do masy polimerów. Po ustaleniu się odpowiednich parametrów dla przetwórstwa 
wszystkie składniki starannie wymieszano i przeniesiono do leja zasypowego wy-
tłaczarki ślimakowej. Po stopieniu polimerów wytłaczaną kompozytową włókninę 
rozdmuchiwano w strumieniu gorącego powietrza i zbierano na obrotowym bębnie. 
Otrzymane włókniny poddano testom mikrobiologicznym wobec kolonii bakterii 
gram-ujemnych (Escherchia coli), gram-dodatnich (Staphylococcus aureus) i grzyba 
Candida albicans. W wyniku tych badań uzyskano nowe materiały włókiennicze, któ-
re zapewniają znakomitą ochronę przed działaniem mikroorganizmów – dla więk-
szości próbek włóknin bio-funkcjonalizowanych za pomocą 0.5–1% wag. CuSiO3 
wskaźnik redukcji wzrostu bakterii R przekraczał 99%. Hydrat CuSiO3 jest znacznie 
tańszy niż związki srebra, które są często stosowane jako dodatki o działaniu antymi-
krobowym. Inne materiały włókiennicze (np. tkaniny) poddawano również biofunk-
cjonalizacji (metodami napawania i powlekania) za pomocą hybrydowych modyfi-
katorów z grupy tlenków metali, nadając im doskonałe właściwości antymikrobowe.
Pat. EP3067445
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 Innowacyjne wielofunkcyjne materiały dziane o konstrukcji trójwarstwowej 
i zmodernizowane urządzenia do ich wytwarzania
Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania dzianin o konstrukcji trójwarstwowej 

zawierającej dwie warstwy dzianin, których struktura jest niezależna jedna od drugiej 
połączonych wzajemnie łącznikami nabrań w tym samym procesie technologicznym 
(trzecia, środkowa warstwa) oraz właściwe ustalenie rodzajów i parametrów przędz, 
z których dzianiny zostały wytworzone przy wykorzystaniu standardowej szydełkarki 
cylindrycznej dwułożyskowej i sposobu jej modernizacji. Modyfikacja techniczna 
szydełkarki cylindrycznej dwułożyskowej, dla wytwarzania dzianin trójwarstwowych, 
obejmowała zmiany techniczne w strefach: podawania przędz, dziania, odbioru dzia-
niny oraz ustawienia odległości tarczy i cylindra maszyny w celu otrzymania strefy 
dystansu pomiędzy warstwami dzianiny ca 3 mm. Istotą kształtowania specjalnych 
funkcji użytkowych materiałów trójwarstwowych była aplikacja przędz o specjalnych 
właściwościach dla zapewnienia wymaganych cech ochronnych np. przed elektrycz-
nością statyczną, gorącymi czynnikami termicznymi, wytrzymałości mechanicznej, 
odporności na ścieranie czy antybakteryjnych przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
komfortu użytkowego. Opracowany wg wynalazku sposób wytwarzania wielofunk-
cyjnych trójwarstwowych materiałów dziewiarskich z zastosowaniem surowców 
z chemicznych włókien wysokosprawnych i udziału surowców pochodzenia natu-
ralnego daje możliwość modyfikacji strukturalnej i nadania określonych właściwości 
w poszczególnych warstwach materiałów w zależności od asortymentu ochronnych 
wyrobów tekstylnych i związanych z tym wymagań normatywnych. Przedmiotowe 
dzianiny przeznaczone są na funkcjonalną odzież lub elementy odzieży oraz na wy-
roby o przeznaczeniu pozaodzieżowym chroniące użytkownika przed zagrożeniami 
środowiska pracy i poprawiające komfort życia na co dzień.
PAT.226 786, P.406791

2.10. Politechnika Warszawska

 Układ do mechanicznego zapylania roślin i sposób mechanicznego zapylania 
roślin
Rozwiązanie rozsądnie zastosowane może pomóc w pracy nad ochroną pszczół 

i zatrzymaniem ich wymierania. Dla przykładu jedną z przyczyn zmniejszenia po-
pulacji pszczół w Stanach Zjednoczonych jest przewożenie ich do rejonów upraw, 
które wymagają krótkookresowego, ale intensywnego zapylania – np. do miejsca 
upraw migdałowców, czyli na południe zachodnie wybrzeża Stanów. Wiosną, na 2 ty-
godnie w roku, kiedy ma miejsce pylenie migdałowca, ściągane są do pracy pszczo-
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ły z całych Stanów. Osłabione podróżą pszczoły (niekiedy podróżują nawet kilka 
tysięcy kilometrów!) są bardziej podatne na zachorowania. Do tego migdałowiec 
jest bardzo ubogi w składki odżywcze, więc ciężko pracujące owady są osłabione 
i wymagają dożywiania. Niekorzystne są również kontakty z innymi rojami, ponie-
waż sprzyjają one wymianie chorób i pasożytów, a przez tak krótki okres, do tego na 
małym terenie, roi tych jest bardzo dużo. Po pracy pszczoły muszą jeszcze wrócić 
do swoich domów, czyli miejsca skąd zostały przywiezione. Wszystko to powoduje 
zwiększoną śmiertelność owadów i osłabianie ich populacji. Nasze urządzenie mo-
głoby zastąpić pszczoły w procesie zapylania m.in. roślin ubogich w składniki odżyw-
cze, pracować w szklarniach (w mogą być stosowane wyłącznie trzmiele) oraz przy 
uprawach hodowlanych, gdzie to ludzie zapylają rośliny. Układ będzie składał się 
z częściowo autonomicznego manipulatora zapylającego i autonomicznej centralnej 
jednostki zarządzającej. Rozwiązanie zostanie opracowane do etapu demonstratora 
technologii, który pozwoli przygotować prototyp i opracować technologię produkcji 
seryjnej. Głównym zadaniem układu jest automatyzacja procesu zapylania kwiatów 
wybranych roślin w początkowym etapie wdrażania do zastosowania w uprawach 
kontrolowanych (zapładnianie krzyżowe i kontrolowana rekombinacja genetyczna), 
a docelowo każdej rośliny bez względu na warunki otoczeniu.

Rysunek 2.6. Układ do mechanicznego zapylania roślin i sposób mechanicznego zapylania roślin
Źródło: AdamTuchliński/Newsweek.

P.402468
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 Ikorol – innowacyjny podkład antykorozyjny zwiększający trwałość farb 
i lakierów
Ikorol to innowacyjny podkład antykorozyjny zwiększający trwałość farb i lakie-

rów. Skutecznie chroni przed korozją i poprawia przyczepność nowych powłok do 
metalowych podłoży i starych powłok lakierniczych. Ikorol stosuje się bezpośrednio 
na rdzę bez potrzeby dokładnego czyszczenia i przygotowania powierzchni. Nie jest 
gruntem reaktywnym (wash primer), nie wymaga dodatkowej warstwy kwasood-
pornej. Jest bardzo wydajny i może być używany z różnymi typami farb, lakierów, 
szpachli i związków wiążących na bazie rozpuszczalników. Ikorol został opracowany 
i jest produkowany przez Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT) – spe-
cjalną jednostkę badawczo-wdrożeniową Politechniki Warszawskiej (PW). Ikorol 
Sp. z o.o. jest spółką spin-off Politechniki Warszawskiej. Firma nadzoruje produkcję, 
promocję i dystrybucję ikorolu. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne (Polish Corrosion 
Society) przyznało ikorolowi nagrodę: „Produkt antykorozyjny Roku 2015”. Nagrodę 
przyznano za skuteczność ikorolu w zastosowaniach przemysłowych, potwierdzoną 
badaniami na obiektach referencyjnych w ciągu ostatnich 14 lat. Ikorol poprawia 
trwałość powłok malarskich średnio o 3–10 lat, w zależności od jakości systemu 
malarskiego. Produkt posiada 5-letnią gwarancję.
PCT WO 2016/140587

 Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania układu krążenia
Urządzenie do nieinwazyjnego kontrpulsacyjnego wspomagania układu krążenia 

jest innowacyjnym urządzeniem nieinwazyjnym, działającym na zasadzie przetła-
czania krwi z obszaru kończyn dolnych do aorty za pomocą pneumatycznych man-
kietów uciskowych napełnianych sekwencyjnie powietrzem pod ciśnieniem w fazie 
rozkurczu serca i jednocześnie opróżnianych na końcu fazy ucisku kończyn. Odpo-
wiednia synchronizacja uścisku kończyn (wypchnięcie krwi do aorty) i opróżnienia 
mankietów poprawia krążenie wieńcowe w czasie rozkurczu, a także zmniejsza pracę 
mięśnia sercowego w fazie skurczu serca. To podwójnie pozytywne działanie urzą-
dzenia pozwala w wielu przypadkach na odzyskanie przez mięsień serca pełnej wy-
dolności, zwłaszcza iż dzięki nieinwazyjności metody terapię można stosować w dłu-
gim okresie. Niejako ubocznym, ale także ważnym, skutkiem tego typu terapii jest 
poprawienie krążenia limfatycznego w kończynach, a więc poprawa ogólnego stanu 
zdrowia pacjenta. Konstrukcja tego urządzenia opiera się na oryginalnej (zgłoszenie 
patentowe) koncepcji układowej modułowej, przy czym każdy moduł funkcjonalny 
urządzenia ma własny układ napędowy dostarczający powietrza do określonej, jednej 
pary mankietów uciskowych (podkolanowych-łydkowych, nadkolanowych i udo-
wych). Dla każdej pary mankietów: lewego i prawego nogi pacjenta spoczywającego 
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na dowolnym łóżku jest przeznaczony jeden moduł zasilający. Blok pneumatycznych 
modułów zasilających jest sterowany przez sygnał EKG. Elementem wykonawczym 
modułu jest tłok poruszający się w cylindrze pneumatycznym, napędzany za pomocą 
śruby kulkowej związanej z wałem bezszczotkowego silnika elektrycznego. Jest to 
ważna cecha konstrukcji, powodująca, iż w układzie nie są potrzebne zawory ste-
rujące i zewnętrzne źródła zasilania pneumatycznego. Dzięki temu urządzenie jest 
względnie lekkie (67 kg) i mobilne, dzięki czemu może być użyte w każdym gabinecie 
lekarskim, a także potencjalnie w karetce pogotowia lub przy łóżku chorego.
P. 220891

2.11. Politechnika Częstochowska

 Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych 
w medycynie odtwórczej
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego 

dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej, a zwłaszcza w protetyce sto-
matologicznej do wytwarzania elementów retencyjnego utrzymania protez denty-
stycznych. W omawianym procesie kompozycja proszków o określonym stosunku 
zawartości składników (proszki magnetyczne i spoiwo bio-tolerowalne) prasowana 
jest w formach o określonym kształcie. Wynalazek obejmuje określenie ogólnych 
parametrów sposobu prasowania, jak również temperatury i czasu procesu polimery-
zacji spoiwa. Powyższe operacje technologiczne dają możliwość otrzymania nowego 
kompozytu magnetycznego o korzystnych właściwościach do stosowania w syste-
mach retencyjnych (proteza nakładowa – overdenture).
Pat. 226565 / P. 410313

 Narzędzie do badania wytrzymałości połączenia klejonego okładziny ciernej 
szczęki hamulcowej
Przedmiotem wynalazku jest narzędzie do badania wytrzymałości połączenia kle-

jonego okładziny ciernej szczęki hamulcowej przeznaczone zwłaszcza do stosowania 
w przemyśle lotniczym oraz motoryzacyjnym. Konstrukcja narzędzia umożliwia za-
stosowanie go w typowych laboratoryjnych maszynach wytrzymałościowych. Istotą 
rozwiązania według wynalazku jest to, że stanowi go płyta podstawy z zamocowaną 
do niej obrotowo dwuramienną dźwignią, której krótsze ramię ma zamocowany roz-
łącznie fragment szczęki hamulcowej z przyklejonym do powierzchni jej krzywizny 
wycinkiem okładziny ciernej, a naprzeciwko fragmentu szczęki hamulcowej znajduje 
się zamocowana trwale do płyty podstawy przeciwpróbka z występem dla uniemoż-
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liwienia swobodnego ruchu obrotowego dwuramiennej dźwigni, przy czym dłuższa 
ścianka przeciwpróbki, od strony okładziny ciernej, ma kształt odpowiadający kształ-
towi krzywizny fragmentu szczęki hamulcowej. Korzystnym jest, gdy przeciwpróbka 
zaopatrzona jest w grzałki oraz czujnik temperatury. Konstrukcja narzędzia według 
wynalazku umożliwia rozszerzenie zakresu jego stosowania i prowadzenie badań 
z wykorzystaniem zrywarek o sile kilkuset kN. Dzięki zastosowanemu układowi 
grzewczo-pomiarowemu badanie połączenia klejonego można prowadzić w szero-
kim zakresie zmienności temperatury.
Pat.223543

 Sposób odzysku węglika krzemu ze ścieków poszlifierskich
Przedmiotem wynalazku jest sposób odzysku węglika krzemu ze ścieków poszli-

fierskich powstających w hutach szkła w trakcie obróbki mechanicznej szkła, zwłasz-
cza kryształowego. Dotychczas nie jest znany sposób odzyskiwania węglika krze-
mu ze ścieków poszlifierskich zawierających 87–90% węglika krzemu oraz 10–13% 
zanieczyszczeń w postaci szkła kryształowego zawierającego związki ołowiu oraz 
żelaza pochodzącego z tarczy szlifierskiej, na której odbywa się szlifowanie. Celem 
wynalazku jest opracowanie sposobu odzysku węglika krzemu ze ścieków poszlifier-
skich hut szkła, dzięki któremu możliwe będzie jego ponowne wykorzystanie jako 
pełnowartościowego materiału ściernego. Istotą sposobu według wynalazku jest to, 
że szlam ze ścieków poszlifierskich miesza się w zbiorniku roboczym z wodą w sto-
sunku wagowym od 1:1 do 1:5, a uzyskaną zawiesinę szlamu poddaje się sedymen-
tacji przez okres od 30 do 120 minut, następnie ciecz nadosadową przelewa się do 
zbiornika flokulacji i dodaje się do niej flokulant w postaci kopolimeru akrylamidu 
lub poliakrylamidu w ilości od 0,0001 g do 0,15 g na 1 kg suchej masy osadu ze ście-
ków poszlifierskich, a następnie miesza się ją w czasie od 1 do 2 minut, a uzyskaną 
zawiesinę poddaje się klarowaniu, po czym otrzymany osad zawierający węglik krze-
mu suszy się aż do momentu uzyskania wilgotności od 5% do 30%.
PAT.227000

 System przetwarzania, magazynowania i zwrotu energii elektrycznej KAPS
Istotą wynalazku jest rozwiązanie zawierające wszystkie elementy składowe 

systemu pozwalającego na szybkie magazynowanie, przetwarzanie i odzyskiwanie 
zmagazynowanej energii. Urządzenie zawiera tor doładowania zawierający transfor-
mator, prostownik i komutator energoelektroniczny oraz właściwy magazyn ener-
gii kinetycznej. Magazyn zawiera silnik PM BLDC w wersji outrunner, który jest 
jednocześnie wysokoobrotowym silnikiem, prądnicą i magazynem energii. System 
odzyskiwania energii zawiera specjalny prostownik i falownik wytwarzający trój-
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fazowe napięcie o częstotliwości 50 Hz. Urządzenie pozwala na szybkie ładowanie 
baterii trakcyjnych samochodów elektrycznych, jak również magazynowanie energii 
z możliwością efektywnego doładowywania, przechowywania i odzyskiwania zgro-
madzonej energii przez okres 60–70 godzin ze sprawnością 92–93%. Możliwość ma-
gazynowania energii w zakresie od 100 KWh do dziesiątek MWh. Zoptymalizowana 
kompaktowa budowa urządzenia, mobilność, łatwość przemieszczania pustego ma-
gazynu zawierającego wszystkie elementy składowe systemu, do którego wystarczy 
podłączyć zasilanie i uruchomić system, co pozwoli na jego wdrożenie jako element 
wykorzystywany przez np. właścicieli stacji benzynowych celem uruchomienia moż-
liwości efektywnego i sprawnego ładowania akumulatorów pojazdów napędzanych 
silnikiem elektrycznym, na stacjach kolejowych do rozpędzania pociągów, a także na 
przystankach autobusowych do szybkiego doładowywania autobusów, do stabiliza-
cji sieci energetycznych i jako duży UPS. Zastosowane rozwiązania technologiczne 
pozwalają na jednoczesne ładowanie min. 10 pojazdów w czasie ok. 10 min. Wyso-
ka pojemność energetyczna pozwalająca na „zatankowanie” od 1 do 250 pojazdów 
o pojemności 40 kWh (energia na przejechanie min. 200 km) bez doładowywania. 
Patent 225294

2.12. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 Innowacyjne technologie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) dające 
taktyczną przewagę
Sposób, w jaki powietrze porusza się wokół skrzydeł samolotu, zapewnia jego 

podnoszenie. Prezentowana przełomowa technologia oparta jest na generowaniu tur-
bulencji powietrza na konstrukcji, która generuje siłę nośną samolotu (całkowicie 
eliminuje zmienny przekrój poprzeczny skrzydła). Ta technologia gwarantuje bezpie-
czeństwo we wszystkich fazach lotu. Możliwość manewrowania w pionie i poziomie, 
stabilność lotu, a także e-STOL (ekstremalny – krótka droga startu i lądowania) za-
pewniają ogromną przewagę nad aktualnymi projektami. UAV (Bezzałogowy pojazd 
powietrzny) jest również obiecujący dla lotnictwa ogólnego. Technologia ta zwiększa 
bezpieczeństwo lotów, obniża koszty produkcji, zapewnia korzystny stosunek oporu 
do podnoszenia, zmniejsza zużycie paliwa nawet o 40%. Charakteryzuje się szero-
kim zakresem prędkości lotu (w zależności od mocy systemu zasilania) oraz niską 
i bezpieczną zarazem prędkością startu i lądowania. Prototyp został zbudowany przy 
użyciu nanostrukturalnego kompozytu węglowego, który jest bardzo lekki (gęstość 
~0,5 g/cm3), zachowując przy tym niezwykłą wytrzymałość, porównywalną z regu-
larnymi, obecnie stosowanymi, materiałami kompozytowymi. Przeprowadzono testy 
w otwartej przestrzeni. Dodatkową zaletą materiału konstrukcyjnego jest brak inte-
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rakcji z radarem, co daje niewidzialność na powietrzu. Te cechy zapewniają przewagę 
UAV, szczególnie w zastosowaniach wojskowych, na poziomie taktycznym. Ze wzglę-
du na niską gęstość, każdy UAV, skonstruowany z materiału kompozytowego zawie-
rającego nanostrukturę węglową, może być zasilany przez mały silnik elektryczny, 
co daje możliwość osiągnięcia obszaru działania bez wykrycia przez żaden czujnik.
P.398957, P.398465

2.13. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego

 Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne
Pokrycie fotowoltaiczne przeznaczone jest do budowy awaryjnego źródła zasilania 

bądź stworzenia generatora prądu elektrycznego w miejscu bez żadnej infrastruktury 
energetycznej. Podstawowym odbiorcą elastycznych pokryć fotowoltaicznych (EPF) 
mogą być Siły Zbrojne RP, a także instytucje takie jak: Policja, Straż Graniczna, Służ-
by Ratownicze itp. Pokrycie jest w postaci ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na 
specjalnym podłożu i zabezpieczonych szkłem hartowanym. Ogniwo fotowoltaiczne 
jest elementem półprzewodnikowym, w którym następuje konwersja energii promie-
niowania słonecznego w energię elektryczną, w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. 
Tworzy ono tzw. złącze p-n, a padające na nie fotony powodują powstanie napięcia 
elektrycznego. Oświetlone złącze działa więc jak ogniwo elektryczne. Łączy się je 
szeregowo, otrzymując baterie. Z połączenia kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu 
ogniw uzyskuje się moduły (panele). Podstawowy wariant EPF (jeden segment), 
w wersji produkcyjnej charakteryzuje się następującymi parametrami: napięcie wyj-
ściowe – 36 V; maksymalna moc – 30 W; wymiary (dł. × szer. × grub.) – 1,6 m × 0,5 
m ×1,5 mm; masa – ok. 1,9 kg; dobra elastyczność; wysoka sprawność oraz wieloletni 
okres użytkowania. Można produkować segmenty o dowolnej długości, co umożliwia 
ich łączenie w celu zwiększenia mocy sumarycznej.

Rysunek 2.7. Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne

P. 413696
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2.14. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

 Kask bezpieczeństwa
Kask zabezpieczający, zgłoszony do ochrony patentowej jako „Kask Bezpieczeń-

stwa”, zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 628), jest jednym ze środków przymusu bezpo-
średniego. Mogą go stosować funkcjonariusze odpowiednich służb Policji w celu 
zapobieżenia objawom agresji lub autoagresji osób zatrzymanych. Ma on za zadanie 
zmniejszenie ryzyka samookaleczenia tych osób (urazy głowy i twarzy). Jednocze-
śnie służy zwiększeniu bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb nadzorujących zatrzy-
manych, chroniąc ich przed atakiem (uderzeniem głową, ugryzieniem, opluciem) 
ze strony osób zatrzymanych. Kask ma budowę segmentową. Każdy z segmentów 
składa się z optymalnie dobranej liczby warstw materiałów charakteryzujących się 
zdolnością tłumienia energii uderzenia typu tępego. Kask zapewnia odporność na 
poziomie od 1,5 do 2,5 kN przy uderzeniu z energią 15 J (metodyka badań wg BS 
7971-4:2002). Ponadto kask wyposażony jest w dwuczęściowy jednorazowy wkład 
higieniczny chroniący go przed zabrudzeniem, między innymi płynami ustrojowymi.

Wynalazek został zgłoszony do ochrony w UP RP (nr P.409111) w ramach projek-
tu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzy-
skaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku 
własnych prac badawczo-rozwojowych”.

Rysunek 2.8. Kask bezpieczeństwa

P.409111
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RO D IA    
Rola ochrony własności intelektualnej

Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własno-
ści intelektualnej, są:

 – w zakresie prawa własności artystycznej, naukowej i literackiej (prawa autorskiego):
 – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 – Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych,

 – w zakresie prawa własności przemysłowej:
 – Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Według definicji przyjętej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) własność intelektualna jest zbio-
rem praw odnoszących się m.in. do [2]: 

 – dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
 – interpretacji artystów interpretatorów oraz wykonań artystów wykonawców,
 – fonogramów i programów radiowych i telewizyjnych,
 – wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
 – odkryć naukowych,
 – wzorów przemysłowych,
 – znaków towarowych i usługowych,
 – nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
 – ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Według polskich uregulowań prawnych powyższe dziedziny można przyporząd-
kować do trzech zakresów praw:

 – prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
 – prawa do baz danych,
 – prawo własności przemysłowej.

Prawo autorskie i własność przemysłowa to główne kategorie własności intelektu-
alnej, ale coraz częściej wyróżnia się też trzecią kategorię, tj. know-how. Know-how to 
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nieujawnione do wiadomości publicznej ważne informacje techniczne, technologicz-
ne, organizacyjne instytucji lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą. 
Są one wynikiem doświadczenia i badań, jak np. receptury, sposoby wytwarzania. 
Ten sposób ochrony nie jest objęty specyficznym prawem. Podejmowany jest przez 
instytucje w sytuacji, gdy przedmiot utajnienia nie posiada zdolności do ochrony 
patentowej, jego cykl życia jest krótki lub gdy jego publiczne ujawnienie, które wiąże 
się z ochroną patentową, jest niekorzystne.

Pojęcie własności intelektualnej wciąż się rozszerza i obejmuje każde dobro 
twórcze mające charakter niematerialny, czyli również reputację, siłę atrakcyjności 
przedsiębiorstwa, czyli goodwill, oraz domeny internetowe. Są jednak takie dobra 
intelektualne, również będące wytworem działalności człowieka, które nie mając 
twórczego charakteru, nie mogą być uznane za utwory (w rozumieniu prawa au-
torskiego) bądź rozwiązania lub oznaczenia, o którym mowa w Prawie własności 
przemysłowej, np. programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych 
czy odmiany roślin [1].

Dobra intelektualne objęte prawem autorskim chronione są od momentu ich po-
wstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Ochrona ta jest co do zasady 
powszechna – na podstawie umów międzynarodowych obejmuje prawie wszystkie 
kraje świata.

Do przedmiotów prawa autorskiego Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zalicza utwory:

 – wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

 – plastyczne,
 – fotograficzne,
 – lutnicze,
 – wzornictwa przemysłowego,
 – architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
 – muzyczne i słowno-muzyczne,
 – sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, i pantomimiczne,
 – audiowizualne.

Twórcą utworu chronionego prawem autorskim może być jedynie osoba fizyczna. 
Podobny zakres ochrony odnosi się też do ochrony baz danych, jednak nie obejmuje 
programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania 
z nich.

Dobra intelektualne objęte prawem własności przemysłowej, aby były objęte 
ochroną, muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, który na pod-
stawie zgłoszenia (wniosku) wydaje decyzje w sprawie udzielenia patentu, praw 
ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograni-
czony. Przed zgłoszeniem wynalazku należy zapoznać się z aktualnym stanem tech-
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niki (wszystkie powszechnie udostępnione dane w formie pisemnej, ustnej przed 
datą zgłoszenia), a przed zgłoszeniem znaku towarowego sprawdzić dostępne re-
jestry znaków towarowych w celu nie powielania istniejących już znaków prawnie 
zastrzeżonych lub używanych. Ochrona prawna jest realizowana poprzez udzielanie 
praw wyłącznych do wykorzystywania chronionej własności przemysłowej w celach 
zawodowych i zarobkowych. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej reguluje stosunki związane z własnością i ochroną dóbr intelektual-
nych, które wymagają specjalnych procedur koniecznych, aby taką ochronę uzyskać. 
Ochrona obejmuje wyłącznie teren RP. Jej ewentualne rozszerzenie wymaga zgłoszeń 
w urzędach patentowych krajów posiadających regulacje dotyczące takiej ochrony 
i – utworzone na podstawie tych regulacji – odpowiednie organy rejestracyjne. Urząd 
Patentowy nieodpłatnie udostępnia rejestry praw [10]: 

 – rejestr patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, 
 – rejestr znaków towarowych, 
 – rejestr wzorów przemysłowych. 

Prawa własności przemysłowej dotyczą:
 – wynalazków i wzorów użytkowych,
 – znaków towarowych,
 – wzorów przemysłowych,
 – oznaczeń geograficznych (z wyłączeniem ochrony nazw pochodzenia produktów 

rolnych i środków spożywczych),
 – topografii układów scalonych.

Wynalazek to rozwiązanie o charakterze technicznym, na które można uzyskać 
patent, czyli prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub 
zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór użytkowy, na który można uzyskać prawo ochronne, to nowe i użyteczne 
rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia 
przedmiotu o trwałej postaci.

Znakiem towarowym, na który można uzyskać prawo ochronne, może być każ-
de oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie 
nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego 
przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, 
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub 
opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Pod pojęciem znaku towa-
rowego kryje się również znak usługowy służący do oznaczania oferowanych przez 
przedsiębiorcę usług.

Wzór przemysłowy, na który można uzyskać prawo z rejestracji, to nowa i posia-
dająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szcze-
gólności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał 
wytworu oraz przez jego ornamentację [18].
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W Polsce nie udziela się patentów na odmiany roślin, rasy zwierząt, czysto bio-
logiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt.

Najczęściej stosowane formy ochrony własności intelektualnej to:
 – możliwość powołania się na prawo autorskie w celu zabezpieczenia interesów 

producenta,
 – utrzymanie w tajemnicy (nieudostępnianie informacji o przedmiocie ochrony),
 – udostępnianie kontrolowane (np. za pobraniem opłaty licencyjnej, po dokonaniu 

rejestracji użytkownika),
 – zakaz kopiowania i rozpowszechniania utworu, wynalazku,
 – zakaz czerpania korzyści z utworu lub wynalazku, do którego danemu podmioto-

wi nie przysługują prawa autorskie lub pokrewne,
 – prawo do kontroli nad produkcją utworów zależnych.

Najczęściej stosowane formy ochrony własności intelektualnej to:
 Patenty na wynalazki – 20 lat (wyjątki np. leki),
 Wzory użytkowe – 10 lat od daty zgłoszenia,
 Wzory zdobione – 5 + 5 lat,
 Znaki towarowe – 10 + 10 + 10...,
 Prawa do rejestracji – 25 lat,
 Topografia układów scalonych – 10 lat,
 Oznaczenia geograficzne – ochrona bezterminowa,
 Wzór przemysłowy – 25 lat.

Na terenie Europy wynalazki można chronić poprzez zgłoszenie w Europejskim 
Urzędzie Patentowym (EPO). Tak uzyskany patent jest wiązką niezależnych patentów 
krajowych, które wywierają w wyznaczonych państwach członkowskich EPO ten 
sam skutek i podlegają tym samym przepisom, co patenty krajowe udzielane w tych 
państwach.

Ochronę wynalazku za granicą można też uzyskać w trybie PCT (Patent Coope-
ration Treaty). Dokonując zgłoszenia w WIPO (Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej), można uzyskać ochronę we wskazanych państwach na świecie. 

Wzory przemysłowe mogą być chronione jednolitym unijnym prawem ochron-
nym, które jest honorowane na obszarze Unii Europejskiej, udzielanym przez OHIM 
(Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego). Ponadto wzory przemysłowe można 
zabezpieczyć, zgłaszając je za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP w WIPO albo 
bezpośrednio w OHIM. Podobna procedura dotyczy ochrony znaków towarowych, 
które mogą być zgłaszane w procedurze regionalnej i międzynarodowej.
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RO D IA    
Przegląd wybranych wzorów przemysłowych [14]

4.1. Kołpak ozdobny koła samochodowego

JESTIC S.C. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Autorzy: Jerzy Cykowiak, Stefan Cykowiak, Stęszew, Polska

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kołpak ozdobny koła samochodowego. 
Istotę wzoru stanowi nowa postać kołpaka przejawiająca się w kształcie i układzie 
linii jego powierzchni czołowej, które nadają kołpakowi charakterystyczny i orygi-
nalny wygląd, podnoszący walory estetyczne wyrobu rynkowego. Przedmiot wzoru 
jest uwidoczniony na rys. 4.1. Widać tam kołpak w widoku od czoła oraz kołpak 
w widoku poprzecznym. Jak przedstawiono na załączonym rysunku, kołpak według 
wzoru posiada wypukłą, czołową tarczę, która w widoku od czoła posiada profilo-
wane zagłębienia: 6 mniejszych zagłębień (2) i 3 większe zagłębienia (3) usytuowane 
obwodowo w zewnętrznej części tarczy. Po obu stronach każdego większego zagłębie-
nia (3) usytuowane są po 2 mniejsze zagłębienia (2). Wszystkie wspomniane zagłę-
bienia mają kształty liter C o przedłużonych ramionach, przy czym przedłużenia tych 
ramion skierowane są „do środka” tarczy. Natomiast zewnętrzne, obwodowe części 
zagłębień przechodzą odpowiednio: większe zagłębienia (3) w otwory (4) o kształcie 
elipsy, a mniejsze zagłębienia (2) w mniejsze otwory (5) o kształcie litery D zwrócone 
brzuszkami w kierunku środka tarczy. W środkowej części tarczy\kołpaka według 
wzoru usytuowane jest płytkie wybranie (6) o kształcie koła przeznaczone na logo 
reklamowe, natomiast wokół płytkiego wybrania (6) rozmieszczone są, w równych 
odległościach kątowych, głębokie tulejowe gniazda (7), w których umieszczone są 
imitacje nakrętek mocujących śrub (8). Imitacje nakrętek mocujących śrub (8) mogą 
być wykonane w kolorze srebrnym lub w kolorze czarnym.
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Rysunek 4.1. Zastrzeżenie ochronne Kołpak ozdobny koła samochodowego

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od lutego 2000 r.
Twórcy wzoru zdobniczego: Jerzy Cykowiak, Stefan Cykowiak

4.2. Zastrzeżenie ochronne. Stojak ekspozycyjny dla łańcuszków i kolii
Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak ekspozycyjny, przeznaczony do eks-

pozycji łańcuszków i kolii. Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca 
się w zestawieniu oraz ukształtowaniu popiersia.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na ilustracji przedstawiającej 
3 stojaki różniące się wielkością. Istota stojaka ekspozycyjnego według wzoru zdob-
niczego, przeznaczonego do ekspozycji łańcuszków i kolii, polega na tym, że jego 
popiersie ekspozycyjne ma kształt zbliżony do trapezu o zaokrąglonych narożach 
oraz wklęsłych, rozszerzających się ku dołowi bokach. 

Stojak ekspozycyjny dla łańcuszków i kolii, znamienny tym, że jego popiersie eks-
pozycyjne ma kształt zbliżony do trapezu o zaokrąglonych narożach oraz wklęsłych 
rozszerzających się ku dołowi bokach, zaś w górnej części ma owalny występ, przy 
czym do tylnej ścianki popiersia dołączony jest wspornik podpierający w postaci 
prostokątnej płytki, jak pokazano na rys. 4.2.
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Rysunek 4.2. Stojak ekspozycyjny dla łańcuszków i kolii

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 22.03.1999 r.
Autorzy: Jerzy A. Skowroński, Warszawa, Polska

4.3. Ciastko
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „DELIC-POL" Sp. z o.o., Lindów
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ciastko o kształcie przypominającym 

wachlarz. Istotą wzoru ciastka jest jego oryginalna postać, układ linii oraz ukształto-
wanie powierzchni. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku 
rys. 4.3. Jak pokazano na rys. 4.3 ciastko posiada kształt zbliżony do wachlarza zło-
żonego z pionowych segmentów, których górna krawędź jest sfalowana. Segmenty 
te na dole są wąskie, a u góry szersze, przy czym segment środkowy jest wyższy od 
pozostałych, zaś kolejne boczne segmenty są stopniowo niższe. Poniżej umieszczo-
na jest figura, o konturach tworzących na dole linię prostą, po bokach zakończoną 
symetrycznie kolistymi łukami połączonymi u góry poziomą, lekko wypukłą linią 
Na powierzchni tej figury znajduje się napis „CACAO”. Cechą istotną wzoru jest 
to, że: – posiada kształt zbliżony do wachlarza złożonego z pionowych segmentów, 
przy czym jego górna krawędź jest sfalowana, segmenty na dole są wąskie, a u góry 
szersze, przy czym segment środkowy jest wyższy od pozostałych, a kolejne boczne 
segmenty są stopniowo niższe – poniżej segmentów umieszczona jest figura o kontu-
rach tworzących na dole linię prostą, po bokach zakończoną symetrycznie kolistymi 



Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

48 

łukami połączonymi u góry poziomą, lekko wypukłą linią, przy czym na powierzchni 
tej figury znajduje się napis „CACAO".

Rysunek 4.3. Przykład wzoru przemysłowego – ciastko o kształcie przypominającym wachlarz 

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 31.01.2006 r.
Twórcy wzoru przemysłowego: Czupryna Stanisław, Lindów, Polska

4.4. Naczynie stołowe

ERGO INTERNATIONAL Sp. z o.o., Nowe Falenty

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest naczynie stołowe znajdujące zastosowa-
nie w gospodarstwie domowym, w restauracjach oraz w różnych zakładach żywienia. 
Naczynie jest przeznaczone do podawania posiłków oraz napojów. Istotę wzoru sta-
nowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez 
cechy linii, kolorystykę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrot-
nego odtwarzania. Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załą-
czonym rys. 4.4 ilustrującym naczynie z ornamentem i ornament w powiększeniu. 
Naczynie jest wykonane ze szkła, korzystnie z porcelany. Do cech istotnych wzoru 
przemysłowego należy zaliczyć, że naczynie posiada ornament, który stanowi motyw 
dekoracyjny (1), utworzony z rozrzuconych na powierzchni drobnych gałązek z list-
kami i drobnymi kwiatkami. Niektóre kwiatki są w pąkach, a niektóre są rozwinięte. 
Motyw dekoracyjny (1) od strony krawędzi naczynia jest ograniczony szlaczkiem (2), 
utworzonym z 2 równoległych względem siebie linii, przy czym zewnętrzna linia za-
kreśla krawędź naczynia. Pomiędzy równoległymi liniami są umieszczone połączo-
ne ze sobą linie przypominające w swej formie zygzaki. Od środka naczynia motyw 
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dekoracyjny (1) jest ograniczony szlaczkiem. Szlaczek tworzy linia równoległa do 
krawędzi naczynia, do której po obu stronach przylegają rozchylone na boki listki, 
umieszczone w grupach. Pomiędzy grupami listków, po obu stronach linii, znajdują 
się kropki.

Rysunek 4.4. Naczynie z ornamentem i ornament w powiększeniu

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 31.01.2006 r.
Twórcy wzoru przemysłowego: Maciejewska Joanna Monika

4.5. Zlewozmywak prostokątny

P.P.H.U. BRENOR, Bogusław Rękoś, Brenno

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać zlewozmy-
waka, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu 
powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących 
wzór. Zlewozmywak prostokątny według wzoru posiada w widoku z góry kształt 
prostokąta o równoległych bokach dłuższych i równoległych bokach krótszych. Po-
siada co najmniej jedno czworokątne zagłębienie z otworem wpustowym i może 
posiadać profilowaną, prostą powierzchnię. Przy dłuższych bokach ma odpowiednio 
co najmniej jeden otwór do mocowania w nim elementów: baterii i innych urządzeń 
niezbędnych do mycia, jak przedstawiono na załączonym rys. 4.5–4.7. Zlewozmywak 
prostokątny według wzoru posiadający w widoku z góry kształt prostokąta posiada 
istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych (1) 
i (2), z których górny bok dłuższy charakteryzuje się większą szerokością w części 
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centralnej, co tworzy miejsce na otwory (9) i (10) do mocowania w nich baterii oraz 
innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krótsze boki (3) i (4) są do siebie równoległe 
i o równej szerokości. Zlewozmywak prostokątny posiada zagłębienie (5) z otwo-
rem wpustowym (6) znajdujące się po lewej stronie pionowej osi symetrii, natomiast 
mniejsze zagłębienie (7) z otworem wpustowym (6) znajduje się w środkowej części 
zlewu, pomiędzy zagłębieniem większym (5) a profilowaną, płaską powierzchnią (8) 
znajdującą się po prawej stronie pionowej osi symetrii zlewu. Płaska profilowana po-
wierzchnia posiada kształt trapezu, znajduje się po prawej stronie mniejszej komory 
(7), ograniczana jest krawędziami boków dłuższych (1) i (2), które rozchodzą się od 
krawędzi mniejszej komory (7) do krawędzi prawego krótszego boku (4). Płaska, 
profilowana powierzchnia (8) charakteryzuje się tym, iż opada od krawędzi krótszego 
boku prawego (4) ku krawędzi mniejszej komory (7), jak przedstawiono na rys. 4.5. 
Zlewozmywak prostokątny według wzoru posiadający w widoku z góry kształt pro-
stokąta posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków 
dłuższych (1) i (2) , które w nieco szerszej części centralnej mogą posiadać otwory 
(8) i (9) do mocowania w nich elementów : baterii i innych urządzeń niezbędnych 
do mycia. Krótsze boki (3) i (4) są do siebie równoległe i o równej szerokości. Zle-
wozmywak prostokątny posiada zagłębienie (5) z otworem wpustowym (6) znajdu-
jące się po lewej stronie pionowej osi symetrii. Płaska profilowana powierzchnia (7) 
posiada kształt trapezu, znajduje się po prawej stronie komory (5), ograniczana jest 
krawędziami boków dłuższych (1) i (2), które rozchodzą się od krawędzi komory do 
krawędzi prawego krótszego boku (4). Płaska, profilowana powierzchnia (7) cha-
rakteryzuje się tym, iż opada od krawędzi krótszego boku prawego (4) ku krawędzi 
komory (5), jak przedstawiono na rys. 4.6. Zlewozmywak prostokątny według wzoru 
posiadający w widoku z góry kształt prostokąta posiada istotne cechy wzoru prze-
mysłowego w postaci dwóch jednakowych prostokątnych zagłębień (5) z otworem 
wpustowym (6) w kształcie okręgu oraz równoległych boków dłuższych (1) i (2), 
które w nieco szerszej części centralnej mogą posiadać otwory (7) i (8) do mocowa-
nia w nim elementów: baterii i innych urządzeń niezbędnych do mycia. Krótsze boki 
(3) i (4) są do siebie równoległe i o równej szerokości. Komory rozdzielone są płaską, 
jednolitą powierzchnią (9) znajdującą się w pionowej osi symetrii, jak przedstawiono 
na rys. 4.7.
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Rysunek 4.5. Zlewozmywak prostokątny posiadający w widoku z góry kształt prostokąta posiadający istotne 
cechy wzoru przemysłowego w postaci równoległych boków dłuższych 

Rysunek 4.6. Zlewozmywak prostokątny według wzoru posiadający w widoku z góry kształt prostokąta posia-
da istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci dwóch jednakowych prostokątnych zagłębień

Rysunek 4.7. Zlewozmywak prostokątny według wzoru posiadający komory rozdzielone płaską, jednolitą po-
wierzchnią znajdującą się w pionowej osi symetrii

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 31.03.2006 r.
Twórcy wzoru przemysłowego: Bogusław Rękoś, Brenno
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4.6. Opakowanie kropli farmaceutycznych

„HERBAPOL-LUBLIN" S.A., Lublin

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie kropli farmaceutycznych 
o kształcie kartonika prostopadłościennego. Istotę wzoru przemysłowego stanowi 
nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu przez cechy 
linii, konturów, kształtów i oryginalną gamę kolorystyczną. Efekt estetyczny zapew-
nia subtelne skomponowanie rysunków imitujących pęk świeżych ziół, nadając tym 
swoisty i oryginalny wygląd opakowania. Przedmiot wzoru przemysłowego został 
przedstawiony na załączonych fotografiach w widoku ogólnym, na których: rys. 4.8a 
ilustruje opakowanie kropli walerianowych, rys. 4.8b ilustruje opakowanie kropli 
żołądkowych, rys. 4.8c ilustruje opakowanie kropli miętowych, rys 5.8d ilustruje opa-
kowanie płynnego kocentratu do sporządzania roztworu do płukania gardła. Opa-
kowanie kropli farmaceutycznych charakteryzuje się tym, że ma postać kartonika 
prostopadłościennego, gdzie przy górnej krawędzi ścianki czołowej tego opakowania 
umieszczony jest na obszarze wielokąta fantazyjny zarys listka, na którym umieszczo-
ny jest napis składający się z kolejno następujących po sobie stylizowanych liter „Her-
bapol ESENCJA NATURY”, a na górnej ściance opakowania utworzone jest pasmo 
o szerokości odpowiedniej do krawędzi obszaru wielokąta z logo, przy czym obszar 
wielokąta, obrys fantazyjnego listka, pasm, jak również napisów mają cieniowany 
kolor zielony. Nieco poniżej obszaru wielokąta utworzony jest zespół obwodowych 
pasm składający się w górnej części z szerokiego pasma w ciemniejszym kolorze oraz 
z pasma wąskiego w niekontrastowej tonacji barwy, ale zdecydowanie jaśniejszym 
kolorze niż pasmo górne. Na obu pasmach umieszczone są napisy o tle liter w bia-
łym kolorze. Natomiast w dolnej części ścianki czołowej opakowania umieszczony 
jest rysunek imitujący pęk świeżych ziół składający się z kilku co najwyżej gałązek, 
których końce skierowane są w kierunku prawego naroża. Wzór przemysłowy uwi-
doczniony na rys. 4.8a ma obwodowe pasma w kolorze morskim, a na szerokim 
paśmie obwodowym widnieje napis: WALERIANOWE, zaś na wąskim paśmie napis: 
KROPLE, natomiast pęk świeżych ziół utworzony jest z kwiatostanu kozika lekar-
skiego i gałązek mięty. Odmiana wzoru przemysłowego uwidoczniona na rys. 4.8b 
ma obwodowe pasma w kolorze czerwonym, a na szerokim paśmie obwodowym 
widnieje napis: ŻOŁĄDKOWE, zaś na wąskim paśmie obwodowym widnieje napis: 
KROPLE FORTE, natomiast pęk świeżych ziół utworzony jest z kwiatostanu kozłka 
lekarskiego i dziurawca oraz gałązek mięty. Druga odmiana wzoru przemysłowego 
uwidoczniona na rys. 4.8c ma obwodowe pasma w kolorze zielonym, a na szerokim 
paśmie obwodowym widnieje napis: MIĘTOWE, zaś na wąskim paśmie obwodo-
wym widnieje napis: KROPLE, natomiast pęk świeżych ziół utworzony jest z gałązek 
mięty, gdzie najwyższa z gałązek posiada kwiat tej rośliny. Trzecia odmiana wzoru 
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przemysłowego, uwidoczniona na 4.8d, ma obwodowe pasma w kolorze niebieskim, 
a na szerokim paśmie obwodowym widnieje napis: SALVIASEPT, zaś na wąskim 
paśmie obwodowym widnieje napis: „Koncentrat do sporządzania roztworu do płu-
kania gardła”, natomiast pęk świeżych ziół utworzony jest z gałązki szałwii, gałązki 
tymianku, gałązki rumianku i mięty. 

Rysunek 4.8. Opakow

        a)                                                                         b)

       c)                                                                            d)

anie: a) kropli walerianowych, b) kropli żołądkowych, c) kropli miętowych, d) płynnego 
koncentratu do sporządzania roztworu do płukania gardła

Istotne cechy wzoru przemysłowego: – opakowanie kropli farmaceutycznych po-
siada zespół obwodowych pasm o barwie w niekontrastowej tonacji względem siebie, 
przy czym pasmo wąskie, usytuowane poniżej pasma szerokiego, ma zdecydowanie 
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jaśniejszy kolor od pasma szerokiego, – zespół obwodowych pasm usytuowany jest 
nieco powyżej środkowego obszaru opakowania , – przy górnej krawędzi ścianki 
czołowej tego opakowania umieszczony jest na obszarze wielokąta fantazyjny za-
rys listka, na którym umieszczony jest napis składający się z kolejno następujących 
po sobie stylizowanych liter „Herbapol ESENCJA NATURY”, – na górnej ściance 
opakowania utworzone jest pasmo o szerokości odpowiedniej do krawędzi obszaru 
wielokąta z logo, przy czym obszar wielokąta, obrys fantazyjnego listka, pasma, jak 
również napisów mają cieniowany kolor zielony. Na ściance czołowej opakowania 
umieszczony jest rysunek imitujący pęk świeżych ziół składający się z kilku co naj-
wyżej gałązek, których końce skierowane są w kierunku prawego naroża tej ścianki.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 31.11.2009 r. 
Twórcy wzoru przemysłowego: Janczak Marcin, Bielawa
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RO D IA    
Rola promocji i upowszechniania osiągnięć

Jedną z podstawowych barier w komercjalizacji polskich innowacji jest wciąż 
słabo rozwinięta współpraca i komunikacja na płaszczyźnie nauka i biznes. Wśród 
barier wymienia się również: nieodpowiednią legislację, długotrwałość i opieszałość 
procedur administracyjnych lub niedostosowanie szkolnictwa wyższego do potrzeb 
rynku.

W Polsce wciąż przedsiębiorcy rzadko poszukują rozwiązań swoich problemów 
technologicznych w krajowych jednostkach naukowych. Podmioty gospodarcze, 
przede wszystkim z sektora MSP, boją się inwestować w innowacyjne rozwiązania, 
ponieważ tego typu inwestycje są z reguły obciążone wysokim ryzykiem. Wciąż 
w Polsce nie istnieją skutecznie działające instytucje zajmujące się pośredniczeniem 
w transferze technologii i brak jest platformy wspierającej transfer technologii do 
przemysłu. Tylko gospodarka oparta na innowacjach może być konkurencyjna na 
arenie międzynarodowej. Komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań w Polsce nadal 
nie zajmują się specjaliści od marketingu, a sami naukowcy, którzy mają imponują-
ce dorobki naukowe, lecz nie radzą sobie z wdrożeniami. Polska gospodarka wciąż 
opiera się na małych i średnich przedsiębiorstwach, których budżet nie pozwala na 
inwestowanie w ryzykowne długoterminowe przedsięwzięcia, jakimi z reguły jest 
wspieranie projektów innowacyjnych. Według badań dotyczących „Barier innowa-
cyjności w Polsce” przeprowadzonych przez DRB Polonia na zlecenie Instytutu Inno-
wacyjnej Gospodarki na grupie 400 polskich przedsiębiorców, aż ¾ ankietowanych 
wskazuje małą skłonność biznesu do inwestowania w niepewne przedsięwzięcia jako 
najważniejszą barierę polskiej innowacyjności.

W gospodarce opartej na wiedzy działalność innowacyjna przedsiębiorstw i insty-
tutów badawczych jest koniecznym warunkiem do jej rozwoju. Niezwykle istotnym 
jest nawiązanie kontaktów pomiędzy innowacyjnością, nauką i gospodarką. Nie ma 
nauki bez biznesu oraz biznesu bez innowacyjnych rozwiązań. Dlatego upowszech-
nianie i promocja osiągnięć jako działanie polegające na udostępnianiu i wykorzysty-
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waniu wyników prac badawczo-rozwojowych jest niezwykle ważnym zagadnieniem. 
Chodzi o to, by nowatorskie rozwiązania krajowe znajdowały zastosowanie w prze-
myśle i służyły rozwojowi poszczególnych firm i sektorów gospodarki. 

Instytuty naukowe i badawcze wciąż poszukują skutecznych sposobów komu-
nikowania się z przedstawicielami przemysłu, które są istotne z punktu widzenia 
prowadzonej przez nie działalności. Jednym z takich sposobów jest prezentacja wy-
ników prac naukowych, m.in. podczas targów i wystaw, które należą do najczęściej 
spotykanych kanałów komunikacji. Jest to bardzo ważny instrument promocji. Tego 
typu wydarzeniom zwykle towarzyszy wysoka frekwencja nie tylko wystawców, ale 
i zwiedzających. Przyczynia się to do poznawania środowiska konkurencyjnego, no-
wości w danej branży, a obserwowanie innych podmiotów może sprzyjać dalszemu 
rozwojowi. Najistotniejszym jednak jest możliwość spotkania i zaprezentowania naj-
nowszych osiągnięć naukowych przedstawicielom biznesu oraz nawiązanie współ-
pracy, która może zaowocować wdrożeniem. 

Od wielu lat na międzynarodowych wystawach innowacji – w Genewie, Bangko-
ku, Kuala Lumpur, Moskwie, Budapeszcie, Zagrzebiu, Sewastopolu, Taipei, Norym-
berdze, Brukseli, Seulu czy Warszawie – polscy wynalazcy prezentują innowacyjne 
rozwiązania techniczno-technologiczne, które są doceniane przez międzynarodo-
wych jurorów i otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia. Wyniki te ukazują skalę 
uznania, jakim cieszą się polskie wynalazki poza granicami naszego kraju. Istnieje 
jednak duża potrzeba medialnego nagłaśniania tych osiągnięć na gruncie krajowym, 
co przyczyniłoby się do ich zaistnienia w świadomości społecznej i stałyby się impul-
sem i wyzwaniem dla innych wynalazców.

Rysunek 5.1. Przykład prezentacji innowacji na wystawie
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Obecnie bardzo duży potencjał w promowaniu i upowszechnianiu osiągnięć na-
ukowych ma marketing i wykorzystywane przez niego różnorodne narzędzia mar-
ketingowe. Do najpopularniejszych z nich, oprócz udziały w targach i wystawach 
branżowych, zaliczamy: publikacje, materiały reklamowe, artykuły sponsorowane 
czy organizowanie konferencji. W dobie rozwoju technologii informatycznych istot-
nym jest jak najszybsze dotarcie do potencjalnych klientów poprzez wykorzysta-
nie odpowiednich narzędzi teleinformatycznych (np. poprzez stronę internetową, 
elektroniczne bazy danych, wideokonferencje, e-learning, itp.). Jeśli chodzi o koszty 
prowadzonych działań marketingowych, to właśnie Internet postrzegany jest jako 
relatywnie tani. Dla jednostek naukowych (instytutów badawczych) korzystnym na-
rzędziem upowszechniania wyników prowadzonych badań jest strona internetowa. 
Umieszczona na niej w widocznym miejscu informacja o rezultatach badań, stresz-
czenia opublikowanych książek czy informacje o najnowszych artykułach, kreują 
wizerunek rozwijającej się instytucji naukowej. 

Rysunek 5.2. Przykład wystawy innowacji procesowej
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Rysunek 5.3. Przykład prezentacji innowacyjnych rozwiązań przemysłowych

Do najczęściej spotykanych kanałów komunikacji marketingowej w instytucjach 
naukowych należą: 

 – kanały, dzięki którym możliwy jest bezpośredni kontakt z odbiorcą, w tym: 
 – wykłady, 
 – warsztaty,
 – targi + konferencja,
 – sieci naukowe,
 – kontakty osobiste, czyli marketing szeptany oraz konsultacje i doradztwo.

Rysunek 5.4. Wykład jako przykład komunikacji marketingowej



Rozdział 5: Rola promocji i upowszechniania osiągnięć

59

Rysunek 5.5. Warsztaty jako przykład komunikacji marketingowej

 – kanały internetowe: 
 – strony/portale internetowe projektów badawczych, 
 – strony/portale internetowe tematyczne, branżowe, 
 – publikacje powszechnie udostępniane (np. nieodpłatne pliki książek 

w Internecie), 
 – e-publikacje,
 – live stream.

Rysunek 5.6. Live stream jako przykład komunikacji marketingowej 
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 – tradycyjne kanały papierowe: 
 – publikacje w periodykach, 
 – publikacje zwarte, 
 – notki prasowe, 
 – materiały szkoleniowe, 
 – materiały informacyjno-promocyjne, 
 – informacje w oficjalnych dokumentach [7].

Rysunek 5.7. Prezentacja jako przykład komunikacji werbalnej w działalności marketingowej
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RO D IA    
Przewaga rynkowa przedsiębiorstw  

opartych na innowacjach [7]
XXI w. to czas przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy poprzez wprowadzanie 

na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań zwiększają swoją konkurencyjność na 
rynku. 

W gospodarce opartej na wiedzy własność intelektualna odgrywa istotną rolę 
i jest podstawą do podejmowania decyzji gospodarczych. Jednak tylko prawnie 
chroniona zabezpiecza przedsiębiorstwa przed utratą szeregu korzyści z posiadania 
własności intelektualnej. Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie 
innowacyjnym to przede wszystkim: rozwój własności intelektualnej, analiza rynku, 
ochrona praw własności intelektualnej oraz wymiana własności intelektualnej, czyli 
inaczej transfer technologii.

 Adamed Sp. z o.o., Czosnów k. Warszawy [13] 
Założona w 1986 r. przez dr. n. med. Mariana Adamkiewicza firma Adamed stała 

się poważnym graczem na krajowym rynku farmaceutyków i oferuje wiele poszu-
kiwanych lekarstw (rozakom, mozarin, zolafren, oeparol, axtil, anesteloc, selofen, 
zafiron, areplex, zolafren, luteina, tartan, amlozek, estroplast, furaginum, luteina), 
podejmując równocześnie starania o opracowanie leków innowacyjnych. Od 2000 r. 
firma dysponuje certyfikatem GMP, potwierdzającym dostosowanie firmy do unij-
nych standardów wytwarzania leków. W ostatnich latach Adamed wzmocnił swoją 
pozycję na rynku farmaceutycznym, przejmując zakłady Agropharm i Polfa Pa-
bianice. W 2010 r. powstała Grupa Adamed, w której skład wchodzą między inny-
mi: Adamed, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa oraz Adamed Consumer 
Healthcare.

W swojej strukturze Adamed posiada prężnie działający Pion Badawczo-Rozwo-
jowy oraz Dział Syntezy Półtechnicznej w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. W Pionie Badawczo-Rozwojowym działa Laboratorium 



Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

62 

Chemiczne, które prowadzi syntezy nowych związków chemicznych o potencjal-
nym zastosowaniu jako leki innowacyjne, analizy produktów oraz badania w zakresie 
formulacji i technologii. Z myślą o poszukiwaniu nowych substancji biologicznie 
czynnych, które mogą być zastosowane jako leki, utworzone zostało Laboratorium 
Biologiczne, gdzie badana jest przydatność terapeutyczną molekuł chemicznych 
i biologicznych metodami in vitro i in vivo. Prowadzone są też badania in silico. Dzia-
łają również wyposażone w aparaturę najnowszej generacji pracownia biotechnolo-
gii, pracownia izotopowa i pracownia zwierząt laboratoryjnych, gdzie prowadzone 
są badania łączące biochemię, fizjologię, biologię molekularną i biotechnologię. Od 
początku działalności Pion współpracuje ze środowiskiem naukowym i akademickim 
(Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku, 
Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, Instytut Farmaceutyczny), wspierając 
ciekawe inicjatywy naukowe. Poszukiwane są innowacyjne leki onkologiczne, leki 
na zaburzenia metaboliczne (cukrzyca) oraz na choroby ośrodkowego układu ner-
wowego. Najbardziej zaawansowany jest program metaboliczny, gdzie badania nad 
wybranymi specyfikami (antagonista PPAR) weszły już w I fazę badań klinicznych. 
W stadium badań przedklinicznych znajdują się specyfiki onkologiczne (induktory 
apoptozy) oraz neuropsychiatryczne (modulator DA/5HT). Adamed jest liderem na 
polskim rynku leków nowej generacji. Na 3 nowe grupy związków, wyselekcjonowa-
nych w laboratoriach Adamedu, uzyskano już patenty USA. 

Rysunek 6.1. Nagroda zaufania Złoty Otis 2011 dla firmy Adamed



Rozdział 6: Przewaga rynkowa przedsiębiorstw opartych na innowacjach

63

Adamed swoją działalność eksportową rozpoczął w grudniu 2003 r. Obecnie pro-
dukty Adamedu dostępne są na 60 rynkach, takich jak m.in. Hiszpania, Portugalia, 
Chorwacja, Turcja, Finlandia, Albania, Kuwejt, Grecja, Włochy, Dania, Rumunia, 
Czechy, Kazachstan, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowacja, Ukraina, Węgry, Azerbejdżan, 
Armenia, Bułgaria, Białoruś, Gruzja, Kirgistan, Kostaryka, Mołdawia, Mongolia, Ro-
sja, Uzbekistan, Wietnam, Słowenia, Kosowo, Albania, Bośnia i Hercegowina.

Firma Adamed to innowacyjność w każdym wymiarze. Pozwala realizować misję 
Grupy Adamed, którą jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medy-
cyny – mówi dyrektor generalny dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz.

Firma realizuje program ADAMED SmartUP. Jest to projekt naukowo-edukacyj-
ny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację 
nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szcze-
gólnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa ada-
medsmartup.pl oraz program stypendialny, który składa się z innowacyjnego obozu 
naukowego, programu indywidualnych konsultacji edukacyjnych oraz wsparcia fi-
nansowego dla najlepszych.

Cele programu:
 – promocja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży w Polsce,
 – realizacja ogólnonarodowego programu rozwoju dla młodzieży szczególnie 

uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych poprzez umożliwienie 
im współpracy z najlepszymi uczelniami polskimi i zagranicznymi,

 – promocja idei wspierania najzdolniejszych młodych Polaków jako liderów inno-
wacyjnej, polskiej gospodarki.

 Digital Core Design Sp. z o.o.
Firma została założona w 1999 r. w Bytomiu. Dzięki wysokiej specjalizacji oraz 

innowacyjnym produktom w niespełna dwadzieścia lat wprowadziła na rynek ponad 
70 różnych produktów, w tym m.in. najszybszy na świecie procesor przemysłowy 
z rodziny 8051 czy też pierwszy w historii Polski komercyjny procesor 32-bitowy. 
Rozwiązania opracowywane przez bytomską firmę od lat cieszą się ogromnym za-
interesowaniem klientów. Jej właściciele szacują, że na całym świecie pracuje ponad 
250 mln urządzeń zbudowanych w oparciu o architektury zaprojektowane przez in-
żynierów Digital Core Design. Wśród klientów DCD można odnaleźć kilkaset firm, 
w tym takich potentatów jak Intel, Siemens, Toyota, General Electric, Philips, Sagem 
czy Motorola. 

Innowacyjność firmy polega na jej wąskiej specjalizacji. Do firmy od początku 
trafiali tylko klienci zainteresowani konkretnym rozwiązaniem. Dzisiejszy świat nie 
istnieje już bez mikroprocesorów. Otaczają nas z każdej strony. Mikroprocesory no-
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simy codziennie przy sobie, ponieważ każdy telefon komórkowy, karta SIM czy pen-
drive ma wbudowany co najmniej jeden tego typu układ. 

Właściciele Digital Core Design Sp. z o.o. są zdania, że prawdziwy ruch w elektro-
nicznym świecie biznesu jest dopiero przed nami. Rozpocznie się, gdy powszechnie 
stosowane będą urządzenia inteligentne, a ograniczeniem dla rozwoju branży jest 
tylko wyobraźnia.

 Saule Technologies
Firma stworzona przez Olgę Malinkiewicz zajmuje się zastosowaniem druku 

atramentowego do produkcji perowskitowych modułów fotowoltaicznych o dowol-
nym kształcie od 2014 r. Współpracuje z uniwersytetami z kilku państw, działania 
te finansuje z pieniędzy pozyskanych od japońskiego inwestora Hideo Sawada, któ-
ry chce jej pomóc wprowadzić na rynek ogniwa słoneczne nowej generacji oparte 
o perowskity, i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz kilku grantów badaw-
czych. Ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu oferują nowe możliwości architektom 
i firmom budowlanym chcącym korzystać z energii słonecznej. Według firmy Saule 
Technologies ich moduły są lżejsze, cieńsze i znacznie bardziej elastyczne w wymia-
rze projektowym niż najpopularniejsze ogniwa krzemowe. Mogą zostać dostosowane 
kształtem, kolorem i rozmiarem do potrzeb klienta i być zainstalowane na każdej 
dostępnej powierzchni budynku, niekoniecznie na dachu. Co najważniejsze wielki 
potentat budowlany Skanska jest pierwszym na świecie deweloperem, który będzie 
pokrywał biurowce półprzezroczystymi ogniwami fotowoltaicznymi z perowskitu. 
Biurowce już wkrótce mogą stać się samowystarczalne pod względem energetycz-
nym. Technologię dostarczyć ma właśnie Saule Technologies. Pierwsze wdrożenia 
pilotażowe planowane są w 2018 r. w Polsce.

 Trigger Composites
Firma powstała w 2006 r., a w jej dorobku znaleźć można naprawdę wiele urzą-

dzeń: od bioreaktorów do utylizacji biomasy odpadowej, po poduszkowce czy fre-
zarki. Pierwsze drony Trigger Composites pojawiły się na rynku już na przełomie 
2010 i 2011 r. Drony Trigger Composites wykorzystywane są zarówno do pomiarów 
z powietrza: dla geodezji, do tworzenia ortofotomap i modeli terenu, jak i np. bada-
nia stanu zdrowia roślin – do tego celu porównuje się zdjęcia tradycyjne ze zdjęciami 
wykonanymi w podczerwieni. Dzięki temu rolnicy mogą zaplanować nawożenie, 
opryski itp. na danym obszarze pola i zaoszczędzić sporo wydatków przeznaczonych 
na ten cel. Zdjęcia pól uprawnych z powietrza robionych z drona wykorzystuje się 
często przy ocenie szkód wyrządzanych plonom przez dzikie zwierzęta. 

Firma Trigger Composites otrzymuje zlecenia z całego świata, m.in.: z USA, Afry-
ki, a także z Azji.
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W tym rozdziale przedstawiono kilka przykładów rozwoju firm opartych na in-
nowacyjnej myśli technicznej. Pierwszy przykład to firma rodzinna Fideltronik, któ-
ra z pomysłu wynikającego z pracy magisterskiej z elektroniki obronionej w AGH 
w Krakowie, rozwinęła się w potężny podmiot gospodarczy liderujący w swojej bran-
ży. Drugi przykład to wypowiedź Profesora Tadeusz Uhla z Akademii Górniczo- 
-Hutniczej w Krakowie. Profesor dzieli się z nami wiedzą, jaką zdobył, zakładając 
wiele start-upów studenckich, doktoranckich czy pracowniczych na swoim Wydziale. 
Trzeci przykład to Laboratorium Uniwersyteckie przez lata świadczące usługi dla rze-
szy zleceniodawców opisane przez jego twórców: Profesora Ludwika Synoradzkiego 
oraz brokera technologii Marcina Koziorowskiego. Ostatni przykład to firma Spiroflex  
Sp. z o.o., która z niewielkiej spółki rozrosła się w Strefie Mieleckiej do jednego z po-
tentatów świadczących złożone usługi dla wielu branż.

Historia Firmy Fideltronik

 Jak powstaje innowacyjna firma – studium przypadku

 Jakie były początki firmy?
Firma Fideltronik powstała w garażu w Zembrzycach – małej miejscowości w wo-

jewództwie małopolskim w 1986 r. Założył ją Zbigniew Fidelus, absolwent Elektroni-
ki na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Firma od pierwszych dni swojego 
istnienia była firmą inżynierską – jej pierwszym produktem była karta graficzna do 
komputera będąca tematem pracy dyplomowej założyciela. 

Systematycznie ten projekt był rozbudowywany, pojawiały się przeróżne interfejsy 
pozwalające na podłączenie aparatury pomiarowej do komputerów – popularnego 
w ówczesnych latach systemu pomiarowego CAMAC.
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Rysunek 7.1. Początki Fideltronik (rok 2000)

 Jakie innowacje czy patenty wpłynęły na rozwój firmy?
Po pięciu latach działalności firma rozrosła się, załoga nabyła doświadczenia i by-

liśmy gotowi, aby wypuścić na rynek pierwsze swoje produkty. Były to zasilacze UPS, 
które szybko zyskały dużą popularność na Polskim rynku. Produkt ten był znacz-
nie dojrzalszy, lepiej dopracowany i zaprojektowany tak, że można było rozpocząć 
produkcję seryjną i sprzedaż w całej Polsce. Swoją popularność zasilacze zyskały 
głównie dzięki niezawodności, szybko okazało się, że w przeciwieństwie do produk-
tów z rynku Azjatyckiego radziły one sobie w pełni z niedoskonałościami parame-
trów ówczesnej sieci energetycznej w Polsce. Częste przerwy w dostawach energii 
do domów i biur przestały być problemem – urządzenia te dawały użytkownikowi 
wystarczającą ilość czasu, aby spokojnie dokończyć i zapisać zadanie i bezpiecznie 
wyłączyć komputer. Produkty konkurencyjne były nierzadko droższe oraz ulegały 
uszkodzeniom spowodowanym przez niestabilną sieć energetyczną. Nas ten problem 
nie dotyczył, więc szybko zdobyliśmy znaczącą część rynku, a zadowoleni klienci 
ciągle przybywali. Warto nadmienić, że zasilacze UPS firmy Fideltronik, zaprojek-
towane na początku lat 90. ubiegłego wieku, okazały się na tyle wszechstronne oraz 
profesjonalnie zaprojektowane, że w niemalże niezmienionej postaci są produkowane 
do dziś – bez sieci sprzedaży oraz nakładów marketingowych. Kluczem do sukcesu 
mogło być również to, że na rynku tym liczy się niezawodność i urządzenia o wyso-
kiej jakości i starannym wykonaniu wyparły z rynku tanie azjatyckie. Ciekawostką 
jest to, że mimo że w dniu dzisiejszym sprzedaż UPS’ów stanowi ułamek procenta 
obrotów całej grupy, wiele osób w Polsce kojarzy firmę głównie z tymi produktami. 
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Może dlatego, że przez 30 lat działalności firmy był to jedyny produkt, jaki produku-
jemy i sprzedajemy pod własną marką.

 Jakie czynniki pozwoliły firmie zdobyć szeroki rynek?
Fideltronik, jak już wspominałem, od początku był firmą inżynierską, specjali-

zującą się w projektowaniu elektroniki i wszelka nasza działalność zawsze kręciła się 
wokół tej tematyki. Działalności, które nie mieściły się w naszych kompetencjach, 
zlecaliśmy partnerom – jak na przykład sprzedaż zasilaczy UPS, która odbywała się 
przez największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego, gdy my w tym czasie 
mogliśmy się skupić na tym, co umiemy najlepiej. Największym z nich była firma 
Optimus, który w tamtym okresie sprowadzała zestawy do montażu kas fiskalnych 
z Japonii i konstruowała je na miejscu. Ponieważ współpracowaliśmy od dłuższego 
czasu i doceniali nasze kompetencje w montażu elektroniki (zasilacze UPS które dla 
nas sprzedawali), zaproponowali nam montaż tych kas. Był to pierwszy produkt, 
który montowaliśmy na zlecenie i tak oto rozpoczęła się era kontraktowego montażu 
elektroniki (Electronics Manufacturing Services), która trwa do dziś i stanowi obecnie 
główny obszar działalności grupy. W dalszym kroku nasi inżynierowie zaprojek-
towali kilka modułów do składanych przez nas kas, takich jak np. karty pamięci. 
Wcześniej elementy te były sprowadzone z Japonii za bardzo duże pieniądze, do 
czasu aż pojawił się projekt Fideltronika za ułamek tej ceny. W dodatku ówczesne 
przepisy podatkowe ułatwiały współpracę, gdyż były bardzo korzystne, gdy produkt 
wprowadzany na rynek był wytwarzany w kraju. Zanim więc na dobre zajęliśmy 
się branżą EMS, świadczyliśmy usługi ODM Optimusowi – Original Design Manu-
facturing, gdzie poza samą produkcją partycypowaliśmy również w pracach B+R 
i wspólnie wraz z klientem opracowywaliśmy nowe wersje sprzętu i oprogramowa-
nia. Z czasem skupiliśmy się wyłącznie na naszych podstawowych kompetencjach, 
jeśli chodzi o elektronikę, a tworzenie mechaniki, certyfikację produktów i sprzedaż 
pozostawiliśmy po stronie klienta.

Dla Optimusa istotne było to, aby całość IP została po ich stronie, co nie było dla 
nas żadnym problemem. Warto nadmienić, że tak jak do dzisiaj produkujemy UPS’y, 
tak do dzisiaj współpracujemy z firmą Novitus (dawny Optimus), dla której wciąż 
produkujemy elektronikę oraz świadczymy, w znacznie mniejszym jednak zakresie, 
usługi projektowe. Przez ponad 30 lat na rynku cały czas mamy takie samo podejście 
do biznesu – klient jest w centrum uwagi, staramy się w ramach współpracy dostar-
czać mu najbardziej kompleksową usługę, jaka leży w naszych kompetencjach i być 
w stanie sprostać wszelkim jego oczekiwaniom. Od samego początku istnienia firmy 
projektowaliśmy elektronikę – na bazie tych doświadczeń powstał nasz dział R&D, 
który liczy obecnie ponad 100 osób. 

Do wdrożenia produkcji w fabryce niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego 
oprzyrządowania, systemów testujących oraz coraz istotniejszej w dzisiejszych cza-
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sach automatyzacji produkcji – tę rolę w naszej grupie pełni spółka Fitech, która 
specjalizuje się właśnie w budowaniu tego typu elementów linii produkcyjnych. Taka 
kompleksowa usługa jest niewątpliwie naszą siłą i pozwala skutecznie zdobywać 
klientów oraz kolejne projekty.

Rysunek 7.2. Stanowisko do robotyzacji procesów produkcyjnych zbudowane przez Fitech

Rysunek 7.3. Stanowisko do automatyzacji procesów produkcyjnych zbudowane przez Fitech
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 Jakie kamienie milowe w rozwoju firmy?
Ciągły rozwój i poszerzanie naszych kompetencji umożliwiło nam zdobycie 

pierwszego zagranicznego klienta – firmę Sevcon z Wielkiej Brytanii. Współpracu-
jemy z nimi do dziś od niemalże 20 lat, jak zresztą z niemalże każdym klientem w na-
szej historii. Bowiem tylko raz w historii firmy Fideltronik zdarzyło się, aby klient 
zakończył z nami współpracę. Był to jeden z kluczowych klientów w tamtym czasie 
i jego odejście było dla nas bardzo dużym problemem, lecz udało nam się wyjść 
z tarapatów, a doświadczenie to spowodowało, że zabezpieczyliśmy się na przyszłość 
przed takimi sytuacjami – między innymi poprzez istotną dywersyfikację biznesu.

Jednym z kluczowych momentów w historii firmy było rozpoczęcie współpracy 
z firmą Philips Lighting (niedawno zmieniła nazwę na Signify), który do dnia dzisiej-
szego jest naszym największym klientem. Klient ten otrzymuje od nas kompleksową 
usługę, począwszy od projektowania urządzeń, poprzez ich industrializację, certy-
fikację, aż po wprowadzenie na rynek. Wiele z tych produktów jest wytwarzanych 
w naszych fabrykach, na liniach produkcyjnych, do których automatykę i systemy 
testujące buduje Fitech. 

Fideltronik współpracuje głównie z klientami, których produkty można zaliczyć 
do high-mix low-volume. Są to produkty o dużym zróżnicowaniu, gdzie często w ob-
rębie jednej rodziny produktów występuje kilkadziesiąt, bądź nawet kilkaset wersji, 
które niewiele się od siebie różnią. Różnice te jednak powodują, że całość zakupów, 
logistyki, planowania produkcji istotnie się komplikuje. Dodatkowo cały proces 
utrudnia fakt, że wyroby te produkowane są w bardzo małych ilościach, często nawet 
kilku sztuk rocznie, co powoduje, że precyzja w zamówieniach oraz skrupulatność 
przy organizacji pracy jest bardzo kluczowa. Jeśli dołożymy do tego krótki czas mię-
dzy wprowadzeniem kolejnych wersji produktu na rynek, to dostajemy wybuchową 
mieszankę, którą nie każdy jest w stanie ogarnąć. Dlatego też klienci przychodzą 
do nas – może cenę produktu dostaliby niższą na dalekim wschodzie, ale wszelkie 
koszty związane ze skomplikowaniem produkcji oraz sam fakt tego, że można na nas 
polegać, powodują, że zapotrzebowanie na dostawców takich jak Fideltronik ciągle 
rośnie. 

Wracając do tematu Philipsa, jak w przypadku każdego, kto stawia pierwsze kro-
ki, potrzebowaliśmy trochę szczęścia, udało nam się trafić na odpowiednie osoby, 
lecz także wszystkie doświadczenia, które zdobyliśmy do tej pory oraz ówczesna 
dojrzałość naszej organizacji pozwoliła nam rozpocząć wieloletnią współpracę. Po 
5 latach uzyskaliśmy status strategicznego partnera, lecz zanim to nastąpiło, ilość 
trudu włożona w rozwój, naukę oraz poziom inwestycji były bardzo duże. Do tego 
sukcesu przyczyniło się to, że stworzyliśmy taką organizację, która potrafi uczyć się 
od klienta i wdrażać najlepsze praktyki biznesowe, które on stosuje. Audyty, certyfi-
kacje i szkolenia, lecz także wszelkie wizyty, spotkania i rozmowy pomiędzy naszymi 
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pracownikami pozwoliły nam pozyskać wiedzę, która umożliwiła nam zmieniać się 
oraz podążać we właściwym kierunku rozwoju. Jest to niewątpliwie jeden z istotnych 
czynników naszego sukcesu.

Przez wiele lat motywem przewodnim we wszelkich materiałach firmy było hasło 
„Customer Centric Enterprise” – miało ono podkreślać, że klient jest najważniejszy 
i wokół niego skupiamy całą naszą uwagę. W obecnej chwili 10 największych klientów 
stanowi większość naszej sprzedaży, dlatego staramy się skupiać nawet na ich najdrob-
niejszych oczekiwaniach, tak aby byli w pełni zadowoleni ze współpracy. Pozwala 
nam to pozyskiwać kolejne projekty, świadczyć więcej usług i poszerzać współpracę. 
Warto zauważyć, że są to duzi globalni gracze, którzy nie uzależniają się od jednego 
dostawcy – większość z nich stosuje dual sourcing i w przypadku, gdy jakiś dostawca 
nie spełnia ich oczekiwań, mogą w łatwy sposób ograniczyć współpracę. Jednakże 
kompleksowość naszych usług, które nie ograniczają się wyłącznie do samego monta-
żu, lecz stanowią pełne rozwiązanie end-to-end, powoduje to, że klienci bardzo chętnie 
rozwijają biznes z nami.

Oczekują oni współpracy, która wymaga od nich minimum wysiłku i maksimum 
korzyści. Dodatkowo niezbędne dla nich jest zaufanie, które budujemy przez lata 
współpracy. Wiedzą, że mogą na nas polegać, a nawet gdy zdarzy się jakiś problem ja-
kościowy lub inny to wiedzą, że pomożemy im i nie zostawimy ich samych. Zaspoka-
jając wszelkie potrzeby klientów, znacznie zwiększamy swoje szanse na to, że klient nie 
zostanie skuszony przez konkurencję niższą ceną. Dodatkowo obecnie panuje trend, 
aby produkować tam, gdzie sprzedaje się produkty, więc wszyscy europejscy gracze, 
którzy sprzedają na rodzimym rynku, niekoniecznie szukają azjatyckich dostawców.

Rysunek 7.4. Linie produkcyjne w firmie Fideltronik
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Jedną z największych zalet naszej firmy jest to, że przy stosunkowo dużej skali 
udało nam się nie stać korporacją i wciąż nasza organizacja jest na tyle nieskompliko-
wana, że można nią sprawnie i dynamicznie zarządzać. Dlatego też w przypadku, gdy 
trzeba szybko reagować, często jesteśmy o krok przed konkurencją. Decyzje, które 
w przypadku globalnych graczy zajmują wiele miesięcy negocjacji i ustaleń, u nas są 
podejmowane w ciągu kilku minut. Jeżeli więc klient oczekuje szybkiego działania 
i produkcji w jak najkrótszym czasie, jesteśmy o krok przed konkurencją.

To co wyróżnia Fideltronik to wdrożony system zarządzania przedsiębiorstwem 
(ERP) Oracle E-Business suite. Na pewnym etapie rozwoju naszej firmy, gdzieś 
w połowie ubiegłej dekady, doszliśmy do wniosku, że obecnie stosowany system 
nie jest dla nas wystarczający. Było to rozwiązanie oferowane przez małą polską fir-
mę. Można powiedzieć, że oprogramowanie to rosło wraz z rozwojem naszej firmy. 
Kolejne funkcjonalności i moduły były tworzone, gdy pojawiały się takie potrzeby. 
Fideltronik stał się na tyle duży, że powoli zaczęła się pojawiać potrzeba na wdroże-
nie znacznie bardziej zaawansowanego systemu. Po długich analizach i rozeznaniu 
rynku nasz wybór padł na rozwiązanie Oracle. Utworzyliśmy nowy zespół, którego 
zadaniem było wdrożenie systemu oraz opanowanie jego funkcjonalności, które były 
dla nas potrzebne. Mówi się, że w przypadku firm, które decydują się na zmianę 
dużego systemu ERP: 1/3 z nich bankrutuje w wyniku tego procesu, 1/3 wraca do 
poprzedniego systemu, a tylko pozostałym udaje się skutecznie migrować do innego 
rozwiązania. My, dzięki temu, że wdrożenie przeprowadziliśmy własnymi siłami, nie 
korzystając z usług konsultantów, oraz dzięki determinacji, która od zawsze nam 
towarzyszyła, znaleźliśmy się w ostatniej z tych grup. Można śmiało powiedzieć, że 
bez przejścia na bardziej zaawansowany system Fideltronik nie byłby w tym miej-
scu, gdzie jest w dniu dzisiejszym. Ilość transakcji, wzrost wielkości organizacji oraz 
potrzeby na nowe funkcjonalności stały się tak duże, że prosty system okazałby się 
istotnym problemem.

Jak w rzeczywistości o rosnącej liczbie firm elektronicznych widzi Pan przetrwa-
nie i dalszy rozwój Firmy lub inaczej, jak zamierzacie zbudować przewagę konku-
rencyjną w przyszłości?

Na 30-lecie firma zorganizowała dużą imprezę dla pracowników i ich rodzin, na 
której bawiło się prawie 3 tys. osób. Zostali również zaproszeni kluczowi klienci oraz 
goście z regionu. Był to moment w historii firmy, kiedy pochyliliśmy się nad naszą 
strategią i przemyśleliśmy, w jakim kierunku chcemy dalej podążać i jak widzimy 
Fideltronik za 10 lat. 

Zachodzące ostatnimi czasy bardzo dynamiczne zmiany na rynku wymagają od 
nas zrewidowania podejścia do biznesu. Rosnące koszty, presja cenowa ze strony 
klientów oraz malejąca liczba pracowników na rynku spowodowały zmianę strategii. 
Złożyło się to z powszechnie promowanym ostatnimi czasy Industry 4.0 – czwartą 
rewolucją przemysłową. Obecna wizja naszej firmy jest taka, że za 10 lat będzie-
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my jednym z liderów tej rewolucji, firmą oferującą usługi oraz rozwiązania oparte 
o sztuczną inteligencję, projektowane w duchu IoT oraz wykorzystujące najlepsze 
na świecie technologie. Automatyzacja naszych fabryk ma za zadanie uwolnienie 
naszych pracowników od najprostszych rutynowych zadań i umożliwienie im zajęcia 
się ważniejszymi tematami. Nasza strategia jest prosta – chcemy, aby przy użyciu 
sztucznej inteligencji, stworzyć rozwiązanie, które będzie mogło zastąpić bądź też 
wspierać człowieka – wizja nasza więc musi mieć komponenty odpowiadające bu-
dowie człowieka – oczy, ręce, nogi itp. Pierwszym etapem było stworzenie „oczu” 
– powstała maszyna, która ma za zadanie przeprowadzanie testu optycznego produ-
kowanych płytek PCB.

Rysunek 7.5. Stanowisko do inspekcji wizyjnej sterowane przez Sztuczną Inteligencję 

Największym problemem firm, które próbują automatyzować produkcję, jest to, 
że co prawda zastępują pracowników wykonujących najprostsze prace maszynami, 
jednakże do obsługi tych maszyn są zmuszeni zatrudnić wielu inżynierów, którzy 
odpowiadają za ich konfigurację, obsługę i programowanie. Często taki zabieg nie 
wprowadza oczekiwanych oszczędności, a koszty wzrastają. W dodatku wykwalifiko-
wana kadra ma coraz więcej zadań na głowie. Sztuczna inteligencja ma zapewnić to, 
że maszyny, które zostają wprowadzone na produkcję, są niemalże bezobsługowe, nie 
wymagają konfiguracji, same uczą się nowych produktów, a z czasem ich ekspertyza 
i funkcjonalności przewyższają wiedzę i umiejętności najlepszych operatorów. Nasza 
maszyna ma być kompletnie bezobsługowa – wstawiona w linię produkcyjną sama 
uczy się nowych produktów, a następnie automatycznie zaczyna testować kolejne 
płytki PCB. Zespół sztucznej inteligencji rozwija się bardzo dynamicznie i wciąż 
pojawiają się nowe pomysły na projekty, które mogą zrewolucjonizować produkcję. 
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Obok niego powstał zespół IoT, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie tech-
nologii Internetu Maszyn. Nasza idea jest taka, że każda maszyna, którą wyprodu-
kujemy, ma być podłączona do chmury. Wszystkie dane o jej pracy będą zbierane 
przez sieć czujników i przekazywane bezpośrednio do chmury. Tam zaawansowane 
systemy analityczne będą opracowywały te dane, tak aby wyciągać wnioski na temat 
pracy maszyn, by móc udoskonalać je na przyszłość, lecz także zapobiegać awariom, 
przestojom i nieprawidłowemu użytkowaniu. Co najważniejsze przy pomocy chmury 
maszyny na całym świecie będą mogły wymieniać się wiedzą nabytą przez sztuczną 
inteligencję, a co za tym idzie każda następna maszyna wypuszczona na rynek będzie 
już posiadała wiedzę wszystkich wcześniej wyprodukowanych. Kolejnym projektem 
są ręce – wykorzystując ramiona robotów oraz sztuczną inteligencję, chcemy mieć 
możliwość wykonywania operacji, które dotychczas nie mogły być wykonywane 
przez obecnie posiadane przez nas maszyny i były robione ręcznie. 

Rysunek 7.6. Industry 4.0 w Fideltronik – robot do obsadzania komponentów
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Rysunek 7.7. Industry 4.0 w Fideltronik – robot lutujący

Projekty te w pierwszej kolejności będą wdrażane w naszych fabrykach – chcemy 
stworzyć rozwiązanie, które nazywamy Smart Factory – fabrykę, w której sztuczna 
inteligencja, automatyzacja oraz IoT maksymalnie wspomagają ludzi. Fabrykę, która 
sama się optymalizuje i udoskonala. Następnie zarówno z naszymi rozwiązaniami 
i produktami, jak i wizją chcemy wyjść na zewnątrz i to, co najlepiej sprawdziło się 
u nas, będziemy sprzedawali i oferowali na zewnątrz, zarówno naszym klientom, jak 
i innym zainteresowanym firmom. Wierzymy, że dzięki synergii tego, że posiada-
my wieloletnie doświadczenie inżynierskie i własne fabryki, gdzie możemy testować 
i udoskonalać nasze rozwiązania, jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Wiedza, jak bu-
dować produkty oraz doświadczenie, które mówi nam czego tak naprawdę oczekują 
fabryki produkcyjne, pozwalają nam obrać odpowiedni kierunek i uniknąć wielu 
błędów, które popełnią firmy niemające jednego z tych dwóch atrybutów. Wierzymy, 
że w najbliższych latach świat zmieni się diametralnie i wierzymy, że jesteśmy w sta-
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nie przyczynić się do tych zmian. Nawet jeśli teraz nasze prace są zbyt wybiegające 
w przyszłość i technologia związana ze sztuczną inteligencją nie jest w stanie zapew-
nić wszystkiego, czego oczekujemy, to chcemy być liderami – zbudować doświadcze-
nia i wiedzę, które w momencie, gdy technologia pójdzie do przodu – pozwolą nam 
faktycznie zostać jednym z liderów nadchodzącej rewolucji.

 Jak tworzyć innowacyjne firmy – studium przypadku z punktu widzenia pracow-
nika uczelni
Większość firm działających w zakresie wysokich technologii musi konkurować 

globalnie, dotyczy to przede wszystkim firm tworzonych przy wsparciu uczelni na 
bazie wyników zrealizowanych projektów. Firma, która z założenia ogranicza się do 
rynku lokalnego, ma małe szanse na biznesowy sukces. Przyczyną tego stanu rzeczy 
jest przede wszystkim rynek docelowy zakładanych przez studentów i pracowników 
nauki firm, którym są duże firmy mające dostęp do rynku globalnego. Stąd też firmy 
te muszą, w swojej planowanej ścieżce rozwoju, brać pod uwagę konieczność kon-
kurowania globalnego. Drugą przyczyną, dla której firmy typu start-up muszą kon-
kurować globalnie, jest szybkość zmian w technologii na rynkach światowych oraz 
tempo wdrażania tych technologii na całym świecie. Firmy te, przede wszystkim mu-
szą wdrażać bardzo szybko nowe produkty, a same produkty czy technologie muszę 
charakteryzować się coraz większą zawartością innowacji i muszą spełniać rosnące 
wymagania klientów. Najczęściej nowe produkty mają charakter interdyscyplinarny 
oraz wymagają w fazie projektowania umiejętności integracji elementów o różnej 
naturze fizycznej. W związku z rosnącą konkurencją jednym z podstawowych zadań 
współczesnego inżyniera jest konieczność skrócenia czasu trwania projektu, spojrze-
nie na produkt w czasie projektowania z uwzględnieniem całego cyklu życia produk-
tu i realiów rynku, a także uwzględnienie problematyki zarządzania i wytwarzania 
w czasie projektowania. 

Stwarza to konieczność wykształcenia inżynierów o innych umiejętnościach niż 
klasyczne umiejętności inżynierskie. Na utworzenie firmy, która miałaby szanse na 
sukces rynkowy, mają szanse tylko ci, którzy są elastyczni, mają szeroką interdyscy-
plinarną wiedzę, są kreatywni i efektywni w swoich działaniach. Z punktu widzenia 
pracownika uczelni technicznej wynika z tego konieczność zmiany sposobu kształ-
cenia inżyniera. Jednym z takich nowych sposobów jest kształcenie oparte na projek-
tach. Kształcenie tego typu było przedmiotem moich starań w czasie kierowania Ka-
tedrą Robotyki i Mechatroniki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. 

Innym czynnikiem wpływającym pozytywnie na kreatywność studentów i dok-
torantów w zakresie tworzenia własnych innowacyjnych przedsiębiorstw jest stwo-
rzenie na uczelni środowiska sprzyjającemu przedsiębiorczości akademickiej. Bardzo 
ważny jest też mentoring odpowiednio doświadczonych i zmotywowanych mentorów 
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biznesowych, w szczególności w początkowej fazie działalności stworzonej na bazie 
projektów badawczych firmy. Tutaj podstawową trudnością jest zmiana sposobu my-
ślenia o problemie z myślenia zorientowanego na zrozumienie badanych zjawisk 
i znalezienie sposobu rozwiązania na myślenie, jak za pomocą uzyskanych rozwiązań 
spełnić wymagania klienta. Czyli z celu stawianego sobie przez badacza; zrozumieć, 
przejść na cel stawiany sobie przez biznes; dostarczyć. Ten element w tworzeniu 
firm na bazie wyników uzyskanych w projektach jest chyba najtrudniejszy i w wielu 
przypadkach niezrozumienie konieczności zmiany sposobu myślenia jest najczęściej 
przyczyną bankructw i rezygnacji z kontynuacji prowadzenia własnej innowacyjnej 
działalności gospodarczej w zakresie wysokich technologii. O wiele lepiej naukowcy 
zakładający swoje firmy radzą sobie z ryzykiem technologicznym, tak zwaną doliną 
śmierci, natomiast bardzo często nie radzą sobie ze zmianą sposobu zarządzania 
firmą po zakończeniu rozwoju produktu, czyli pokonaniem „Morza Darwina”, czyli 
przejściem od fazy rozwoju do fazy rynkowej, wprowadzania produktu na rynek 
i dostarczania klientom produktów. 

Jeszcze trudniejsza jest droga firm zakładanych przez studentów i doktorantów, 
które przyjęły strategię bezpośredniego wejścia na rynek z własną technologią czy 
produktem. W tym przypadku, oprócz czynników związanych w wykształceniem 
oraz sposobem myślenia o wynikach projektów, nakładają się czynniki związane 
z rynkiem i podstawowymi prawami ekonomii. Nie każda z nowo powstających firm, 
która przyjęła tą strategie, zdaje sobie sprawę z ogromnych kosztów wejścia na rynek 
oraz ogromnej konkurencji, która za wszelką cenę nie będzie chciała wpuścić na ry-
nek rozwiązań konkurencyjnych lub alternatywnych, choćby one były w obiektywnej 
ocenie lepsze. Bardzo frustrujące dla zakładających firmy jest również to, że muszą 
dokonać wyboru czy pracować na zysk i pobierać dywidendę, czy budować wartość 
firmy dla celu jej sprzedania lub wprowadzenia na giełdę. Tych dwóch rzeczy nie da 
się osiągnąć jednocześnie, z którejś trzeba zrezygnować. Już po fazie wzrostu czekają 
na zakładającego firmę kolejne pułapki związane z ekonomią, musimy kolejny raz 
podejmować strategiczne decyzje czy budować rozmiar firmy, czy być efektywnym 
i generować zysk. Należy sobie zdawać sprawę, że jest taka optymalna wielkość fir-
my, która daje największą efektywność, po przekroczeniu tej wielkości efektywność 
ekonomiczna znacznie spada. Związane jest to z tak zwaną ceną równowagi, której 
przekroczyć się nie da ze względu na konkurencję. 

Z drugiej strony w początkowym okresie życia zawodowego, w chwili obecnej, 
inżynierowie dostają bardzo ciekawe, z punktu widzenia finansowego, propozycje 
pracy, co stwarza dodatkową barierę w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu własnej 
działalności gospodarczej, w szczególności w branży wysokich technologii. Począt-
kowe zarobki w koncernach młodego inżyniera są z pewnością wyższe niż zarobki 
w początkowym okresie prowadzenia firmy. 
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Jak widać z powyższego założenie i doprowadzenie do sukcesu biznesowego fir-
my w sektorze wysokich technologii jest trudne i wymaga pokonania wielu barier 
zarówno technologicznych, jak i ekonomicznych oraz podjęcia trudnych decyzji ży-
ciowych, w sensie rezygnacji ze stosunkowo łatwych i wyższych zarobków w począt-
kowym okresie pracy i podjęcia trudu prowadzenia własnej firmy. 

Moje doświadczenia w tym zakresie wskazują, że można w sposób programowany 
przeprowadzić studentów lub doktorantów od procesu kształcenia inżynierów do ich 
sukcesów biznesowych. 

W niniejszym tekście postaram się pokazać przykładową drogę grupy studentów, 
którzy studiowali pod moim kierunkiem mechatronikę, przechodząc cały jej kurs 
oparty głownie na projektach. Wyniki projektów przedstawiono w licznych konkur-
sach międzynarodowych, następnie z grupą tą, na bazie zrealizowanych projektów, 
utworzyłem firmę typu start-up, która w chwili obecnej jest jedną z największych 
w Polsce w branży bezzałogowych statków powietrznych.

 Proces kształcenia i udział w konkursach międzynarodowych
Większość problemów projektowych realizowanych w przemyśle to problemy 

interdyscyplinarne, prawie w każdej konstrukcji występują elementy mechaniczne, 
elektroniczne jest również sterowanie oraz oprogramowanie. Tak więc zaprojektowa-
nie nowoczesnego produktu wymaga umiejętnego poruszania się po wszystkich tych 
dziedzinach jednocześnie. Wymaga to od projektanta szerokiej interdyscyplinarnej 
wiedzy, a przede wszystkim myślenia o produkcie jako o całości, a nie sumie poszcze-
gólnych części. Aby uzyskać poziom wiedzy projektanta taki, aby swobodnie mógł 
formułować i rozwiązywać problemy projektowe w wielu dziedzinach techniki jed-
nocześnie, w ostatnim okresie wdrożono kształcenie cross dyscyplinarne, w ramach 
którego w poszczególnych przedmiotach integruje się zagadnienia interdyscyplinar-
ne, co oznacza, że w jednym przedmiocie występują zagadnienia z kilku dyscyplin. 

W większości przedmiotów studentom zlecane są kompletne projekty oraz wy-
magane jest ich kreatywne i efektywne rozwiązanie. Ocenie podlega efekt realizacji 
projektu, a nie sposób jego realizacji. Trudność projektów jest stopniowana od zadań 
prostych do zadań bardzo złożonych wymagających wysokich umiejętności inżynier-
skich. Bardzo często wyniki projektów podlegają ocenie zewnętrznej poprzez udział 
w konkursach i zawodach. W ten sposób wykształca się w studentach nawyk konse-
kwentnej realizacji zleconych zadań, odpowiedzialności za ich realizację oraz nawyk 
poszukiwania najkrótszej i najszybszej drogi do osiągnięcia rozwiązania. Nawyki te 
mogą być w życiu zawodowym drogą do sukcesu.

Udział studentów w wykładach ma pozwolić im na dyskusję realizowanych tema-
tów i uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej formułowania i rozwiązywania pro-
blemów projektowych. Nie mogą to być, w szczególności na starszych latach studiów, 



Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

78 

wykłady polegające na podawaniu definicji i pojęć, to musi być dyskusja i obie strony 
powinny być do niej przygotowane. 

Taki program zajęć realizowałem z grupą studentów, których zainteresowania 
skupiały się wokół konstrukcji bezzałogowych statków powietrznych. Utworzyłem 
z nimi zespól nazwany AERO TEAM AGH, zespół realizujący model samolotu na 
zawody SAE Aero Design w Kalifornii, w USA. Zespól ten uczestniczył w tych za-
wodach trzykrotnie. 

Zespół AERO TEAM ILK AGH to grupa studentów Akademii Górniczo-Hutni-
czej im. Stanisława Staszica w Krakowie, która przy współpracy z Instytutem Kon-
strukcji Lekkich Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (co było również ważne 
z punktu widzenia kształcenia w studentach mobilności) zaprojektowała i zbudowała 
model autonomicznego modelu samolotu na zawody SAE Aero Design West. 

Członkowie zespołu to studenci kierunków Mechatroniki i Robotyki na Wydziale 
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (rys. 7.8)

Rysunek 7.8. Zespół AERO TEAM ILK AGH

SAE Aero Design to seria prestiżowych zawodów kierowanych do przyszłych in-
żynierów branży lotniczej organizowanych od 1986 r. przy współpracy z firmami 
Lockheed Martin, Boeing oraz Agencją Kosmiczną NASA.

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i zbudowanie samolotu, który jest 
w stanie optymalnie realizować zaplanowana misję i jednocześnie spełniać wszystkie 
warunki regulaminu. W trakcie zawodów oceniane są raport techniczny, prezentacja 
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ustna oraz loty realizujące zadaną misję. Reprezentanci AGH wzięli udział w zachod-
niej edycji zawodów, która odbyła się w dniach 24–26 kwietnia 2015 r. w Van Nuys 
na przedmieściach Los Angeles (California, USA). Zdecydowali się oni zadebiutować 
w klasie Advanced, czyli najbardziej wymagającej spośród trzech klas możliwych do 
wyboru (dwie pozostałe to Micro oraz Regular). W tej klasie misja składała się z na-
stępujących faz: startu, lotu stacjonarnego, zrzutu ładunku do celu oraz lądowania. 
W zawodach wzięło udział 71 drużyn z całego świata.

Samolot klasy Advanced, aby zdobyć maksymalną liczbę punktów podczas lotów, 
powinien udźwignąć ponad 6,8 kg ładunku statycznego oraz 1,5 kg ładunku dyna-
micznego (zrzucanej masy) przy masie modelu mniejszej niż 3,6 kg. Podczas lotów 
oceniana jest celność zrzutu ładunku dynamicznego do punktu, który znajduje się 
na ziemi. Jedynym ograniczeniem odnośnie konstrukcji samolotu jest napęd, musi 
to być silnik spalinowy o pojemności nie większej niż 7,5 cm3.

Studenci z AGH AeroTeam to doświadczeni modelarze, którzy mogą pochwalić 
się licznymi osiągnięciami na arenie krajowej i międzynarodowej. Studenci potwier-
dzili swoje wieloletnie doświadczenie, przedstawiając bardzo przemyślany i zdaniem 
wielu jurorów najbardziej zaawansowany technologicznie projekt w historii zawo-
dów. Zaprojektowali oni bezzałogowy samolot „Miner”, który jest autonomiczną 
jednostką latającą wykonaną w całości z materiałów kompozytowych opartych na 
włóknie węglowym o rozpiętości skrzydeł 3,8 m i długości 2 m. 

„Miner” został wykonany przy użyciu form negatywowych w znacznej większości 
z włókna węglowego, naśladując w ten sposób konstrukcje najbardziej zaawanso-
wanych jednostek latających na świecie. Skrzydła modelu wykorzystują przekładkę 
typu sandwich, a w belce ogonowej modelu zrealizowano strukturę plastra miodu, 
która zapewnia odpowiednią sztywność przy ekstremalnie niskiej masie. Włókno 
węglowe wykorzystane do konstrukcji poszycia skrzydła i stateczników ma grama-
turę odpowiednio 39g/m2 i 27 g/m2. Jest to jedna z najlżejszych tkanin węglowych na 
świecie. Użycie tak zaawansowanej technologii i najnowszych materiałów pozwoliło 
na ogromną redukcję wagi samolotu, przez co konstrukcja waży zaledwie 3,2 kg i jest 
w stanie udźwignąć ponad trzykrotność własnej masy. 

Członkowie zespołu podczas zawodów wiele razy spotykali się z uznaniem, a na-
wet i niedowierzaniem, zarówno konkurentów, jak i sędziów, gdy podawali, jaki lekki 
jest wykonany model.

Aby zapewnić odpowiednią celność zrzutu podczas lotów, model został wypo-
sażony w zaawansowaną elektronikę. Na pokładzie modelu znajduje się moduł au-
topilota, co oznacza, że zadaniem pilota jest jedynie wystartować i wylądować, całą 
resztą steruje komputer. 

Podczas produkcji modelu testowane były również innowacyjne materiały i tech-
nologie. Członkowie mogą się pochwalić opracowaniem technologii przesycania lek-
kich tkanin i wykonywania elementów kompozytowych przy użyciu innowacyjnej 
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żywicy w proszku ASSET. Przeprowadzili oni udane próby integracji światłowodu 
w strukturze kompozytu. Włókno optyczne pozwala na pomiar odkształceń i wyzna-
czenie naprężenia, jakie działają na testowany element w czasie lotu.

Rysunek 7.9. Samolot bezzałogowy Minera

Efektem 9 miesięcy prac (bo tyle trwało zaprojektowanie i zbudowanie samo-
lotów przeznaczonych na zawody) było zdobycie przez zespół AERO TEAM ILK 
AGH trzech srebrnych medali. Sędziowie byli pod wrażeniem ogromu pracy włożo-
nej w projekt przez studentów oraz z uznaniem ocenili efekt końcowy, ostatecznie 
przyznali zespołowi nagrody za:

 – drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej klasy Advanced;
 – drugie miejsce za raport techniczny;
 – drugie miejsce za celność zrzutu.

Biorąc pod uwagę, że był to debiut reprezentantów AGH na tego typu zawodach, 
gdzie liczy się zarówno pomysł, jak i technologia oraz sprawność manualna pilota, 
występ można uznać za wielki sukces, a w przyszłości dzięki zdobytemu doświadcze-
niu można będzie spodziewać się nawet lepszych wyników. Należy jednak pamiętać, 
że regulamin zawodów jest zmieniany co roku. W kolejnych latach zespół zdobywał 
3 i 5 miejsce na ponad 100 zespołów biorących udział w zawodach. 

Realizacja projektu polegającego na udziale w zawodach pozwoliła studentom 
w sposób praktyczny zweryfikować swoje interdyscyplinarne umiejętności w kon-
struowaniu bezzałogowych statków powietrznych, predyspozycje do pracy zespo-
łowej, a przede wszystkim skonfrontować swój poziom z zespołami z całego świata. 
Konfrontacja ta wypadła bardzo pomyślnie, nie odbiegaliśmy poziomem, a nawet 
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przewyższaliśmy inne zespoły wiedzą i umiejętnościami. Po długich dyskusjach ze 
studentami postanowiłem założyć z nimi firmę produkującą i wdrażającą bezzało-
gowe statki powietrzne na rynkach globalnych. 

 Początki firmy i pierwsze konstrukcje
Pierwszą firmą, jaką założyłem w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, 

była firma UAVS Poland. Założyłem ją z doktorantem, który w ramach doktoratu zre-
alizował projekt bezzałogowego helikoptera wraz z bardzo zaawansowaną technolo-
gicznie głowicą obserwacyjną. Firma ta była jedną z pierwszych założonych wspólnie 
z AGH, która była jej udziałowcem poprzez spółkę celową InnoAGH. Po wykonaniu 
komercyjnej wersji helikoptera z napędem spalinowym oraz głowicy obserwacyjnej 
z bardzo zaawansowanym technologicznie układem aktywnej wibroizolacji rozpo-
częliśmy wprowadzanie tego produktu na rynek, uczestnicząc w targach branżowych 
oraz prezentacjach dla potencjalnych klientów. Okazało się, że dużo bardziej rynko-
wym produktem jest głowica obserwacyjna i jej sprzedaliśmy w ciągu dwóch lat kil-
ka. Firma rozwijała się w zasadzie w tym samym tempie co rynek, a było to w latach 
2010–2012, gdzie rynek na rozwiązania bezzałogowe w Europie dopiero powstawał. 

Niestety po kilku latach współpracy mój wspólnik, na skutek zmian sytuacji ro-
dzinnej, postanowił zrezygnować z działalności gospodarczej i wyjechał z Krakowa 
(2014 r.). Działalność firmy została zawieszona. 

Po opisanych w poprzednim rozdziale zawodach SAE podjęliśmy się z zespołem 
AGH AEROTEAM zrealizowania projektu komercyjnego, jako zespół uczelni, pole-
gającego na wykonaniu prac badawczych w ramach projektu w zakresie konstrukcji 
stacji naziemnej sterowania i kontroli lotu, systemu sterowania bateriami (Battery 
Management System) oraz opracowania inteligentnego systemu sterowania rojem 
dronów. Po zakończeniu projektu z sukcesem i przekazaniu firmie AEROLOGIN 
rozwiązań okazało się, że są to rozwiązania na rynku unikalne, dające dużą przewagę 
konkurencyjną, nawet w skali globalnej. Jednak właściciele firmy AEROLOGIN nie 
mieli pomysłu jak wykorzystać te opracowane nowe rozwiązania do podniesienia 
poziomu technologicznego swoich produktów.

Wtedy zaproponowałem właścicielom tej firmy, że wraz z zespołem odkupimy 
udziały w firmie i wdrożymy nasze rozwiązania do produktów firmy. Odkupiliśmy 
udziały i rozpoczęliśmy działalność w dziedzinie produkcji i usług realizowanych za 
pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Po rozpoznaniu rynku globalnego 
na bezzałogowe statki powietrzne, który według raportu PWC w latach od 2017, 
w którym dla bezzałogowych statków powietrznych komercyjnych (bez militarnych) 
wynosił 2 mld USD, wzrośnie do roku 2025 do 120 mld USD. 

Po szczegółowej analizie konkurencji oraz rynku lokalnego przyjęto strategie, że 
bezzałogowe statki powietrzne produkowane przez firmę Aerologin będę pionowe-
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go startu, ich waga łącznie z ładunkiem będzie wynosiła do 25 kg. Jednocześnie ze 
sprzedażą będą realizowane usługi oraz szkolenia operatorów, zarówno dla lotów 
w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS). 

 Podstawowym produktem firmy jest wielowirnikowiec DC-Mucha 01 z 8 silnika-
mi i śmigłami, z głowicą obserwacyjną, autopilotem do realizacji misji autonomicz-
nych (rys. 7.10) Platforma w całości jest wykonana z kompozytów węglowych. Waga 
platformy wraz z głowicą to 9 kg, a udźwig 16 kg. Czas lotu platformy to 50 min, wraz 
z dodatkowymi bateriami czas ten może być wydłużony do 60 min. Maksymalna 
prędkość przelotowa to 20 m/s, optymalna prędkość (najmniejsze zużycie energii) 
wynosi 10 m/s. 

Rysunek 7.10. Wielowirnikowiec DC-Mucha 01, podstawowy produkt firmy Aerologin

Pozostałe bezzałogowe statki powietrzne produkowane przez firmę AEROLOGIN 
to płatowiec pionowego startu o nazwie DRAGONFLY DC-02 (rys. 7.11) oraz VTOL 
DC-03 (rys. 7.12).

Rysunek 7.11. Płatowiec pionowego startu DRGONFLY DC-02
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Rysunek 7.12. Płatowiec pionowego startu VTOL DC-03

Jest to bardzo niskokosztowy bezzałogowy statek powietrzny do zastosowań 
w geodezji i ochronie obiektów, wyposażony w kamerę światła widzialnego oraz 
w podczerwieni. Czas lotu to 65 minut, a zasięg komunikacji 10 km. Czas przygoto-
wania do lotu wynosi mniej jak 2 minuty.

VTOL DC-03 jest bezzałogowym statkiem powietrznym do wielu zastosowań, 
podstawowym są zadania obserwacyjne w monitorowaniu infrastruktury. Czas lotu 
to minimum 4 godziny, a prędkość przelotowa 80 km/h. Udźwig do 10 kg, co przy 
wadze statku powietrznego 10 kg zapewnia możliwość użytkowania w klasie do 
25 kg. 

Ofertę firmy uzupełnia naziemna stacja sterowania i kontroli lotu z dedykowanym 
oprogramowaniem do planowania automatycznych misji, do konfigurowania statku 
powietrznego oraz do zbierania i archiwizowania obrazów z czujników pokładowych 
i obserwacyjnych.
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Rysunek 7.13. Naziemna stacja sterowania i kontroli lotu

Wszystkie produkowane bezzałogowe statki powietrzne mogą być wyposażone 
w 2 rodzaje głowic obserwacyjnych z 2 podstawowymi czujnikami każda. Dostępne 
kamery światła widzialnego różnią się możliwościami przybliżania obrazu: x10 i x36. 
W każdej jest kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości. Jedna z głowic ma kąt 
widzenia 360°. 

Rysunek 7.14. Głowice obserwacyjne produkcji firmy Aerologin: po lewej stronie głowica 360o, po prawej 
standardowa głowica obserwacyjna
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Wyżej opisane konstrukcje stanowią podstawową ofertę firmy. Zostały one przed-
stawione na wielu targach i konferencjach związanych z techniką bezzałogowych 
statków powietrznych. Wynikiem targów był udział w przetargach i sprzedaż kilku 
sztuk produktów.

Jednak doświadczenia sprzedażowe pokazały, że rynek bezzałogowych statków po-
wietrznych to rynek aplikacji, oznacza to, że użytkownicy nie kupują bezzałogowego 
statku powietrznego ogólnego zastosowania, a aplikacje służące im do rozwiązywania 
problemów. Po drugie w przetargach wystąpił szereg ograniczeń, których nie spełnia-
liśmy, przede wszystkim brakowało nam znaku towarowego CE. W wielu przypadkach 
zakupy ograniczało prawo, przede wszystkim brak ułatwień dla lotów BVLOS. 

  Strategia rozwoju firmy i jej pierwsze sukcesy
W związku z napotkanymi trudnościami sprzedażowymi postanowiono przy-

gotować kilka aplikacji dla rynków najszybciej rozwijających się. Skoncentrowano 
działania na rynku rolniczym i leśnym, rynku związanym z ochroną środowiska 
oraz rynku ochrony obwodowej oraz rynku monitorowania infrastruktury. Przepro-
wadzono również odpowiednie badania statków powietrznych oraz uzyskano stan 
techniki pozwalający spełnić wymagania standardów norm CE.

Na rysunku 7.15 przedstawiono propozycję aplikacji bezzałogowego statku po-
wietrznego jako opryskiwacza, w szczególności dedykowany on jest do antyodo-
rowania wysypisk śmieci. Aplikacja pozwala na wskazanie obszaru, który ma być 
opryskany. Bezzałogowy statek powietrzy w sposób automatyczny realizuje misję 
oprysku, planując trajektorię lotu oraz realizując oprysk.

Rysunek 7.15. Bezzałogowy statek powietrzny w roli automatycznego opryskiwacza

Na rynek ochrony obwodowej przygotowano produkt w postaci bezzałogowego 
statku powietrznego na uwięzi (rys. 7.16). Zaletą takiego rozwiązania jest nieogra-
niczony czas lotu, zasilanie w energię jest realizowane poprzez kabel. W przypadku 
produktu firmy Aerologin bezzałogowy statek powietrzny może być umieszczony na 
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wysokości do 400 m, jednak w praktycznych realizacjach użytkownikom wystarcza 
pułap 150 m. 

Rysunek 7.16. Bezzałogowy statek powietrzny na uwięzi dedykowany do ochrony obwodowej

Podobna aplikacja może być stosowana w rozwiązaniach dla budowy masztów 
antenowych, w tym przypadku na bezzałogowym statku powietrznym może być 
umieszczona antena. 

Dla monitorowania infrastruktury przygotowano aplikację opartą o zasady foto-
grametrii. W aplikacji tej poprzez naloty bezzałogowego statku powietrznego nad 
monitorowanym obiektem zbiera się chmurę punktów, na podstawie której wyko-
nuje się model 3D obiektu. Odpowiednio gęsta chmura punktów umożliwia budo-
wę wysokorozdzielczych modeli 3D obiektów. Automatyczna analiza tych modeli 
umożliwia wykrywania uszkodzeń, pęknięć, ubytków i zmiany geometrii. Zmiany 
w infrastrukturze realizowane są poprzez powtarzanie nalotów. Przykładowa reali-
zacja monitorowania pokazana jest na rys. 7.17.

Bardziej zaawansowane aplikacje przygotowane przez firmę to wykrywanie pier-
wiastków makro- i mikroelementów w glebie, wykrywanie chorób roślin zarówno 
w uprawach rolnych, jak i w lasach realizowane za pomocą kamery hiperspektralnej. 
Ta sama aplikacja jest wykorzystywana do badań związanych z ochroną środowiska, 
w szczególności do badania zanieczyszczenia powietrza i wody.

Usługa ta jest w skali kraju unikalna, w Europie jest tylko kilka firm oferujących 
podobną usługę. Dzięki niej firma Aerologin uzyskała znaczną przewagę konkuren-
cyjną, która pozwoliła jej na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Firma, oprócz sprze-
daży produktów i aplikacji, świadczy usługi w zakresie zastosowań bezzałogowych 
statków powietrznych.
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Rysunek 7.17. Przykład monitorowania zabytkowej infrastruktury w jednej z miejscowości na Górnym Śląsku

Bezzałogowy statek powietrzny to produkt z zakresu wysokich technologii, a sto-
pień autonomii tych produktów przewyższa autonomię spotykaną w przemyśle sa-
mochodowym. Rynek bezzałogowych statków powietrznych to rynek bardzo szybko 
rosnący, jest również rynkiem bardzo konkurencyjnym. W Polsce działa bardzo wiele 
firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych, dostarczających bardzo zaawansowane 
produkty w konkurencyjnych cenach. W szczególności silną konkurencję stanowią 
firmy chińskie, obecne na rynkach światowych od wielu lat i w wielu aplikacjach 
maja one dominującą pozycję. W zakresie bezzałogowych statków powietrznych ry-
nek, ze względu na zmieniające się prawo lotnicze, też podlega ciągłym zmianom, 
zmieniają się wymagania co do szczegółowych rozwiązań technicznych, a zastoso-
wania są przez to prawo ograniczane. 
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Rysunek 7.18. Bezzałogowy statek powietrzny z kamerą hiperspektralną

Jak zauważono, wprowadzając zaawansowane produkty na rynek, rynek bezza-
łogowych statków powietrznych to rynek aplikacji. Firma odniosła sukces rynkowy 
dzięki opracowaniu wielu aplikacji dla różnych zastosowań. Nastąpiła pełna dywer-
syfikacja oferty firmy, która została zrealizowana poprzez aplikacje na podstawowych 
platformach oferowanych przez firmę.

Jak można zauważyć z powyższego tekstu, jest możliwe uzyskanie sukcesu rynko-
wego przez firmę założoną przez naukowców i studentów, jednak musi być spełnione 
kilka podstawowych warunków:

 – proces edukacji powinien być tak kształtowany, aby pozwolił studentom zdobyć 
umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów projektowych;

 – proces edukacji powinien zapewnić posiadanie przez absolwentów szerokiej in-
terdyscyplinarnej wiedzy, pozwalającej widzieć produkt w otoczeniu rynkowym;

 – proces edukacji powinien rozwinąć kreatywny sposób myślenia u inżynierów, co 
pozwoli na kreowanie nowych innowacyjnych rozwiązań;

 – w ostatnich etapach edukacji proces ten powinien być skupiony na rozwiązywaniu 
zagadnień podobnych do problemów rozwiązywanych przez planowaną firmę.
Aby firma w zakresie wysokich technologii mogła być rozwinięta i utrzymała się 

na rynku, musi:
 – posiadać odpowiednio przygotowany merytorycznie zespół;
 – posiadać możliwości stałego i efektywnego modyfikowania i doskonalenia 

technologii;
 – posiadać możliwość efektywnego wdrażania nowych innowacyjnych produktów 

i technologii;
 – posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną, sprzyjającą elastyczności działania 

i prowadzenia równolegle działań rynkowych i rozwojowych.
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Jednocześnie należy pamiętać o skończonej długości okna rynkowego produktu, 
co zmusza do bardzo efektywnego wykorzystania zapotrzebowania rynku na dany 
produkt. W branży wysokich technologii okno rynkowe produktu jest stosunkowo 
krótkie, a technologia bardzo szybko się zmienia, tak więc czas podejmowania decy-
zji strategicznych w firmie oraz umiejętność efektywnego działania są bardzo istotne 
z punktu widzenia osiągnięcia sukcesu rynkowego. To przede wszystkim różni bada-
nia naukowe, którym nie sprzyjają ciągłe i szybkie zmiany, od działań biznesowych.

 III Laboratorium Procesów Technologicznych – transfer technologii, TAK to 
jest możliwe!

 Dlaczego LPT? 
Ukończyłem chemię na Politechnice Warszawskiej w latach siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. To były czasy wielkich zakładów chemicznych, w których królował 
plan produkcji i nie oglądano się na nowe technologie, chyba że kupowano licencje. 
Bano się ryzyka i praktycznie nie było firm, które to ryzyko wzięłyby na swoje barki. 
Z kolei ambicją uczelni technicznych i naukowych ośrodków badawczych była nauka 
przez wielkie N, znakowana publikacjami i tytułami naukowymi. Tymczasem na 
świecie coraz bardziej popularne było jak najpełniejsze wykorzystanie prac badaw-
czych w przemyśle. 

Ostrogi praktyka zdobywałem przez ponad dwa lata w Instytucie Chemii Prze-
mysłowej (IChP), w zespole wybitnego technologa prof. Stanisława Ciborowskiego. 
Uczestniczyłem m.in. przy testowaniu instalacji pilotowej cykloheksanonu, później-
szego największego sukcesu przemysłowego polskiej technologii chemicznej (wdro-
żenia na całym świecie). Mój doktorat na Politechnice dziś nazywałby się wdro-
żeniowym (we współpracy z ICSO „Blachownia”). Dwa lata stażu podoktorskiego 
spędziłem w Max Planck Institut für Kohlenforschung w Mülheim/Ruhr, utworzo-
nym przez prof. Karla Zieglera, laureata nagrody Nobla (wspólnie z GulioNatta) 
za prace dot. metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji. Dzięki niemu mamy 
PE, PP poliolefiny, a ja mieszkałem w jego domu. Tam, a potem jeszcze w czasie wi-
zyt w BASF Ludwigshafen, we współpracy z prof. Eckhardem Dinjusem (FSU Jena, 
Forschungszentrum Karlsruhe, Universität Heidelberg, Dechema Frankfurt/Main,) 
poznałem relacje nauka–przemysł i zasady chemii technicznej.

Po powrocie do kraju postanowiłem zorganizować na mojej uczelni jednostkę do 
przekształcania wyników prac badawczych w dojrzałe technologie. Nie wiedziałem, 
że dążę do inkubatora technologii. Nazwałem mój pomysł Laboratorium Procesów 
Technologicznych.
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 Jak się to zaczęło? 
Na początku lat 80. nadarzyła się możliwość utworzenia na Wydziale Chemicz-

nym Politechniki Warszawskiej jednostki, w której można byłoby kompleksowo 
opracowywać procesy chemiczne pod kątem ich przyszłego zastosowania w prze-
myśle. Oddano do użytku Nowy Pawilon z pustą halą technologiczną, która miała 
stać się podstawą wprowadzenia nowej jakości do nauczania technologii.

Rysunek 7.19. Pawilon Technologii Chemicznej

Organizacyjnie przeszliśmy niezwykle trudną drogę. Nie było ludzi, infrastruk-
tury, terytorium, planu, pieniędzy. Przez ponad dziesięć lat przedsięwzięcie realizo-
wałem głównie z pracownikami naukowo-technicznymi – praktykami z doświad-
czeniem w przemyśle. W styczniu 1985 r. Rektor Politechniki Warszawskiej utworzył 
Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT) do prowadzenia działalności dy-
daktycznej, badawczej i produkcyjnej. Zostałem kierownikiem tego „przedsięwzię-
cia”. Po 5 latach ciężkiej pracy organizacyjnej laboratorium zaczęło funkcjonować 
jako wyodrębnione finansowo, a po 7 latach zaczęliśmy wreszcie zatrudniać nauczy-
cieli akademickich.

Zdobywanie nowych doświadczeń umożliwiało ciągłe doskonalenie koncepcji 
kształtu, zadań i możliwości LPT. W ten sposób powstawała unikatowa jednostka 
politechniczna, stając się coraz lepszym „warsztatem” do opracowywania i wdrażania 
technologii chemicznych.

Wyposażanie hali, uruchamianie działalności produkcyjnej, zabezpieczanie strony 
finansowej przedsięwzięcia przypominało budową przedsiębiorstwa chemicznego. 
Zadanie było jednak znacznie bardziej skomplikowane, gdyż jednocześnie prowa-
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dzono badania i coraz intensywniej rozwijano działalność dydaktyczną. Tworzono 
„warsztat” i „narzędzia” oraz doskonalono metodykę opracowywania technologii, 
powstawał oryginalny Park Naukowo-Technologiczny.

 Dlaczego i co się udało? 
Udało się stworzyć unikatową jednostkę politechniczną do opracowywania i wdra-

żania technologii (ludzie, terytorium, infrastruktura – aparatura o wielomilionowej 
wartości), która w sposób harmonijny łączyła nauczanie technologii chemicznej z ba-
daniami i produkcją eksperymentalną.

Dlaczego się udało? Bo potrafiłem nawiązywać współpracę z przemysłem i ba-
daczami w kraju i za granicą (Polfa Warszawa, Grodzisk i Tarchomin, Boryszew 
Erg, Zachem Bydgoszcz, Polopren Łódź, Vita Polymers Poland i Litwa, Ipochem 
Warszawa, Novichem Chorzów, Artco Herby; BASF, Hoechst→Sanofi-Aventis, FSU 
Jena Niemcy, Rhodia Organique (d. Rhone Poulenc) Francja, Borghi Włochy). Sku-
tecznie aplikowano o granty stosowane. W rezultacie zdobywano środki na badania 
i wyposażenie oraz zatrudniano odpowiednich specjalistów.

Zrealizowano 38 projektów badawczych, w tym 15 z budżetu oraz 23 z przemysłu, 
w tym 2 zagraniczne.

Wdrożono 17 procesów w hali LPT o wartości 52,8 mln zł i 15 procesów w prze-
myśle o wartości 5,7 mln zł. Na podstawie opracowanych technologii wyprodukowa-
no kilkaset ton produktów chemicznych. Przychód z 7 udzielonych licencji wyniósł 
182 tys. zł. 

Plonem działalności naukowej jest ponad 80 artykułów (IF: 104,6), 71 patentów, 
14 zgłoszeń patentowych, 71 know-how PW, 15 stopni doktora, 2 habilitacje i 1 tytuł 
profesora.

Wychowano i wypromowano kilkudziesięciu inżynierów i magistrów, którzy teraz 
zajmują poważne stanowiska w naszym przemyśle/gospodarce.

Pracownicy LPT otrzymali wiele nagród Rektora PW za działalność badawczą, 
dydaktyczną i organizacyjną oraz krzyże zasługi i medale PW za wieloletnią służbę, 
a prof. Synoradzki w 2009 r. Indywidualną Nagrodę Naukową Politechniki Warszaw-
skiej za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicz-
nych na potrzeby gospodarki.

Doceniono, wielokrotnie nagradzając, nasz preparat antykorozyjny ikorol (inno-
wacja przemysłowa roku 2018, medale IWIS – brązowy 2017 i srebrny 2009, anty-
korozyjny produkt roku 2015).

Istota działania LPT polega na sprzężeniu dydaktyki z badaniami i produkcją 
eksperymentalną. Prowadzone badania podstawowe i stosowane wzajemnie się sty-
mulują. Efektem jest coraz wyższy poziom wykonywanych prac i duży zakres samo-
dzielności finansowej.
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Rysunek 7.20. Istota działania Laboratorium Procesów Technologicznych

Badania stosowane w LPT ukierunkowane są na opracowywanie i wdrażanie tech-
nologii chemicznych. Ważniejsze fragmenty takich badań to: – analiza literaturowo-
-patentowa, – koncepcja chemiczna, – optymalizacja, – technologia w skali laborato-
ryjnej, – miniaturowa instalacja modelowa (MIM) oraz – budowa instalacji i badania 
półtechniczne. Ich podsumowaniem jest projekt procesowy instalacji przemysłowej. 

Realizacja oryginalnych pomysłów przeplata się z modernizacją działających już 
procesów. Sukcesem jest wdrożenie (bezdyskusyjny dowód naszych umiejętności) 
i osiągnięcie zysku finansowego, natomiast typowym problemem „badaczy stoso-
wanych” jest ograniczenie możliwości opublikowania wyników, „im są lepsze tym 
większą stanowią tajemnicę producenta”. Na szczęście w trakcie badań stosowanych 
wielokrotnie rodzą się pytania natury podstawowej. Informacje, które nie zdradzają 
istoty technologii, mogą już być bez przeszkód opublikowane (analityka, korozja, 
mechanizm reakcji, optymalizacja).

Na Politechnice mamy obowiązek myśleć nie tylko o rozwoju wiedzy, ale także 
o wykorzystywaniu jej do rozwiązywania problemów praktycznych. Stąd taka dba-
łość w LPT o utrzymanie właściwej proporcji pomiędzy badaniami podstawowymi 
i stosowanymi, które dodatkowo wzajemnie się stymulują. Obok badań technologicz-
nych, m.in. dla farmacji, przemysłu tworzyw sztucznych czy farb i lakierów, badano 
np. mechanizm acylowania kwasu winowego czy chemię antybiotyków ryfamycyno-
wych stosowanych do walki z gruźlicą.

Struktura i terytorium LPT wynikają ze złożoności i interdyscyplinarności opra-
cowywania technologii procesu chemicznego (rys. 7.21). 

Sposób przeprowadzenia badań technologicznych ma zasadnicze znaczenie dla 
wiarygodności otrzymanych danych do projektowania. Im dokładniej określone zo-
staną warunki przeprowadzenia procesu w laboratorium, tym łatwiej dobrać apa-
raturę produkcyjną i tym większe można zastosować współczynniki powiększania 
skali. Zawsze starałem się, aby opracowując nad nową technologię, kupować najno-
wocześniejszą aparaturę.
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Rysunek 7.21. Uproszczony schemat organizacyjny LPT

Pracownie badawcze wyposażono w precyzyjną aparaturę i sprzęt laboratoryjny 
z elementami kontroli i regulacji, m.in.:

 – reaktory automatyczne LabMax i Multimax (z pomiarami IR in situ, temperatury, 
pH, zmętnienia, dozowania, mieszania, możliwością programowania procesu);

 – układ do przeprowadzania procesów w atmosferze gazu obojętnego (synteza, 
krystalizacja, filtracja, destylacja); 

 – autoklawy z pełnym wyposażeniem (mieszadło mechaniczne, regulacja i rejestra-
cja temperatury); 

 – mieszadła z cyfrowymi miernikami szybkości mieszania, momentu obrotowego, 
lepkości itp.; 

 – kolumny destylacyjne o różnej rozdzielczości; 
 – wyparki obrotowe z regulatorami próżni; 
 – pompy próżniowe i dozujące; 
 – regulatory ciśnienia i temperatury oraz szybkości grzania i chłodzenia;
 – termostaty i kriostaty; 
 – programowalne suszarki próżniowe; 
 – specjalne filtry i wirówki.
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Systematycznie, choć w niewystarczającym stopniu, rozwijano technikę miniatu-
rowych instalacji modelowych. Ze względu na wysokie ceny miniaturowej aparatury 
kontrolno-pomiarowej, konieczność stosowania komputerów i aparatury analitycz-
nej online, atline i inline, technika ta była w Polsce praktycznie nie znana. Jest ona 
nieoceniona przy powiększaniu skali, a także przy badaniu procesów z zawrotami.

Dzięki zastosowaniu komputerowego monitorowania i sterowania procesami ra-
dykalnie unowocześniliśmy technikę prowadzenia reakcji (programowalna regulacja 
temperatury, automatyczne dozowanie reagentów), poprawiając powtarzalność wyni-
ków, a tym samym wiarygodność badań laboratoryjnych, co jest szczególnie istotne 
przy optymalizacji i powiększaniu skali.

Nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami od badań fizykochemicznych: rektyfi-
kacja, równowaga ciecz-para (IChP, ZChF), rozpuszczalność i temperatura wrzenia 
(ZChF); entalpia procesu (WIChiP, ZMW, FSU Jena); temperatury zapłonu i samo-
zapłonu (IPO); testy korozji (IBDiM); obliczenia operacji jednostkowych (WIChiP). 

W ramach naszego laboratorium zbudowaliśmy też inne pracownie, niezbędne 
do efektywnej realizacji każdego naszego projektu.

Mianowicie dobrze wyposażona pracownia analityczna jest niezbędna do opraco-
wania procesu chemicznego. Początkowo problemy analityczne były wąskim gardłem 
w badaniach technologicznych LPT. W pracowni brakowało aparatury i możliwości 
szybkiego wykonywania analiz w podwójnej roli: laboratorium badawczego i kontroli 
jakości. Dziś w pracowni analitycznej LPT są chromatografy GC, GC/MS, HPLC, 
spektrofotometry UV-WIS-NIR, IR; osmometr; pH-metr/jonometr/konduktometr; 
polarymetr; refraktometr; aparat do automatycznego miareczkowania z oznaczaniem 
wody metodą Karla Fischera; próbki mineralizuje się w piecu mikrofalowym.

Utworzyliśmy pracownię projektową. We własnym zakresie wykonywane są zało-
żenia do projektów procesowych oraz projekty techniczne małych instalacji. W pro-
fesjonalny sposób przygotowywane są założenia dla branż projektowych i prowadzo-
ny nadzór nad wykonywaniem i wdrażaniem projektów.

Wreszcie nasza największa duma – hala technologiczna – służąca do powiększa-
nia skali procesów opracowanych w laboratorium. Sprawdza się w niej rozwiązania 
techniczne, powtarzalność wyników, optymalizuje proces i wytwarza partię informa-
cyjną produktu. Często prowadzi się przez dłuższy czas produkcję eksperymentalną. 
W efekcie badane procesy uzyskują odpowiednią dojrzałość i mniejsze jest ryzyko 
dalszego powiększania skali. Opracowując kolejne technologie, wyposażono halę 
w kilka instalacji półtechnicznych oraz równolegle w całą infrastrukturę techniczną, 
tzw. instalacje ogólne. W ten sposób stworzono laboratorium półtechnik odpowied-
nie do powiększania skali procesów chemicznych.
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 Jaki był największy sukces?
Myślę, że największym sukcesem było utworzenie LPT – prawdziwego inkubatora 

technologii. Jednak ze względu na prowadzenie działalności w 3 obszarach muszę 
wymienić dodatkowo sukcesy w każdym z nich.

W dydaktyce – to wprowadzenie Projektowania Procesów Technologicznych na 
stałe do programów nauczania – wykłady i laboratoria technologiczne. Utworzenie 
szkoły opracowywania i wdrażania technologii. Napisaliśmy kilka skryptów, w druku 
są 2 książki (rys. 7.22). Nasi absolwenci potrafią wykonać projekt procesowy.

Rysunek 7.22. Skrypty z projektowania procesów technologicznych
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Skrypty z projektowania procesów technologicznych: Od laboratorium do insta-
lacji przemysłowej; Matematyczne metody planowania eksperymentów; Bezpieczeń-
stwo procesów chemicznych; Laboratorium Procesów Technologicznych – „warsztat” 
do opracowywania technologii.

Na polu badawczym i wdrożeniowym na pierwszym miejscu stawiam kwas di-
benzoilowinowy (KDBW), opracowanie technologii i wieloletnią produkcję ekspe-
rymentalną. Zaczęło się w roku 1983 od antyimportowego zapotrzebowania WZF 
Polfa na 100 kg KDBW do rozdziału racematu przy produkcji – Klemastyny leku 
przeciwuczuleniowego. Robiliśmy też Polagol (lek o działaniu podobnym do rapha-
cholinu). Były to pierwsze wdrożenia w naszej hali technologicznej. 

Rysunek 7.23. Do produkcji API, Klemastyny i Ramiprilu, stosuje się kwas dibebzoilowinowy

Dzięki nawiązaniu współpracy z niemieckim gigantem, koncernem Hoechst, 
opracowana w LPT technologia nabrała nowego znaczenia. KDBW stosowano tam 
przy produkcji Ramiprilu, leku nasercowego nowej generacji, w Polsce Tritace. 

Mimo radykalnych zmian organizacyjnych w koncernie (Hoechst → Hoechst 
Marion Roussel → Aventis Pharma → Sanofi-Aventis), zapotrzebowanie eksportowe 
wzrosło od 1 do 50 t rocznie, podczas gdy sprzedaż na rynku krajowym nie przekra-
czała 500 kg. Tak duża skala produkcji przekraczała już możliwości techniczne LPT, 
w związku z czym udzielono licencji na stosowanie naszego know-how i wdrożo-
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no otrzymywanie półproduktu (BDBW) w przemyśle (rys. 7.24). Wyjątkowa jakość 
naszego produktu pozwoliła wygrać konkurencję z Knoll Pharmaceuticals (siostrą 
BASF) i przez wiele lat byliśmy dostawcą jednego z największych farmaceutycznych 
koncernów światowych, dziś o nazwie Sanofi-Aventis. Dodatkowym efektem współ-
pracy z Hoechstem było opracowanie i wdrożenie technologii kwasu N-tosylogluta-
minowego. Z tej tematyki wykonano wiele prac dyplomowych i doktorskich, wreszcie 
ja swoją habilitację, otrzymano 8 patentów, opracowano wiele know-how PW, opu-
blikowano 18 artykułów.

Rysunek 7.24. Przemysłowy reaktor syntezy BDBW

Partnerami przemysłowymi LPT byli zleceniodawcy opracowywania technologii 
i główni wykonawcy projektów celowych KBN, a także odbiorcy naszych produktów. 
Dla Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych „Boryszew” w Sochaczewie po-
wstały technologie estrocynowych oraz barowo-cynkowych stabilizatorów termicz-
nych PCW.

Z inicjatywy ZCh „Organika-Zachem” Bydgoszcz w LPT opracowano technologię 
i produkowano katalizator OC-1, do otrzymywania elastycznych pianek poliureta-
nowych. Przez wiele lat Zachem był najważniejszym odbiorcą krajowym, obok Vita 
Polymers Brzeg Dolny i ZCh „Organika” Malbork. Jako producent katalizatora OC-1 
LPT musiało sprostać ostrej konkurencji firm zachodnich, mających dostęp do naj-
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tańszych źródeł cyny. Niektórych klientów krajowych straciliśmy w wyniku prywaty-
zacji. Zawarliśmy natomiast kontrakty eksportowe, np. z Litwinami czy z Włochami.

Rysunek 7.25. Fragment instalacji doświadczalno-produkcyjnej i schemat technologiczny instalacji katali-
zatora OC-1
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Pierwsze 250 L preparatu Dekoreks, do otrzymywania powłok złotopodobnych, 
otrzymano w hali LPT pod nadzorem firmy Galvano-Aurum. Pierwsze przeprowa-
dzenie procesu było prawdziwie emocjonujące. Po udanych testach zbudowano insta-
lację produkcyjną i zainstalowano ją w Zakładzie Produkcyjnym „Artco” w Herbach. 
Instalacja i preparat są systematycznie wykorzystywane. Pokrywanie detali realizo-
wano przez wiele lat w bębnach, a ostatnio zbudowano w Artco linię technologiczną 
do procesu na zawieszkach. Oba procesy przebiegają prawidłowo.

Tworzywa biodegradowalne – Polilaktyd (PLA) POIG „Biopol” (2009–2014) 
i Laktyd (LA) PBS „Lacman” (2014–2016) to ogromne wspólne przedsięwzięcie LPT 
i Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Opracowano technologie, zbudowano 
modelowe instalacje, wreszcie wykonano projekty procesowe pilotowych instalacji 
polilaktydu i laktydu (rys. 7.26). 

Rysunek 7.26. Instalacje modelowe: a – do otrzymywania laktydu, b – do otrzymywania polilaktydu (reaktor 10 L  
i wytłaczarka)

a

b
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Celem perspektywicznym jest uruchomienie w Polsce produkcji i stosowanie 
polimerów biodegradowalnych. W tym obszarze uzyskano już kilka patentów i opu-
blikowano kilkanaście artykułów. Wykonano 10 prac dyplomowych i 2 doktoraty, 
w końcowej fazie są 2 prace habilitacyjne. Intensywnie poszukujemy nowych zasto-
sowań polilaktydu, szczególnie na polu medycznym.

Potrzeby przemysłu, na które skutecznie odpowiadaliśmy, były bardzo różnorod-
ne. Przykładowo spółka Malexim zwróciła się do nas o opracowanie składnika anty-
korozyjnego do farb. Po stwierdzeniu, że odpowiednie właściwości wykazują oksymy 
alkilofenoli, w ramach projektu celowego KBN opracowano technologię, zbudowano 
instalację półtechniczną i wdrożono proces w hali LPT. 

Rysunek 7.27. Doświadczalno-produkcyjna instalacja oksymów i ikorolu

Zabezpieczono potrzeby krajowe w oksymy, a następnie opracowano preparat an-
tykorozyjny o nazwie ikorol. W wyniku tych osiągnięć, w 2016 r., utworzono spółkę 
o tej samej nazwie, spinoff Politechniki Warszawskiej. Ikorol zdobywa powoli popu-
larność w kraju i za granicą, został już kilka razy nagrodzony, jest dostępny w spół-
ce www.ikorol.pl, w sklepie internetowym www.ikorol.pl/shop i w innych sklepach, 
głównie motoryzacyjnych.
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Rysunek 7.28. Syntetycznie o ikorolu .Wykorzystanie odpadów kawowych

 Dlaczego nie ma więcej takich jednostek? 
LPT powstawało w walce z przeciwnościami. Udało się dzięki wsparciu wielu 

ludzi, z kierownictwa wydziału i uczelni oraz spoza uczelni, szczególnie tych czują-
cych technologię, a także samozaparciu kierownika i twórczej pracy całego zespołu. 
Pozycja doktora wśród profesorów była bardzo słaba, dlatego na samym starcie ob-
jął nas opieką naukową doświadczony technolog, prof. Edward Grzywa, ówczesny 
Minister Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Niestety kierownictwo się zmieniało, 
wielu było niechętnych i lekceważyło osiągnięcia praktyczne. Przykładowo jednemu 
z dziekanów bezskutecznie tłumaczyłem pojęcie produkcji eksperymentalnej. Nie 
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chciał zaakceptować LPT jako jednostki dydaktycznej, utrudniając przyjmowanie 
NA i awanse. Wymagania od LPT miał grubo zawyżone w stosunku do możliwości, 
traktując nas jak kurę, która powinna znosić Wydziałowi złote jajka. Ręce opadały. 
Udało się, bo dopisało szczęście i nigdy nie zabrakło ciągłości finasowania.

Elastyczne zwiększanie i zmniejszanie zatrudnienia odpowiednio do zadań moż-
liwe jest w stosunku do pracowników naukowo-technicznych, NNA (procedury 
zatrudniania nauczycieli, NA są skomplikowane i długotrwałe). Kupno nowocze-
snej aparatury i wynagrodzenia dla pracowników wymagają znacznych nakładów. 
80–90% środków finansowych na działalność LPT pochodziło z badań i z produkcji 
eksperymentalnej. Dlatego kluczowa była realizacja dużych projektów oraz utrzymy-
wanie równowagi pomiędzy badaniami (umowy z przemysłu i z budżetu państwa) 
a produkcją (rys. 7.29). Dzięki tym dwóm rodzajom działalności możliwe było finan-
sowanie robocizny i systematyczny rozwój jednostki, czyli modernizacja pomiesz-
czeń oraz kupno kolejnych aparatów i urządzeń.

Rysunek 7.29. Różne źródła finansowania działalności LPT

Przed LPT powstało na Politechnice wiele spółek, które korzystały z jej pomiesz-
czeń, a często także aparatury i materiałów, nie uczestnicząc w kosztach wydzia-
łowych czy ogólnych (robiło się za tzw. „zlecone”). Było to działanie o charakterze 
pasożytniczym na jednostce macierzystej. Większość tych spółek zlikwidowano.
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  Co aktualnie zmienić, żeby transfer technologii zaczął funkcjonować?
Uważam, że należałoby obowiązkowo zorganizować jednostki na wzór LPT, na 

wszystkich politechnikach, także w obszarach innych technologii, nie tylko chemicz-
nej. Jednocześnie należałoby przeanalizować doświadczenia LPT i uzgodnić, w jaki 
sposób takie jednostki powinny być otoczone opieką i wspomagane – bo zadanie 
jest bardzo trudne. 

Niewątpliwie transfer technologii do przemysłu poprawiłaby zmiana modelu oce-
ny naukowców, szczególnie na uczelniach technicznych. Systemowo należy podnieść 
wagę osiągnięć praktycznych w stosunku do osiągnięć podstawowych, liczonych wg 
IF artykułów. Można wprowadzić IF technologiczny (w relacji do efektu ekonomicz-
nego) i zwiększyć udział osiągnięć praktycznych w realizacji wymagań zdobywania 
stopni i tytułów naukowych. Aktualnie bardzo pracochłonne i słabo oceniane efekty 
związane z transferem technologii po prostu nie opłacają się w karierze naukowej.

Ponadto należy zmienić nastawienie kierownictwa Politechnik do realizacji prio-
rytetu „komercjalizacja i transfer technologii” – z papierowego na rzeczywisty, w tym 
wprowadzić odpowiednie granty i propagować nagrody Rektora i Ministra za osią-
gnięcia praktyczne.

Wreszcie należy uczyć, jak przedstawiać technologię, żeby zainteresować 
inwestora.

Do pozytywnych nowości na tym polu należy moim zdaniem wprowadzenie, od 
roku, doktoratów wdrożeniowych. Myślę tylko, że oprócz doktorantów, premiowani 
powinni być także ich opiekunowie i promotorzy.

Moje doświadczenie wskazuje, że projektowanie drogi od wynalazku do techno-
logii, która ma być wdrożona w przemyśle, powinno rozpoczynać się już na etapie 
wstępnych planów badawczych. Obecnie dzieje się tak w niewielkim odsetku badań, 
a w większości przypadków analiza możliwości rynkowych prowadzona jest w chwili, 
gdy opracowana technologia wychodzi z rąk twórcy. I tu zderza się z rzeczywistością. 
Powstaje pytanie, czy nie warto przed przystąpieniem do badań dotyczących nowej 
technologii pokusić się o przeprowadzenie teoretycznej kalkulacji lub stworzenie 
hipotetycznej drogi od fazy projektowania do gotowego produktu. Koszt takiej oce-
ny, w końcowym rozrachunku nikomu niepotrzebnej, będzie z pewnością niższy 
niż koszt opracowania innowacyjnej technologii. Pozwoliłoby to jednocześnie, już 
w fazie projektowania badań, ukierunkować technologię na poszukiwaną przez in-
westorów ścieżkę i zminimalizować ilość niepowodzeń komercjalizacyjnych. Może 
to również pomóc w efektywnym wykorzystaniu środków uzyskanych z dotacji czy 
grantów w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Innowacyjność technologii niestety nie zawsze decyduje, czy osiągnie ona suk-
ces na rynku i czy w ogóle się na nim znajdzie. Jakość wynalazku musi iść oczywi-
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ście w parze z wymaganiami rynku i odbiorców, ale obecnie przede wszystkim musi 
uwzględniać wymagania legislacyjne. 

Koszt oraz długość procesu zdobywania wymaganych zezwoleń zależne są od 
rodzaju procedury, jakim dana technologia podlega. Przykładowo na rynku euro-
pejskim w branży farmaceutycznej suplementy diety i niektóre wyroby medyczne 
wymagają jedynie notyfikacji, a więc zgłoszenia do (w przypadku Polski) Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. Jednak np. nowe produkty lecznicze wydawane na receptę 
czy wyroby medyczne o wyższej klasyfikacji wymagają serii długotrwałych, trwa-
jących od kilku do kilkunastu lat, badań klinicznych. Dla nich szczegółowe kroki 
regulowane są przez właściwe przepisy. Dodatkowo wielostopniowe badania klinicz-
ne, z których każdy kolejny etap wymaga wielokrotnie większych nakładów (przez 
zwiększenie liczby wymaganych pacjentów biorących w nich udział), umożliwiają 
zaprojektowanie wariantów komercjalizacji w zależności od fazy badań, na którą 
wkroczy inwestor ze wsparciem finansowym.

Zatem bez szczegółowej analizy regulacji prawnych, ocena technologii w składa-
nej ofercie będzie niepełna i może, w dalszej perspektywie czasu, być nieprzydatna 
dla potencjalnego inwestora lub po prostu fałszywa.

 Dlaczego tak wiele wyników projektów nie zostało wdrożonych?
Na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń widzimy dwie podstawowe 

przyczyny małej liczby wdrożeń przemysłowych w stosunku do liczby opracowa-
nych technologii:

 – niedojrzałość opracowanych procesów do wdrożenia przemysłowego,
 – zbyt wolne tempo opracowywania procesów technologicznych.

Konsekwencją są wysokie koszty, a przecież celem jest wytworzenie produktu 
w powiększonej skali jak najtaniej, liczy się więc też czas opracowania technologii 
i budowy instalacji produkcyjnej.

Dojrzały proces technologiczny powinien być opracowany w sposób kompletny, 
w formie projektu procesowego zakończonego pozytywnymi wnioskami dotyczący-
mi wdrożenia. Najważniejsze cechy takiego procesu są następujące:

 – jest zapotrzebowanie rynku na produkt;
 – produkcja według zaproponowanej metody jest opłacalna;
 – nie narusza się praw osób trzecich;
 – ryzyko powiększania skali (procesowe i techniczne) jest minimalne;
 – produkcja jest przyjazna dla środowiska.

Czas opracowania procesu – gotowego do wdrożenia – nie powinien przekraczać 
3–5 lat. Dłuższy czas to oczywiście większy koszt, który pogarsza rentowność przed-
sięwzięcia. Jednocześnie wzrasta ryzyko zmiany sytuacji rynkowej, zmniejszenia za-
potrzebowania na produkt i/lub jego ceny. Podstawowe źródła środków na badania 
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stosowane to zleceniodawcy przemysłowi, którzy mogą być wspomagani na przykład 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach różnych projektów 
rozwojowych lub z programów badawczych i restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej. 
Już taki termin jest dla zleceniodawcy przemysłowego dość odległą perspektywą, 
a z drugiej strony, aby można było tak szybko opracować średnio skomplikowany 
proces technologiczny, wykonawca musi mieć duże doświadczenie w danej dziedzi-
nie zarówno od strony chemicznej, jak i projektowania.

 Czy wszystko wychodzi?
Niestety nie. Współpraca z przemysłem to ciężki kawałek chleba. Inwestorzy nie-

chętnie samodzielnie finansują badania. Chcieliby kupić/wdrożyć gotowe rozwiąza-
nia. Ewentualnie gotowi są uczestniczyć w projektach dofinansowywanych z budżetu 
(np. przez NCBiR). Wyniki badań aplikacyjnych są bezlitośnie weryfikowane podczas 
testów praktycznych. Trudno otrzymać wynagrodzenie dla twórców. Większość prze-
prowadzonych rozmów do niczego nie prowadzi. 

 Dlaczego trzeba zlikwidować LPT?
W zasadzie nie muszę. Trafiłem na nieuczciwego zleceniodawcę, który nieocze-

kiwanie odstąpił od Umowy o sporej wartości, odmawiając zapłaty poniesionych 
kosztów i przerzucając swoją winę na LPT. Nowy prorektor, nie analizując specjalnie 
sytuacji, zalecił dziekanowi ograniczenie samodzielności LPT i jego kierownika. 

W odpowiedzi na polecenie zmodyfikowania formuły LPT zaproponowałem 
rozwiązanie, które umożliwiłoby kontynuację dydaktyki i ułatwiło działalność 
wdrożeniową, minimalizując jej koszty. Po 34 latach Laboratorium Procesów Tech-
nologicznych kończy działanie jako wyodrębniona finansowo jednostka Wydziału 
Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Planuje się utworzenie spółki z o.o. o tej 
samej nazwie, do komercjalizacji i transferu technologii, szczególnie opracowywa-
nych na Wydziale Chemicznym PW. 

Wkrótce okaże się, czy była to decyzja równie szczęśliwa jak utworzenie LPT.

Rysunek 7.30. Znak firmowy LPT
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 Czy powstanie kiedyś kolejne LPT? Co musi się stać żeby powstało?
LPT to niejako, a może częściowo, powtórka z historii. W opracowaniu Stanisława 

Malinowskiego1, czytamy: „…Prof. Smoleński (1886–1943) był doskonałym technolo-
giem. Prowadzone przez niego prace obejmowały szeroką skalę – od badań bardzo teo-
retycznych do budowy dużych fabryk. Znał doskonale problemy inżynierii chemicznej, 
fizykochemii, ekonomii. W zakładzie w Politechnice Warszawskiej zbudował dwie pół-
techniczne, zautomatyzowane instalacje: doświadczalną cukrownię i gazownię olejową. 
Były to kompletne małe fabryki…”. Dziś nazwałbym je MIM-ami. To niewątpliwie 
myślenie LPT-owskie. Przez wiele lat chyba zapomniane. 

Skoro LPT powstało w bardzo trudnych i biednych czasach postkomunistycz-
nych, to może powstać ponownie, ale jego działalność powinna być ułatwiana a nie 
utrudniana.

 Początki działalności firmy Spiroflex
Jak z badań, projektów czy działalności technicznej czy naukowej powstał pomysł 

na firmę i produkt? Od jednej hali w roku 1992 doszliśmy drogą organicznego roz-
woju do lidera w produkcji wielu komponentów dla różnych branż w 2018 r. Poniżej 
widok zakładu w Strefie Mieleckiej.

Rysunek 7.31. Lokalizacja firmy Spiroflex w strefie Mieleckiej

1 S. Malinowski, Dwaj profesorowie technologii chemicznej – Kazimierz Smoleński i Józef Turski, [w:] 
E. Domański(red.) 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie (1825–1976), Wydawnic-
twa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1979.
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 Z jakimi trudnościami czy problemami borykała się firma w początkach 
działalności? 

 – brak lub niewystarczająca infrastruktura techniczna;
 – niewystarczające środki na szybki rozwój firmy.

 Jakie czynniki pomogły rozwinąć firmę, produkt rynek?
Lista innowacji, które pozwoliły rozwinąć firmę do dzisiejszej wielkości:

 – lata 1994/98 to rozpoczęcie produkcji w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Ulo-
kowanie produkcji w inkubatorze było dużym ułatwieniem w początkowej fa-
zie rozwoju przedsiębiorstwa. Oprócz zorganizowanej infrastruktury koniecz-
nej do produkcji i funkcjonowania firmy zawsze mogliśmy liczyć na poradę 
i wsparcie ze strony pracowników Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
tak ważne na etapie rozpoczynania działalności. Zatrudnienie w tym czasie to 
13 osób, a podstawowym produktem są elastyczne przewody aluminiowe. Jako 
nowość na polskim rynku zapewniły ciągłość produkcji i możliwość dalszego 
rozwoju firmy;

 – korzystanie ze środków funduszy UE w 2006, 2008, 2012, 2018 na zakup no-
wych urządzeń, rozwój infrastruktury technicznej oraz promowanie marki 
Spiroflex;

 – wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001;
 – uzyskanie certyfikatu zgodności z normą EN ISO 3834-2;
 – uzyskanie certyfikatu zgodności z normą DIN EN 15085-2 dotyczącą spawa-

nia pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych. W wyniku zgodności 
wdrożenia z normą uzyskaliśmy poziom certyfikacji CL1, który jednocześnie 
potwierdza gotowość naszej firmy do działań kooperacyjnych w przemyśle 
kolejowym; 

 – otrzymanie Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie wytwarzania 
i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

 – badanie produktów przy ścisłej współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojo-
wymi wyższych uczelni;

 – stworzenie innowacyjnych produktów wpływających pozytywnie na rozwój 
sprzedaży i budowanie wizerunku firmy;

 – rozwój infrastruktury technicznej;
 – uzyskanie nagród branżowych, tj. otrzymanie Złotych Instalatorów czy medali 

Międzynarodowych Targów Poznańskich.
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 Czy i jakie innowacje, patenty, czy innowacyjne produkty pozwoliły uzyskać war-
tość dodaną w stosunku do konkurencji? 

 – „Obrotowa nasada kominowa” nr: 000955877-001 – Świadectwo rejestracji wzoru 
przemysłowego 10.10.2008 r.
Zmiana konstrukcyjna nasady przyczyniła się do obniżenia kosztów produkcji, 
poprawy walorów estetycznych oraz poprawy wydajności. 

 – „Komin hybrydowy” nr 14420 – Prawo rejestracji wzoru przemysłowego 
10.11.2009 r.
Wprowadzenie do oferty innowacyjnego komina łączącego zalety kominów ce-
ramicznych (rdzeń wykonany z ceramiki szamotowej) oraz kominów stalowych 
(modułowa budowa z zewnętrznym płaszczem osłonowym ze stali nierdzewnej). 
Pierwszy taki komin w Polsce spowodował duże zainteresowanie klientów, a co 
za tym idzie rozwój firmy.

 – „Emaliowany wkład kominowy” nr 15825 – Prawo rejestracji wzoru przemysło-
wego 16.12.2010 r.
Wprowadzenie do oferty innowacyjnego komina pokrytego warstwą emalii. 
Pierwsze takie rozwiązanie na rynku. Warstwa emalii chroniła komin przed agre-
sywnym środowiskiem spalin z paliwa typu miał i ekogroszek, gdzie tradycyjne 
kominy ze stali kwasoodpornych ulegały zniszczeniu.

 – „Kolano renowacyjne (złącze do rur kominowych)” nr: 002348284-0001 – Świa-
dectwo rejestracji wzoru przemysłowego 30.12.2013 r.
Innowacyjne rozwiązanie przyjazne dla wykonawcy oraz inwestora. Znacznie 
skracające czas i koszty montażu. Przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania 
ofertą i rozwój firmy. 

 – „Podkładka pod kolanko – podpora do rur” nr: 0035566059-0001 – Świadectwo 
rejestracji wzoru przemysłowego 29.12.2016 r.
Innowacyjne rozwiązanie przyjazne dla wykonawcy oraz inwestora. Znacznie 
skracające czas i koszty montażu. Przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania 
ofertą i rozwój firmy. 

 – „Liniowe odwodnienie prysznicowe” – zgłoszenie wynalazku nr. P.423928 z dnia 
07.01.2017. Zgłoszenie jest obecnie w trakcie oceny przez Urząd Patentowy Rzecz-
pospolitej Polskiej.
Stworzenie liniowego odwodnienia prysznicowego, które cechują innowacyjne 
rozwiązania niedostępne na rynku. Produkt przyczynia się do zaistnienia firmy 
w branży sanitarnej, dotąd niedostępnej, a co za tym idzie dalszego rozwoju firmy. 
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 Jakie elementy miały kluczowy wpływ na bieżącą pozycję firmy na rynku
 – rozpoczęcie produkcji elastycznych przewodów aluminiowych wentylacyjnych 

i spalinowych (jako jedni z pierwszych na rynku polskim);
 – wprowadzenie do oferty gładkich systemów kominowych produkowanych ze 

stali nierdzewnych i kwasoodpornych pozwoliło umocnić pozycję wśród liderów 
branży na rynku polskim;

 – zakup nowych terenów inwestycyjnych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i bu-
dowa od podstaw nowej siedziby firmy, tj. części administracyjno-socjalnej wraz 
z halami produkcyjną, magazynową i niezbędną infrastrukturą;

 – uzupełnienie systemów kominowych – wprowadziliśmy do oferty nasady obro-
towe i samonastawne. Dziś jesteśmy w czołówce firm produkujących nasady na 
rynku polskim;

 – powiększenie parku maszynowego, który pozwolił na świadczenie usług koopera-
cyjnych, tj. wycinanie laserem i strumieniem wody, wykrawanie, gięcie na prasach 
krawędziowych, spawanie czy malowanie proszkowe;.

 – rozwój świadczenia usług i produkcji podzespołów dla branż tj. produkcji po-
jazdów szynowych, automotive, energetycznym i elektrotechnicznym, wojska 
i przemysłu zróżnicowanego.

Rysunek 7.32. Schemat zakresu działalności firmy

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotnicze-
go „DOLINA LOTNICZA”.

Jesteśmy także certyfikowanym dostawcą wyrobów oraz usług dla Polskich Za-
kładów Lotniczych. Na potrzeby przemysłu lotniczego tworzymy komponenty z naj-
wyższą starannością i precyzją, wykorzystując nasz park maszynowy.
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Rysunek 7.33. Startujący samolot w „Dolinie Lotniczej”

W 2008 r. PIAP wykonał dwa zrobotyzowane stanowiska spawalnicze dla za-
kładów produkcyjnych Metal-Fach w Sokółce, wyposażone w roboty KR16L6ARC 
firmy KUKA oraz osprzęt spawalniczy TPS4000 firmy Fronius [5]. Pierwsze stano-
wisko wyposażone jest w 2 dwuosiowe pozycjonery DKP400 firmy KUKA. Drugie 
stanowisko wyposażone jest w 2 jednoosiowe pozycjonery DW500 i DW1000 firmy 
KUKA. Zastosowanie pozycjonerów funkcjonujących jako zewnętrzne osie robota 
pozwoliło na obsługę przez roboty detali o znacznie większych gabarytach. Ponadto 
funkcja ruchu synchronicznego, gdy robot wykonuje ruch równoczesny z pozycjo-
nerem przy pełnej kontroli układu odniesienia związanego z detalem, pozwala na 
wykonanie skomplikowanych spoin.

Firma MEDEN-INMED od lat oferuje lekarzom, terapeutom i pacjentom wyso-
kiej klasy aparaturę medyczną oraz profesjonalny serwis. Wzrastająca konkurencja 
na rynku usług medycznych wynikająca z presji odbiorców na produkty najwyższej 
jakości, konieczność zwiększenia wydajności sprawiły, iż firma MEDEN-INMED 
zwróciła się do PIAP z prośbą o przedstawienie oferty na zrobotyzowane stanowisko 
spawalnicze. W toku rozmów z inżynierami pracującymi w firmie MEDEN-INMED 
Koszalin opracowano projekt kompletnego stanowiska z robotem firmy KUKA i ze-
stawem dwóch kompletnych oprzyrządowań spawalniczych. Na stanowisku pracuje 
robot przemysłowy firmy KUKA KR 16L6 ARC, który spawa ramy stołu do masażu 
na trzyosiowym pozycjonerze firmy ZAP Ostrów Wielkopolski. Robot jest sprzężony 
ze spawarką firmy Fronius, dzięki której w procesie spawania wykorzystana jest me-
toda spawania opracowana przez austriackiego giganta – metoda CMT (Cold Meta 
Transfer). Dzięki tej metodzie robot jest w stanie spawać z dużymi prędkościami stal 
i aluminium od 0,6 mm grubości.
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Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze w MEDEN-INMED Koszalin jest ko-
lejnym przykładem wdrożenia aplikacji, w której robot o wysokiej powtarzalności 
pozycjonowania spawa skomplikowane podzespoły odpowiedzialnych elementów, 
co wymaga wysokiej jakości, powtarzalności i wytrzymałości spoin. Jest to kolejny 
dowód na duże możliwości w zakresie integracji stanowisk zrobotyzowanych, jakich 
podejmują się inżynierowie robotyki pracujący w PIAP.

Firma Intemo S.A., oferująca przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku, 
wprowadza w życie szereg innowacyjnych projektów, które modernizują zakład i pro-
ces produkcji. PIAP zaprojektował, wykonał i zainstalował zrobotyzowane stanowi-
sko obsługujące 2 wtryskarki z formami do produkcji listew do paletyzacji.

Stanowisko składa się z następujących powiązanych ze sobą zespołów:
 – 2 transporterów pasowych – odbierających z wtryskarek elementy oraz pozycjo-

nujących zarówno pojedyncze listwy, jak i stosy ułożonych listew;
 – robota KUKA – operującego pojedynczymi listwami oraz układającego stosy na 

palecie;
 – transportera łańcuchowego – przemieszczającego kompletną paletę na kolejne 

pozycje;
 – owijarki – automatycznie owijającej palety.

Stanowisko współpracuje z manipulatorami dwóch niezależnych wtryskarek. Ma-
nipulatory wtryskarek podają na pozycje odkładania listwy pojedyncze i układają 
na tych pozycjach stosy kilkudziesięciu listew. Po przejeździe na pozycję odbioru 
robot za pomocą chwytaka – wybraną jego sekcją – pozycjonuje listwy w buforze 
i przekłada na transporter łańcuchowy. Zbudowane przez manipulatory wtryskarek 
stosy listew, ułożone poziomo przez robota, tworzą kolejne warstwy na palecie. Tak 
przygotowane na palecie warstwy przemieszczane są przez transporter łańcuchowy 
na pozycję owijania. Po owinięciu przez automatyczną owijarkę, już zabezpieczona 
paleta przemieszcza się na miejsce odbioru przez obsługę aplikacji.

Zakład Philips Lighting Poland w Pile jest jednym z największych zakładów pro-
dukujących świetlówki i półprodukty do ich wytwarzania. Kluczowym elementem 
są szklane tuby, które produkowane są w Pile na potrzeby wielu zakładów koncernu 
na świecie. PIAP zrealizował dla Philips Lighting Poland stanowisko do paletyzacji 
i pakowania. Zrobotyzowana aplikacja kompleksowo obsługuję zarówno paletyzację 
elementów do wysyłki, jak również pakowanie tub szklanych do wykorzystania przez 
zakład w Pile. Centralnym elementem stanowiska jest robot KUKA, wyposażony 
w dedykowany chwytak. System transporterów, zbudowanych przez zespół PIAP, 
zapewnia płynną pracę stanowiska, a śrubowy podajnik gwarantuje precyzyjne po-
danie detali do pobrania przez robota.

Współpraca firm DANFOSS Sp. z o.o. i PIAP nie polega tylko na wspólnej sprze-
daży urządzeń, ale też na wymianie doświadczeń i realizowaniu prac. Na podstawie 
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jednej z umów zostaje w PIAP opracowane i wykonywane stanowisko regulacji ci-
śnieniowej LP.

PRESOSTAT to czujnik ciśnienia, który załącza lub rozłącza swoje styki przy da-
nym ciśnieniu medium oddziałującym na mieszek. Wykorzystywane są w przemyśle 
w systemach alarmowych, monitorowania lub regulowania.

Stanowisko do kontroli pracuje w linii montażowej do sprawdzania poprawności 
montażu i regulacji ciśnieniowej presostatów następujących rodzajów:

 – pojedyncze i podwójne (różnice wymiarowe, rożna długość presostatów),
 – bez resetu i z resetem maksimum i minimum,
 – z ciśnieniem różnicowym stałym lub zmiennym (różne końcówki regulacyjne),
 – europejskich KP i amerykańskich KPU (różnice wymiarowe, różna długość i wy-

sokość presostatów).
Regulacja odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest ustawianie miesz-

ka. Maksymalne ciśnienie jego ustawiania wynosi 50±1 bar, a zakres regulacji ma 
charakter skokowy. Inne możliwe do nastawienia wartości ciśnień wynoszą 25±1 bar 
oraz 35±1 bar. Stanowisko pozwala na ustawienie przejść pomiędzy stykami oraz 
umożliwia przeprowadzenie regulacji przełączania styków przy zadanych warto-
ściach ciśnienia zgodnie z kartą katalogową dla danego wyrobu.
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RO D IA    
Dobre praktyki

8.1. Wojskowa Akademia Techniczna [6]

Wdrożenie systemu przeciwpożarowego STOPFIRE
System przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu STOPFIRE, opracowany w Insty-

tucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, został wdrożony do seryjnej 
produkcji.

28 września 2017 r. rektor-komendant WAT płk dr. hab. inż. Tadeusz Szczurek 
podpisał umowę wdrożeniową z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-
-Technologicznym S.A. (WCBKT S.A.) reprezentowanym przez prezesa Zarządu 
Piotra Kisiela.

Podpisana umowa jest ostatnim etapem związanym z wdrożeniem i produkcją 
systemu STOPFIRE. Jej celem jest udzielenie przez WAT wsparcia WCBKT S.A. 
w realizacji procesu wdrożenia systemu do produkcji seryjnej. WCBKT S.A. po-
siada bowiem licencję wyłączną na STOPFIRE, udzieloną przez WAT w ramach 
Umowy Licencyjnej w lipcu 2015 r. Projekt ten od początku prowadzony był przy 
wsparciu Centrum Transferu Technologii WAT. Jest to kolejny sukces komercjali-
zacji technologii wytworzonej w Akademii. System STOPFIRE zasadniczo różni się 
od oferowanych na rynku tego typu urządzeń. Zastosowano w nim wielospektralne 
głowice optoelektroniczne, pozwalające wykryć i zidentyfikować zagrożenie poża-
rowe, wybuch paliwa czy eksplozję materiałów wybuchowych w czasie rzędu mili-
sekund. Umożliwia to stłumienie zagrożenia w zarodku, przed jego rozwinięciem, 
i uratowanie załogi pojazdu wojskowego lub czołgu. System, opracowywany głównie 
na potrzeby wojska, może również znaleźć wiele aplikacji cywilnych, takich jak np. 
zabezpieczenie kopalń przed wybuchem metanu i pyłu węglowego.
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8.2. Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy [12]
Dzięki ścisłemu powiązaniu z przemysłem azotowym Instytut stał się nieodzow-

nym partnerem wszystkich działań modernizacyjnych prowadzonych w przemyśle 
chemicznym. Rozpoczęta jeszcze w 1986 r. modernizacja polskich wytwórni amo-
niaku, najpierw w Policach, a następnie we Włocławku (1988 r.), Puławach (1989 r.) 
i Kędzierzynie (1992 r.), polegała na zastosowaniu opracowanego w Instytucie 
(wspólnie z moskiewskim Instytutem Przemysłu Azotowego GIAP) niskoenerge-
tycznego procesu produkcyjnego i pozwoliła na uzyskanie znacznych oszczędności 
gazu ziemnego oraz obniżenie energochłonności procesu. W 1993 r. oddana zosta-
ła do ruchu w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. jednostka syntezy amoniaku 
o zdolności produkcyjnej 1 500 t/d, należąca do największych na świecie. W listo-
padzie 2007 r. w instalacji tej wyprodukowano (po 14 latach nieprzerwanej pracy) 
5-mln tonę amoniaku! Ważna specjalizacja Instytutu dotyczyła procesu wytwarzania 
kwasu azotowego z amoniaku. 

Rysunek 8.1. Stokaż amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Opracowany dla tego procesu katalizator warstwowy (siatki PtRh/PdAu) (współ-
praca z Mennicą Państwową) zastosowano w latach 1978–1985 kolejno we wszyst-
kich krajowych wytwórniach kwasu azotowego, najpierw w Puławach, potem w Tar-
nowie, Włocławku i Kędzierzynie, uzyskując dużą oszczędność metali szlachetnych, 
głównie platyny (ok. 150 kg rocznie) i amoniaku (ok. 9 300 t rocznie), w wyniku 
zwiększonej sprawności jego utleniania do tlenku azotu. W 1992 r. w Zakładach 
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Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ruszyła dwuciśnieniowa wytwórnia kwasu 
azotowego o zdolności produkcyjnej 700 t/d (licencja Instytutu i Biura Projektów 
Prosynchem). Wcześniej proces ten licencjonowano dla zakładów Azot Gorażde (Ju-
gosławia) w 1982 r., Nan Ya (Tajwan) w 1987 r. Następna taka wytwórnia kwasu azo-
towego (600 t/d) została uruchomiona wg projektu procesowego Instytutu w 1995 r. 
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Jest to pierwsza w Polsce wytwórnia kwasu 
azotowego oparta w całości na krajowych opracowaniach reprezentujących poziom 
najlepszych technologii na świecie. Przeprowadzona w latach 2006–2009 moderni-
zacja wytwórni amoniaku w Nowomoskowsku i w Permie (Rosja) objęła nie tylko 
licencjonowanie procesów, ale również prace projektowe oraz dostawę urządzeń.

W ofercie Instytutu znajduje się obecnie 13 typów katalizatorów, sorbentów i no-
śników dla 10 procesów przemysłowych, wytwarzanych częściowo w tarnowskich 
Azotach. W szczególności są to katalizatory do hydroodsiarczania gazu ziemnego 
(i sorbenty związków siarki), katalizatory parowego reformingu metanu, konwersji 
i metanizacji tlenku węgla(II), syntezy amoniaku, uwodornienia benzenu i utwardza-
nia tłuszczów. Ostatnio do listy tej dołączony został katalizator do rozkładu tlenku 
azotu(I), odgrywający ważną w ochronie środowiska w zakładach produkujących 
kwas azotowy i wdrożony najpierw w 2 reaktorach wytwórni azotanu(III) amonu 
w Azotach Tarnów (2007 r.), a później w zakładach Anwil we Włocławku (2008 r.) 
oraz w 2 instalacjach kwasu azotowego w ZAK w Kędzierzynie-Koźlu (2008 i 2010 
r.). W wyniku umowy zawartej z niemiecką firmą Heraeus katalizator wytwarzany 
w Instytucie został zastosowany w wytwórni kwasu azotowego w CSBP Wesfarmers 
(Australia). Katalizator ten uzyskał wiele wyróżnień (m.in. Nagroda Ministra Środo-
wiska oraz Grand Prix Targów Expochem 2009). Wszystkie opracowane katalizatory 
sprawdziły się w warunkach przemysłowych i są dostępne w ilościach handlowych. 
Instytut zatrudnia wybitnych specjalistów z zakresu katalizy (doc. dr Andrzej Gołę-
biowski [27], dr Paweł Kowalik, dr inż. Kazimierz Stołecki, mgr inż. Urszula Prokop).

Działając w obszarze swojej podstawowej działalności statutowej, Instytut uru-
chomił produkcję płynnych koncentratów nawozowych z zawartością mikroele-
mentów o składzie dostosowanym do wymagań poszczególnych roślin uprawnych 
i okresów wegetacyjnych (ponad 30 rodzajów od 1988 r.) oraz produkcję nawozów 
zawiesinowych w Doświadczalnej Stacji Nawozów Płynnych w Łagiewnikach Średz-
kich w 1991 r., gdzie prowadzone jest też promowanie i upowszechnianie tej formy 
nawożenia. Od 2000 r. doskonałym poligonem doświadczalnym do dalszych badań 
nad nawozami zawiesinowymi staje się Gospodarstwo Rolne w Goczałkowie, które 
Instytut kupił od Agencji Własności Rolnej. Wiele prac wdrożeniowych prowadzo-
nych jest też na terenie Instytutu. Mianowicie w 1992 r. wdrożona zostaje w pełni 
eksportowa produkcja wytwarzania węglanu guanidyny o dużej czystości z odpado-
wego ługu pokrystalizacyjnego z produkcji melaminy. W 2001 r. w Instytucie rusza 
produkcja nawozów przeznaczonych do nawożenia upraw szklarniowych (z nawad-
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nianiem). Pracami badawczymi i wdrożeniowymi w zakresie nawozów kieruje dr 
inż. Andrzej Biskupski.

W 2000 r. uruchomiona zostaje też produkcja ekstraktów chmielowych w ory-
ginalnym procesie ekstrakcji szyszek chmielowych ditlenkiem węgla w stanie nad-
krytycznym (dr hab. inż. Edward Rój, prof. INS). Obecnie trwa budowa Centrum 
Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej (przy wsparciu uzyskanym ze środków 
unijnych).

Do innych sukcesów Instytutu należy zaliczyć wdrożenie technologii wytwarzania 
polioksymetylenu (politrioksanu) w 1997 r. w Zakładach Azotowych w Tarnowie-
-Mościcach (wytwórnia o zdolności produkcyjnej 10 tys. t/d). Wdrożenie to było 
wspólnym sukcesem Instytutu (proces otrzymywania trioksanu i dioksolanu) oraz 
Instytutu Chemii Przemysłowej (proces polimeryzacji). 

Wszystkie opracowania Instytutu były lub są chronione patentami. Dotychcza-
sowa działalność INS w dziedzinie wynalazczości zamyka się ogólną liczbą 348 uzy-
skanych patentów, w tym ok. 150 w okresie 1980–2010. Obecnie (stan na 31 grudnia 
2010 r.) ochroną patentową objętych jest 38 wynalazków. Łączna liczba publikacji 
w latach 1980–2010 wyniosła 1 482 (w tym 533 artykuły w czasopismach i 947 wy-
stąpień na konferencjach). Nastąpił wzrost liczby publikacji w czasopismach z listy 
filadelfijskiej (z 3–4 do ok. 10 rocznie).

8.3. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle
Trudna sytuacja gospodarcza Polski w latach osiemdziesiątych XX w. stymulowa-

ła stosowanie oferowanych przez Instytut rozwiązań technologicznych, możliwych 
do bezinwestycyjnego wdrożenia (modernizacje technologii), zwłaszcza w zakresie 
chemii gospodarczej, żywic do klejów i lakierów oraz wykorzystania odpadów i pro-
duktów ubocznych. Na liście nowych wdrożeń pojawiało się w tamtych latach po 
20–40 pozycji rocznie. Równolegle Instytut zaczął koncentrować się na technologiach 
eksportowych, co zaowocowało już w 1984 r. pierwszym kontraktem zrealizowanym 
przez centralę handlu zagranicznego Polimex-Cekop, a dotyczącym licencji na wy-
twarzanie bisfenolu A w Bułgarii (wcześniej wdrożenie tego procesu miało miejsce 
w 1977 r. w Zakładach Chemicznych Blachownia). Wkrótce w 1987 r. technologia 
ta została sprzedana na Tajwan, w 1987 r. do Chin, w 1989 r. do Indii, a w 1990 r. 
do Korei Południowej. W 1988 r. do Rumunii została sprzedana licencja na proces 
wytwarzania kwasu akrylowego.

W 1993 r. Instytut sprzedał technologię wytwarzania nonylofenolu do Chin 
(10 tys. t/r), w 1996 r. technologię przerobu chlorku allilu do epichlorohydryny do 
Korei Południowej (30 tys. t/r), a w 1999 r. sprzedał do Iranu technologię wytwa-
rzania bisfenolu A (30 tys. t/r) oraz technologię wytwarzania żywic epoksydowych 



Rozdział 8: Dobre praktyki

117

(10 tys. t/r). Ponadto w 1998 r. Instytut zawarł kontrakt na modernizację swojej wy-
twórni nonylofenolu, a w 1999 r. na modernizację wytwórni bisfenolu A w Chinach.

W latach 2005–2010 dokonano 37 wdrożeń przemysłowych. W 2007 r. urucho-
miono wytwórnię żywic epoksydowych w Zakładach Chemicznych Organika-Sa-
rzyna, dla której projekt bazowy wykonany został w Instytucie. Na licencji Instytutu 
uruchomiono w 2007 r. wytwórnię azotu o czystości 99,9% w zakładach Brasco-Vra-
tislavia, a w 2008 r. wytwórnię tlenu w Hiszpanii.

8.4. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
Serię spektakularnych wdrożeń Instytutu rozpoczęło wdrożenie substancji clotri-

mazol (zespół mgr. Ryszarda Pakuły), która dała znaczne efekty antyimportowe. Po-
dobny charakter miała antyimportowa produkcja nifedypiny uruchomiona w Polfie 
Grodzisk (a lek cordafen został uruchomiony w Starogardzie), za co zespół dr Marty 
Serwin-Krajewskiej uzyskał Nagrodę Państwową w 1988 r. Inne ważniejsze wdroże-
nia z lat 80. XX w. to laticort (doc. dr inż. Romana Jaworska), metformina (dr Ry-
szard Palanowski), calcifediol (mgr Henryk Salwa), piroxicam (mgr Ryszard Pakuła), 
beclometazon (doc. dr inż. Romana Jaworska), normatens (dr Barbara Chodkow-
ska-Granicka), nifuroksazyd (dr Marta Krajewska), mexiletine (doc. dr Wiesław 
Szelejewski), flumetazon (Czesława Księżny), betametazon (Maria Skibińska), alfa-
calcidol (mgr Teresa Ryznar), mitoksantron (dr Krystyna Łypacewicz) oraz peflok-
sacyna (dr Jerzy Kazimierczak). Decydujące znaczenie dla losów Instytutu w latach 
90. XX w. miały dokonane wówczas opracowania nitrendypiny (dr Marta Krajewska), 
klozapiny (dr Janina Piechaczek), flutamidu (doc. dr inż. Jan Wojciechowski), keto-
konazolu (mgr Stanisław Adamski) oraz budesonidu R (mgr inż. Teresa Uszycka-
-Horawa), które stały się podstawą produkcji doświadczalnej Instytutu.

Pod koniec I dekady XXI w. Instytut wznowił też współpracę z Polpharmą Staro-
gard od wdrożenia oryginalnej metody sildenafilu (prof. dr hab. Osman Achmato-
wicz i dr hab. Roman Balicki). Wysokie opłaty licencyjne z Anpharmu (1998–2007) 
oraz wzrost finansowania z innych przedsiębiorstw, a także z budżetu państwa (Pro-
jekt Badawczy Zamawiany, listopad 2006 r.) zaowocowały kolejną serią wdrożeń. 
Były to głównie syntezy substancji leczniczych, z których na wyróżnienie zasługuje 
synteza bicalutamidu (dr M. Syniewski), lamsulosinu (dr hab. Wojciech Szczepek), 
tacalcitolu (dr hab. Andrzej Kutner), clopidogrelu (dr hab. Roman Balicki), sildena-
filu (prof. dr hab. Osman Achmatowicz), carvedilolu (mgr Włodzimierz Skupiński), 
anastrozolu (dr Ewa Chojecka-Koryn), imatinibu (dr hab. Wojciech Szczepek), cal-
cipotriolu (dr hab. Andrzej Kutner) i aripiprazolu (prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek).

Lista wdrożeń (prowadzona od początku istnienia Instytutu) ma ponad 400 po-
zycji, lista patentów i zgłoszeń patentowych ponad 200 pozycji (od 1985 r.).
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8.5. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź
Bogata oferta IBWCh obejmuje oryginalną technologię wytwarzania włókien 

chitozanowych, kompozytowych chitozanowo-alginianowych oraz chitozanowo-fi-
broinowych. Włókna chitozanowe w postaci multifilamentu zastosowano do wytwa-
rzania biodegradowalnych siatek chirurgicznych. Podpisana została umowa o współ-
pracy z partnerem niemieckim na wytwarzanie włókien chitozanowych do produkcji 
matryc do hodowli komórkowych. Opracowywano też technologię wytwarzania róż-
nych materiałów filtracyjnych, izolacyjnych i specjalnych z ultracienkich włókien 
szklanych, ceramicznych i innych włókien mineralnych i syntetycznych, a zwłaszcza 
materiałów przeznaczonych do wytwarzania filtrów powietrza o skuteczności oddzie-
lania do 99,9999% (a nawet 99,99995%), co odpowiada penetracji poniżej 1,10–4%. 
Jest to zakres dla filtrów klasy HEPA (High Efficincy Particulate Airfilter) i ULPA 
(Ultra Low Penetration Airfilter) znajdujących zastosowanie w technice tzw. „czy-
stych pomieszczeń”. Zakład Doświadczalno-Produkcyjny IBWCh może wytwarzać 
na zamówienie partie doświadczalne i produkcyjne wyżej wymienionych materiałów 
według wymagań technicznych uzgodnionych z odbiorcami.

Instytut oferuje również hemostatyczny i przyspieszający gojenie ran opatrunek 
przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych. Oprócz 
funkcji ochronnych (zabezpieczenia przed wpływem środowiska, wodoszczelność, 
barierowość mikrobiologiczna, właściwości przeciwbakteryjne) charakteryzuje się 
on zdolnością hamowania krwawienia (działanie hemostatyczne) oraz aktywnością 
przeciwbakteryjną, pozwalającą na ochronę przed wystąpieniem zakażenia i wtórną 
infekcją.

8.6. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Wdrożona przez Zakład technologia płyt trudno zapalnych i grzyboodpornych 

w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Lenpol w Szczytnie była pierwszą w Kraju 
i jedyną w tym czasie produkcją płyt z przeznaczeniem dla przemysłu okrętowego 
i górnictwa, co wyeliminowało import tego rodzaju płyt ze Szwecji i Niemiec. Także 
uruchomiono pierwszą w Polsce produkcję laminatów cienkowarstwowych, w Za-
kładach Chemicznych w Gliwicach i Pustkowie, do uszlachetniania powierzchni płyt 
lignocelulozowych. Dla wszystkich wytwórni płyt opracowano i wdrożono technolo-
gie zagospodarowania produktów ubocznych (ścinki i pył ze szlifowania) do wyko-
rzystania w ponownej produkcji. Wdrożono wiele innych atrakcyjnych technologii, 
m.in. produkcję sztucznej okleiny Tetefol w Pakości oraz produkcję trójwarstwowych 
płyt niezapalnych w zakładach w Malborku i płyt izolacyjnych ze słomy konopnej 
w Zakładach Stolbud w Mikołajkach. Zakład współpracował m.in. z przemysłem 
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okrętowym w zakresie opracowania technologii produkcji płyt niezapalnych (po-
siadających atest ówczesnego Radzieckiego Rejestru Statków) przeznaczonych do 
budowy statków dla Związku Radzieckiego. Zakład współpracował także z Polimex 
Cekop i Prozemak w zakresie opracowania technologii do budowy wytwórni płyt za 
granicą, m.in. na Kubie, w Związku Radzieckim i Chinach.

W ówczesnych Zakładach Chemicznych Luboń wdrożono pierwszy krajowy śro-
dek ochrony drewna przed ogniem Fobos M-2, produkowany do dnia dzisiejszego. 
Później opracowano i wdrożono kilka innych środków, m.in. takich jak powłokowy 
środek ogniochronny do drewna i tworzyw drzewnych Fobos M-2L, środek ognio-
chronny do wyrobów włókienniczych Fobos M-2T, trójfunkcyjny środek ochrony 
drewna Fobos M-2F, system ogniozaporowy Antyflam Werizol do drewna, tworzyw 
drzewnych i stali, jak również pierwszy polski transparentny system pęczniejący do 
drewna i tworzyw sztucznych Unipal, wdrożony w Polifarb Cieszyn SA. Opracowano 
też i wdrożono w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu w Stęszewie płyty ogniozapo-
rowe z przeznaczeniem do wypełniania drzwi o odporności ogniowej dwie godziny. 
Najnowszym rozwiązaniem wdrożonym w PIW Delta jest pęczniejący system ognio-
chłonny Expander FR oparty na nanomodyfikatorach.

8.7. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
W 1992 r. uruchomiona została demonstracyjna wytwórnia paliwa bezdymnego 

Ecocoal (10 t/h), w 1993 r. opracowano technologię odpylania gazów przemysłowych 
w odpylaczach poziomych z wirującą przegrodą separacyjną, w 1994 r. opracowa-
no technologię otrzymywania formowanych węgli aktywnych Crossactiv i wreszcie 
w 1994 r. uzyskano akredytację trzech pierwszych laboratoriów badawczych w Pol-
skim Centrum Badań i Certyfikacji. W 1994 r. wdrożono system atestacji kotłów 
energetycznych małej i średniej mocy na paliwa stałe, w 1995 r. opracowano techno-
logię odsiarczania pyłu węglowego bezpośrednio przed spalaniem, w 1997 r. opraco-
wano technologię doczyszczania ścieków przemysłowych za pomocą pyłu z suche-
go chłodzenia koksu, a w 1998 r. opracowano technologię konwersji odpadowych 
tworzyw sztucznych Karboterm do paliwa węglowego oraz wsadu węglowego do 
koksowania. W 2001 r. opracowano technologię kompaktowania popiołów i osadów 
ściekowych Pucgran.



Innowacje, patenty, wdrożenia a efektywność w działalności gospodarczej przedsiębiorstw

120 

8.8. Instytut Nafty i Gazu, Kraków
We współpracy z Instytutem powstawały nowe, optymalne formulacje benzyn 

bazowych oraz dobierano dodatki uszlachetniające, co stanowiło istotny element 
wdrażania każdej nowej technologii. Bezpośrednia współpraca z przemysłem ra-
fineryjnym w zakresie jakości paliw doprowadziła do osiągnięcia w całym Kraju 
obowiązującego w Europie poziomu liczby oktanowej benzyn (Premium 95 i Su-
per 98). Opracowany został proces i karta technologiczna na wytwarzanie benzyny 
bezołowiowej B86, początkowo z komponentów importowanych. Sukcesywny postęp 
w eliminowaniu ołowiu zaowocował pełnym sukcesem dopiero w 2001 r., po ok. 15 
latach pracy Instytutu.

W 1992 r. w Instytucie opracowano proces technologiczny produkcji benzyny 
silnikowej 95E z dodatkiem 5% obj. alkoholu etylowego, a następnie uruchomiono jej 
produkcję pilotową w Rafinerii Trzebinia, później w Rafinerii Czechowice i w CPN 
w Krakowie (w bazie magazynowej Olszanica). W kolejnych latach (do 1998 r.), przy 
udziale Instytutu, wprowadzono produkcję benzyny z etanolem w rafineriach w Płoc-
ku i w Gdańsku. W 1998 r. produkcja benzyny 95E w Kraju osiągnęła 2,5 mln t/r 
i utrzymała się na tym poziomie w kolejnych latach, aż do 2000 r. Produkcja benzyn 
z etanolem jest kontynuowana do chwili obecnej, również przez prywatnych wy-
twórców paliw.

Instytut wniósł również duży wkład w rozwój technologii olejów napędowych. 
Jednym z najbardziej prestiżowych osiągnięć było opracowanie w 1996 r. procesu 
technologicznego produkcji specjalnego paliwa przeznaczonego dla autobusów ko-
munikacji miejskiej. Paliwo to charakteryzowało się bardzo dobrymi właściwościami 
ekologicznymi i mogło być, tak jak skandynawski i amerykański City Diesel, stoso-
wane w okresie całego roku (także zimą).

Aby zwiększyć zainteresowanie użytkowników olejami opałowymi opracowano 
dodatki uszlachetniające, które poprawiają proces spalania węglowodorów. Powstała 
technologia wytwarzania lekkiego oleju opałowego Ekoterm Plus, w którym zasto-
sowano dodatek opracowany w Instytucie.

Jednym z większych sukcesów Instytutu w zakresie doskonalenia procesów tech-
nologicznych przerobu ropy, było zastąpienie acetonu metyloetyloketonem (MEK) 
w procesie odparafinowania rozpuszczalnikowego. W wyniku prac badawczych pro-
wadzonych w Instytucie podjęto w PKN Orlen decyzję o budowie instalacji odpa-
rafinowania z zastosowaniem MEK. Instalacja, o zdolności przeróbczej 180 tys. t/r, 
została wybudowana w 1996 r. i pracuje tam do dzisiaj.

Na licencji Instytutu została podjęta, w zakładach chemicznych w Krupskim Mły-
nie, produkcja dodatku Nitrocet, podnoszącego liczbę cetanową olejów napędowych. 
Dodatek ten jest do dzisiaj produkowany i eksportowany do wielu krajów europej-
skich i do Stanów Zjednoczonych. Polska zajmuje w produkcji dodatków cetanowych 
drugie miejsce w świecie.
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PODSUMOWANIE  

Sukces gospodarczy we współczesnym świecie to połączenie wyspecjalizowanej 
wiedzy w tworzeniu innowacji, opracowywaniu ofert dostosowanych do potrzeb 
klientów oraz zastosowaniu odpowiednich technologii, pozwalających na uzyska-
nie lepszej jakości pracy i stworzeniu innowacji w obszarze kultury organizacyjnej 
i produkcyjnej przedsiębiorstwa. Niniejsza monografia przedstawia kilka wyselek-
cjonowanych aspektów wzajemnych powiązań pomiędzy wiedzą, innowacją i odpo-
wiednim wdrożeniem wybranych innowacji zakończonych sukcesem biznesowym. 
Przedstawia wpływ wdrożenia systemu oraz różnych narzędzi zarządzania wiedzą 
w organizacji na generowane przez nią innowacje. Świadome zarzadzanie przedsię-
biorstwem nakierowanym na sukces biznesowy nie może być ukierunkowane jedy-
nie na bierne korzystanie z innowacji, ale powinno kreatywnie oddziaływać na ich 
kształtowanie i pobudzanie procesów innowacyjnych. W dzisiejszej rzeczywistości 
ekonomicznej jedynym czynnikiem wzrostu koniunktury danego przedsiębiorstwa 
jest wiedza. W przypadku bardzo dynamicznie zmieniających się rynków w spo-
sób ekstremalny wykorzystywane są nowe technologie, nowa wiedza, która może 
przyczynić się do wzrostu konkurencji danego przedsiębiorstwa. Oferowane pro-
dukty mogą „starzeć się” w ciągu nocy, a przedsiębiorstwa, które konsekwentnie 
tworzą nową wiedzę, rozpowszechniają ją i wdrażają, odnoszą sukces. Wszystkie 
działania w danym przedsiębiorstwie, które są kreowane przez wiedzę, określa się 
mianem innowacji. Kształtują one odpowiednie postawy i zachowania pracowników 
w przedsiębiorstwie. Właściwie i konsekwentne podejście do procesów innowacyj-
nych w przedsiębiorstwie powinno spowodować reakcję zwrotną wśród pracowni-
ków, powodującą zmianę ich postępowania w postaci myślenia kreatywnego o swo-
jej pracy, a to powinno owocować najpierw innowacyjnym myśleniem, a następnie 
pobudzać innowacje, poprzez powstawanie nowych inicjatyw np. produktów, ofert 
marketingowych, odkrywanie nowych dróg realizacji projektów i procesów. Innowa-
cje w przedsiębiorstwach są niezbędnym czynnikiem, który musi pojawić się w jego 
działalności na różnym poziomie jego funkcjonowania, jeśli celem nadrzędnym fir-
my jest jej sukces ekonomiczny.
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