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Wprowadzenie

Wprowadze nie
Z przyjemnością oddajemy pierwszą tego rodzaju monografię dedykowaną
studentom i nauczycielom akademickim zainteresowanym praktycznymi aspektami rozwoju własnego i krzewieniem wynalazczości wśród studentów. Publikację
opracowano w ramach Projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”,
Program „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akdemickiej”, który realizowano w latach 2011-2013 w Politechnice Świętokrzyskiej.
Niniejsza monografia prezentuje wyniki innowacyjnego i unikalnego w skali kraju zobrazowania twórczych osiągnięć studentów, które powstały na ogół
we współpracy z naukowcami. Pierwszoplanowym założeniem projektu, w ramach
którego powstała niniejsza publikacja, jest rozumienie rozwoju społecznego jako
zjawiska, w którym osoby kreatywne, a szczególnie studenci, odgrywają fundamentalną rolę. Mamy nadzieję, że publikacja ta zasili biblioteki akademickie w Polsce, gdyż edukacja, zwłaszcza jej jakość i praktyczny charakter, w znacznej mierze
determinuje dorosłe życie człowieka i przekłada się na przyszły standard życia.
Na istotne znaczenie kreatorów w życiu społeczno-gospodarczym każdego
kraju, do których bez wątpienia zaliczyć można wynalazców, zwraca uwagę wielu
myślicieli, w tym Richard Florida, wybitny regionalista specjalizujący się w zagadnieniach ekonomii rozwoju regionalnego. Florida twierdzi, że w gospodarce kreatywnej miasta i regiony stają się podstawowymi jednostkami organizacji ekonomicznej,
przejmując rolę, którą wcześniej pełniły duże korporacje. Ponadto, w tych regionach, w których koncentrują się ludzie kreatywni, gospodarka wzrasta, powstają
lub lokalizują swoje siedziby firmy high-tech, rośnie zatrudnienie i populacja, natomiast miejsca omijane przez kreatywnych ludzi przeżywają gospodarczą stagnację
lub podupadają1. Kluczową rolę w rozwoju innowacji, a więc budowie gospodarki
opartej na wiedzy, odgrywa także komercjalizacja i transfer technologii2. Jak ocenia przedstawiciel PARP, „…podstawowym zadaniem w zakresie promocji przedsiębiorczości akademickiej jest budowanie dobrego klimatu wokół działań przedsiębiorczych podejmowanych na uczelniach. Określenie roli uczelni wyższych, jako
instytucji zajmujących się nie tylko nauką teoretyczną, ale także tworzących wiedzę możliwą do wykorzystania przez biznes staje się koniecznością współczesnej
gospodarki …”3. Z badań przeprowadzonych na zlecenie PARP wynika, że firmy
1
2
3
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R. Florida, The Rise of the Creative Class, Perseus Books Group, New York, 2002.
Praca zbiorowa pod red. A. Bartosik, J. Osiadacz, Biała Księga Centrum Transferu Technologii, s. 45,
Politechnika Warszawska, Warszawa, 2010.
http://www.eitplus.pl/pl/komercjalizacja_w_polsce_i_na_swiecie/570/

typu spin-off/out, komercjalizujące i wykorzystujące wyniki badań, które opracowano
na uczelniach polskich, powstają bardzo rzadko. Jedynie 6% badanych studentów
i naukowców prowadzi własną firmę, mimo że przedsiębiorstwa wykorzystujące
efekt pracy naukowej są najbardziej dochodowe.
Spośród niemal 200 zdiagnozowanych wynalazków w Polsce, a wierzymy,
że jest ich znacznie więcej, które powstały z udziałem studentów i które opublikowano w Bazie Danych Studenckich Wynalazków (www.wynalazca.tu.kielce.pl),
większość dotyczy szeroko rozumianej inżynierii oraz biochemii, odnawialnych źródeł energii i medycyny. W niniejszej publikacji opisano, czym jest wynalazek, czym
jest inżynieria wynalazczości, jak radzić sobie z komercjalizacją wynalazku, a także
wskazano szereg dobrych przykładów wynalazków, których autorami są obecni lub
byli studenci. Przedstawiono także zwięzły raport oceny potencjału komercjalizacyjnego wynalazków, który bazował na wynalazkach wyróżnionych w Ogólnopolskim
Konkursie „Student - Wynalazca”, zorganizowanym w 2012 i 2013 roku.
Publikacja powstała w wyniku bacznych obserwacji i analizy przeprowadzonej na Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej, która odbyła się w Kielcach
w 2012 i 2013 roku. Giełdzie towarzyszyły spotkania brokerskie, w których udział
wzięli twórcy wynalazków (studenci) oraz przedstawiciele podmiotów otoczenia biznesu, uczelni wyższych, funduszy venture capital, aniołów biznesu i innych zainteresowanych nawiązaniem współpracy z twórcami w celu dalszego rozwoju produktu
lub jego komercjalizacji. Proces obserwacji i analiz poszerzono o doświadczenia
zaczerpnięte z przeprowadzonego Ogólnopolskiego Konkursu „Student - Wynalazca”, który odbył się w 2012 i 2013 roku.
Kształtowanie kultury innowacyjności wśród studentów, na wszystkich trzech
stopniach kształcenia, którzy w niedalekiej przyszłości zasilą rynek pracobiorców
i pracodawców, jest szczególnie istotne w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja zainspiruje przyszłych i obecnych twórców
do poszukiwania przygody i satysfakcji w okresie studiowania, upowszechni kulturę
innowacyjności, a może nawet zaowocuje pomysłem na własne przedsiębiorstwo
w przyszłości.
Autorzy
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Wynalazki i wynalazcy

1. W y nala z k i i w y nala zcy
1.1. I s tot a w y nala z ku
Rozważania na temat wynalazczości studenckiej dobrze rozpocząć od
zastanowienia się nad tym, czym jest wynalazek. Pojęcie „wynalazek” powszechnie utożsamiane jest z czymś nowym, dotychczas nieznanym. Sporo informacji na ten temat można znaleźć na stronach Urzędu Patentowego4 , jednak
nie ma tam ścisłej definicji pojęcia „wynalazek”, a jedynie odniesienie do ustawy,
w której zawężono potoczne rozumienie wynalazku do wynalazków patentowalnych. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zmianami), podobnie jak inne ustawy na świecie dotyczące dziedziny własności przemysłowej, nie definiuje pojęcia wynalazku.
Ustawa ta wskazuje natomiast, na jakie wynalazki może być udzielona ochrona.
I tak art. 24 ww. ustawy stanowi, że „patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się
do przemysłowego stosowania”. Tak zdefiniowany wynalazek podlegający opatentowaniu musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym. Wynalazek uważa się
za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego
stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.
W literaturze można spotkać pewne definicje wynalazku, które nie odwołują się
do możliwości opatentowania i są bardziej zbliżone do naszego intuicyjnego wyobrażenia.
Wynalazek to „odkrycie nowej, bardziej zaawansowanej wiedzy, które
powstaje dzięki wiedzy posiadanej i rozwijanej przez pokolenia”5, albo wynalazek
to „stworzenie nowego produktu lub odkrycie nowej techniki produkcji”6. Według
Wikipedii wynalazek to „rozwiązanie problemu, które w ocenie twórcy jest nowe”7.
Jak widać, pojęcie wynalazku nie jest jednoznaczne i można go rozpatrywać w różnych aspektach. Z punktu widzenia pojedynczej osoby wiele pomysłów
i związanych z tym działań może być wynalazkami w ocenie tej osoby pełniącej role
twórcy. Nie są to jednak wynalazki z prawnego punktu widzenia, jeżeli zostanie znaleziony i ujawniony inny, wcześniejszy przypadek dostatecznie podobnego pomysłu
i związanego z tym działania.
4
5
6
7
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http://www.uprp.pl/czym-jest-wynalazek-i-wzor-uzytkowy/Lead05,720,2957,4,index,pl,text/
D. Begg, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2007, s. 555
P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 641.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek

Główny Urząd Statystyczny (GUS) definiuje wynalazek podlegający opatentowaniu jako pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej,
w sposób podobny do przedstawionego w przywołanej poprzednio ustawie:
„Wynalazek podlegający opatentowaniu - definicja8
Rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, posiada poziom
wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.
Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki.
Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.
Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek
ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.
Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania,
jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystany sposób,
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.”
Pojęciem pokrewnym do pojęcia wynalazek jest odkrycie naukowe9 rozumiane jako obserwacja nieznanego dotąd zjawiska występującego naturalnie w przyrodzie. Odkrycia nie podlegają ochronie patentowej, gdyż uważa się, że należą one
do domeny publicznej i są własnością całej ludzkości. Ochrona patentowa może natomiast dotyczyć nowej technologii, która przyczyniła się do odkrycia naukowego.
W wielu przypadkach nie ma jednoznacznych kryteriów odróżniających wynalazek
od odkrycia. Szczególne trudności w odróżnieniu wynalazku od odkrycia występują
w zakresie badań z pogranicza biotechnologii, biochemii i biologii molekularnej.
Np. istnieją kontrowersje, czy wyniki analiz ludzkiego genomu, które stanowią ważną część wynalazków stosowanych w terapii genowej, mogą podlegać patentowaniu. W Polsce zasady patentowania wynalazków z zakresu biotechnologii są szczegółowo opisane w ustawie Prawo własności przemysłowej.
Przepisy dotyczące wynalazków podlegających opatentowaniu nie są jednakowe w różnych państwach. Różnice są szczególnie widoczne pomiędzy przepisami europejskimi i przepisami obowiązującymi w USA lub Japonii. Stwarza to pewne
kłopoty i niejednoznaczności, co do oceny możliwości patentowania. Przykładowo,
pewne wynalazki mogą podlegać opatentowaniu w USA, a nie mogą być patentowane w państwach europejskich.

8
9

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1085.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
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Historia wynalazczości

1. 2 . His toria w y nala zc zo ś c i
Twórcą wynalazku jest zawsze człowiek, określany jako wynalazca. Wynalazki powstawały od najdawniejszych czasów i są związane z właściwością ludzkiego umysłu, jaką jest umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Wynalazki związane
z rozwiązywaniem problemów technicznych zaczęły pojawiać się masowo w okresie
rewolucji przemysłowej począwszy od drugiej połowy XVIII wieku. W tym okresie
zaczęło rozwijać się intensywnie też prawo patentowe, dając możliwość patentowania wynalazków. W tamtym okresie funkcjonował model samotnego wynalazcy,
pracowitego człowieka obdarzonego talentem, który potrafił patrzeć nieco inaczej
na otaczającą go rzeczywistość. Czytając życiorysy wynalazców z tamtych czasów
widać ich samotną upartą walkę o osiągnięcie postawionego celu technicznego
lub naukowego. Połączone to było ze zmaganiem się z brakiem zrozumienia dla swoich pomysłów w otaczającym środowisku oraz brakiem środków finansowych będących często podstawą sukcesu. Wielu z nich zaczynało swoją przygodę z wynalazkami
w bardzo młodym wieku, często nie posiadając formalnego wykształcenia.
Jak widać, problemy 200 lat temu były bardzo podobne do tych, z którymi musi
się zmierzyć wynalazca obecnie - z tą różnicą, że aktualnie coraz rzadziej spotyka się samotnych wynalazców, a częściej są oni członkami zespołów badawczych.
Spośród tysięcy ludzi, których wynalazki przez lata zmieniały świat i nadawały
mu obecny kształt, pokazanych zostanie tutaj tylko kilka przykładów, których wybór
wynika tylko z kaprysu autora tego opracowania.
Eli Whitney - człowiek, któremu świat zawdzięcza rozpowszechnienie bawełny . Amerykański wynalazca i przedsiębiorca, żył w początkowym okresie amerykańskiej rewolucji przemysłowej w latach 1765-1825. Jego największym opatentowanym wynalazkiem była maszyna do mechanicznego oddzielania nasion bawełny
od włókien (patent z 14 marca 1794). Do tego czasu proces ten był wykonywany
ręcznie, co ograniczało opłacalność upraw. Wynalazek ten spowodował wielokrotne zmniejszenie kosztów uprawy bawełny, czego efektem było gwałtowne zainteresowanie uprawą bawełny i - niestety - przyczyniło się do rozwoju niewolnictwa.
Maszyny takie, mimo ochrony patentowej, były później powszechnie podrabiane,
pozbawiając wynalazcę spodziewanych przychodów. Innym pomysłem było wykorzystanie linii montażowej do produkcji masowej. Eli Whitney w roku 1798 uzyskał
kontrakt na dostawę 15 tysięcy karabinów dla armii amerykańskiej i jako pierwszy
w świecie wyprodukował je z zachowaniem pełnej wymienności części. Pomysł ten
w produkcji samochodów wykorzystał z powodzeniem Henry Ford, a później także
inni przemysłowcy.
10

10 E. Larsen, Ludzie którzy tworzyli przyszłość, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eli_Whitney.

10

Henry Bessemer - ojciec drapaczy chmur11, brytyjski inżynier i wynalazca,
żył w latach 1813-1898. Henry Bessemer już w młodości zajmował się techniką
i wynalazkami. Jego pierwszym wynalazkiem było stworzenie pieczęci z ruchomym
datownikiem. Jego największym osiągnięciem wynalazczym (1856 r.) było opracowanie pierwszej bardzo wydajnej przemysłowej metody otrzymywania stali z wykorzystaniem procesu konwertorowego. Bessemer umiał jednocześnie dbać o swoje interesy finansowe. Przez okres 5 lat uzyskał 114 patentów zabezpieczających jego prawa
do konwertorowej metody otrzymywania stali. Otrzymywana nową metodą stal i produkowane z niej profile walcowane w wielu przypadkach zastąpiły stosowane do tego
czasu żeliwo lub tzw. kute żelazo. Spowodowało to gwałtowny rozwój konstrukcji stalowych, co między innymi umożliwiło budowę słynnych amerykańskich drapaczy chmur.
Tak jak każdemu wynalazcy nie wszystko się udawało. Henry Bessemer, aby nie
narażać podróżnych na chorobę morską podczas podróży przez kanał La Manche,
zaprojektował i zbudował statek z wahliwym salonem zapewniającym pozycję poziomą. Niestety, wynalazek ten nie spełnił oczekiwań, a pasażerowie czuli się znacznie
gorzej niż w przypadku podróży tradycyjnym statkiem.
Tomas Alva Edison - człowiek, który wprowadził elektryczność do użytku domowego12. Był jednym z najbardziej znanych na świecie i twórczych wynalazców,
przedsiębiorca żył w latach 1847-1931. Na jego nazwisko wystawionych było 1093
patenty, a kolejnych ponad tysiąc patentów stanowiło dorobek jego laboratoriów.
Założył prestiżowe czasopismo naukowe „Science”. W wieku 10 lat stał się lokalnym
ekspertem od telegrafu, uruchamiając samodzielnie urządzenie telegraficzne na stacji
kolejowej w swoim miasteczku. W tym samym czasie został też wyrzucony z miejscowej szkoły podstawowej, gdyż zdaniem nauczyciela zadawał za dużo pytań i odmawiał
wykonywania wielu prac domowych, które sam uznał za zbędną stratę czasu. Od tego
czasu uczył się już wyłącznie sam i nigdy nie uczęszczał do żadnej oficjalnej szkoły. Mimo
że był samoukiem, w 1927 roku został członkiem Narodowej Akademii Nauk
w Waszyngtonie. Wśród wielu wynalazków można wskazać udoskonalenie telefonu Bella, fonograf (1877), żarówkę elektryczną, którą opatentował (1879). W latach
1891-1900 pracował nad udoskonaleniem magnetycznej metody wzbogacania rud
żelaza, w 1883 odkrył emisję termoelektronową, w 1904 zbudował akumulator zasadowy
niklowo-żelazowy. Zorganizował w Menlo Park pierwszy na świecie instytut badań
naukowo-technicznych, w 1881-1882 zbudował w Nowym Jorku pierwszą na świecie
elektrownię publicznego użytku, z której doprowadził prąd do urzędów i prywatnych
mieszkań. W bezwzględny sposób egzekwował swoje prawa patentowe, co wzbudzało liczne kontrowersje.
11 E. Larsen, Ludzie którzy tworzyli przyszłość, Nasza Księgarnia, Warszawa 1962.,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer.
12 A. Sproule, Thomas Alva Edison (seria: Oni zmienili świat), Czytelnik, Warszawa 1991.,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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Alexander Fleming - człowiek, któremu wielu z nas zawdzięcza życie13,
szkocki bakteriolog i lekarz, odkrywca pierwszego antybiotyku - penicyliny, żył
w latach 1881-1955. Podczas I wojny światowej służył jako kapitan Korpusu
Medycznego Brytyjskiej Armii Królewskiej. Tam zwrócił uwagę na dużą liczbę
zgonów żołnierzy z powodu zakażeń. Po wojnie Fleming prowadził prace badawcze w Szpitalu Świętej Marii i zaczął szukać substancji o działaniu bakteriobójczym,
które nie szkodziłyby ludzkim i zwierzęcym tkankom. W roku 1922 odkrył bakteriobójcze działanie lizozymu, występującego między innymi w ludzkich łzach,
wydzielinie z nosa i białku jaja. W tym samym roku zauważył, że jedna z kolonii
bakterii rosnących na pożywkach zapleśniała. Okazało się, że pleśń wydziela zabójczą dla bakterii penicylinę. Dalsze prace wykazały, że penicylina może być lekiem
przeciwbakteryjnym - antybiotykiem. Zainspirowany badaniami Alexandra Fleminga
w 1938 roku Howard Florey w zespole z Ernstem Chainem i Normanem Heatleyem
rozpoczął badania nad opracowaniem technologii masowej produkcji aktywnego
składnika bakteriobójczego zawartego w pleśni. W wyniku ich badań alianci rozpoczęli masową produkcję penicyliny w okresie II wojny światowej. Odkrycie Fleminga
zrewolucjonizowało leczenie chorób zakaźnych. Penicylina i inne antybiotyki uratowały miliony ludzi - w tym wielu żołnierzy podczas II wojny światowej. W roku 1945
Fleming otrzymał wraz Howardem Floreyem i Ernstem Chainem Nagrodę Nobla
w dziedzinie fizjologii i medycyny. Alexander Fleming nie wykorzystał swojego
odkrycia do celów komercyjnych.
Morgan Sparks - człowiek, który zapoczątkował miniaturyzację elektroniki14,
twórca pierwszego gotowego do wykorzystania w praktyce tranzystora, żył
w latach 1917-2008. Był on współpracownikiem Williama Shockleya, Johna Bardeena i Waltera Brattaina, którzy zbudowali pierwszy w historii tranzystor. Pierwsze
patenty na tranzystor zostały udzielone w latach 1925 do 1930 r. na rzecz Juliusa
Edgara Lilienfelda. Jego projekty były zbliżone do tranzystora, jednak ze względów
technologicznych (głównie czystości materiałów) tranzystora nie udało się skonstruować. Pierwszy działający tranzystor (ostrzowy) został skonstruowany 16 grudnia
1947 r. w laboratoriach firmy Bell Telephone Laboratories przez Johna Bardeena
oraz Waltera Housera Brattaina. W następnym roku William Bradford Shockley
z tego samego laboratorium opracował teoretycznie tranzystor złączowy, który udało się zbudować w 1950. John Bardeen, Walter Houser Brattain oraz William Bradford Shockley za wynalazek tranzystora otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki w 1956.
W 1949 dwaj fizycy, Herbert Mataré i Heinrich Welker pracując w paryskim laboratorium niezależnie zbudowali tranzystor. Morgan Sparks nie był bezpośrednio
zaangażowany w prace teoretyczne, jednak to właśnie on w 1951 roku stworzył
13 http://odkrywcy.pl/kat,1023503,title,Alexander-Fleming-odkrywca-penicyliny,wid,15406954,
wiadomosc.html?smg4sticaid=611ae8
14 http://kopalniawiedzy.pl/Morgan-Sparks-tranzystor-William-Shockley-John-Bardeen-Walter-Brattain,4800,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor
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pierwszy mikrowatowy tranzystor bipolarny, dzięki czemu tranzystor mógł opuścić laboratorium i zaistnieć, jako praktycznie wykorzystywane urządzenie. Z czasem tranzystory zastąpiły lampy elektronowe i stały się podstawą współczesnej elektroniki.
Steve Jobs - człowiek, który myślał inaczej i był wciąż głodny, głodny wiedzy15.
Żył w latach 1955-2011, współzałożyciel wspólnie ze Steve’em Wozniakiem, prezes
i przewodniczący rady nadzorczej firmy Apple. W 1972 r. Jobs ukończył szkołę średnią i przez jeden semestr studiował prawo. W 1976 r., wspólnie ze wspomnianym
Steve’em Wozniakiem, założył firmę Apple. Pierwszym komputerem ich produkcji był
Apple I, w 1977 r. zbudowali Apple II, który odniósł sukces na rynku komputerów
domowych. Dzięki Apple II firma Apple stała się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw produkujących komputery domowe. W 1980 r. Apple weszło na Nowojorską
Giełdę Papierów Wartościowych, na rynku pojawił się także Apple III. W tym samym
roku Apple wydało zaawansowany technologicznie komputer Apple Lisa, który jednak nie odniósł sukcesu rynkowego. W 1984 r. pojawił się Macintosh, który stał się
od tej pory głównym produktem Apple. S. Jobs był jedną z pierwszych osób, która
zauważyła potencjał tkwiący w wynalazku laboratoriów firmy Xerox, czyli środowisku
graficznym i myszy komputerowej. „Steve Jobs był perfekcjonistą jedynym w swoim rodzaju. Nie istniały dla niego takie pojęcia jak dobre, bardzo dobre lub niezbyt
dobre. Coś było albo doskonałe, albo beznadziejne. W kwestiach wzornictwa, designu, projektu, wytwarzanych produktów funkcjonował w systemie zero-jedynkowym,
odrzucając półśrodki dążył do najlepszego efektu, tworząc za każdym razem swoiste dzieła sztuki. Analogicznie dobierał pracowników w swojej firmie: albo człowiek
należał do klasy A i był zawsze doceniany, albo był spychany do klasy B i w niesławie szybko usuwany z firmy. Był człowiekiem, u którego poszczególne cechy nie
pasowały do siebie, a mimo to razem tworzyły postać niezwykłą; którego wszyscy
zgodnie nienawidzili i jednocześnie podziwiali; u którego chcieli pracować i na którym się wzorować. „Think different” nie było tylko hasłem jego firmy, ale definiowało
również jego samego”16. Pod jego rządami Apple weszło także na rynek muzyczny
ze swoim odtwarzaczem iPod i internetowym sklepem muzycznym iTunes Store oraz
w świat telefonów komórkowych z urządzeniem iPhone, a w 2010 r. na rynek tabletów, prezentując iPada. „Steve Jobs był wizjonerem, błyskotliwym innowatorem,
który potrafił zmieniać kształt przemysłu siłą swojej woli. Był genialny w dostarczaniu konsumentom nie tylko dokładnie tego, czego oczekiwali, ale również tego,
co chcieliby mieć, jeszcze o tym nie wiedząc (…) był dowodem na to, że prawdziwa
wiara w swój cel prowadzi do sukcesu. Geniusz lubił mawiać, że jeśli naprawdę słuchasz serca, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby marzenia stawały się faktem. Udowodnił to wprowadzając na rynek serię innowacyjnych produktów. iPhone, czy iPad
to prawdziwe ikony pierwszej dekady XXI wieku.”17
15 K. Blumenthal, Steve Jobs. Człowiek, który myślał inaczej. Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2012.,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs, http://lubimyczytac.pl/ksiazka/116405/steve-jobs
16 http://lubimyczytac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek/560/mysl-inaczej
17 forsal.pl/.../573187,steve_jobs_najgorsza_lekcja_biznesu_jaka_mozemy...
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Ciągłość rozwoju

1. 3 . Ci ą g ł o ś ć roz woju
W naturze ludzkiej istnieje naturalna potrzeba wskazywania autora sukcesu.
Przykładem jest rywalizacja sportowa, której celem jest wskazanie tego pierwszego,
najlepszego. Następni, obiektywnie patrząc osiągający prawie takie same wyniki,
są w ocenie lokowani bardzo daleko. Podobnie jest w przypadku rozwoju technicznego, gdzie dąży się do przypisania wynalazku tylko jednej osobie. Takich przypadków w historii techniki jest niewiele, gdyż prawie każdy wynalazek jest elementem, a może kamieniem milowym procesu ciągłego rozwoju. Na ten rozwój składa
się wiele prac i ważnych ulepszeń dokonywanych w ciągu wielu lat, co powoduje,
że czasem trudno wskazać decydujące ogniwo w tym łańcuchu rozwoju ciągnącym
się czasami przez stulecia.
Przyjmowane jest na ogół, że wynalazcą jest ten, kto zbudował pierwsze praktycznie działające urządzenie. Taka metoda jednak często zawodzi, gdyż trudno
jednoznacznie zdefiniować pojęcie „praktycznie działające urządzenie” w aspekcie
stale zmieniającej się rzeczywistości. To co kiedyś było uważane za praktycznie działające urządzenie, obecnie wydawać się może niezwykle proste lub nawet banalne.
Jako przykład można wskazać poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o wynalazcę
kolei żelaznej18. Oczywistą odpowiedzią wydaje się być George Stephenson, który
zbudował pierwszą publiczną kolejową linię na trasie Stockton - Darlington w 1825
roku. Jednak jeszcze przed Stephensonem był Trevithick, który budował i użytkował
parowozy jeżdżące i przywożące po torach węgiel, żelazo i inne towary do angielskich zakładów przemysłowych. Jego parowozy także woziły w wagonach publiczność po eliptycznym torze zbudowanym w 1808 roku w Londynie. Trevithick nie wymyślił ani toru, ani lokomotywy, ale opierał się na swoich poprzednikach. Drewniane
tory stosowane były już w połowie XVI wieku w kopalniach niemieckich, natomiast
pojazd parowy będący pierwowzorem parowozu zbudował Francuz Nicolas Joseph
Cugnot w 1769 roku. Wprawdzie pojazd ten poruszał się z prędkością czterech
kilometrów na godzinę, ale stanowił już pewną konkurencję dla pojazdów konnych.
Idąc dalej w myślowych spekulacjach, można znaleźć ideę torów w drogach koleinowych z dwoma rowkami na koła, które budowali starożytni Grecy, a grecki uczony Heron żyjący w Egipcie, w I wieku naszej ery zbudował turbinę traktowaną przez
wieki jako zabawkę, tak jak parowóz poruszaną za pomocą pary.

18 B. Orłowski., Posłowie do książki: E. Larsen, Ludzie, którzy tworzyli przyszłość, Nasza Księgarnia,
Warszawa 1962.
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Podobna sytuacja jest z wieloma innymi wynalazkami i odkryciami. Penicylinę
odkrył Alexander Fleming, ale nie potrafił doprowadzić do sytuacji, aby ona mogła być
praktycznie wykorzystywana. Dopiero inni badacze opracowali technologię jej produkcji
w skali przemysłowej. Można powiedzieć, że ta technologia była ich wynalazkiem.
Innym przykładem jest tranzystor, z którym związane są pierwsze patenty uzyskane w 1925 roku przez Juliusa Edgara Lilienfelda. Natomiast pierwszy nadający się do praktycznego użytku tranzystor opracował wiele lat później w 1951 roku
Morgan Sparks, co można rozumieć jako wynalezienie technologii przemysłowego
wytwarzania. Okres 26 lat pomiędzy tymi datami wypełniony był pracą wielu ludzi,
których nieudane i udane próby związane z wieloma wynalazkami zapewniły rozwój,
którego efektem był sukces Morgana Sparksa.
Steve Jobs pracował równolegle z nami i jego pomysły wpływały bezpośrednio na nasze życie. W odróżnienie od Edisona nie był kolekcjonerem patentów
i trudno traktować go jako typowego wynalazcę, mimo że jego pomysły, szybko
przetwarzane w wyroby, posiadały wiele cech nowości. Dla ich oceny można użyć
modnego obecnie określenia - innowacyjne. W tym określeniu można ulokować wiele wynalazków nie podlegających opatentowaniu. Te nie podlegające opatentowaniu wynalazki będące rozwiązaniami innowacyjnymi można porównać do płynącej
rzeki niosącej rozwój, na której co jakiś czas, w różnych miejscach pojawiają się wiry
obrazujące wynalazki i w większym lub mniejszym stopniu zmieniające nurt rzeki.
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Inżynieria wynalazczości

2 . In ż y nie ria w y nala zc zo ś ci
2 .1. Pow rót do t radycji
Inżynieria wynalazczości jest nowym określeniem19 pokazującym drogę rozwoju w obszarze nauczania i sposobu myślenia współczesnych inżynierów. Propaguje ono działania zwiększające własny potencjał intelektualny z ukierunkowaniem
na takie myślenie, którego efektem są innowacyjne rozwiązania oraz wynalazki.
Nawiązuje ono do geniuszy epoki renesansu, promując osoby wszechstronne,
posiadające wiedzę obejmującą wiele dziedzin, które na pierwszy rzut oka nie mają
ze sobą wiele wspólnego. Natomiast przebywanie i poruszanie się w środowisku
przeplatających się wielu dziedzin pobudza kreatywność, co w rezultacie objawia
się generowaniem innowacyjnych rozwiązań, których część wykazuje cechy wynalazków. Jest to odzwierciedlenie tzw. „efektu medycejskiego”, którego nazwa pochodzi od żyjącego w XV wieku we Florencji rodu Medyceuszy20. Ród Medyceuszy
stał się wtedy wielkim mecenasem nauki i sztuki i zapewniał możliwość swobodnej
współpracy między ludźmi z różnych dziedzin, co było i jest obecnie wielką rzadkością. Dzięki pokonaniu barier istniejących pomiędzy różnymi dziedzinami powstawały nowe pojęcia i idee tworząc zaczątki wiedzy interdyscyplinarnej. Wiedza
ta reprezentowała nowe rozumienie nauki i sztuki, prowadziła do lepszego poznania
świata, stała się intelektualną podwaliną renesansu, co po wielu latach w okresie
rewolucji przemysłowej zaowocowało erą odkryć i wynalazków.
Powrót do tradycji, oprócz wspomnianej siły interdyscyplinarności nauki
zauważonej przez Medyceuszy, prowadzi do chyba największego z geniuszy ludzkości - Leonarda da Vinci. Jego życie jest potwierdzeniem aktualnej obecnie tezy,
że błędne są założenia, iż inteligencja jest określona w momencie narodzin i odtąd
się nie zmienia. Nieprawdą jest również przekonanie, że z wiekiem traci się uzdolnienia i zręczność, i że po 25-35 roku życia potencjał mózgu znacząco maleje.
W rzeczywistości przeciętny mózg z upływem lat może działać coraz sprawniej.
Neurony są w stanie tworzyć skomplikowaną sieć połączeń przez całe nasze życie.
Na podstawie danych statystycznych z ponad dwustu prac naukowych stwierdzono, że geny wyznaczają nie więcej niż 48% ilorazu inteligencji; 52% jest pochodną
naszej pracy, edukacji i środowiska. Zbieżny z tą opinią jest pogląd wyrażany przez
Edisona, który być może trochę z przesadą twierdził, że 1% sukcesu wynika z talentu, a pozostałe 99% zawdzięczamy ciężkiej i upartej własnej pracy.

19 Określenie to było używane przez prof. Tomasza Arciszewskiego podczas jego wykładów
na Politechnice Świętokrzyskiej w 2013 roku.
20 T. Arciszewski, Edukacja sukcesu - jak kształcić twórczych inżynierów, Wydawnictwo Politechniki
Świętokrzyskiej, Kielce 2012 oraz http://www.infovidematrix.pl/inspiracje/?p=2145
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Leonardo da Vinci był niedoścignionym geniuszem i potrafił tworzyć wykorzystując w maksymalnym stopniu swój umysł. Jego receptę na poznanie i rozwój
potencjału intelektualnego w formie 7 zasad przedstawił Michael J. Gelb w książce
pod tytułem „Myśleć jak Leonardo da Vinci”21. Zasady te są wskazywane jako baza
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu w zakresie twórczego myślenia.22
Zasada 1. Curiosita (ciekawość) - nienasycona ciekawość życia i ogromne pragnienie ciągłej nauki. Nie wynika to tylko z naszej osobowości, ale także
z posiadanej wiedzy i sposobów jej zdobywania. Odpowiednie metody nauczania,
które nie niszczą a rozbudzają ciekawość, stosowane od najmłodszych lat powodują, że postępowanie zgodnie z zasadą „curiosita” staje się nawykiem. Nawyk ten
pozwala z innej perspektywy patrzeć na problemy i jest znakomitym przyczynkiem
do stawiania pytań, które wymagają odpowiedzi udzielanych w sposób mogący
generować wynalazki;

Zasady Leonarda da Vinci

2 . 2 . Z as ad y L e onarda da V inc i

Zasada 2. Dimostriazione (eksperyment) - systematyczne sprawdzanie
nabytej wiedzy poprzez prowadzenie eksperymentów, traktowanie błędów i niepowodzeń jako naturalnej drogi uczenia się. Zdobywana wiedza powinna rozszerzać już istniejącą, ale także mieć znaczący wpływ na tworzone nowe rozwiązania
i wynalazki. Wynalazki powinny mieć aspekt praktyczny i przynosić rzeczywiste
korzyści społeczeństwu, co jest możliwe do sprawdzenia tylko poprzez odpowiednie eksperymenty. Leonardo twierdził, że własne opinie, uprzedzenia, wiedza książkowa często zawodzą i tłumią naukową dociekliwość. Eksperymenty podające
w wątpliwość własne pomysły pozwalają to weryfikować;
Zasada 3. Sensazione (zmysły) - nieustanne doskonalenie i wyostrzenie zmysłów, zwłaszcza wzroku przyczynia się do wzmacniania doznań. W procesie zmagania się z problemem uczestniczy wiele zmysłów, co powoduje nie tylko odbiór
doznań przyjemnych lub nieprzyjemnych, ale także pomaga uzewnętrzniać się
inteligencji. Mocniejsze bodźce przychodzące do nas sprzyjają głębszemu poznaniu
i lepszemu odbiorowi rzeczywistości. Zespolenie z badanym problemem musi być
całościowe w obrębie odczuć i czasu, tak więc nie można problemem zajmować się
tylko przez ograniczony normami czas pracy. Ważnym elementem wspomagającym
rozwiązywanie problemów jest wizualizacja. Dzięki wizualizacji wszystko tworzy się
dwa razy, raz w naszym umyśle z wykorzystaniem wyobraźni, a drugi raz w postaci
zmaterializowanej w realnym świecie;
21 M. J. Gelb, Myśleć jak Leonardo da Vinci, Dom Wydawniczy REBIS, 2012.
22 T. Arciszewski, Edukacja sukcesu - jak kształcić twórczych inżynierów, Wydawnictwo Politechniki
Świętokrzyskiej, Kielce 2012,
http://www.cyberbaba.pl/genialne-dziecko/131-mylec-jak-da-vinci
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Zasada 4. Sfumato (rozmycie) - gotowość do wieloznaczności, paradoksu
i niepewności. Złożone i nie do końca zrozumiałe zagadnienia można przedstawiać w formie prostych, lecz często wzajemnie wykluczających się koncepcji.
Koncepcje te odzwierciedlają złożoność świata, gdzie jednoznaczna ocena zostaje
rozmyta przez dozę niepewności. Wymaga to wyrabiania w sobie tolerancji
dla niejasności oraz akceptowania wynikającego stąd twórczego napięcia. Wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji powinno uwzględniać także własne przeczucia, szczególnie obecnie - gdy jesteśmy przytłoczeni ogromną ilością, niemożliwej
do weryfikacji informacji;
Zasada 5. Arte/scienza (sztuka/nauka) - dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką i wyobraźnią. Utożsamiane z tą zasadą myślenie
całym mózgiem jest rozumiane jako uwzględnianie elementów piękna w tworzonych
wyrobach, które mają zapewnić użytkownikom wszechstronne pozytywne doznania.
Wymaga to podobnego podejścia do znaczenia matematyki, logiki oraz kształtu,
kolorów, faktury odbieranej poprzez dotyk. Łączenie nauki ze sztuką wymaga, aby
naukowiec studiował sztukę, a artysta zgłębiał tajniki nauki i tylko w takim układzie
jest szansa na wielkie wynalazki lub znaczące innowacyjne rozwiązania.
Zasada 6. Corporalita (cielesność) - kształtowanie wdzięku, kondycji fizycznej
i postawy ciała. Jest to odzwierciedlenie znanej zasady mówiącej, że w zdrowym
ciele zdrowy duch. Zalecana rozsądna proporcja pomiędzy pracą a odpoczynkiem
jest ważnym elementem całościowego rozwoju. Jest to nawiązanie do przypowieści
o kurze znoszącej złote jajka. Aby zawsze mieć te złote jajka trzeba dbać o kurę,
a w tym przypadku o zdrowe sprawne ciało. Długa chwila wypoczynku i refleksji
odwdzięczy się wieloma znakomitymi pomysłami. Przepracowane zmęczone ciało
nie pozwoli umysłowi na wygenerowanie nowego wspaniałego pomysłu, a stać
je jedynie na powtarzanie znanych schematów.
Zasada 7. Conessione (spójność) - poznanie i rozumienie więzi łączących
wszystkie rzeczy i zjawiska. Myślenie systemowe łączące wiele elementów odkrywa
wielką tajemnicę kreatywności. Łączenie odrębnych elementów - czasem niezbyt
do siebie pasujących - w nowe wzorce jest źródłem wielu wynalazków. Natura ludzka ma w sobie dążność do klasyfikowania i oceniania, co do siebie nie pasuje, co się
nie uda, co jest niemożliwe. Przezwyciężenie natury w tym obszarze jest zadaniem
bardzo trudnym, łączy się też ze zmianą poglądów środowiska. Jednak to przezwyciężenie wspomagane świadomie powtarzanymi ćwiczeniami wprowadza nas
na krótszą drogę do osiągnięcia pozycji człowieka, który proponuje innowacyjne
rozwiązania i kreuje wynalazki.
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Wiele osób marzyło kiedyś o dokonaniu wynalazku, a ich próby kończyły się
porażką lub przynajmniej brakiem sukcesu. Jest zagadnieniem otwartym szukanie
związ ków pomiędzy skutecznym działaniem w obszarze wynalazczości a wcześniejszym przygotowaniem i metodyką działania. Patrząc na ten problem od strony
metodologii nauki, można wskazać prakseologię, jako dziedzinę wiedzy obejmującą
zagadnienia skutecznego działania. Zagadnieniem tym zajmował się wiele lat temu
wielki polski uczony T. Kotarbiński, który nazywał prakseologię nauką o sprawnym
działaniu, odnosząc to określenie do wielu form aktywności człowieka związanej
ze świadomą realizacją postawionych celów23. Prakseologia zajmuje się szczegółowo zagadnieniami skuteczności sprawnego działania, tworząc teorie naukowe
związane z tym zagadnieniem. Ścisły związek z prakseologią ma heurystyka, rozumiana jako nauka zajmująca się poznawaniem zależności i związków pomiędzy
faktami. Obecnie heurystyka uznawana jest za naukę wskazującą metody rozwiązywania złożonych problemów. Zgodnie z jej ideą coraz rzadziej używamy w stosunku
do człowieka określenia wynalazca, raczej mówimy że jest on kreatywny, z czego
wynika, że posiada twórczy umysł. Historia pokazuje, że rozwój techniki następował
dzięki wynalazkom, które w większości powstawały dzięki wielu próbom, co było
bardzo kosztowne i długotrwałe. Heurystyka ma przyspieszyć ten proces, wskazując skuteczne drogi dążenia do celu z pominięciem realizacji wielu nieudanych prób.
W tym celu utworzone zostały specjalne metody i narzędzia o charakterze ilościowym i jakościowym wspomagające proces twórczy, które mieszczą się w kolejnej
dziedzinie nauki nazywanej inwentyką. Efektem kreatywności i twórczego myślenia
są innowacyjne rozwiązania, z których część można zaliczyć do wynalazków. Natomiast poprzez innowacyjność można rozumieć cechę lub raczej zdolność człowieka bądź organizacji do realizacji procesu obejmującego techniczne opracowania
i wdrażania na rynek wynalazku (lub innowacyjnego pomysłu) z wykorzystaniem
narzędzi marketingowych, czyli procesu opracowania i komercjalizacji wynalazku24.

Rozwój kreatywności

2 . 3 . Roz wój k rea t y wno ś c i

Zagadnienie innowacji oraz innowacyjności jest w obecnych czasach traktowane jako podstawa rozwoju gospodarczego. Minęły czasy, gdy wartością największą była ziemia, następnie węgiel, obecnie najwyżej ceniona jest wiedza i kreatywność, co prowadzi do powstawania wynalazków oraz innowacyjnych rozwiązań.
W związku z tym powstały teorie naukowe oraz praktyczne rozwiązania dotyczące zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami. Powstały możliwe do praktycznego zastosowania metodyki i narzędzia wspomagające i intensyfikujące proces
kreatywności, od bardzo prostych i czasami intuicyjnie oczywistych do złożonych,
wymagających żmudnej nauki i wielu ćwiczeń dla uzyskania spodziewanych efektów. Istnieje na ten temat bogata literatura w formie opracowań źródłowych oraz
23 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum 1955.
24 Z. Martyniak, Wstęp do inwentyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1997.
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monografie zbiorcze w formie pewnego rodzaju kompendium, przedstawiające
w sposób logicznie uporządkowany istotne zagadnienia dotyczące innowacyjności
i kreatywności25. (Przykładem takiego opracowania jest wskazany podręcznik akademicki, z którego zaczerpnięto wiele informacji zawartych w tym rozdziale).
Proces poszukiwania rozwiązań innowacyjnych i związanych z tym wynalazków jest nierozłącznie związany z procesem myślowym. Od jego skuteczności zależy późniejszy sukces26, gdyż to, co zostanie utworzone w naszym umyśle dzięki
przypisanej jedynie człowiekowi umiejętności abstrakcyjnego myślenia, może pojawić się jako celowo wprowadzone innowacyjne rozwiązanie w realnym świecie.
Dobrze jest, jeżeli ta skuteczność procesu myślowego ukierunkowanego na tworzenie wynalazków staje się nawykiem.
Badania związków pomiędzy sposobem prowadzenia procesu myślenia
a wynikiem w formie efektów działalności twórczej pozwoliły na wyróżnienie dwóch
typów działań wynikających z cech osobowościowych27:
- myślenie konwergencyjne - jako psychologiczny proces myślowy, w którym
następuje gromadzenie faktów i organizowanie ich w porządku logicznym, we właściwej kolejności,
- myślenie dywergencyjne - jako psychologiczny proces myślowy, zakładający wiele punktów widzenia, obejmujący liczne aspekty problemu bez skupiania się
na systematycznym szukaniu logicznego porządku.
Trudno jednoznacznie ocenić, który z tych procesów jest lepszy w procesie
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, tym bardziej że raczej nigdy nie występują
one w czystej formie. Są także inne klasyfikacje sposobów myślenia w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów, czego praktycznym przykładem związanym
z wynalazczością jest „Metoda 6 kapeluszy do Bono”28:
- myślenie lateralne - jako patrzenie na problem z wielu stron przy jednoczesnym odrzuceniu znanych schematów działania i gotowych rozwiązań, przy indywidualnym niepowtarzalnym podejściu do każdego zadania,
- myślenie wertykalne - jako podążanie za rozwiązaniami wynikającymi z gotowych schematów, bez zastanawiania się nad logiką i sensownością ich zastosowania, bez skupiania się na indywidualnych i niepowtarzalnych cechach rozwiązywanego problemu.
W takim ujęciu myślenie lateralne traktowane jest jako bardzo ważne narzędzie w zagadnieniach wynalazczości, a wskazana metoda 6 kapeluszy nieco pomaga i wymusza nawyk jego praktycznego stosowania.
25
26
27
28
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R. Knosala i inni, Zarządzanie innowacjami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo MEDIUM, 1997.
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo RYTM, 2007.
E. de Bono, Myślenie lateralne. Idee na przekór schematom, Wydawnictwo HELION, 2008.

2 . 4 . M e to d y wspomagaj ąc e w y nala zc zo ś ć
Wspomaganie wynalazczości realizowane jest poprzez cały szereg uniwersalnych metod funkcjonujących w obszarze zarządzania wiedzą i zarządzania innowacjami, gdzie główny nacisk położony jest na logikę wynikającą z myślenia lateralnego29. Istnieją jednak także innego rodzaju metodyki wspomagające proces rozwoju
wyrobów, wskazują one jasno określone etapy postępowania, gdzie oprócz cech
technicznych już na etapie projektowania uwzględnia się wymagania marketingowe
sprzyjające komercjalizacji ulepszonego wyrobu lub ulepszonego produktu - jeżeli rozszerzymy zakres zastosowań metody. Metodyki te wchodzą w obszar zagadnień zarządzania jakością, wspomagając realizację zapoczątkowanej i promowanej
przez Deminga zasady ciągłego doskonalenia. Przykładem takiego przewodnika
w procesie projektowania nowych lub rozwoju już produkowanych wyrobów jest
metoda QFD (Quality Function Deployment) - w tłumaczeniu nazywana metodą rozwinięcia funkcji jakości30.

Metody wspomagające wynalazczość

Na koniec tych rozważań trzeba zwrócić uwagę na czasem umykający fakt,
że kreatywność i innowacyjność nie może być miarą mądrości i wartości człowieka. Osoby mające dużą wiedzę, myślące wertykalnie i konwergencyjnie mają także
olbrzymi wkład w rozwój techniki i tworzenie wynalazków, tylko osiągają sukcesy
nieco inną drogą. Wielką wartością jest różnorodność podejść i sposobów myślenia,
a przedstawione tutaj klasyfikacje, stanowiące modelowe ujęcie podejścia do tworzenia abstrakcyjnych tworów, pełnią jedynie role pomocnicze, pozwalają na chwile refleksji i odrobinę krytycyzmu w stosunku do działań prowadzonych w pogoni
za sukcesem. Nie jest także rozstrzygnięte, w jakim stopniu można się nauczyć wybranego sposobu myślenia, tak aby potęgować swoją kreatywność, a ile tego rodzaju cech dziedziczonych jest w kodzie genetycznym. Wydaje się jednak, że świadoma nauka ma olbrzymi wpływ na rozwój kreatywności, szczególnie gdy odbywa
się ona w nastawionym na wszechstronny rozwój środowisku, tworzącym podatny
grunt dla powstawania efektu synergii.

W metodzie QFD31 przewodnikiem w działaniach jest diagram macierzowy
(rys.2.1) nazywany domem jakości (Quality House), zawierający specjalnie zdefiniowane pola. Szczegółowy kształt diagramu, liczba i rodzaj pól mogą się zmieniać
i zależą od charakteru, złożoności zadania oraz określonego celu. Poszczególne
29 R. Knosala, A. Boratyńska-Sala, M. Jurczyk-Bunkowska, A. Moczała, Zarządzanie innowacjami,
PWE, 2013.
30 A. Hamrol, Zarządzanie jakością w przykładach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005;
Z. Zymonik, A. Hamrol, P. Grudowski, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE, 2012.
31 http://www.jakosc.biz/qfd-quality-function-deployment/
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pola spełniają ściśle określone funkcje oraz dostarczają w procesie projektowania
odpowiednią wiedzę techniczną i marketingową. Dla każdego pola zdefiniowany
jest zakres działań i oczekiwanych wyników.
VI

Schemat „Domu jakości”
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Rys. 2.1 Diagram domu jakości w metodzie QFD
Źródło: M. Maciejczak; Metody i narzędzia zarządzania jakością, http://maciejczak.pl/download/zaj-cw4.pdf

Pole I. Wymagania klientów - potencjalny użytkownik produktu definiuje
wobec niego swoje oczekiwania. Wykorzystywane do tego mogą być badania
ankietowe, wywiady z klientami, sesje twórcze typu burza mózgów lub inne sposoby
poznawania opinii, czyli określania cech wyrobu istotnych dla klienta. Uwzględnić
tutaj trzeba fakt, że potencjalni użytkownicy do określenia swoich potrzeb używają
często specyficznego języka bazującego na uogólnieniach.
Pole II. Ważność wymagań klientów - określone przez klientów oczekiwane
cechy danego wyrobu nie są jednakowo istotne. Niektóre cechy można określić jako
bezwarunkowe (np. bezpieczeństwo), inne są cechami życzeniowymi (np. ergonomiczny kształt). Aby określić wagę poszczególnych cech wyrobu dla potencjalnego klienta, można zastosować np. techniki marketingowe. Ważność tę określa się
w skali punktowej, a wynikiem tej analizy jest przypisanie wartości współczynnika
ważności do każdej cechy produktu.
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Pole III. Parametry techniczne wyrobu - wskazywane są przez projektanta
cechy wyrobu dotyczące parametrów technicznych w taki sposób, aby odnosiły się
do wskazanych w poprzednich polach oczekiwań klientów. Muszą być one mierzalne i możliwe do osiągnięcia w procesie produkcyjnym. Poszczególne parametry
określa się jako minimanty (zmniejszenie ich wartości powoduje lepsze spełnienie
wymagań klienta), maksymanty (zwiększenie ich wartości powoduje lepsze spełnienie wymagań klienta) oraz nominanty (dla parametru tego istnieje wartość optymalna, nie zawsze wyrażana w formie numerycznej).
Pole IV. Zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi - wykonuje się na podstawie analizy funkcjonalnej, doświadczalnej, analizy
reklamacji, kosztów napraw itp. Wyróżnia się kilka poziomów zależności (zazwyczaj
3-4), a sposób oznaczenia zostaje ustalony przez zespół przeprowadzający analizę.
Skala oceny jest wynikiem indywidualnego wyboru projektanta. Często spotykana
jest czterostopniowa skala w postaci: 3 - zależność silna, 2 - zależność średnia,
1 - zależność słaba, 0 - brak zależności. Jest to trudny element procedury QFD
i wymaga dużej staranności w takim doborze wartości współczynników, aby nie były
one wynikiem subiektywnych ocen.
Pole V. Ocena ważności parametrów technicznych - wyrażana jest przez sumę
iloczynów współczynników ważności kolejnych wymagań i współczynników ich
zależności z danym parametrem technicznym (współczynniki z pól II oraz IV). Jest
to pole obliczeniowe, gdyż wartości wyznaczane są na drodze prostych obliczeń,
jako sumy iloczynów dwóch kolumn.
Tak obliczone współczynniki pozwalają projektantowi poprzez ich wartości
łatwo zidentyfikować problemy techniczne szczególnie ważne dla jakości wyrobu
rozumianej jako zgodność z oczekiwaniami klienta.
Pole VI. Zależność pomiędzy parametrami technicznymi - pozwala określić
związki pomiędzy parametrami technicznymi wyrobu, które w wielu wypadkach wzajemnie na siebie oddziałują, co ma wpływ na spełnienie oczekiwań klienta. Oddziaływanie między poszczególnymi parametrami może przyjąć charakter pozytywny (+)
lub negatywny (-). Zależności te pozwalają projektantowi określić stopień swobody
z jakim może optymalizować projekt. Większa ilość znaków (-) świadczy o ograniczeniach przy optymalizacji i o konieczności szukania rozwiązań kompromisowych,
gdyż polepszanie właściwości jednego parametru powoduje w tym wypadku pogorszenie właściwości innego.
Pole VII. Ocena wyrobów konkurencyjnych - jest to ocena rynkowa wymagań klienta i ich realizacji w przypadku nowego wyrobu. Odbywa się ona poprzez
porównanie wyrobu z dostępnymi na rynku konkurencyjnymi wyrobami. Kryteria
takiej oceny są niejednokrotnie trudne to sprecyzowania i zależą od indywidualnych
preferencji osoby oceniającej. Jest to jeden z ważniejszych etapów procedury QFD,
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w dużym stopniu wpływający na sukces rynkowy. Konkurencyjny wyrób może być
oferowany przez tą samą firmę w ramach konkurencji wewnętrznej.
Pole VIII. Docelowe wartości parametrów - jest to już wynik analizy QFD
określający w formie mierzalnej parametry techniczne, których osiągnięcie pozwoli zaspokoić potrzeby klientów i zwiększyć konkurencyjność wyrobu. Często jest
to tylko zabieg formalny, gdyż wartości parametrów były już wcześniej określone
przed porównywaniem z wyrobami konkurencyjnymi. Można jednak dokonać korekty po analizie wszystkich dotychczasowych etapów.
Pole IX. Wskaźnik technicznej trudności wykonania - pokazuje stopień trudności technicznej, organizacyjnej i finansowej, związany z osiągnięciem założonych
parametrów technicznych. Wysokie stopnie trudności wymagają szczególnej uwagi np. poprzez zwiększenie zakresu kontroli i staranne zaprojektowanie procesu
wytwarzania. Pole to czasami bywa pomijane, a wrażliwych parametrów poszukuje
się innymi metodami (np. metoda FMEA32 - Failure Mode and Effects Analysis)

Rozwój przykładowego wyrobu

Przedstawiona metoda stosowana w procesie rozwoju wyrobu nie generuje wynalazków, może jednak wspomagać i wymuszać kreatywność ukierunkowaną
na innowacyjne rozwiązania.

2 . 5 . Roz wój pr z y k ł adowe go w y robu
Przedstawiony przykład pokazuje stymulacje kreatywności i wynalazczości
poprzez zastosowanie metody QFD33. Rozważany przykład dotyczy przedsiębiorstwa, które produkuje narzędzia ręczne, w tym różnego rodzaju śrubokręty przedstawione na rysunku 2.2.34

Rys. 2.2. Śrubokręty produkowane w przedsiębiorstwie
Źródło: https://www.google.pl/search…….. (przypis dolny)

Śrubokręt z drewnianą rączką - klasyczny, produkowany od wielu lat,
konstrukcja umożliwia pobijanie młotkiem. Drewniana rączka przyjemna w dotyku,
jednak łatwo się niszczy i brudzi, słabo zespolona ze stalowym trzpieniem. Praca
śrubokrętem często powoduje powstawanie odcisków. Roboczy trzpień wykonany
ze stali węglowej ulega korozji. Mało atrakcyjny wygląd.
32 http://www.jakosc.biz/fmea/
33 Gierulski W., Wykłady z przedmiotu: Zarządzanie jakością, Politechnika Świętokrzyska.
34 https://www.google.pl/search?q=%C5%9Brubokr%C4%99t&biw=1280&bih=595&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4PaZUoHdFMfm7AaBkoA4&ved=0CDwQsAQ
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Śrubokręt z czarną rączką - klasyczny, produkowany od wielu lat, rączka
wykonana z kruchego twardego tworzywa sztucznego mocno zespolona z trzpieniem, łatwo ulega wykruszaniu. Po wykruszeniu i utracie gładkości praca śrubokrętem często powoduje powstawanie odcisków. Konstrukcja nie umożliwia pobijania
młotkiem, mało atrakcyjny wygląd.
Śrubokręt z czerwoną rączką - rączka wykonana z tworzywa odznaczającego się elastycznością, odporna na wykruszenia. Powierzchnia rączki fakturowana,
co wzmacnia chwytność, lecz utrudnia utrzymanie w czystości. Konstrukcja nie
umożliwia pobijania młotkiem, atrakcyjny wygląd.
Śrubokręt z niebieską rączką - rączka wykonana z tworzywa odznaczającego
się dużą twardością, odporna na wykruszenia. Tworzywo rączki gładkie, co utrudnia
chwytność, lecz ułatwia utrzymaniu w czystości. Konstrukcja nie umożliwia pobijania
młotkiem, atrakcyjny wygląd.
Potrzeba rozszerzenia oferty wymaga opracowania założeń dla produkcji
nowego rodzaju śrubokrętu, który znajdzie na rynku nabywców. W tym celu posłużono się metodą QFD, tak aby wymagania klientów przenieść na parametry techniczne wyrobu. Wiąże się to z działaniami, których celem jest wypełnienie kolejnych dziewięciu pól diagramu w formie domu jakości. Pełny diagram przedstawiono
na rys. 2.3, przedstawiono także opisy działań przy wypełnianiu kolejnych jego pól.
Pole I. Wymagania klientów - w wyniku badań opinii klientów wyróżniono
cechy uznawane, jako istotne. Cechy te opisane są zrozumiałymi dla klienta
prostymi zdaniami.
- Wytrzymała końcówka			

- Nie robi odcisków

- Możliwość pobijania młotkiem		

- Łatwość czyszczenia

- Ładny wygląd				

- Uchwyt mocno się trzyma

- Nie niszczy się rączka
Pole II. Ważność wymagań klientów - opinię klientów poszerzono o współczynniki
określające ważność przywołanych cech. Wagi nie muszą tworzyć porządku liniowego, co oznacza, że mogą być cechy o takiej samej ważności.
- Wytrzymała końcówka 		

- waga 5

- Nie robi odcisków 		

- waga 5

- Można pobijać 		

- waga 2

- Łatwość czyszczenia 		

- waga 3

- Ładny wygląd 			

- waga 1

- Uchwyt mocno się trzyma

- waga 3

- Nie niszczy się rączka 		

- waga 3
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Rys. 2.3 Diagram domu jakości dla przykładowego wyrobu. Źródło: Opracowanie własne

Pole III. Parametry techniczne wyrobu - wskazanym przez klientów cechom
zostały przypisane parametry techniczne w znaczący sposób z nimi powiązane.
Jest to trudne zadanie wymagające współpracy inżyniera projektanta i specjalisty
od marketingu mającego kontakt z klientami:
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- Stal nierdzewna			

- Tworzywo wewnętrzne - twarde

- Powierzchnie szlifowane		

- Tworzywo zewnętrzne - miękkie

- Twardość końcówki		

- Struktura tworzywa zewnętrznego

- Kruchość materiału - brak

- Tworzywo odporne na temperaturę

- Szeroka końcówka - pobijanie

- Kolorystyka

Pole IV. Zależności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi
- wymaga dużego doświadczenia w projektowaniu wyrobów. Zastosowano tutaj
skalę czterostopniową, gdzie 0 oznacza zupełny brak związku, a 3 odpowiada
silnej zależności.
Pole V. Ocena ważności parametrów technicznych - jest to pole obliczeniowe,
w wyniku określono punktowo oraz procentowo ważność parametrów technicznych.
- Stal nierdzewna 			

- 8%

- Powierzchnie szlifowane 		

- 9%

- Twardość końcówki 			

- 13%

- Kruchość materiału - brak 		

- 15%

- Szeroka końcówka - pobijanie 		

- 4%

- Tworzywo wewnętrzne - twarde

- 9%

- Tworzywo zewnętrzne - miękkie

- 21%

- Struktura tworzywa zewnętrznego

- 13%

- Tworzywo odporne na temperaturę

- 6%

- Kolorystyka 				

- 2%

Wynika stąd, że dla spełnienia wymagań klienta należy niezwykle starannie
dobrać tworzywo zewnętrzne rączki, o odpowiedniej strukturze zewnętrznej, oraz
zadbać o to, aby końcówka była dostatecznie twarda, ale jednocześnie niezbyt krucha. Dla parametrów tych wskazano maksymanty i minimanty, czyli parametry, które
powinny być zwiększane i zmniejszane.
Pole VI. Zależność pomiędzy parametrami technicznymi - wymaga wiedzy inżynierskiej, aby wskazać, jakie są związki pomiędzy przyjętymi do analizy parametrami
technicznymi. Przykładem ujemnego sprzężenia pomiędzy parametrami jest kruchość i twardość końcówki. Końcówka bardziej twarda nie odkształca się przy pracy
śrubokrętem, ale jest bardziej krucha, co może powodować jej wyłamywanie. Trzeba w tym przypadku dążyć do optymalnej wartości parametrów, tak aby zapewnić
zadowalającą twardość przy braku kruchości.
Pole VII. Ocena wyrobów konkurencyjnych - realizacja zadania związanego z tym
polem wymaga przedstawienia koncepcji nowego wyrobu. Zaprojektowano nowy
śrubokręt (Rys. 2.4), w którym trzpień wykonany jest ze stali nierdzewnej, końcówka nawęglana powierzchniowo, ulepszana cieplnie i poddana obróbce szlifierskiej. Trzpień przechodzi przez całą rączkę i zakończony jest szeroką główką
umożliwiającą pobijanie młotkiem. Rączka wykonana jest z dwóch warstw tworzywa sztucznego. Wewnętrzna warstwa to twarde tworzywo w kolorze czarnym,
zapewniające mocne połączenie z trzpieniem. Zewnętrzna warstwa wykonana jest
z elastycznego tworzywa odpornego na wysoką temperaturę w kolorach czarnym
i żółtym, o kształcie i strukturze powierzchni zapewniającej dobrą chwytność.
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Rys. 2.4 Koncepcja nowego wyrobu
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.profitechnik.pl/files/foto_add_big/foto_add-8619.jpg

Nowy śrubokręt porównano z produkowanymi dotychczas czterema
modelami w aspekcie cech istotnych dla klienta. Wyniki przedstawiono w skali
punktowej i procentowej.
- Śrubokręt z drewnianą rączką 		

- 29 (49%)

- Śrubokręt z czarną rączką 		

- 41 (69%)

- Śrubokręt z czerwoną rączką 		

- 54 (92%)

- Śrubokręt z niebieską rączką 		

- 59 (100%)

- Śrubokręt według nowej koncepcji

- 58 (98%)

Najlepszy wynik (59 punktów) przypisano dotychczas produkowanemu śrubokrętowi z niebieską rączką. Proponowany nowy model uzyskał zbliżony wynik,
posiada on jednak cechę wyróżniającą, jaką jest możliwość pobijania młotkiem.
Pole VIII. Docelowe wartości parametrów - pole to umieszczono na dole diagramu
i wskazano w nim istotne cechy związane z zastosowanymi materiałami i technologiami wytwarzania:
- trzpień łącznie z główką do pobijania wykonywany jest ze stali nierdzewnej chromowo-wanadowej,
- końcówka robocza i główka do pobijania poddane są obróbce szlifowania,
- część robocza trzpienia poddana jest nawęglaniu i ulepszaniu cieplnemu
(hartowanie powierzchniowe i odpuszczanie),
- główka do pobijania jest hartowana powierzchniowo,
- jako twarde tworzywo sztuczne na wewnętrzną część rączki zastosowano
polietylen,
- zewnętrzna część rączki wykonana jest z elastomeru na bazie silikonu,
aby zapewnić elastyczność i odporność na wysoką temperaturę
- zewnętrzna powierzchnia rączki wykonana z elastomeru o kolorystyce czarno-żółtej jest łagodnie rowkowana
Pole IX. Wskaźnik technicznej trudności wykonania - tutaj oceniono elementy, parametry i właściwości techniczne, które w największym stopniu wpływają na zaspokojenie potrzeb klienta. Największą wagę należy przyłożyć do doboru i wykonania warstwy
zewnętrznej rączki. Kolejne cechy istotne to brak kruchości końcówki roboczej, odpowiednia twardość końcówki roboczej oraz struktura powierzchni zewnętrznej rączki.
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Jak wynika z przeprowadzonej analizy, nowy śrubokręt wykonany zgodnie
z przedstawioną koncepcją nie posiada specjalnych cech wyróżniających. Należy rozważyć więc możliwość wprowadzenia zmian, które sprawią, że stanie się on
innowacyjnym wyrobem. Takim innowacyjnym rozwiązaniem jest wyposażenie śrubokrętu w tensometryczny miernik momentu z wyświetlaczem cyfrowym (rys. 2.5.).

Rys. 2.5. Innowacyjny wyrób z miernikiem momentu
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.profitechnik.pl/files/foto_add_big/foto_add-8619.jpg

Wprowadzone innowacyjne rozwiązanie bazuje na wynalazku zgłoszonym
do ochrony patentowej. Na trzpieniu roboczym zamontowany jest układ tensometrów oporowych mierzących moment skręcający. Tensometry te pokryte są z zewnątrz tworzywem rączki. W rączce zamontowano miniaturowy wyświetlacz cyfrowy
oraz układ elektroniczny pobierający sygnał z tensometrów i sterujący wyświetlaczem cyfrowym. W rączce przewidziane jest także miejsce na baterię zasilającą.
Wartość momentu skręcającego wyświetlana jest w niutonometrach z dokładnością
do 0,1 [Nm]. Po przekroczeniu wartości maksymalnej równej 10 [Nm] wyświetlany
jest komunikat błędu.
Wprowadzone innowacyjne rozwiązanie jest tutaj wartością dodaną, która
sprawia, że wyrób w sposób znaczący wyróżnia się spośród innych dostępnych
na rynku. Pełni on w dalszym ciągu funkcje narzędzia umożliwiającego dokręcanie
śrub, jednak informuje o wielkości momentu z jaką śruba jest dokręcana, co w pewnych przypadkach zabezpiecza przed uszkodzeniami. Narzędzie to jest pewnym
odpowiednikiem stosowanych od dawna kluczy dynamometrycznych35.

35 Ocenę potencjału komercjalizacyjnego tego wynalazku przedstawiono w dalszej części monografii.
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Student wynalazca

3 . S tu de nt w y nala zc a
3 .1. W y nala z k i
Rozważania na temat wynalazków wiążą się w sposób bezpośredni z udzielanymi przez urzędy patentowe prawami wyłącznymi (patentami i prawami ochronnymi), a także z innowacjami oraz innowacyjnością. Patenty oraz innowacje można traktować, jako spodziewane i oczekiwane skutki powstających wynalazków.
Szczególne znaczenie można przypisać patentom, których podstawową funkcją jest
ochrona praw własności intelektualnej rozumianej jako własność wiedzy włożonej
w wynalazek. Patent, tak jak prawo ochronne na wzór użytkowy, jest prawem
wyłącznym do korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy
lub zawodowy na całym obszarze państwa lub regionu, na który patent jest udzielony. Inaczej mówiąc, patent daje pewnego rodzaju monopol.
Dodatkowymi funkcjami patentów jest rozpowszechnianie wiedzy o stanie
nauki i techniki oraz tworzenie statystyk dla oceny rozwoju państw, regionów
i jednostek badawczych. Statystyki
traktowane są jako miara aktywnoNAUKApatentów
I TECHNIKA.
SPOŁECZEŃSTWOstąd
INFORMACYJNE
ści wynalazczej i wynikających
zmian technologicznych, co jest ważnym
SCIENCE AND Śledząc
TECHNOLOGY.
elementem działań innowacyjnych.
dane w rocznikach statystycznych
INFORMATION
SOCIETY
można zauważyć, że pozycja Polski nie jest najlepsza (Rys. 3.1). Uzupełnieniem
przedstawionych danych jest informacja na temat podmiotów zgłaszających patenty
(rys. 3.2) oraz liczby zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP wyrażone w wartościach
WYNALAZKI ZGŁOSZONE PRZEZ REZYDENTÓW DO OCHRONY NA 1 MILION LUDNOŚCI
W WYBRANYCH KRAJACH
bezwzględnych
3.3).
RESIDENT
PATENT APPLICATIONS(rys.
PER MILLION
POPULATION IN SELECTED COUNTRIES
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Rys. 3.1. Wynalazki zgłoszone
do ochrony na 1 milion ludności
w wybranych krajach
Źródło: Mały rocznik statystyczny polski
www.stat.gov.pl
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Informacje zawarte w archiwach patentowych zawierają bogatą wiedzę
o historii rozwoju techniki36. Ochrona patentowa i związane z tym pojęcie własności intelektualnej sięga XV wieku, kiedy to w Wenecji - będącej potężnym imperium handlowym - następowało szybkie rozpowszechnianie się rozwiązań technicznych. Jednym z nich było drukarstwo, które stało się, obok przemysłu wełnianego,
jednym z kluczowych przemysłów Wenecji, nazywanej wówczas stolicą ksiąg.
By zapobiec niebezpieczeństwom, na jakie mogłaby zostać narażona pozycja
gospodarcza państwa-miasta w wyniku rosnącej konkurencji, 19 marca 1474 roku
senat wenecki wprowadził dekret zapewniający przywilej wyłączności dla wynalazców nowych technik na okres dziesięciu lat. Wprowadzony w Wenecji akt prawny
otyczący ochrony patentowej jest uznawany jako początek polityki innowacyjnej.
Do końca XVIII wieku w większości państw europejskich i w Ameryce Północnej
zostało wprowadzone prawo dotyczące ochrony wynalazków. Jego historia jest związana z historią polityki innowacyjnej, w której ścierają się dwie sprzeczne tendencje. Jedna ukierunkowana jest na zachęcanie wynalazców do prowadzenia badań
z zachowaniem - dzięki ochronie patentowej -możliwości korzystania z efektów tych
badań, a druga ukierunkowana jest na walkę z monopolami i umożliwianie dyfuzji
i transferu innowacji. Pierwsze zastosowanie danych patentowych do pomiarów zmian
technologicznych i związanej z tym innowacyjności wiąże się z pracami, które prowadził Jacob Schmookler37 od połowy ubiegłego wieku. Uważa się, że informacje
przechowywane w dokumentach patentowych gromadzone obecnie w formie baz
danych są największym na świecie i jednocześnie najbardziej aktualnym źródłem
informacji technicznej. Jako przykład można wskazać „The EPO’s World Patent
Finder38”, największą na świecie bazę danych z dziedziny informacji patentowej,
która zapewnia bezpłatny dostęp do około 57 milionów aktualizowanych co tydzień
dokumentów patentowych.
Prawo patentowe utworzono w celu wspierania innowacyjności i rozwoju
gospodarki. Ten wspaniały cel nie zawsze jest osiągany i można postawić pytanie,
w jakich przypadkach obowiązujące prawo patentowe generuje niepokojące praktyki, które hamują rozwój technologii, co z kolei stanowi barierę dla innowacyjności.
Przykładem takich niepożądanych działań, dotyczących głównie amerykańskiego
prawa patentowego, jest tzw. patent trolling. Prowadzą go firmy skupujące prawa
do wielu różnych patentów tylko po to, żeby poprzez wykorzystanie prawnych
instrumentów wymuszać od innych przedsiębiorstw opłaty stanowiące pewnego
rodzaju patentowy haracz. Patent trolling nie łamie litery prawa patentowego,
ale łamie ideę, dla której ono zostało wprowadzone. Inną praktyką stosowaną
przez wielkie bogate firmy jest używanie patentów w ostrej walce konkurencyjnej.
36 http://www.nauka.gov.pl/polska-nauka/statystyka-patentow-jako-wazny-element-systemu-pomiarowzmiany-technologicznej-dr-grazyna-niedbalska,archiwum,1.html
37 http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schmookler
38 http://www.epo.org/searching.html
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Może to być patentowanie wszystkich możliwych rozwiązań z danej dziedziny nie
po to, aby z nich korzystać, tylko w celu zablokowania możliwości wykorzystywania
innowacyjnych rozwiązań przez firmy konkurencyjne. Innym działaniem zgodnym
z prawem, ale budzącym etyczne wątpliwości, jest wykorzystywanie informacji
patentowej w działaniu nazywanym reverse engineering, czyli inżynieria wsteczna.
W takim przypadku celem firmy jest obejście zastrzeżeń patentowych przy kopiowaniu wynalazku bez konieczności ponoszenia kosztów wynikających z zakupu
licencji. Aby uniknąć takiego kopiowania pomysłów, czasami firmy świadomie nie
patentują wynalazków, bazując jedynie na własnych procedurach zapewniających
zachowanie tajemnicy39.

3 . 2 . D obr e prak t y k i w y nala zc zo ś c i s tude nck iej
Analizując różne przypadki powstawania innowacyjnych rozwiązań i wynalazków, można wskazać szereg sytuacji i przyczyn rozwoju kreatywności studentów:
- indywidualne zainteresowania,
- zajęcia prowadzone w ramach studiów,
- prace dyplomowe,
- prace doktorskie,
- udział w pracach badawczo-rozwojowych.
Część wynalazków powstaje dzięki indywidualnym zainteresowaniem poszukiwaniami nowych rozwiązań technicznych bez formalnego związku z nauką lub
pracą zawodową. Przykładem tego rodzaju działań były wspominane w tym opracowani osoby takie jak Eli Whitney i Thomas Alva Edison, dla których w okresie
młodzieńczym zdobywanie wiedzy poprzez próby i eksperymenty oraz poszukiwanie nowych rozwiązań wynikało z ciekawości i było bardzo mocno determinowane
pasją życiową. Innym przykładem, dotyczącym już niezbyt odległych czasów, jest
także wspominany w tym opracowaniu Steve Jobs, dla którego poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań związanych z budową urządzeń komputerowych było pasją
- dopiero w późniejszym okresie przekształconą w biznes. Bardzo mocno związany

Dobre praktyki wynalazczości studenckiej

Pokazane przykłady prowadzą czasami do dziwnych dla przeciętnego człowieka działań, czego przykładem jest firma Apple patentująca urządzenie mobilne
w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Nie zastrzeżono tutaj innowacyjnego wynalazku, ale jedynie niezbyt oryginalny i powszechnie spotykany kształt, który
ma wyróżniać wygląd iPada na tle konkurencji40.

39 K. Orłowski, Patenty i innowacje, http://www.pi.gov.pl/Polityka/chapter_95760.asp
40 P. Płaza, Aby chronić trolli i zachęcać do pozwów - co warto wiedzieć o amerykańskim prawie patentowym? http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104665,12893053,Aby_chronic_trolli_i_zachecac_do_
pozwow___co_warto.html

33

z nim był w początkowym okresie działalności Steve Wozniak41, który będąc inżynierem i wynalazcą polsko-niemieckiego pochodzenia projektował pierwsze komputery firmy Apple, będące jednymi z pierwszych w historii komputerów osobistych.
Steve Wozniak pierwszy komputer zaprojektował i zbudował w wieku 13 lat.
Tego typu działalność wynalazcza jest cały czas konstytuowana przez
młodych pasjonatów, z tym że większość ich wynalazków i innowacyjnych rozwiązań nie jest patentowana. W obecnych czasach znaczna część tego typu działań
dotyczy rozwiązań informatycznych w obszarze tworzenia aplikacji komputerowych.
Ten obszar działalności nie wymaga specjalnej aparatury do wykonywania eksperymentów i związanych z tym środków finansowych, co jest znacznym ułatwieniem
dla młodych wynalazców. Jako przykład takiej działalności można wskazać powstawanie olbrzymiej liczby aplikacji przeznaczonych dla smartfonów i tabletów wyposażonych w system operacyjny „Android”. Przykłady tego rodzaju aplikacji42 o różnym
stopniu złożoności można znaleźć w Internecie, a ich tematyka i funkcjonalność
świadczy o olbrzymiej pomysłowości i kreatywności twórców.
Okres studiów jest odpowiednim czasem dla rozwoju kreatywności. Wynika
to czasem z indywidualnych zainteresowań, może jednak być procesem stymulowanym poprzez odpowiednie przedmioty i formy prowadzenia zajęć. Jako przykład
można wskazać sekwencje przedmiotów na Wydziale Zarządzania i Modelowania
Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, ukierunkowane właśnie na
nabywanie umiejętności poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Śledząc plany studiów43 pierwszego stopnia kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” dla specjalności „Zarządzanie produkcją i innowacjami” można wskazać grupę przedmiotów
aktywnie rozwijających kreatywność studentów:
- Prawo własności intelektualnej - wykład,
- Innowacje w technice - wykład,
- Transfer technologii - wykład,
- Rozwój wyrobu w przedsiębiorstwie - wykład oraz projekt,
- Prototypowanie nowych wyrobów - wykład oraz projekt,
- Przedsiębiorczość technologiczna - wykład oraz projekt,
- Zarządzanie projektem - wykład oraz projekt,
- Komercjalizacja nowych produktów - wykład oraz projekt ,
- Projekt inżynierski (praca dyplomowa).
Zajęcia projektowe realizowane w ramach wskazanych przedmiotów wymuszają poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, z których część ma znamiona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych.
41 http://pl.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak
42 Przykładowa strona internetowa: http://androidpolska.pl/kategoria/programy_uzytkowe/169
43 http://www.tu.kielce.pl/katalog/ZIP_I_stopien_stacjonarne_2012_2013.pdf
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Rys. 3.4 Proste rozwiązania innowacyjne studentów Politechniki Świętokrzyskiej
Źródło: www.inprona.pl/file/145/KIELCE

Jako przykłady bardzo prostych rozwiązań innowacyjnych, opracowanych
w ramach zajęć przewidzianych planem studiów, można wskazać (rys. 3.4) wałek
z foremkami do wycinania ciastek oraz butelkę na napoje z otworem zapewniającym
lepszą „chwytność”.44
Przykładem innego, bardziej zaawansowanego technicznie rozwiązania opracowanego w ramach zajęć projektowych jest wtyczka sieciowa, na którą studenci
wynalazcy wraz z osobą prowadzącą zajęcia uzyskali patent PL 21191345. W opisie
patentowym przedstawiono zalety rozwiązania będącego przedmiotem wynalazku.
„Zaletą rozwiązania według wynalazku jest łatwe i bezpieczne odłączanie
i wyjmowanie wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego oraz ponowne jej tam umieszczanie. Rozwiązanie eliminuje możliwość wyrywania gniazd wtykowych ze ścian
przy wyjmowaniu wtyczki. Dodatkowym atutem wynalazku jest uniknięcie wygięcia
bolców w trakcie instalowania wtyczki do gniazda z racji wsuwania kołków stykowych bezpośrednio do otworów gniazda wtykowego. Ponadto, możliwość schowania kołków stykowych wewnątrz obudowy po zakończeniu korzystania z wtyczki
zapobiega ich wygięciu bądź uszkodzeniu”
Niestety, pokazane tutaj jako przykłady oraz inne opracowane w ramach zajęć
dydaktycznych wynalazki i rozwiązania innowacyjne studentów nie doczekały się
etapu komercjalizacji. Przyczyniły się natomiast w znacznym stopniu do rozwoju
kreatywności i zwiększenia potencjału innowacyjnego studentów, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesów w późniejszej pracy zawodowej.
Kolejną okazją do tworzenia wynalazków i rozwiązań innowacyjnych są prace
dyplomowe na studiach I oraz II stopnia. Prace dyplomowe z założenia powinny
posiadać elementy nowości, jednak niewiele z nich jest upubliczniana, w większości
jedynym wymiernym efektem jest dyplom ukończenia studiów. Takim przykładem
44 Internetowa Promocja Nauki; W. Gierulski, Potencjał innowacyjny w procesie komercjalizacji wiedzy,
www.inprona.pl/file/145/KIELCE
45 http://tech.money.pl/przemysl/patenty/pl-211913-640608.html
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innowacyjnego rozwiązania lub może nawet wynalazku jest wykonana z tworzywa
sztucznego klamka do drzwi, świecąca w ciemnościach dzięki dodatkowi substancji fluorescencyjnej. Rozwiązanie to jest przedstawione w pracy dyplomowej kończącej studia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki
Świętokrzyskiej w Kielcach46.
Innym przykładem jest rodzisko, czyli siedzisko z tworzywa sztucznego, które
umożliwia rodzącej przyjmowanie naturalnej, najwygodniejszej dla niej pozycji podczas porodu fizjologicznego. Rodzisko zostało pomyślane w ten sposób, by można
je było łatwo transportować i używać do porodów domowych oraz porodów w wodzie. Jest to wynalazek powstały w ramach pracy dyplomowej studentki Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.47 Wynalazek ten uzyskał wiele krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień, jest objęty ochroną patentową.
Kolejnym okresem sprzyjającym tworzeniu wynalazków studenckich są studia doktoranckie związane w większości przypadków z badaniami prowadzonymi
przy użyciu nowoczesnej aparatury. Powstają w ten sposób nowe technologie, nowe
materiały lub konstrukcje i wiele z nich jest przedmiotem składanych wniosków
patentowych. Dobrym przykładem jest słynny już z licznych publikacji prasowych
i naukowych wynalazek doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. W jednej z takich
publikacji, Gazecie Kaszubskiej z dnia 12 marca 2013 r., można przeczytać podstawowe informacje o wynalazku i konkursie dla wynalazców48.
Wynalazek doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego: „Płaski fotobioreaktor
z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz
ścieków” został zakwalifikowany do finałowej ósemki w konkursie „Polski Wynalazek 2013”. Spośród 70 wynalazków zgłoszonych do konkursu tylko osiem zostało
zakwalifikowanych do finału. Wynalazki te zostały zaprezentowane w czasie widowiska finałowego - emisja na antenie Programu 1 TVP odbyła się 18 marca 2013 r.
Finałowe wynalazki zostały ocenione przez kapitułę konkursu złożoną ze znakomitych postaci świata nauki i biznesu. Wynalazek wskazany przez kapitułę otrzymał
wyróżnienie w konkursie. Zwycięzcę, który zdobył nagrodę główną, wskazali widzowie za pomocą głosowania SMS. Wynalazek doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego
to urządzenie do przemysłowej hodowli alg, które umożliwi produkcję biopaliwa.
W USA badania nad algami i ich wykorzystaniem do produkcji leków, kosmetyków,
żywności czy biopaliwa są zaawansowane, w Polsce prowadzone na niewielką
skalę, głównie z powodu nieopłacalności produkcji biopaliwa przy zastosowaniu
obecnych technologii. Wynalazek doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego może
46 K. Siołek, Produkcja elementów z tworzyw sztucznych - formowanie wtryskowe, praca dyplomowa,
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska, 2013.
47 http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11324887,Rodzisko_i_inne_wynalazki_krakowskich_studentow.html#ixzz2m2GVk027 (z tekstu usunięto nazwiska i nazwy własne).
48 http://www.gazetakaszubska.pl/44398/wynalazek-doktorantow-uniwersytetu-gdanskiego-w-finaletransmisja-w-tvp-1 (z tekstu usunięto nazwiska i nazwy własne).
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to zmienić - informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego. „W dużym
uproszczeniu fotobioreaktor z systemem solar-tracker jest to cienkie akwarium
na stelażu, które poruszane silnikiem podąża za słońcem (podstawowym warunkiem rozmnażania alg jest nasłonecznienie). Wynalazek jest uniwersalny - można
go stosować do każdego rodzaju alg i w miejscach o nie największym nasłonecznieniu. Autorzy wynalazku prowadzą obecnie negocjacje nad wykorzystaniem wynalazku do stworzenia odpowiedniej technologii produkcji biopaliw III generacji na
bazie odpadowego dwutlenku węgla oraz ścieków z niektórych procesów przemysłowych. Twórcy wynalazku zgłosili swój pomysł do Urzędu Patentowego i zamierzają go opatentować także w Unii Europejskiej. Zdobyli również pierwszą nagrodę
na międzynarodowej konferencji Bioconnect 2012 w Poznaniu i są laureatami Pierwszej Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej.”
Inny przykład sukcesu, chyba nie związanego bezpośrednio z badaniami
prowadzonymi w ramach pracy doktorskiej, pokazano w informacji zamieszczonej
na portalu dlastudenta.pl z dnia 10.09.2012 r.49
„Stolica Dolnego Śląska jest miastem, które pozwala rozwinąć skrzydła młodym naukowcom. Dowodem na to jest najnowszy wynalazek pracowników naukowych różnych kierunków Politechniki Wrocławskiej. Połączyli oni swoje siły i pasje,
dzięki czemu stworzyli innowacyjny wynalazek, który z pewnością przypadnie do
gustu wszystkim fanom muzyki oraz filmów. Mało tego, wynalazek idzie z duchem
czasu, a także, co ważne, kiedy ma się niewielką przestrzeń wokół siebie, nie tylko
nie zajmuje wiele miejsca, ale również pozwala sporo go zaoszczędzić i najważniejsze, będzie dostępny dla każdego. Mowa tu o magnetycznych tablicach, które dzięki specjalnym magnetycznym nakładkom z powodzeniem zastąpią półkę na płyty
i jednocześnie pozwolą na uzupełnienie wystroju naszego wnętrza, dzięki możliwości nadrukowania na powierzchnię tablicy ulubionej, wybranej grafiki. Produkt
już został doceniony, zdobył nagrodę na Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości
w roku 2012. Wynalazek został opatentowany i niebawem ruszy jego sprzedaż.
Jeżeli zatem jesteście fanami muzyki i designu to warto zapoznać się z odkryciem
wrocławskich naukowców”
Przykład ten pokazuje otwartość studentów i doktorantów na poszukiwania
nowych rozwiązań w obszarach nie zawsze związanych z ich podstawowymi zainteresowaniami naukowymi. Zgodnie z prawidłowością, że ilość przechodzi w jakość,
można spodziewać się, że takie wynalazki są pewnego rodzaju dźwignią wzmagającą efektywność procesów twórczych.

49 http://studia.dlastudenta.pl/artykul/Wynalazek_wroclawskich_doktorantow,85170.html
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Konkursy dla wynalazców - dane internetowe

3 . 3 . Konkur sy dla w y nala zc ów - dane inte rne towe
Rozwój gospodarczy oparty na wiedzy wymaga intensyfikacji działań innowacyjnych i związanej z tym aktywności wynalazczej. Na takie działania są ukierunkowane programy współfinansowane ze środków UE. Innym sposobem kreowania
postaw innowacyjnych oraz wynalazczości są liczne konkursy kierowane głównie
do młodzieży szkolnej i studentów. Uczestnictwo w nich pozwala młodym twórcom dołączyć do pewnego rodzaju elity intelektualnej, co dla wielu jest ważniejsze
od korzyści finansowych. Śledząc strony internetowe łatwo można zebrać wiele
informacji na temat różnego rodzaju konkursów związanych z innowacyjnością
i wynalazczością50. Informacje te z czasem tracą na aktualności, a ich weryfikacja
wymaga bieżących poszukiwań w zasobach internetowych.
Polski Produkt Przyszłości; [http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_86618.asp]
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP), a patronem Minister Gospodarki RP. Konkurs jest realizowany w ramach
projektu systemowego „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy,
transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne z krajów Unii Europejskiej, w szczególności: jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, przedsiębiorstwa, zakłady doświadczalne, indywidualni wynalazcy.
Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:
- „wyrób przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”,
- „technologia przyszłości w fazie przedwdrożeniowej”,
- „wyrób przyszłości w fazie wdrożeniowej”,
- „technologia przyszłości w fazie wdrożeniowej”.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie projektu nowego,
innowacyjnego wyrobu lub technologii. Do konkursu mogą być zgłaszane programy informatyczne, jednak tylko i wyłącznie, jako elementy sterowania procesem
technologicznym. Termin konkursu oraz termin przyjmowania projektów konkursowych podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora
(tj. PARP) i na stronie internetowej konkursu oraz w mediach ogólnokrajowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny, w każdej kategorii jest przyznawana jedna
nagroda oraz wyróżnienia.
50 Opracowano na podstawie http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95533.asp z listopada 2013.
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Młody Wynalazca; [http://haller.pl/pl/oferta/konkursy-wynalazczosci.html]
Głównym organizatorem i sponsorem nagrody konkursu jest Eurobusiness-Haller, a patronat honorowy sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Konkurs „Młody Wynalazca” ma na celu wyróżnienie wynalazku
opracowanego przez młodych twórców oraz promowanie kreatywności wśród młodzieży. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 30 roku życia.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres organizatora. Zgłoszenie winno zawierać:
- imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu,
- tytuł rozwiązania,
- opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu,
- spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe,
- ewentualne nagrody, opinie,
- ewentualnie prototyp lub jego makieta.
Krajowemu Jury konkursu przewodniczy wieloletni przedstawiciel Polski
w Międzynarodowym Jury Targów „BRUSSELS INNOVA”. Udział w konkursie jest
nieodpłatny. Nagrodą Główną jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik
„BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych
na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.
Student - Wynalazca51; [http://www.wynalazca.tu.kielce.pl]; [http://www.patenty.tu.kielce.pl]
Konkurs jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki oraz
Prezesa Urzędu Patentowego RP. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów
do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz korzystania z ochrony własności
przemysłowej. Ponadto konkurs ma przyczynić się do kształtowania i rozwijania
kultury innowacyjności zwłaszcza wśród studentów, którzy staną się w przyszłości
przedsiębiorcami, naukowcami, reprezentantami różnych zawodów, co jest niezwykle istotne dla dalszego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Organizatorom
zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców zarówno
na forum krajowym, jak i międzynarodowym.
Konkurs jest zaadresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru
użytkowego oraz zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Warunkiem udziału jest bycie studentem lub absolwentem polskiej uczelni i jednocześnie bycie twórcą lub współtwórcą
wynalazku lub wzoru użytkowego zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP
lub za granicą w okresie trwania studiów. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
51 Konkurs ten będzie szczegółowo opisany w dalszej części monografii.
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Równorzędnymi nagrodami głównymi (od trzech do pięciu) jest uczestnictwo laureatów kolejnych edycji konkursu w International Exhibitions of Inventions
of Geneva. Organizator finansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak
również podróży i pobytu Twórców w Genewie.
Europejski Wynalazca Roku - European Inventor Award;
[http://www.epo.org/news-issues/ uropean-inventor.html]

Konkurs organizowany jest przez Europejski Urząd Patentowy (European
Patent Office) pod patronatem Komisji Europejskiej. Siłą napędową procesu innowacji są ludzie - ludzie z pasją do odkrywania i poszukiwania. Bez ich dociekliwych
umysłów i twórczej działalności nie jest możliwy postęp. Nagroda European Inventor Award jest hołdem dla wynalazców z całego świata, którzy wykorzystują swoje techniczne, naukowe i intelektualne umiejętności dla postępu technologicznego
i wzrostu gospodarczego, co przekłada się na lepszą jakość codziennego życia
ludzi. Nagrody wręczane są w pięciu kategoriach:
- Przemysł,
- MŚP,
- Badania,
- Kraje pozaeuropejskie,
- Całokształt twórczości.
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa (duże, małe, średnie), instytuty naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, naukowcy, przedsiębiorcy oraz wszystkie inne osoby i instytucje posiadające innowacyjne technologie i rozwiązania, dla
których może być wydany europejski patent. O nagrodę w kategorii za „Całokształt
twórczości” może ubiegać się jedynie osoba posiadająca narodowość europejską,
niezależnie od tego, gdzie w chwili konkursu mieszka. O nagrodę można ubiegać
się samodzielnie lub zarekomendować innego wynalazcę, wysyłając zgłoszenie
do Europejskiego Urzędu Patentowego.
By móc zgłosić wynalazek lub innowacyjne rozwiązanie do konkursu, musi
on spełniać następujące warunki: cechować się dużą pomysłowością; posiadać
praktyczne zastosowanie; mieć widoczny sukces rynkowy w Europie; dawać rozpoznawalne korzyści dla gospodarki i społeczeństwa, np. wzrostu zatrudnienia, poprawy jakości życia i/lub ochrony środowiska.
Nagrodą w konkursie jest honorowy tytuł: European Inventor Award.
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Innowator Mazowsza; [http://www.mazovia.pl]
Organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Konkurs jest
jednym z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007
- 2015. Patronem konkursu „Innowator Mazowsza” jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego. Głównym celem konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych
wśród społeczeństwa regionu Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Celem szczegółowym Konkursu
jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstw
oferujących nowe produkty i usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w praktyce biznesowej, jak również twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych w postaci
udokumentowanych prac doktorskich zawierających innowacyjne rozwiązania,
nadające się do zastosowania w praktyce.
W konkursie może wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstwo, innowacyjny
naukowiec z obszaru województwa mazowieckiego.
Konkurs ma dwie kategorie:
- „Młoda Innowacyjna Firma” - do konkursu może przystąpić małe lub średnie
przedsiębiorstwo, założone i prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego nie dłużej, niż 7 lat do daty złożenia aplikacji konkursowej, mogących wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym
produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej.
- „Innowacyjny Młody Naukowiec” - do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, z zakończonym przewodem doktorskim
lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich trzech lat.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz honorowy tytuł
„Innowator Mazowsza”.
„Świętokrzyski Racjonalizator”
[http://www.sejmik.kielce.pl/wojewodztwo/swietokrzyski-racjonalizator/o-konkursie]

Jest to konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego ustanowiony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w 2009 r. Głównym celem
przedsięwzięcia jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej, które wnoszą znaczący wkład w innowacyjny rozwój województwa świętokrzyskiego.
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W konkursie rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP
udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy)
w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym
RP także w roku kalendarzowym, poprzedzającym daną edycję konkursu. Uczestnikami konkursu mogą zostać:
a) osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,
b) mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
c) uczelnie i jednostki badawczo - rozwojowe,
d) ośrodki transferu technologii,
e) inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie siedziby/miejsca
zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego.
Zgłoszone rozwiązania podlegają ocenie przez Komisję Konkursową, która
przyznaje nagrody pieniężne na rzecz twórców tych rozwiązań. W skład Komisji
wchodzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, czołowych instytucji otoczenia biznesu i świata nauki z regionu, rzecznik patentowy oraz przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Studencki Nobel; [http://www.studenckinobel.pl]
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Niezależne Zrzeszenie
Studentów”, mające swoją siedzibę w Warszawie. Konkurs ma na celu wyłonienie
młodych, ambitnych i utalentowanych studentów w Polsce, promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości, propagowanie działań społecznych oraz ułatwienie najlepszym studentom
rozpoczęcia kariery na rynku pracy. Organizatorzy poprzez konkurs chcą nagradzać studentów aktywnych, z pasją, pewnych swoich możliwości i umiejętności,
wyrównywać szanse studentów biorących udział w konkursie, poprzez docieranie
do możliwie największej ilości szkół wyższych w Polsce oraz by przyznawane nagrody odzwierciedlały wysiłek laureatów.
Uczestnikiem Konkursu może zostać student uczelni państwowej lub prywatnej, który rozpoczął wiodący kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia
bądź studiów jednolitych magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych - do dnia ukończenia 28 roku życia - oraz który uzyskał za ostatni semestr
akademicki zaliczony w Polsce średnią ocen minimum 4,0. Uczestnikiem konkursu
nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest
równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów
jednolitych magisterskich.
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Przy wyborze Laureatów na poszczególnych etapach brane są pod uwagę:
obiektywne wyniki w nauce, znajomość języków obcych, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna uczestnika, w tym m.in. udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże, praca w kołach naukowych, uczestnictwo
w wymianach międzynarodowych, prace badawcze, publikacje, referaty, współpraca
z prasą naukową, redagowanie gazet, działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich, fundacjach i stowarzyszeniach. Wpływ na ocenę Komisji Konkursowej mogą mieć również inne osiągnięcia bądź sukcesy Uczestnika, nieuwzględnione w regulaminie. Przy ocenie Uczestników poszczególnych etapów brane są pod
uwagę osiągnięcia z całego okresu studiów (z wyłączeniem osiągnięć na studiach
doktoranckich i/lub podyplomowych). Wyjątek stanowi średnia z ocen, która brana
jest pod uwagę wyłącznie za ostatni semestr akademicki zaliczony w Polsce.
Konkurs Główny składa się z trzech etapów: Etapu Uczelnianego, Etapu Regionalnego i Etapu Krajowego. Konkurs Branżowy natomiast składa się z dwóch etapów:
Etapu Uczelnianego i Etapu Krajowego. Wyboru Laureatów poszczególnych Etapów
Konkursu dokonują odpowiednie dla nich Komisje Konkursowe: Uczelniana Komisja
Konkursowa, Regionalna Komisja Konkursowa oraz Krajowa Komisja Konkursowa.
Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł Laureata Regionalnego, otrzymują statuetki
„Studencki Nobel”. Najlepszym Uczestnikom poszczególnych etapów zostaną przyznane dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły. W Etapie Regionalnym oraz Etapie
Krajowym najlepsi Uczestnicy Konkursu Głównego oraz w Etapie Krajowym Konkursu Branżowego mogą zostać nagrodzeni nagrodami pieniężnymi, rzeczowymi oraz
innymi wyróżnieniami.
Imagine Cup; [http://www.imaginecup.com/]
Organizatorem konkursu jest firma Microsoft Corporation. Imagine Cup jest
największym na świecie konkursem technologicznym dla studentów. Celem organizatorów jest, aby Konkurs rozwijał wyobraźnię, kreatywność oraz pasję w zakresie
nowoczesnych technologii oraz by innowacyjne pomysły młodych ludzi pomagały w rozwiązywaniu wielu współczesnych problemów. Turniej rozwija wyobraźnię,
kreatywność oraz pasję w zakresie nowoczesnych technologii. Celem inicjatywy
jest jednocześnie inspirowanie młodych ludzi do wykorzystania nowych technologii
na rzecz rozwiązywania istotnych problemów współczesności.
W konkursie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 lat. Osoby
nieletnie potrzebują zgody prawnego opiekuna. Nie mogą brać udziału pracownicy
lub stażyści Microsoft Corporation, pracownicy spółki zależnej Microsoft oraz osoby zaangażowane w jakąkolwiek część wykonawczą konkursu oraz gdy w takiej
sytuacji znajdują się członkowie ich rodzin, ponieważ organizator pragnie, by wszyscy Uczestnicy mogli się posługiwać środkami i narzędziami dostępnymi wszystkim
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studentom. Udział może być indywidualny lub grupowy. Osoba, która już była finalistą, nie może brać udziału w tej samej konkurencji, w której zwyciężyła, ale może
zgłosić się w innej.
Imagine Cup ma pięć kategorii konkursowych:
- Projektowanie oprogramowania,
- Projektowanie systemów wbudowanych,
- Projektowanie gier,
- Media cyfrowe,
- Technologie informatyczne.
Wszystkie zasady udziału w poszczególnych kategoriach konkursowych
są szczegółowo opisane w regulaminie, włącznie z wymaganiami technicznymi.
Przewidziane są nagrody pieniężne, rzeczowe oraz tytularne.
Kobieta Wynalazca; [http://www.lorealdlakobietinauki.pl]
Konkurs organizuje polska filia Grupy L’Oréal, przy wsparciu Polskiego
Komitetu do spraw UNESCO. Inicjatywa wzoruje się na współpracy we Francji Grupy L’Oréal oraz UNESCO przy konkursie „For Women in Science”. W ramach tej
inicjatywy przedstawicielki świata nauki z całego świata otrzymują stypendia oraz
nagrody pieniężne.
Celem konkursu jest wyłonienie kobiet osiągających sukcesy naukowe
w takich dziedzinach, jak medycyna, biotechnologia czy biologia. Przykład wyróżnionych badaczek ma służyć młodym osobom za wzór i zachętę do podejmowania
kariery naukowej. Dotychczas L’Oréal nagrodził już 50 przedstawicielek polskiego świata nauki, prowadzących badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.
Przykładem nagrodzonej pracy jest (na poziomie doktoratu) „Czynniki wpływające
na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie” (Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), a na poziomie habilitacji - „Ochrona
płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym
stanem zapalnym” (Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki).
Konkurs przeznaczony jest dla kobiet - doktorantek (granica wieku wynosi
w tym przypadku 35 lat) oraz habilitantek (do 45 lat). Zgłoszone kandydatury są oceniane przez 11 jurorów, będących wybitnymi autorytetami polskiego życia naukowego. Konkurs jest bezpłatny dla uczestniczek rywalizujących o pięć stypendiów.
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Śledząc zasoby internetowe bardzo łatwo natrafić na informacje o sukcesach
młodych polskich wynalazców. Pokazuje to, że istnieje pokaźna grupa niezwykle
kreatywnych młodych ludzi odnoszących sukcesy na arenie międzynarodowej.
Przeczy to często przedstawianym niezbyt pochlebnym poglądom o naszej młodzieży i systemie kształcenia. Są to osoby kreatywne i niezwykle przedsiębiorcze,
w większości przypadków mające w swoich planach wdrożenie wynalazków, tak aby
stały się one oferowanym na rynku produktem. Można powiedzieć, że są to wyjątki, ale są to wyjątki ujawnionych wynalazców. Jest natomiast cała rzesza kreatywnych młodych ludzi, których wynalazki i innowacyjne pomysły nie są rozpowszechniane. Poniżej przedstawiono kilka przypadków sukcesów młodych wynalazców
(w poprzednim podrozdziale też pokazano przykłady studentów wynalazców).
Opisy przedstawione są w oryginalnej formie zaczerpniętej z internetu - z małymi
zmianami, których celem było usunięcie danych osobowych.
Pierwszym przykładem jest kalkulator sklepowy z czytnikiem kodów kreskowych52.
Kalkulator sklepowy z czytnikiem kodów kreskowych, autorstwa uczniów
Technikum Elektronicznego w Połańcu, jest poręczniejszy, tańszy od istniejących
na rynku i działa niezawodnie - orzekło jury targów wynalazków w Brukseli i przyznało autorom brązowy medal. „Już sam udział w targach uczniów szkoły średniej
jest ewenementem. Medal targów (poprzedzony szczegółową oceną pracy przez
międzynarodowe jury) jest dla uczniów życiowym sukcesem, a dla szkoły motywacją do dalszego rozwoju” - podkreślił dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu.

Dobre praktyki przedsiębiorczości studenckiej

3 . 4 . D obr e prak t y k i pr ze dsi ę biorc zo ś c i s tude nck iej

Wynalazek, który przyniósł młodym technikom wyróżnienie, to niewielkie urządzenie z czytnikiem kodów kreskowych i wyświetlaczem LCD, pozwalające sumować
wartość zakupów, podobnie jak robi to kasjer, podliczając należność. Czytniki tego
typu, jak wyjaśnił dyrektor, istnieją na rynku, ale są drogie i nieporęczne, dlatego używają ich głównie sklepy przy remanentach. Pomysł, na który wpadli polscy uczniowie,
pozwoliłby masowo produkować tanie urządzenia, przystosowane np. do montowania na wózkach sklepowych, aby mogli z nich korzystać wszyscy klienci.
„Urządzenie wykorzystuje funkcjonalny procesor ATMEGA32, programowany
językiem +bascom+. Dzięki temu projektanci otrzymali w pełni funkcjonalny, mobilny,
o niewielkich rozmiarach zestaw do skanowania cen towarów i ich zliczania. Urządzenie działa poprawnie i nie zgłasza żadnych błędów podczas normalnego użytkowania.
Wszystkie elementy urządzenia: zasilanie, akumulator z prawidłowo zaprojektowanym
modułem ładowania, procesor oraz moduł wyświetlacza LCD z przyciskami funkcyjnymi
zostały prawidłowo dobrane oraz poprawnie połączone mechanicznie i elektrycznie” tak ocenili poproszeni o opinię eksperci z firmy Zakład Badań i Rozwoju KalibruX.
52 http://www.salesnews.pl/Curiosity.aspx?id=396
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Autorami wynalazku są uczniowie klasy IVA Technikum Elektronicznego
w Połańcu. Ich „Licznik wartości wybranych towarów” otrzymał także brązowy medal
na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA”, odbywających się w dniach 17 - 19 listopada 2011 roku w Brukseli.
Ponadto autorzy pracy wraz z promotorami otrzymali nagrody specjalne:
Great European Prize Leonardo Da Vinci 2011 od Stowarzyszenia Wynalazców
Francuskich oraz Prize of Brussels Innova od ekspertów i organizatorów targów.
W przeszłości zwycięzcami targów w Brukseli była Fundacja Rozwoju
Kardiochirurgii z Zabrza, za sztuczne serce, opracowane przez zespół pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi w roku 2004. Tegoroczne medale (2011 rok) dla Polski
zdobywali m.in. pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej, Krakowskiej, Częstochowskiej i AGH. Eliminacją do brukselskich targów był ogólnopolski konkurs Młody
Wynalazca, organizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczniowie z Połańca zdobyli w nim trzecie miejsce. Zostali wyprzedzeni przez
pracownika naukowego Politechniki Śląskiej oraz studenta Politechniki Radomskiej.
Drugi przykład dotyczy „Laski dla niewidomych”, wynalazku, który stał
się bardzo medialny i informacje o nim były wielokrotnie publikowane. Tutaj przedstawiono jedną z publikacji PAP - Nauka w Polsce, z dnia 23.11.2012 r.53
Polscy uczniowie unowocześnili laskę dla niewidomych
Laskę zwiększającą bezpieczeństwo niewidomych opracowali absolwenci
Technikum Elektronicznego w Połańcu, obecnie studenci pierwszego roku Politechniki Krakowskiej. Na razie wynalazcy przygotowali prototyp urządzenia, ale zdobyli już
uznanie na światowych targach wynalazków i zainteresowanie inwestorów. W lasce
zamontowano małe czerwone diody LED oraz czujnik oświetlenia. Kiedy na dworze
robi się ciemno, a niewidomy spaceruje, diody w lasce włączają się i zaczynają migotać. Diody świecą dyskretnie, ale jednocześnie są wystarczająco widoczne, bo niewidomego poruszającego się z laską widać z odległości większej o około 20-25 metrów.
Kiedy niewidomy porusza się po poboczu, zwłaszcza drogą bez chodnika, zdecydowanie poprawia się jego bezpieczeństwo. Osoba jadąca samochodem znacznie
lepiej widzi też niewidomego, który zbliża się do przejścia dla pieszych. Niektóre osoby
niewidome mają problemy z poruszaniem się, np. z powodu niedowładu ręki, dlatego nie mogą rozpoznawać otoczenia „stukając” w powierzchnię przed sobą. Dlatego
autorzy wynalazku na końcu laski zamontowali małe kółeczko, którym można sunąć
po podłożu. Laska ma też zmontowany prosty, ultradźwiękowy czujnik odległości. Kiedy niewidomy zbliża się do przeszkody - w odległości około metra od niej - uruchamiają się wibracje podobne do wibracji telefonu komórkowego. Im bliżej przeszkody
znajduje się niewidomy, tym wibracje są mocniejsze, a gdy się od niej oddala - słabną.
53 Na podstawie E. Krajczyńska, PAP - Nauka w Polsce, z dnia 23.11.2012, http://www.naukawpolsce.
pap.pl/aktualnosci/news,392996,polscy-uczniowie-unowoczesnili-laske-dla-niewidomych.html
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Swoje rozwiązanie młodzi wynalazcy zaprezentowali w listopadzie 2012 - podczas
Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS
INNOVA”. W Brukseli pracę uczniów nagrodzono Złotym Medalem z wyróżnieniem.
Wynalazek zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Tamtejsza telewizja zrobiła
krótką migawkę i następnego dnia były tłumy zainteresowane tym nowatorskim produktem. Do wynalazców zgłosił się też przedstawiciel inwestorów z Francji, który
jest zainteresowany wytworzeniem próbnej serii i rozpoczęciem produkcji. Na razie
istnieje jedynie prototyp urządzenia. Próbnej serii kilku sztuk można się spodziewać
w pierwszym kwartale 2013 roku. Wszystkie elementy laski są powszechnie znane,
wykorzystywane i bardzo tanie, ale do tej pory nikt nie wpadł na pomysł, że właśnie
tak można pomóc osobom niewidomym.
Trzeci przykład także związany jest z chęcią pomocy osobom niepełnosprawnym, tutaj idea wynalazku powstała w ramach pracy magisterskiej54.
Studencki wynalazek dla niepełnosprawnych (25 kwietnia 2011)
Specjalną nakładkę na palec, umożliwiającą posługiwanie się długopisem
osobom z dysfunkcjami dłoni, opracował absolwent Politechniki Koszalińskiej.
Wkrótce nakładka posłuży również jako szczoteczka do zębów, widelec czy śrubokręt. Osoby, które nie mają kciuka czy innych palców, reumatyczne dysfunkcje dłoni
czy porażenia mózgowe, mają ograniczone możliwości wyrażania się na piśmie,
bo nie mogą utrzymać długopisu - powiedział autor wynalazku. W ramach swojej
pracy magisterskiej „Produkt - wynik analizy ergonomicznej dłoni” opracował narzędzie, dzięki któremu pisać długopisem będą mogły osoby posiadające tylko jeden
palec. Konstrukcja opiera się na trzech punktach podparcia palca. Jeden znajduje
się na opuszku, drugi na grzbiecie, a trzeci u jego nasady powodując, że narzędzie
opiera się na palcu i zapewnia stabilność podczas pisania i manewrowania - opisuje
młody konstruktor. Do narzędzia można włożyć zwyczajny wkład długopisowy, który
od zwykłego różni się tylko tym, że jest krótszy. Wystarczy wziąć wkład, przeciąć
go na pół i już możemy pisać - zapewnia rozmówca. Przyznaje jednocześnie, że
tego rodzaju narzędzia umożliwiające pisanie osobom niepełnosprawnym są dostępne na rynku, ale to zazwyczaj mało przyjazne dla człowieka protezy. Natomiast
można powiedzieć, że to nowatorskie rozwiązanie jest pewnego rodzaju nakładką. Nie przypomina jednak naparstka, bo jest trochę ładniej skonstruowana - opisuje twórca wynalazku. Pomysł konstrukcji wymyślił już jako student pierwszego
roku studiów magisterskich. Zastanawiałem się nad funkcjonalnością najprostszych
rzeczy, np. długopisu, zauważyłem, że mechanizm działania narzędzi piśmienniczych jest bardzo prosty i w zasadzie od tysięcy lat nie uległ zmianie - wyjaśnia
twórca wynalazku. Jak przypomina, najpierw pisano rylcem po kamieniu, potem
54 Na podstawie http://polskalokalna.pl/wiadomosci/mazowieckie/warszawa/news/studencki-wynalazek-dla-niepelnosprawnych,1629384,3319 (usunięto dane osobowe).
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piórem gęsim czy trzcinką. Obserwując dzieci piszące na piasku palcem zacząłem
się zastanawiać, dlaczego właściwie nie piszemy palcem, tylko musimy trzymać
długopis, czy nie dałoby się tego jakoś zmodyfikować. Później był oczywiście długi
proces projektowania, analiz ergonomicznych, zastanawiania się nad tym, czy nie
da się zrobić uniwersalnego urządzenia dla każdego, najmłodszego i najstarszego
- opisuje wynalazca. Zaznacza, że skoro osoby z dysfunkcjami dłoni nie mogą utrzymać długopisu, to równie dobrze mogą mieć problem z utrzymaniem szczoteczki
do zębów, sztućców czy śrubokręta, więc pomyślałem by tę konstrukcję zastosować
również przy innych narzędziach - mówi wynalazca. W przeciwieństwie do nakładki
do pisania, której model jest już gotowy, pozostałe projekty na razie są w głowie
i na kartce. Projekt nie wymaga jednak zbyt długiej pracy i kolejnego narzędzia można spodziewać się w ciągu półrocza - zapowiada wynalazca. Przyznaje,
że znalazł już producentów zainteresowanych wdrożeniem swojego wynalazku.
Wyprodukowanie jednego takiego urządzenia nie wymaga kosmicznych technologii,
natomiast poszukujemy inwestora, który mógłby umożliwić rozszerzenie zastosowania nakładki. Teraz przygotowany jest jeden rozmiar, a chcemy przełożyć wszystko
na mniejsze i większe wymiary - tłumaczy przedsiębiorczy wynalazca. Dzięki temu,
że narzędzie jest stosunkowo proste w produkcji, nie wymaga projektowania wkładów, które bardzo podniosłyby koszty produkcji, urządzenie powinno być stosunkowo tanie. Szacuję, że to kwestia kilkunastu czy kilkudziesięciu złotych. Chciałbym,
by był to produkt dla każdego, dostępny w każdym sklepie - deklaruje przedsiębiorczy wynalazca. Za narzędzie na palec Twórca wynalazku otrzymał nagrodę „Best
Young Inventor” podczas 39. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.
Wygrał w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca” organizowanym przez
Politechnikę Świętokrzyską, zajął też pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą
pracę dyplomową w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Czwarty przykład pokazuje sukcesy polskich studentów występujących w roli
informatyków-programistów na konkursie „Imagine Cup” w 2012 r.55 Polskie sukcesy
w tym prestiżowym konkursie stały się już tradycją, o czym świadczą wyniki z 2013 r.56
Wynalazek gdańskiego studenta: alfabet Braille’a na smartfonie.
Student z PG został wicemistrzem największego na świecie konkursu technologicznego dla studentów „Imagine Cup 2012”. Zaprezentował opracowaną przez
siebie aplikację umożliwiającą czytanie alfabetem Braille’a na smartfonie. Wynalazca
jest studentem piątego roku informatyki na Politechnice Gdańskiej. Udział w światowych finałach konkursu w australijskim Sydney przyniósł mu tytuł wicemistrza świata
i czek na 4 tys. dolarów. W konkursie wystartował w kategorii Windows Phone Chal55 Na podstawie: Katarzyna Fryc z dnia 14.07.2012roku; http://m.trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto
/1,106540,12127700,Wynalazek_gdanskiego_studenta__alfabet_Braille_a_na.html
56 http://tvp.info/informacje/technologie/polscy-studenci-nagrodzeni-w-imagine-cup/11732410
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3 . 5 . Kome r cjali z acja w y nala z ku
Wspaniałą cechą wynalazczości studenckiej jest to, że pozwala ona czerpać
radość z samej działalności twórczej. Student wynalazca nie zna, a nawet nie wyobraża sobie, jakie trudy trzeba ponosić, żeby wynalazek przekształcić w produkowany wyrób, co dopiero daje szanse na pojawienie się korzyści finansowych. Ten
proces przejścia od wynalazku do wytwarzania wyrobów nosi nazwę komercjalizacji
lub inaczej wdrożenia. Proces komercjalizacji nie zawsze kończy się sukcesem, niestety częściej kończy się wielką porażką. Przykłady sukcesów pokazano w poprzednich rozdziałach, gdzie opisane są dzieje takich wynalazców jak E. Whitney, H. Bessemer, T. A. Edison. Jako przykład porażki finansowej wynalazcy można wskazać
losy J. Gutenberga, wielkiego człowieka uznawanego za twórcę drukarstwa, przez
co wniósł olbrzymi wkład w rozwój ludzkości. Nieznana jest natomiast druga, ciemna strona jego zmagań ze swoim wspaniałym wynalazkiem.

Komercjalizacja wynalazku

lenge, w której przedstawił opracowaną przez siebie aplikację umożliwiającą czytanie
alfabetem Braille’a na smartfonie. Wynalazek - ZZ Braille Reader - to aplikacja pozwalająca osobom niewidomym czytać na telefonie e-booki, notatki i inne teksty. Aplikacja
pracuje w trybie online i offline. Dane są bezprzewodowo synchronizowane z komputerem. Program jest przeznaczony przede wszystkim dla osób z upośledzeniem
wzroku, jednak dzięki innowacyjnemu interfejsowi użytkownika aplikacja może być
używana zarówno przez niewidzących, jak i przez osoby widzące. - Może na przykład
służyć do nauki alfabetu Braille’a - tłumaczy Karol Stosik. Podwójne zet poprzedzające
nazwę aplikacji: ZZ Braille Reader pozwoli niewidomym użytkownikom na intuicyjne uruchomienie, ponieważ zawsze będzie ona ostatnia na liście aplikacji - dodaje.
Na „Imagine Cup 2012” patent gdańskiego studenta wystartował pod nazwą
„The Stack”. Z sukcesu cieszy się cała rodzina wynalazcy, który wystartował sam,
podczas gdy większość finalistów stanowiły grupy. Więc duma z sukcesu jest podwójna - cieszy się tata wicemistrza. Imagine Cup odbył się po raz dziesiąty. To największy na świecie konkurs technologiczny dla studentów, którzy wierzą, że możliwe jest
tworzenie nowych rozwiązań, które przyniosą ludziom pożytek. Do konkursu w 2012
roku tylko z Polski zgłosiło się 4,5 tys. studentów. Ale do światowego finału oprócz
studenta z Gdańska zakwalifikowały się tylko dwa zespoły. Jeden to grupa ARMED
z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, której aplikacja SAPER na Windows Phone wykrywa i analizuje, jaki rodzaj miny lub niewypału znajduje się w ziemi.
Dzięki połączeniu z GPS niebezpieczeństwo jest lokalizowane na mapie, a odpowiednie
służby zostają powiadomione, aby rozbroić wykryty materiał. Oprócz nich do światowego finału zakwalifikował się projekt studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu „Reh The Dragon”, który wykorzystując technologię Kinect, wspiera rehabilitację dzieci przez kompleksowy program do ćwiczeń oparty na zabawie.
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Niemiecki wynalazca Johannes Gutenberg odkrył w 1436 roku metodę
odlewania liter z metalu, co eliminowało wiele problemów z drukowaniem w stosunku do poprzednio stosowanych drewnianych czcionek. Metalowe czcionki wykonywane były w łatwy sposób, były trwałe i zapewniały wyraźne odbicie na papierze.
Po wielu eksperymentach Gutenberg odkrył odpowiedni skład stopu do wykonywania czcionek, tak aby zapobiegać kurczeniu się przy zastyganiu odlewów.
Wynalazek zapowiadał sukces w technologii drukowania i Gutenberg uzyskał środki
finansowe od swojego niemieckiego wspólnika, Andreasa Dritzehnema, co umożliwiło w 1438 roku budowę prototypowej prasy drukarskiej. Pierwszą prasę drukarską
z ruchomymi metalowymi czcionkami Gutenberg zbudował w 1440 roku, a 10 lat
później rozpoczął budowę wielkiej prasy przewidzianej do drukowania Biblii. Środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia pożyczył po zawarciu odpowiedniej umowy od swojego patrona finansowego Johannesa Fusta. Drukowanie Biblii
Gutenberg rozpoczął w 1452 roku i wydrukował do 1455 roku 200 egzemplarzy.
Była to pierwsza książka opublikowana techniką drukarską w formie tomu, gdyż
do tego czasu drukowano jedynie pojedyncze kartki, często zawierające skomplikowane zdobienia, przeznaczone do uzupełniania pismem ręcznym. Niestety,
Gutenberg popadł w kłopoty finansowe, nie był w stanie spłacić długów, w wyniku
czego w 1455 roku został obwołany bankrutem, a jego prasę przejął J. Fust. Przez
kolejne lata Gutenberg żył w skrajnej nędzy ze skromnego zasiłku otrzymywanego od jednego ze swoich poprzednich inwestorów i zmarł w 1468 roku. Historia
ta jest klasycznym przykładem sukcesu technologicznego bazującego na genialnym
wynalazku i finansowej porażki.57
Przedstawiony tragiczny przykład nie powinien zniechęcać twórców, a jedynie uświadamiać, jak złożonym procesem jest komercjalizacja wynalazków, a jej
sukces zależy w dużym stopniu od wiedzy na temat jej zasad. Konieczna jest też
świadomość na temat statystyk sukcesu w odniesieniu do komercjalizacji nowych
wynalazków i związanych z tym nowych idei. Z 333 idei tylko 23 są dość oryginalne,
6 może uzyskać ochronę patentową, 2 mogą być wprowadzone na rynek w postaci
produktów, a tylko 1 produkt uzyskuje sukces rynkowy (rys. 6)58.

57 http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
58 P.A. Hansen, Publicly Produced Knowledge for Business: When is it Effective?,
Technovation 1995, Vol. 15, Issue 1.
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Rys. 3.5. Skuteczność komercjalizacji wynalazków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P.A. Hansen, Publicly Produced Knowledge for Business:
When is it Effective?, Technovation 1995, Vol. 15, Issue 1.

Często trudną do pokonania barierą w procesie komercjalizacji są wysokie
koszty. Wyniki badań podstawowych i aplikacyjnych, których efektem jest wynalazek,
są przenoszone z laboratorium do całkowicie innego środowiska, tam powstaje prototyp, a później także w innym środowisku powstaje technologia i wyrób finalny. Koszty gwałtownie rosną podczas przemieszczania pomysłu między kolejnymi etapami
procesu komercjalizacji. Kwota zainwestowana w badania lub opracowanie koncepcji na bazie wynalazku wymaga dziesięciokrotnie większych nakładów wydatkowanych przy budowie prototypu. Natomiast koszty potrzebne do wprowadzenia wyrobu
na rynek są dziesięciokrotnie wyższe od kosztów budowy prototypu (rys. 7)59.

Rys. 3.6. Koszty w procesie komercjalizacji.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie V.J. Jolly, Commercializing new technologies:
getting from mind to market, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press 1997.

59 V. J. Jolly, Commercializing new technologies: getting from mind to market, Boston, Massachusetts,
Harvard Business School Press 1997.
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Rys. 3.7. Pętla rozwoju: wynalazek - komercjalizacja
Źródło: Opracowanie własne

Na rys. 3.7 przedstawiono działania i zdarzenia w pętli rozwoju: wynalazek
- komercjalizacja. Wskazano działania i zdarzenia sprzyjające rozwojowi oraz te,
których zaistnienie hamuje proces rozwoju. Nauka wyposaża człowieka w wiedzę,
która może być źródłem pomysłów dających w efekcie wynalazek. Może to być
nauka sformalizowana w procesie szkoły i studiów wyższych pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, może to być także niesformalizowany proces zdobywania
wiedzy. Większość wiedzy zużywana jest na działania rutynowe, natomiast czasem
jej efektem są nowatorskie idee przekształcane w wynalazki, których z kolei część
podlega opatentowaniu. Dalszym etapem działań jest decyzja, co robić z uzyskanym patentem. Można podjąć próbę komercjalizacji lub zaniechać dalszych działań, czerpiąc zadowolenie jedynie z posiadania patentu. Decyzja o podjęciu próby
komercjalizacji powinna być poparta analizą potencjału komercjalizacyjnego. Efektem procesu komercjalizacji jest pojawienie się na rynku wyrobu powstałego na bazie wiedzy zawartej w powstałym wcześniej wynalazku. Dostatecznie duża liczba
klientów, którzy kupią wyrób, prowadzi do sukcesu finansowego. W przeciwnym
przypadku proces komercjalizacji nie jest uznawany za udany i może prowadzić
do bankructwa. Sukces finansowy daje pieniądze, które mogą być przeznaczone
na konsumpcję lub przynajmniej w części na rozwój, zamykając pętlę i rozpoczynając nowy cykl nauki połączonej z badaniami.
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Potencjał komercjalizacyjny (nazywany także potencjałem komercyjnym lub
wdrożeniowym) jest właściwością wynalazku lub rozwiązania innowacyjnego, która
określa szanse na doprowadzenie do produkcji wyrobu i jego sprzedaży z należytym
zyskiem. Wysoki potencjał wskazuje na większe prawdopodobieństwo sukcesu finansowego i zachęca do rozpoczęcia procesu komercjalizacji. Łatwiej w takim przypadku
pozyskać środki finansowe niezbędne do komercjalizacji, co jest często decydujące
przy podejmowaniu decyzji dotyczących losów wynalazku. Ocena potencjału jest trudnym zadaniem i nie ma uniwersalnych a jednocześnie pewnych metod dla jej przeprowadzania. Jedną z przykładowych jest Metoda Quicklook™, która zgodnie z sugestią
zawartą w nazwie służy do uzyskaniu szybkiego spojrzenia na technologię i oszacowania w krótkim czasie szans na komercjalizację bez przeprowadzania analizy finansowej.

Potencjał komercjalizacyjny

3 .6 . Pote ncja ł kome rcjali z acy jny

Proces badawczy związany z tą metodą składa się z następujących elementów:
- identyfikacja potencjalnych rynków,
- identyfikacja potencjalnych użytkowników i licencjobiorców,
- kontakt z ekspertami i przedsiębiorstwami,
- identyfikacja szans i czynników stanowiących bariery wdrożenia.
Metoda wymaga zadawania pytań związanych z komercjalizowaną technologią osobom posiadającym wiedzę w rozważanej tematyce (eksperci w zakresie technologii, znają rynek, na który technologia ma być wdrożona, itp.), co stanowi pierwotne
źródło informacji oraz analizy źródeł wtórnych, takich jak różnego rodzaju raporty,
opracowania, dane statystyczne. Know-how dotyczące oceny innowacji i technologii
przy wykorzystaniu metody Quicklook™ oraz dotyczące nauczania w zakresie stosowania jej w praktyce pozyskał Uniwersytet Łódzki od Uniwersytetu Teksańskiego
w Austin (USA) w ramach amerykańsko-polskiego programu offsetowego60.
Metoda ta została upowszechniona poprzez ogólnodostępne publikacje współfinansowane ze środków UE, co pozwala na jej stosowanie także do analizy potencjału
komercjalizacyjnego wynalazków studenckich61. Wyniki analizy potencjału przedstawiane są w formie raportu Quicklook™, który stanowi podstawę decyzji dotyczących
wdrażania innowacji lub zaniechania działań. Raport jest usystematyzowanym dokumentem zawierającym następujące elementy:
60 E. Gwarda-Gruszczyńska, Quicklook™ jako metoda oceny potencjału komercyjnego innowacji
i technologii, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 234, 2010, 265
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/287/265-275.pdf?sequence=1
61 E. Gwarda-Gruszczyńska, T. P. Czapla, Kluczowe kompetencje menedżera ds. komercjalizacji,
PARP 2011. http://www.pi.gov.pl/
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Opis innowacji - powinien być tak skonstruowany, żeby najważniejsze problemy techniczne zrozumiałe były dla osób niebędących ekspertami w danej dziedzinie;
Korzyści z zastosowania innowacji - jakie wynikać mogą dla potencjalnego
użytkownika z zastosowania innowacji. W tej części pokazywane są też korzyści
rozumiane jako problemy rozwiązywane dzięki wprowadzanej innowacji;
Potencjalne rynki - na jakich można znaleźć nabywców z uwzględnieniem
także potencjalnych szans rynkowych związanych z prognozowanym popytem,
wielkością rynku, przedziałem czasowym, stanem obecnym i tendencjami zmian
panującymi na rynku, a także z kluczowymi korzyściami wnoszonymi przez komercjalizowane rozwiązanie na rynek;
Zainteresowanie rynku - rozumiane jako poziom zainteresowania innowacją
określony na podstawie przeprowadzonych analiz, z uwzględnieniem zaangażowania potencjalnych partnerów komercjalizacji;
Stan rozwoju innowacji - określa etap rozwoju, na jakim znajduje się innowacja, np. idea - inkubacja (model) - demonstracja (prototyp) - promocja (testowanie)
- utrzymanie62;
Stan własności intelektualnej - określa właściciela technologii będącej podstawą innowacji oraz czy ma ona status wynalazku chronionego patentami;
Konkurencyjne technologie i konkurenci - należy wskazać aktualnie obecne
na rynku technologie rozwiązujące podobne problemy i zaspokajające podobne
potrzeby potencjalnych odbiorców. Należy także określić przewagę konkurencyjną,
jaką zapewnia innowacja dla partnerów decydujących się na jej komercjalizację;
Bariery wejścia na rynek - wskazywane są kluczowe bariery, jakie mogą
wystąpić przy wprowadzeniu na rynek innowacji z analizą możliwości ich uniknięcia;
Rekomendacje - jest to rodzaj podsumowania, w którym wskazane są sugestie dotyczące decyzji o przystąpieniu do procesu komercjalizacji lub zaniechania
działań z tym związanych. Uzupełnieniem są wskazówki dotyczące zalecanych dalszych kroków działania w zależności od podjętej decyzji.
Ocena punktowa - jest to przedstawienie wyników analizy z wykorzystaniem
skali punktowej.
Przedstawione elementy metody oceny potencjału nie stanowią obowiązkowego
zestawu. W zależności od indywidualnych potrzeb niektóre elementy mogą być
pomijane, inne łączone lub rozbudowywane, może też być zmieniana ich kolejność.
Przykład oceny potencjału komercjalizacyjnego zamieszczono w dalszej części
monografii.
62 V. K. Jolly, Commercializing New Technologies, Harvard Business Press, Boston-Massachusetts
1997.

54

3 .7. S t r a te gia kome rcjali z acji
Decyzja o przystąpieniu do komercjalizacji wynalazku pociąga za sobą
problem wyboru strategii63. Od tego wyboru zależy nakład pracy wynalazcy, a często także sukces całego przedsięwzięcia. Można wyróżnić dwa rodzaje strategii:
w ramach nowego własnego przedsiębiorstwa lub w ramach istniejącej organizacji64. Każda z tych strategii może być realizowana poprzez różne formy działania.
Nowe przedsiębiorstwo
- Uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Strategia komercjalizacji

Przeprowadzenie oceny metodą Quicklook™ pozwala na uzyskanie w krótkim czasie zestandaryzowanej obiektywnej informacji o potencjale komercjalizacyjnym innowacji i wskazanie, czy daną innowacją należy się dalej zajmować, czy też
korzystniejsze jest zaniechanie działań. Stosowane wielokrotnie w przedstawionym
opisie metody Quicklook™ określenia technologia i innowacje należy tutaj wiązać
ściśle z wynalazkami studenckimi.

- Akademickie firmy technologiczne:
		

- firmy spin-off - utworzone na podstawie przekazanej licencji

		
		

jednostki macierzystej,
- firmy spin-out - utworzone przez absolwentów uczelni,
ale nie powiązane licencją lub patentem z jednostką macierzystą.

Istniejąca organizacja
- sprzedaż praw własności
- licencja
- alians strategiczny
- joint venture
Wybór formy wiąże się z wielkością oczekiwanych zysków (stopa zwrotu) oraz
ryzykiem w stosunku do ponoszonych nakładów finansowych, które w przypadku
komercjalizacji wynalazków mogą być bardzo duże i w zasadzie zawsze wymagają
poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Na rys. 3.8 pokazano zależność
pomiędzy spodziewanymi zyskami a ryzykiem finansowym.
63 D. M. Trzmielak., W. Bradley Zehner II, Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu
i komercjalizacji technologii, PARP 2011. http://www.pi.gov.pl/
64 P. Głodek., P. Pietras, Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP 2011. http://www.pi.gov.pl/
B. Kaczmarska, Wykłady z przedmiotu: Przedsiębiorczość technologiczna, Politechnika Świętokrzyska.
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Sprzedaż praw własności jest to forma obciążona najniższym ryzykiem nieosiągnięcia spodziewanych przychodów, jednak ich poziom będzie niski w stosunku do innych form, dla których występuje znacząco większe ryzyko. Jest to bardzo
wygodny sposób komercjalizacji, szczególnie w przypadku osób pozbawionych
zacięcia biznesowego.

Rys. 3.8. Ryzyko komercjalizacji wynalazków
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Głodek, P. Pietras, Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy, PARP 2011. http://www.pi.gov.pl/

Kolejną formą o nieco większym ryzyku jest licencjonowanie, które może być
realizowane w oparciu o różne rodzaje umów licencyjnych:
- licencja pełna - zezwolenie uprawnionego na korzystanie z prawa
do wynalazku przez licencjobiorcę w tym samym zakresie co licencjodawca,
- licencja wyłączna - zezwolenie uprawnionego na wyłączne korzystanie
z prawa do wynalazku na określonym terytorium lub polu eksploatacji,
- licencja niewyłączna - zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewyłączne
dla jednego podmiotu, dopuszczające konkurencję licencjobiorców,
- licencja otwarta - oświadczenie uprawnionego do patentu o gotowości
udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku,
W ramach licencji występują różne formy opłat, takie jak opłaty zryczałtowane
lub naliczane od wielkości sprzedaży, opłaty jednorazowe lub rozłożone w czasie.
Elementem ryzyka jest możliwość pozyskania zawartych w umowie opłat licencyjnych. Czasami wysokość opłat zależy od rzeczywistych efektów wdrożenia, co wiąże sie ze zwiększeniem poziomu potencjalnego ryzyka.
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Alians strategiczny może być pomocny w realizacji procesu komercjalizacji
wynalazku, dotyczy dwóch lub większej liczby firm, a w mniejszym stopniu studenta wynalazcę. Alians strategiczny definiowany jest jako związek pomiędzy firmami,
którego zamierzeniem jest realizacja wspólnego celu obu partnerów. Powstają, gdy
pomiędzy partnerami sojuszu występuje słaba rywalizacja i silna współpraca.
Joint venture jest rodzajem umowy zawartej przez firmę będącą posiadaczem
technologii na bazie wynalazku z firmą zainteresowaną pozyskaniem technologii.
Często jest związek firmy posiadającej technologię i firmy, która posiada dostęp
do rynku. Forma ta także w małym stopniu dotyczy studenta wynalazcę.
Największym ryzykiem obarczony jest sposób komercjalizacji z wykorzystaniem nowego utworzonego w tym celu przedsiębiorstwa. Może to być uruchomienie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej i w tym przypadku wynalazca
przejmuje role przedsiębiorcy, samodzielnie zmagając się ze wszystkimi przeciwnościami występującymi w świecie biznesu.
Lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie aktywnych mechanizmów komercjalizacji, jakim jest samodzielne wdrażanie technologii z wykorzystaniem w tym
celu utworzonej spółki spin-off lub spin-out jako nowego przedsiębiorstwa, które
powstaje przez usamodzielnienie się twórcy wynalazku - pracownika macierzystej
organizacji, często uczelni wyższej. Zachowany jednak pewien związek z macierzystą organizacją i związane z tym możliwe wsparcie zmniejsza nieco ryzyko w stosunku do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Firmy tego rodzaju, szczególnie tworzone przy uczelniach wyższych, są dobrym sposobem dla samodzielnej
komercjalizacji w przypadku wynalazców - studentów. Jest to sposób sprawdzony
w rozwiniętych gospodarkach, niestety - w Polsce mało wykorzystywany.
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Dylematy młodego wynalazcy

3 . 8 . D y le ma t y m ł o de go w y nala zcy
Uzyskanie patentu na własny wynalazek jest dla studenta wynalazcy olbrzymim sukcesem, jednak staje on przed wieloma dylematami wymagającymi rozstrzygnięcia. Najważniejszy z nich to co dalej z wynalazkiem - zaniechać działań i cieszyć
się z uzyskanego patentu, czy też rozpocząć proces komercjalizacji z wizją osiągnięcia
sukcesu finansowego. Jeżeli wynalazek jest utworzony w ramach badań związanych
z doktoratem, można problem odsunąć w czasie, stawiając na pierwszym miejscu
zadanie, jakim jest ukończenie doktoratu. Jest to jednak tylko odsunięcie problemu
w czasie, a nie jego rozwiązanie. Najbardziej kuszące jest podjęcie procesu komercjalizacji wynalazku z wykorzystaniem specjalnie utworzonej w tym celu własnej firmy,
np. typu spin-off. Jest to zadanie trudne w realizacji, jednak bardzo korzystne w długiej perspektywie czasowej. Zdobywane jest doświadczenie biznesowe, które będzie
wykorzystywane przy następnych wynalazkach. Firma stopniowo tworzy swoją
„markę”, co umacnia jej pozycję na rynku i ułatwia kolejne działania komercjalizacyjne. Jednak zaangażowanie twórców wynalazku w długi i trudny proces komercjalizacji wyklucza ich w dużym stopniu z aktywnej pracy naukowej.
Biorąc pod uwagę, że są to osoby na początkowym etapie swojej kariery naukowej,
może to być wykluczenie kompletne. Ponadto oparcie sukcesu biznesowego firmy
na jednym produkcie jest bardzo ryzykowne i daje małe szanse na sukces.
Innym rozwiązaniem jest poszukanie wspólników, czyli przykładowo innej
doświadczonej w tego rodzaju komercjalizacji działającej już firmy, lub sprzedanie
praw do wynalazku. Pozwoli to bez zaangażowania lub z małym zaangażowaniem
finansowym i organizacyjnym śledzić losy wynalazku, zdobywając w ten sposób
doświadczenie. Mniejsze zaangażowanie umożliwi realizacje badań naukowych,
których efekty w przyszłości mogą być przedmiotem komercjalizacji z wykorzystaniem specjalnie utworzonej w tym celu własnej firmy. Traci się jednak szanse,
czasami jedyną na budowę własnej firmy, a większość korzyści z wynalazku przejmuje ktoś inny.
Idealnym rozwiązaniem jest połączenie zgodnej z talentem i zainteresowaniami pracy twórczej, której efektem są wynalazki, z wejściem w działania biznesowe
i odnoszeniem na tym polu sukcesów. Jednak jak wiadomo idealne rozwiązania
w praktyce rzadko udaje się zrealizować, stąd trudna i ważna decyzja osobista studenta wynalazcy - co dalej czynić?
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4 .1. I s tot a z reali zowane go projek tu
Projekt „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej (SWWS)” realizowano w okresie od 1 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., w ramach programu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator Innowacyjności - Wsparcie Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Politechniką Świętokrzyską z siedzibą w Kielcach, a Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.
Istotą projektu SWWS było:
- zwiększenie wiedzy oraz świadomości studentów i pracowników naukowych w zakresie: ochrony własności intelektualnej, dyfuzji innowacji,
transferu technologii, komercjalizacji wiedzy,
- aktywizacja studentów na rzecz badań i tworzenia wynalazków,
- stworzenie platformy stałej wymiany myśli twórczej studentów-wynalazców z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, partnerami
biznesowymi, ośrodkami naukowymi,
- budowa bazy danych studenckich wynalazków,
- promocja polskiej myśli młodych wynalazców na forum krajowym
i międzynarodowym,
- opracowanie katalogu dobrych praktyk studenckich wynalazków.
Projekt adresowano do studentów i absolwentów polskich uczelni, w tym studiów
doktoranckich, do przedsiębiorców, uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu, takich jak: centra transferu technologii, parki i inkubatory technologiczne, fundusze
pożyczkowe, fundusze podwyższonego ryzyka, itp.
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania główne:
1. Zorganizowanie Ogólnopolskiego Konkurs „Student-Wynalazca”, którego
terminy zgłoszeń wynalazków lub wzorów użytkowych/przemysłowych
były następujące:
a. w roku ak. 2011/2012: do 31 stycznia 2012
b. w roku ak. 2012/2013: do 31 stycznia 2013
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/konkurs.php

Ogólnopolski projekt - Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej

4 . O gólnopolsk i projek t - S ys temowe Wsparcie
W y nala zc zo ś c i S tu de nck iej

2. Utworzenie Bazy Danych Studenckich Wynalazków,
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/baza.php
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3. Zorganizowanie Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej,
w następujących terminach:
a. w roku ak. 2012/2013 - w dniach 18-19 października 2012
b. w roku ak. 2013/2014 - w dniach 17-18 października 2013
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/gielda.php
4. Zorganizowanie szkoleń adresowanych do studentów-wynalazców
oraz pracowników nauki, które zrealizowano w następujących terminach:
a. w roku ak. 2011/2012 - w dniach 23-24 marca 2012
b. w roku ak. 2012/2013 - w dniach 25-26 kwietnia 2013
http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/szkolenia.php
Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej towarzyszyły dwa zasadnicze wydarzenia:
1. Konferencja (pierwszy dzień Giełdy). W trakcie konferencji, po referacie plenarnym, studenci-wynalazcy, którzy zgłosili swój wynalazek lub wzór użytkowy/przemysłowy do Bazy Danych Studenckich Wynalazków (http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/baza.php), mieli możliwość zaprezentowania swojego wynalazku. Wynalazki
prezentowane na Konferencji brały udział w ogólnopolskim Konkursie. Pięcioosobowa komisja konkursowa oceniła prezentowane wynalazki, a następnie przyznała
nagrody medalowe i wyróżnienia.
2. Spotkania Brokerskie (drugi dzień Giełdy). W Giełdzie, oprócz studentów-wynalazców, których wynalazki zarejestrowano w Bazie Danych Studenckich
Wynalazków (BDSW), uczestniczyły osoby potencjalnie zainteresowane procesem
komercjalizacji lub dalszym rozwojem wynalazku, w tym przedsiębiorcy, finansiści
oraz przedstawiciele parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu
technologii, itp. Na podstawie zgłoszeń wynalazków w BDSW opracowano ofertę
katalogową, przedstawiającą zainteresowanie twórców, np. nawiązaniem współpracy w celu dalszych badań nad wynalazkiem, zbyciem praw majątkowych do wynalazku, itp., którą rozesłano do ponad 500 podmiotów.
Wszystkie kluczowe zadania w projekcie poddano walidacji, a wnioski
wykorzystano do poprawy jakości w kolejnych etapach projektu. Projekt promowany
był poprzez stronę internetową, która zawiera szczegółowe informacje o jego
realizacji65. Potwierdzeniem popularności projektu jest duża liczba zgłaszanych
wynalazków. Poddano analizie i zdiagnozowano blisko 200 wynalazków, których
autorami są studenci i naukowcy. Pozwoliło to na opublikowanie dwóch katalogów
wynalazków studenckich66.
65 www.wynalazca.tu.kielce.pl
66 Katalog Wynalazków Studenckich - Oferty Technologiczne, red. Artur Bartosik, Politechnika Świętokrzyska,
73 s., ISBN: 978-83-88906-59-6, Kielce, 2012.
Katalog Wynalazków Studenckich - Oferty Technologiczne, red. Artur Bartosik, Politechnika Świętokrzyska,
87 s., ISBN: 978-83-63792-52-7, Kielce, 2013.

62

Działania propagujące wynalazczość studencką stały się już tradycją
w Politechnice Świętokrzyskiej. Są to działania pozwalające na spotkania studentówwynalazców połączone ze szkoleniami, warsztatami i szeroką dyskusją, często
bez formalnej aranżacji. Tworzy to warunki do generowania efektu synergii, co
w gronie wynalazców wyzwala nowe, nieraz bardzo atrakcyjne pomysły. Na rys. 4.1.
przedstawiono schematycznie tego rodzaju działania, począwszy od 2011 roku,
kończąc na zapowiedzianych działaniach w 2014 roku. Na schemacie tym pominięto działania dodatkowe, takie jak szkolenia, warsztaty, seminaria. W 2011 roku
zorganizowano pierwszą edycję konkursu Student-Wynalazca o zasięgu ogólnopolskim, finansowanego ze środków MNISW - DUN (Dofinansowanie Upowszechnienia
Nauki) oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W roku 2012 zorganizowano drugą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz pierwszą
edycję Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej finansowane już ze środków
projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”. Kontynuując działania w roku 2013 zorganizowano trzecią edycję konkursu oraz drugą edycję giełdy wynalazczości - też w ramach projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości
Studenckiej”. Celem nadrzędnym projektu, nieokreślonym w formalny sposób,
jest integracja środowiska studentów wynalazców, jako tych, którzy rzadko mówią,
że się nie da. Dobrym opisem tej cechy grupy studentów wynalazców jest maksyma,
którą wygłosił i wielokrotnie powtarzał Alber Einsten: „Wszyscy wiedzą, że czegoś
nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie
to robi”. Ta bardzo mądra maksyma jest pewnego rodzaju przewodnikiem dla
uczestników projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”.

Idea wynalazczości w Politechnice Świętokrzyskiej

4. 2 . Idea w ynalazczości w Politechnice Świętokrz yskiej

Rys. 4.1. Konkursy i giełdy wynalazczości w Politechnice Świętokrzyskiej
Źródło: Opracowanie własne
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Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2011 roku

Natomiast planowany na 2014 rok konkurs student-wynalazca będzie finansowany ze środków Politechniki Świętokrzyskiej i innych źródeł. Informacja na ten
temat zamieszczona jest na stronach internetowych, gdzie można przeczytać67:
„Zapraszamy do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „StudentWynalazca”. Konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską adresowany
jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów,
którzy w trakcie studiów byli twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego, zgłoszonego do ochrony. Komisja konkursowa oceniająca
zgłoszone rozwiązania przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych
oraz wyróżnienia. Laureaci nagród głównych wezmą udział w 42. Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków w Genewie (02-06.04.2014r.). Organizator sfinansuje zarówno
koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu Twórców w Genewie.”
Wszystkie wynalazki biorące udział w Konkursie, mogły być zgłaszane na Krajową
Giełdę Wynalazczości Studenckiej. Stąd też występowały często powtórzenia zgłaszanych wynalazków. Do każdego wynalazku przypisany jest jeden twórca-student
jako osoba zgłaszająca. W przypadku wynalazków zespołowych pozostałe osoby
były określane mianem współtwórców, przy czym ze względu na charakter Konkursów oddzielnie wskazywano współtwórców-studentów.

4.3. Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2011 roku
Pierwsza edycja Konkursu odbyła się w 2011 roku, jeszcze przed rozpoczęciem projektu „Systemowe Wsparcia Wynalazczości Studenckiej”. Na konkurs zgłoszono 61 wynalazków z 20 uczelni. Przyznano 3 nagrody główne za wynalazki:
„Narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych”
Przedmiotem wynalazku jest narzędzie na palec, zwłaszcza dla niepełnosprawnych, z dysfunkcją dłoni typu brak kciuka lub innych palców. Narzędzie umożliwia tym osobom wykonywanie niektórych czynności. Wynalazek przeznaczony
jest ponadto dla osób cierpiących na częste zapalenia nadgarstków, wywołanych
np. użytkowaniem klasycznych narzędzi piśmienniczych. Jako narzędzie piśmiennicze jest także alternatywą dla osób pełnosprawnych. Forma narzędzia jest wynikiem
analiz ergonomicznych. Niemal każda krzywizna, każda odległość jest uzasadniona, wynika z anatomii ludzkiej dłoni. Produkt posiada konstrukcję, dzięki której jest
możliwe np. pisanie za pomocą jednego tylko palca.
Nagroda główna dla „The Best Young Inventor”, przyznana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej podczas 39. Międzynarodowej Wystawy
Wynalazków w Genewie.
67 http://patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/
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„Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego
obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji”
Wynalazek znajdzie zastosowanie w nowych tomografach EPR, które pozwolą precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe, a w razie ich wykrycia efektywnie
prowadzić dalsze etapy terapii. Dodatkowo wynalazek może znaleźć zastosowanie
w konstrukcji obecnie dostępnych tomografów jak i spektrometrach NMR ze względu na możliwość generacji wysoce jednorodnych pól w dużej przestrzeni, eliminacje pól resztkowych na zewnątrz tomografów, niższe koszty eksploatacji oraz łatwy
dostęp dla badanych obiektów.
„Układ sterowania elektromechanizmem, zwłaszcza elektromechanizmem zaworu”
Układ wg wynalazku zastępuje mało precyzyjne układy elektromechaniczne. Zastosowany w rozwiązaniu przetwornik prąd-napięcie pozwala na uzyskanie
dokładniejszego pomiaru momentu obrotowego, co ułatwia sterowanie elektromechanizmem. Wynalazek umożliwia sterowanie kilkoma układami z jednego miejsca,
może być szeroko wykorzystany w produkowanych napędach ustawczych armatury
oraz automatyki przemysłowej.
W Konkursie przyznano także wyróżnienia za następujące wynalazki:
Cykl wynalazków:
„Zastosowanie usieciowanego polimeru chitozanowego do usuwania heparyny”
„Zastosowanie polimeru chitozanowego do neutralizacji heparyny”
„Zastosowanie modyfikowanych polisacharydów do neutralizacji heparyny”
Heparyna znajduje szerokie zastosowanie kliniczne, bowiem wykazuje
bardzo silne działanie hamujące krzepnięcie krwi. Heparyna jest lekiem z wyboru
w sytuacjach, w których konieczne jest osiągnięcie szybkiego efektu antykoagulacyjnego, np. podczas zabiegów i operacji chirurgicznych, ale jej stosowanie
wiąże się z ryzykiem poważnych skutków ubocznych, więc powinna być usuwana lub neutralizowana po uzyskaniu pożądanego działania antykoagulacyjnego.
Powyższe wynalazki rozwiązują problem usuwania i neutralizacji heparyny.
„Jednokołowy, zdalnie sterowany pojazd z napędem silnikowym”
Wynalazek może być zastosowany jako mały pojazd do transportu osobistego dzięki uproszczonemu sterowaniu, przypominającemu sterowanie samochodem,
co nie było dotąd możliwe przy pojeździe jednokołowym, lub jako mały, autonomiczny robot kurierski przewożący dokumenty w dużych firmach, jako robot policyjny
do patrolowania dróg, jako robot inspekcyjny do sprawdzania nawierzchni dróg
lub np. czystości pasa startowego lotniska.
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„Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczenia powierzchni metalowych
materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie”
Przedmiotem wynalazku jest wielowarstwowa powłoka zabezpieczająca powierzchnie implantów metalowych przed procesami korozyjnymi i szkodliwym uwalnianiem się jonów metali ciężkich z powierzchni implantów do organizmu pacjenta.
Pokrywanie powłoką polimerową gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości materiału
implantacyjnego. Należy podkreślić, że po naniesieniu na implant warstwy zabezpieczającej, właściwości użytkowe stali zostają zachowane, znacznie natomiast
podnosi się poziom bezpieczeństwa medycznego, w szczególności korzystnych
cenowo implantów stalowych. Podstawowe zalety rozwiązania to wysoka skuteczność ochrony implantu przed korozyjnym działaniem płynów ustrojowych, wysoka
trwałość powłoki, prostota sposobu wytwarzania oraz relatywnie niska cena.
Cykl wynalazków:
„Sposób diagnozowania wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów
od innych chorób stawowych”
„Sposób badania immunomodulujących właściwości substancji zwłaszcza
leczniczych”
Wynalazek stanowi innowacyjny model in vitro hodowli komórek pobranych
od chorego (krwi obwodowej, płynu stawowego) umożliwiający badanie wpływu
substancji leczniczych jak i substancji o potencjalnym działaniu immunomodulującym na immunologiczny patomechanizm chorób reumatycznych u tego chorego
- zwłaszcza RZS. Model odzwierciedla rzeczywiste (in vivo) warunki stymulacji odpowiedzi immunologicznej i opiera się na wcześniej wykazanych zmianach immunologicznych w chorobach reumatycznych.
„Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych”
Wynalazek dotyczy metody otrzymywania nowych materiałów fotoluminescencyjnych emitujących światło o barwie niebieskiej, mogących znaleźć zastosowanie w optoelektronice, a także np. do produkcji lakierów luminescencyjnych
lub detektorów promieniowania ultrafioletowego. Materiały wg wynalazku - z uwagi
na użycie do ich otrzymywania przede wszystkim ogólnodostępnych polimerów
handlowych - będą tanie, energooszczędne i ekologiczne.
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Cykl wynalazków:
„Manipulator równoległy”
„Mikronapęd piezoelektryczny”
„Mikrozespół obrotowy”
„Monolityczna mikroprzekładnia dźwigniowa”
„Trzyramienny manipulator równoległy„
Mikroroboty jako bardzo precyzyjne narzędzia manipulacyjne mają zastosowanie w obszarze mikro i nanotechnologii, do manipulacji na komórkach biologicznych, w medycynie (neurochirurgia, kardiochirurgia, chirurgia oka), w przemyśle
elektronicznym (wytwarzanie i montaż układów MEMS, NEMS i MOEMS), w układach optycznych i światłowodowych (pozycjonowanie), do mikromanipulacji pod
mikroskopami elektronowymi, w badaniach kosmicznych (pozycjonowanie aparatury), a także w mikroobróbce maszynowej.

W sposobie wg wynalazku wykorzystano odpady przemysłu rybnego,
takie jak: głowy, kręgosłupy oraz skóry uzyskane z mechanicznego odskórzania
ryb tłustych. Rozwiązanie pozwala na zminimalizowanie przemian oksydatywnych
i na otrzymanie oleju rybiego o dobrej jakości, charakterystycznym składzie kwasów
tłuszczowych oraz niskich wartościach podstawowych wyróżników jakości oleju,
takich jak liczba nadtlenkowa i liczba kwasowa. Tak otrzymany olej ma korzystne
właściwości prozdrowotne i może być wykorzystany do produkcji preparatów farmaceutycznych - suplementów diety.

4.4. Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2012 roku
Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca w 2012 roku (edycja II) zgromadził 59 wynalazców-studentów, którzy zgłosili 58 wynalazków oraz 5 wzorów użytkowych. Był to pierwszy Konkurs realizowany w ramach projektu „Systemowe
Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”. Dane statystyczne przedstawiono w tabeli
4.1, gdzie oprócz łącznych ilości przedstawiono podział na 4 obszary tematyczne
(biochemia, chemia, medycyna technika). Z pracami doktorskimi związane są 22
zgłoszenia projektów wynalazczych, autorstwa/współautorstwa 18 wynalazców.
Ze względu na dużą różnorodność tematyczną zgłoszonych wynalazków, przypisanie do jednego z czterech obszarów tematycznych nie zawsze jest jednoznaczne,
a przy kwalifikacji starano się dobrać dominujący lub najbliższy tematycznie obszar.

Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2012 roku

„Sposób otrzymywania oleju rybiego z odpadów ryb tłustych, zwłaszcza łososi”
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Zgłoszenia przedstawili wynalazcy związani z 25 ośrodkami badawczymi
(tabela 4.2), wśród których są uczelnie techniczne, uniwersytety, łącznie z ich wydziałami medycznymi, oraz instytut PAN. Zainteresowanie Konkursem wyrażone
poprzez liczbę ośrodków oraz liczbę wynalazców znacznie przekroczyło oczekiwania organizatorów. Tak duże zainteresowanie potwierdziło zasadność organizowania
tego rodzaju konkursów.
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Zgłoszone wynalazki oceniane były przez pięcioosobowe Jury, które przyznało
5 równorzędnych nagród głównych, dla twórców następujących wynalazków68:
„Biopolimerowy biokompozyt o aktywności przeciwdrobno-ustrojowej”
Wynalazek może być zastosowany w przemyśle żywnościowym lub farmaceutycznym. W przypadku przemysłu żywnościowego ma służyć do wytwarzania
jadalnych powłok ochronnych, które mają jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo
żywności, jak i poprawiać jej jakość poprzez zahamowanie rozwoju drobnoustrojów, wymiatanie wolnych rodników czy ograniczenie przepuszczalności pary wodnej. Natomiast w przemyśle farmaceutycznym ma służyć głównie do otoczkowania
substancji czynnej. Ze względu na wymagania funkcjonalne stawiane jadalnym powłokom ochronnym (szczególnie bakteriostatyczność), zastosowano w ich składzie
takie substancje bioaktywne jak lizozym i nanosrebro.
Srebrny medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
„Nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii
Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych”
Żywność i pasze klimatu umiarkowanego są narażone na wysokie skażenie
ochratoksyną produkowaną przez powszechnie występujące na płodach rolnych
pleśnie. Skażenie pasz prowadzi do poważnych strat ekonomicznych w rolnictwie,
dlatego bardzo ważne jest poszukiwanie nowych, bezpiecznych metod biologicznych do dekontaminacji pasz już porażonych pleśniami. Wykorzystanie wynalazku,
którego przedmiotem jest nowy szczep bakterii Lactobacillus plantarum S o zdolności degradacji ochratoksyny i jego zastosowanie do dekontaminacji pasz objętościowych i wilgotnego ziarna zbóż pozwoli na szerokie wprowadzenie do rolnictwa
biologicznych, ekologicznych metod produkcji bezpiecznych pasz dla zwierząt.
Brązowy medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
Cykl wynalazków:
„Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu
ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym”
„Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych”
Zgodnie z ideą wynalazku (pierwszy wynalazek) do komory spalania silnika
dostarcza się sprężony gaz ziemny za pomocą wtryskiwacza gazu. Pozytywnym
skutkiem zastosowania wynalazku jest obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Ponadto stosowanie wynalazku skutkuje obniżeniem emisji toksycznych związków
zawartych w gazach spalinowych tak zasilanego silnika.
68 Na podstawie danych uzyskanych od organizatorów konkursu i giełdy. W opisach usunięto dane osobowe.
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Konstrukcja reduktora (drugi wynalazek) zapewnia bezstopniową regulację ciśnienia bez zmiany parametrów mechanicznych, a poprzez zmianę wartości
zadanej elektronicznego regulatora. Istnieje możliwość zastosowania reduktora
w systemie zasilania dowolnym paliwem gazowym, oraz w dowolnej instalacji, tam
gdzie wymagana jest redukcja lub stabilizacja wartości ciśnienia. Reduktor może
także pracować w dowolnej pozycji.
Brązowy medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
Cykl wynalazków:
„Nowe sole jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie oraz
nowy związek wyjściowy do wytwarzania nowych soli jodoniowych, sposób jego
wytwarzania i zastosowanie”
„Nowe trifluorometanosulfoniany jodoniowe, sposób ich wytwarzania i zastosowanie”
Fotoinicjowana polimeryzacja kationowa to łatwa, energooszczędna i nieszkodliwa dla środowiska metoda otrzymywania usieciowanych powłok polimerowych. Najczęściej wykorzystywana jest w takich dziedzinach techniki jak: produkcja
bezrozpuszczalnikowych powłok lakierniczych, fotoutwardzalne farby drukarskie
w przemyśle poligraficznym, w nowych polimerowych materiałach do wypełnień
w stomatologii oraz w fotolitografii. Proponowane nowe fotoinicjatory zapewniają
odpowiednią absorpcję długofalowego promieniowania UV mogą być stosowane
nawet w prawie 20-krotnie mniejszym stężeniu bez spowolnienia szybkości produkcji powłok fotoutwardzalnych oraz zapewniają znacznie lepsze wykorzystanie energii
emitowanej ze źródeł światła niezbędne do rozpoczęcia procesu fotopolimeryzacji.
Złoty medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie
oraz nagroda dla Najlepszej Kobiety-Wynalazcy od Stowarzyszenia „Rosyjska Izba
Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej”
„Siedzisko porodowe” (Rodzisko)
Poród fizjologiczny przebiega najsprawniej w pozycji wertykalnej, wymagającej różnego typu podparcia. Prezentowane podparcie umożliwia przyjmowanie kilku
takich pozycji i może stanowić alternatywę dla najczęściej praktykowanej w szpitalach pozycji leżącej na plecach. Kształt rodziska zdeterminowany jest jego funkcją
- zachęca kobiety do porodu aktywnego, do poszukiwania odpowiedniej pozycji.
Ma zróżnicowane powierzchnie, jest wykończony miłym w dotyku tworzywem, może
być używany przy porodzie w wodzie. Wynalazek można stosować jako pomoc przy
porodach zarówno szpitalnych, jak i domowych.
Złoty medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.
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Nagrodzone wynalazki prezentowane były na 40. Międzynarodowej Wystawie
Wynalazków w Genewie w dniach 18-22.04.2012 r. Udział w wystawie zakończył się
wielkim sukcesem, wszystkie wynalazki zostały nagrodzone medalami. Twórcy otrzymali dwa złote medale, jeden srebrny oraz dwa brązowe. Ponadto jedna studentkawynalazca otrzymała nagrodę dla „Najlepszej Kobiety-Wynalazcy” od Stowarzyszenia
„Rosyjska Izba Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej”.
Na podstawie decyzji Jury Konkursu przyznano także 9 wyróżnień
za następujące wynalazki:
Cykl wynalazków:
„Słoneczny kolektor skupiający”
„Słoneczny kolektor skupiający liniowo”
„Słoneczny kolektor skupiający punktowo”
Wynalazki przedstawiają różnego rodzaju kolektory słoneczne skupiające
promieniowanie w absorberze. Najczęściej na polskim rynku spotyka się płaskie kolektory słoneczne. Kolektory skupiające są mniej popularne ze względu na bardziej
skomplikowaną budowę oraz potrzebę posiadania systemu naprowadzającego na
słońce. Ich wielką zaletą jest fakt, że podgrzewają medium robocze do wyższej temperatury, tym samym w krótszym czasie nagrzewają cały zbiornik akumulacyjny do
żądanej. Także w okresie zimowym, gdy dni słonecznych jest mało, kolektor skupiający, w przeciwieństwie do płaskiego, umożliwia nagrzanie medium roboczego
do wystarczająco wysokiej temperatury, dzięki koncentracji wiązki promieniowania
słonecznego.
„Kompleks rutenu lub osmu, sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie”
Wynalazek dotyczy nowych związków kompleksowych działających jako prekatalizatory, sposobu ich wytwarzania oraz zastosowania w reakcji metatezy, izomeryzacji i cykloizomeryzacji olefin oraz w reakcji przeniesienia wodoru. Wysoka
polarność związków będących przedmiotem wynalazku ułatwia także usunięcie z
produktów reakcji związków rutenu, co ma istotne znaczenie w syntezie związków
dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego. Wynalazek może znaleźć zastosowanie
w szeroko rozumianej syntezie organicznej, przykładowo umożliwiając otrzymywanie farmaceutyków.
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„Sposób wytwarzania podłużnego gradientu pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu oraz układ do jego realizacji”
Wynalazek może mieć zastosowanie w tomografii rezonansów magnetycznych w celu otrzymywania lepszej jakości obrazów anatomicznych, funkcyjnych jak
również dokładnej lokalizacji zmian nowotworowych czy miażdżycowych. Ponadto wynalazek zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie dokładności
rekonstruowanych obrazów, ich rozdzielczości, poziomu zaszumienia, umożliwia
łatwe dopasowania cewek do wymiarów geometrycznych tomografu, ułatwia dostęp
badanego obiektu do tomografu zarówno w kierunku osiowym, jak i prostopadłym.
„Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium
do przeróbki plastycznej oraz sposób jego wytwarzania”
Materiał kompozytowy wg wynalazku charakteryzują podwyższone własności mechaniczne, odporność na zużycie ścierne i odporność korozyjna, szczególnie w podwyższonej temperaturze. Wzmacniane rurkami haloizytowymi/haloizytem
materiały kompozytowe o osnowie stopów aluminium znajdą zastosowanie m.in. w
przemyśle lotniczym, maszynowym i motoryzacyjnym, a najnowocześniejsze z nich
zostaną adaptowane na potrzeby przemysłu zbrojeniowego, kosmicznego oraz profesjonalnego sprzętu sportowego.
„Robot do rehabilitacji kończyny górnej”
Robot jest przeznaczony do rehabilitacji całej kończyny górnej, poczynając
od stawu barkowego, poprzez staw łokciowy, a kończąc na stawie nadgarstkowym.
Może on być również używany do oceny motoryki pacjenta oraz analizy ruchu. Jest
to możliwe dzięki znajdującym się w przegubach ortezy robota czujnikach położenia oraz współpracującym z robotem podsystemem rejestracji i analizy sygnałów
elektromiograficznych. Robot może być stosowany w klinikach rehabilitacyjnych.
Możliwe jest również jego wykorzystanie w centrach sportowych. Dzięki robotyzacji
ćwiczeń będzie można bowiem precyzyjnie stymulować wybrane partie mięśni.
„Nowy związek, pochodna alkoholoaminy i jej optycznie czynne enancjomery”
Wynalazek dotyczy nowego związku chemicznego, pochodnej alkoholoaminy w postaci racematu i jej enancjomerów R i S, który zaliczany jest do związków
wykazujących powinowactwo do receptorów β-adrenolitycznych, tak zwanych
β-blokerów. Leki β-adrenolityczne (β-blokery) mają szerokie zastosowanie w leczeniu takich chorób i schorzeń jak: zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności
i niedokrwienie serca, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna. Stosuje się je również
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w leczeniu jaskry, napadów lękowych, migreny. Łagodzą stresy oraz objawy abstynencji alkoholowej i głodu narkotycznego u uzależnionych. Wynalazek może znaleźć zastosowanie jako nowy lek z grupy β-blokerów.
Cykl wynalazków:
„Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa”
„Ekologiczna sztywna pianka poliuretanowa”
Przedmiotem prezentowanych wynalazków są pianki poliuretanowe nowej
generacji, na bazie surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami.
Ekologiczne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności mogą mieć zastosowanie w przemyśle budowlanym, jako wewnętrzne i zewnętrzne izolacje termiczne oraz
akustyczne. Ponadto pianki nowej generacji spełniają rygorystyczne normy dotyczące palności i dymotwórczości w przypadku pożaru, dzięki czemu przyczynią się
do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
„Silnik cieplny Stirlinga”
Zasadniczą wadą występującą w znanych rozwiązaniach silników cieplnych
Stirlinga jest nierównomierność wymiany ciepła co objawia się tym że wymiana
ta jest najbardziej intensywna tylko na niewielkim odcinku ruchu tłoka. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na znaczne zwiększenie czasu pobierania ciepła,
jak i oddawania ciepła, a tym samym na zwiększenie sprawności całego układu.
Opracowany silnik cieplny ze względu na dużą sprawność, proste rozwiązanie
oraz względnie niskie koszty produkcji, może znaleźć szerokie zastosowanie jako
wysokosprawne i jednocześnie ekologiczne elektrownie wykorzystujące odnawialne
źródła energii.
Cykl wynalazków:
„Metoda produkcji samodiagnozujących elementów dla mikroelektromechanicznych systemów bazowanych na nanokompozytach Grafenowych”,
„Sposób wytwarzania mikronanoczujnika”
„Sposób wytwarzania nanokompozytu”
Przedstawione rozwiązania tworzą grupę wynalazków, która jest komplementarną bazą wiedzy oraz technologii w dziedzinie produkcji diagnostycznych oraz
samodiagnozujących się mikro-nano-robotów. Rozwiązania pozwalają na wykonanie elementów mikro-nano-robotów z wysoko czułych materiałów sensorowych,
co pozwala na bardzo precyzyjną i efektywną samodiagnostykę oraz pomiary, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi.
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Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w 2012 roku

4.5. Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w 2012 roku
W pierwszej edycji Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej twórcy zaprezentowali 30 wynalazków. Część twórców była uczestnikami poprzedniego Konkursu.
Twórcy prezentowali swoje wynalazki podczas zorganizowanego w tym celu seminarium. Wynalazki były oceniane przez Jury na podstawie przedstawianej prezentacji.
Złoty medal przyznano twórcom za wynalazek:
„Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji
na bazie mikroalg oraz ścieków”
Przedmiotem wynalazku jest fotobioreaktor typu „solar tracker (wodzący
za słońcem)” przeznaczony do hodowli mikroorganizmów w szczególności alg
w zewnętrznych warunkach panujących w środowisku naturalnym. Fotobioreaktor umożliwia optymalizację kąta padania promieni słonecznych na przednią jego
ścianę, dzięki czemu wynalazek pozwala na otrzymywanie znacznie większych
wydajności gotowego produktu np. biodiesela, biogazu, leków (np. karotenoidy) niż
dotychczas stosowane statyczne systemy do hodowli alg.
Srebrny medal przyznano twórcy za wynalazek:
„Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych”
Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych rozwiązuje kompleksowo zagadnienie właściwego komponowania diety
zwłaszcza dla diabetyków w odniesieniu do ustalania wartości wymienników węglowodanowych w płynnych produktach spożywczych.
Brązowy medal przyznano twórcy za wynalazek:
„Siedzisko porodowe” (Rodzisko)
Wynalazek zdobył także nagrodę główną w konkursie w 2012 roku
- tam zamieszczono krótki opis.
Wyróżnienia otrzymało 2 twórców biorących udział w giełdzie
za następujące wynalazki:
„Sposób wytwarzania termowrażliwego hydrożelu chitozanowego zawierającego
wapń i fosfor”
Przewiduje się zastosowanie wynalazku jako nowego biomateriału - skaffoldu
do hodowli komórkowej - komórek kostnych zwanych osteoblastami. Żele wytworzone według wynalazku spełniają wszystkie wymagania jakie stawia się rusztowaniom z przeznaczeniem na wszczep do organizmu ludzkiego tj. nietoksycznością,
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biozgodnością, bioresorbowalnością, nietoksycznymi i łatwo usuwalnymi produktami rozkładu, wysokim stopniem porowatości i odpowiednimi własnościami mechanicznymi, nadto nie powodują reakcji alergicznych, kancerogenezy, są nieaktywne
immunologicznie. Nadto stanowią środowisko sprzyjające do namnażania komórek.
„Akustyczny filtr do tłumienia dźwięku w instalacjach kanałowych”

Ponadto Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów ufundował PUCHAR dla twórcy wynalazku: „Robot do rehabilitacji kończyny
górnej”. Wynalazek ten zdobył także wyróżnienie w Konkursie w 2012 roku - tam
zamieszczono krótki opis.

4.6. Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2013 roku
„Ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca” w 2013 roku (edycja III) zgromadził 72 wynalazców (łącznie ze współtwórcami-studentami liczba wzrasta do 88),
którzy zgłosili 112 wynalazków oraz 3 wzory użytkowe. Dane statystyczne przedstawiono w tabeli 4.3, gdzie tak jak poprzednio oprócz łącznych ilości przedstawiono
podział na 4 obszary tematyczne (biochemia, chemia, medycyna, technika). Z pracami doktorskimi związanych jest 70 wynalazków zgłoszonych przez 44 wynalazców.

Zgłoszenia przedstawili wynalazcy związani z 25 ośrodkami badawczymi
(tabela 4.4), wśród których są uczelnie techniczne, uniwersytety, łącznie z ich wydziałami medycznymi, oraz instytut PAN.

Ogólnopolski Konkurs „Student-Wynalazca” w 2013 roku

Ze względu na ciągły rozwój cywilizacji instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i kominowe znajdują się w bezpośrednim otoczeniu człowieka, a ze względu
na mnogość konstrukcji wydobywający się z nich hałas ma różnorodny charakter widmowy. Stąd dla zwiększenia komfortu życia społeczeństwa wszelkiego
typu nowe rozwiązania, jak np. rezonator helikoidalny, służące do walki z hałasem
pochodzenia instalacyjnego są cały czas potrzebne. Rozwiązanie to może być
powszechnie wykorzystywane w instalacjach o dyskretnym widmie hałasu np. hałas
pochodzący od wentylatorów, który dominuje w widmie hałasu i stwarza największy
problem. Poprzez odpowiednie dostrojenie filtra do danego typu wentylatora można
rozwiązywać problem hałasu w miejscach instalacji.
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Konkurs zakończył się zgodnie z decyzją Jury przyznaniem 5 równorzędnych
nagród głównych, które uzyskali twórcy następujących wynalazków69:
„Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”
Sposób według wynalazku składa się z elektronicznej jednostki, sterującej
pracą elektrolizera zasilanego z pokładowego źródła generowania energii elektrycznej i układu dozującego wyprodukowany gaz do kolektora dolotowego silnika. Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym
ma za zadanie wygenerowanie mieszaniny wodorotlenowej na pokładzie pojazdu
69 Na podstawie danych uzyskanych od organizatorów Konkursu i Giełdy. W opisach usunięto dane
osobowe.

76

i jej spalanie w jednostce napędowej. Skutkiem jest wzrost efektywności procesu
spalania, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa przez silnik,
dlatego też sposób dedykowany jest do silników spalinowych o zapłonie iskrowym
jak i samoczynnym oraz do działania w trybie jedno bądź dwupaliwowym (łącznie
z paliwem oryginalnym).
Cykl wynalazków:
„Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru
i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru”,
„Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru
i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”
Makromery będące przedmiotem wynalazku stanowią komponenty nowych
wstrzykiwalnych implantów przeznaczonych do regeneracji tkanek miękkich. Biodegradowalne materiały polimerowe o konsystencji pasty będą wprowadzane
do miejsca operacji przepukliny z wykorzystaniem urządzenia laparoskopowego
i już w organizmie człowieka zmienią postać fizyczną, adhezyjnie i beznapięciowo
wiążąc zerwaną powięź tkankową. Po kilku miesiącach wrota przepukliny zostaną
w sposób naturalny zamknięte, a bioresorbowalny materiał wydalony z organizmu.
„Podatne gniazdo USB typu A”
Większość użytkowników Pendrive’ów dostrzega dużą niewygodę przy wkładaniu urządzenia do komputera, ponieważ często umieszcza urządzenie złą stroną.
Celem wynalazku jest zlikwidowanie tego problemu poprzez modyfikację gniazda
USB znajdującego się w komputerze. Zmiana polega na zastosowaniu elastycznej
konstrukcji portu, która dostosowuje się do ułożenia końcówki USB podłączanego
urządzenia. Opisany wynalazek poprzez niewielką modyfikację konstrukcji gniazda (bez zmiany gabarytu) pozwala zwiększyć komfort użytkowania, będąc jednocześnie w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami gniazda USB. Podstawowym
efektem wprowadzenia wynalazku będzie więc poprawa ergonomii komputerów.
„Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni
materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”
Obecnie jednym z najczęściej stosowanych sposobów zwiększania hydrofobowości powierzchni tkanin jest powlekanie ich środkami niezwilżalnymi wodą,
w procesie nanoszenia powierzchniowego lub kąpieli w odpowiednich roztworach.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania, za pomocą niskociśnieniowej
i nierównowagowej plazmy, superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni materiałów tekstylnych, chroniącej tą powierzchnię przed wnikaniem wody oraz nadającej jej cechę samooczyszczania.
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„Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne
oraz nanosrebro”
Przedmiotem wynalazku jest biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy
wspomagający gojenie ran przewlekłych (pooparzeniowych, cukrzycowych). Opatrunek ten przyśpiesza regenerację tkanek przy zachowaniu pełnej wymiany gazowej.
Ponadto zwiększa on komfort gojenia poprzez zmniejszenie uczucia bólu. Wprowadzenie mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych oraz nanosrebra ogranicza
ryzyko zakażenia rany i pozwala na zahamowanie wzrostu i rozwoju bakterii.
Zgodnie z decyzją Jury przyznano 5 wyróżnień za następujące wynalazki:
„Sposób produkcji antybakteryjnych i antygrzybicznych włókienno-tworzywowych
materiałów powłokowych”
Rozwiązanie dotyczy wprowadzenia funkcjonalnych materiałów o własnościach biologicznych (tj. kul krzemionkowych domieszkowanych powierzchniowo
nanocząstkami srebra i miedzi) do polimerów powłokotwórczych, uretanowych
bądź akrylowych, które następnie nanoszone są na materiał włókienniczy poprzez
powlekanie lub napawanie, po czym prowadzi się utrwalenie powłoki polimerowej. Otrzymane według wynalazku materiały są przeznaczone na odzież sportową
i rekreacyjną, na bioaktywną odzież ochronną, na pościel, wkładki czy poszewki
obuwnicze. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w szpitalach oraz służbie zdrowia, w przemyśle żywnościowym czy farmaceutycznym i innych usługach, w których
niezwykle istotne jest tzw. czyste otoczenie.
„Parownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi”
Przedmiotem wynalazku jest oryginalny wymiennik ciepła - parownik, który
łączy w sobie własności rurki ciepła i pompy kapilarnej. Parownik taki zbudowany
jest w oparciu o obiegową rurkę ciepła - LHP (ang. Loop Heat Pipe) i dzięki wzbudzanym w nim siłom kapilarnym i grawitacyjnym wspomaga pompowanie płynu
w obiegu termodynamicznym. Wykorzystanie parownika pozwala na znaczne
zmniejszenie mocy pompy cyrkulacyjnej pracującej w obiegu termodynamicznym,
co znacząco obniża koszty użytkowania.
„Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej”
Wirnik o regulowanym położeniu łopat charakteryzuje się możliwością płynnej zmiany powierzchni roboczych łopat w warunkach zmiany prędkości wiatru,
zwłaszcza silnych podmuchów wiatru. Stanowi to zabezpieczenie przed zniszczeniem konstrukcji turbiny w czasie występowania większych od dopuszczalnych
prędkości wiatru. Duża powierzchnia robocza łopat gwarantuje pozyskiwanie ener-
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gii elektrycznej nawet podczas niskich prędkości wiatru. Małe elektrownie wiatrowe
wyposażone w taki wirnik stosowane mogą być jako dodatkowe źródło energii dla
zabudowy mieszkalnej i celów gospodarczych.
„Sposób przygotowania immunoczujnika oraz jego zastosowanie
do wykrywania wirusa grypy”

„Sposób łącznej analizy wyników badań echokardiograficznych
i tomografii komputerowej”
Cechą charakterystyczną rozwiązania jest możliwość połączenia obrazów
trójwymiarowych struktur narządów wewnętrznych człowieka (lewej komory serca)
uzyskiwanych techniką tomografii komputerowej z analizami, których wyniki publikowane są jako dwuwymiarowe diagramy z badania ECHO). Pozwoli to w wielu
przypadkach na wykrywanie np. zawałów serca w sposób bezinwazyjny czyli bez
stosowania skomplikowanych i niejednokrotnie niebezpiecznych dla pacjenta metod angiograficznych typu koronarografia. Metoda ze względu na kompatybilność ze
sprzętem medycznym różnych producentów może być wdrożona w dowolnej klinice
kardiologicznej wyposażonej w popularny obecnie sprzęt echokardiograficzny.
Dodatkowo, specjalne wyróżnienia przyznała Prezes Urzędu Patentowego RP
za aktywność i osiągnięcia w dziedzinie ochrony własności przemysłowej twórcom
i współtwórcom największej liczby rozwiązań zgłoszonych do oceny.

4.7. Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w 2013 roku
W drugiej edycji Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej uczestniczyło
18 twórców, w większości uczestników poprzedniego Konkursu. Wszyscy twórcy
prezentowali swoje wynalazki przed Jury oraz uczestnikami zorganizowanej w tym
celu konferencji. Podobnie jak w poprzedniej edycji Giełdy wynalazki były oceniane
na podstawie przedstawianej prezentacji.

Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej w 2013 roku

Opracowany nowy immunoczujnik do wykrywania wszystkich szczepów
wirusa grypy typu A umożliwia właściwą diagnozę infekcji wirusowych na podstawie
analizy wymazu z gardła i tym samym pozwoli ograniczyć niepotrzebne podawanie antybiotyków zwłaszcza wśród dzieci. Opracowano i wykorzystano przeciwciała
przeciwko konserwowanym białkom wirusa grypy a jako antygen badany wybrano
białko najpowszechniej występujące w cząsteczce wirusa - powierzchniowe białko
strukturalne budujące kapsyd wirusa. Czujnik dzięki swojej prostocie i łatwości wykonania analizy będzie mógł być na wyposażeniu każdego gabinetu lekarskiego.
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Złoty medal przyznano twórcom za cykl wynalazków:
„Telecheliczny makromer, sposób wytwarzania telechelicznego makromeru
i kompozycja wytworzona na bazie telechelicznego makromeru”
„Zastosowanie kompozycji wytworzonej na bazie telechelicznego makromeru
i fotoinicjatora do wytwarzania implantu przepuklinowego”
Wynalazki te zdobyły także nagrodę główną w konkursie w 2013 roku - tam
zamieszczono krótki opis.
Srebrny medal przyznano twórcom za wynalazek:
„Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury na powierzchni
materiałów tekstylnych, z zastosowaniem plazmy”
Wynalazek zdobył także nagrodę główną w konkursie w 2013 roku - tam zamieszczono krótki opis.
Brązowy medal przyznano twórcom za wynalazek:
„Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu”
Wynalazek ten przedstawia koncepcję urządzenia mechanicznego z napędem hydraulicznym wykorzystywanego podczas demontażu elementów obudowy
górniczej w chodnikach kopalnianych. Urządzenie to odciąża połączenie śrubowe
umożliwiając bezawaryjne rozkręcanie i usuwaniu śrub. Głównym efektem zastosowania wynalazku będzie poprawa bezpieczeństwa osób wykonujących przebudowę
chodników, wymianę spągnic jak również demontaż łuków ociosowych w kopalniach podziemnych.
Decyzją Jury 6 twórców biorących udział w Giełdzie otrzymało wyróżnienia
za następujące wynalazki:
„Podatne gniazdo USB typu A”
Wynalazek zdobył także nagrodę główną w konkursie w 2013 roku - tam
zamieszczono krótki opis.
„Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”
Wynalazek zdobył także nagrodę główną w konkursie w 2013 roku - tam
zamieszczono krótki opis.
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„Biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy zawierający substancje bioaktywne
oraz nanosrebro”
Wynalazek zdobył także nagrodę główną w konkursie w 2013 roku - tam zamieszczono krótki opis.
„Filtr gazu zapylonego”
Cechą charakterystyczną rozwiązania jest zapewnienie wydajnego chłodzenia. Filtr gazu zapylonego posiada górny i dolny zbiornik, które połączone są rurami. W dolnym zbiorniku znajduje się dyfuzor drobnopęcherzykowy, przez który gaz
w postaci drobnych bąbelków wprowadzany jest do cieczy. Gaz przechodząc
przez filtr jest chłodzony i oczyszczany oraz powoduje cyrkulację cieczy. Głównym
zastosowaniem wynalezionego filtra gazu zapylonego są instalacje produkujące gaz
generatorowy z biomasy.
„Parownik z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi”
Wynalazek zdobył wyróżnienie w Konkursie w 2013 roku - tam zamieszczono
krótki opis.
„Sposób ograniczania zadymienia spalin w silniku o zapłonie samoczynnym„
Istotą ograniczenia zadymienia jest okresowe dodawanie mieszaniny wodorotlenowej uczestniczącej w procesie spalania. W sposobie według wynalazku, generator w którym następuje za pomocą zjawiska elektrolizy rozkład wody na wodór
i tlen, zasilany jest z pokładowego układu generowania energii elektrycznej. Wytworzona mieszanina wodorotlenowa w generatorze dostarczana jest do kolektora dolotowego i przestrzeni roboczej silnika., gdzie następuje proces jej spalania. Pracą
generatora oraz dozownika steruje elektroniczny układ, który reguluje moc generatora oraz ilość podawanej w zależności od aktualnego stanu jednostki napędowej.
Wynalazek jest rozszerzeniem zastosowań opisywanego poprzednio wynalazku
„Sposób wodorowego wspomagania spalania w tłokowym silniku spalinowym”
Ponadto Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, ufundował dla medalistów dodatkową nagrodę w postaci promocji nagrodzonych wynalazków podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS’2014.
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Atmosfera projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”

4. 8 . Atmosfera projek tu
„Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”
Pojęcia synergia oraz efekt synergiczny przypisywane są zjawisku współdziałania różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych
oddzielnych działań. Inaczej mówiąc, jest to otrzymywanie wielokrotnych korzyści i sukcesów, przy zastosowaniu i łączeniu wielu części składowych w jedną całość, łączeniu kilku osób w zgrany team, czy też wielu prac przy jednym projekcie
w jedną pracę zbiorową70. W takim ujęciu we wszystkich działaniach zespołowych
składających się z wielu etapów może wystąpić efekt synergii. Może wystąpić, ale
nie musi, bo to zależy głównie od osób uczestniczących w tych działaniach, od
ich zaangażowania oraz od tego, czy działania są zgodne z ich zainteresowaniami
i czy jest to działanie z pasją. Obserwując realizację projektu „Systemowe Wsparcie
Wynalazczości Studenckiej”, łatwo dostrzec takie właśnie działania z pasją ze strony studentów-wynalazców, organizatorów, wykładowców oraz wielu innych uczestników. Dzięki temu można mówić o znakomitej atmosferze wszystkich spotkań,
co w efekcie przełożyło się na zadowolenie uczestników umocnione powstałymi
w wielu głowach pomysłami na nowe wynalazki. Wspaniałej atmosfery spotkań nie
da się opisać słowami, stąd krótka kronika spotkań w serwisie fotograficznym.71
II Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej 17-18.10.2013
Spotkane w ramach giełdy otwiera JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
obecny także w trakcie ceremonii wręczania medali i wyróżnień.
Prezentacje wynalazków połączone były czasem z demonstracją prototypowych rozwiązań i spotykały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, a radość medalistów była ogromna.

70 http://synergia.org.pl/efekt-synergii-definicja-i-jej-zastosowanie-w-praktyce/
71 Przedstawione fotografie zaczerpnięte ze strony internetowej projektu, gdzie można znaleźć znacznie
więcej informacji. http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/index.php (w opisach usunięto dane osobowe)
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I Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej 18-19.10.2012
Kierownik projektu, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej otwiera konferencję związaną z giełdą wynalazczości. Studenci-wynalazcy prezentują swoje rozwiązania oraz ich modele lub prototypy,
a Jury w skupieniu słucha, zaznacza plusiki, na podstawie których wskaże zwycięzców.
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JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej wręczył medale i pamiątkowe dyplomy
podczas uroczystości poprzedzającej wspólne pamiątkowe zdjęcie.
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Szkolenie w dniach 23-24 marca 2012
Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia ochrony własności intelektualnej, dyfuzji innowacji, transferu technologii, zakładania firm spin-off/spin-out, europejskich sieci współpracy na rzecz wsparcia MŚP. Szkolenie rozpoczął JM Rektor
Politechniki Świętokrzyskiej. Po wielogodzinnych zajęciach obejmujących wykłady,
warsztaty i dyskusje szkolenie zamknął Kierownik projektu, Dziekan Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.

Szkolenie w dniach 25-26 kwietnia 2013
Szkolenie to ukierunkowane było na tematykę związaną z komercjalizacją wiedzy i oceną potencjału wdrożeniowego wynalazków. Szkolenie to wykłady i warsztaty, podczas których studenci-wynalazcy nabywali umiejętności oceny potencjału
komercjalizacyjnego.
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Opinie uczestników projektu

4 . 9. O pinie uc zes t ników projek tu
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość przedstawić swoją opinie dotyczącą udziału w projekcie. Opinie te mogą stanowić ciekawą lekturę, pokazują jak młodzi wynalazcy, stanowiący z pewnością elitę naszej młodzieży, postrzegają sens tego rodzaju
spotkań i co im te spotkania dają w aspekcie dalszego rozwoju. Oto kilka fragmentów
z opinii uczestników Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej w 2012r.72:
- „świat potrzebuje inspiracji, nowości i postępu”
- „dobra trampolina dla Twoich pomysłów”
- „możliwość rozmowy pomiędzy twórcą i przedstawicielem biznesowym”
- „biznesowe szanse dla każdego projektu”
- „doskonałe źródło inspiracji”
- „okazja do spędzenia czasu w dobrym i miłym towarzystwie”
- „możliwość poznania wielu młodych wynalazców z całej Polski”
- „jedyną możliwością profesjonalnego zaprezentowania swojego wynalazku”
Dla młodego wynalazcy Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej to przede
wszystkim możliwość spotkania osób podobnych do niego. Co za tym idzie daje ona
możliwość utwierdzenia się w przekonaniu, że warto tworzyć nowe rozwiązania i chwalić się nimi, gdyż właśnie tego Świat potrzebuje. A potrzebuje on inspiracji, nowości
72 http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/notatka_z_gieldy2012.pdf (usunięto dane osobowe)
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i postępu. KGWS to sposób na mile spędzony czas wśród wynalazców, ich wynalazków i osobistości wspierających wynalazczość studencką. Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej jest ważnym ogniwem kształtowania kultury innowacyjności.
Politechnika Poznańska
Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej jest dobrym rozwiązaniem dla
młodych wynalazców, którzy mogą przedstawić swoje pomysły zainteresowanym
przedsiębiorcom. Możliwość nawiązania kontaktów z firmami, w trakcie spotkań brokerskich, daje młodym innowatorom szanse na wdrożenie swoich wynalazków do
produkcji, a także pozwala zdobyć cenne doświadczenie w rozmowach pomiędzy
twórcą i przedstawicielem biznesowym. Inicjatywa organizowania Giełdy powinna
być kontynuowana co roku.
Politechnika Poznańska
Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej pozwoliła rozreklamować nasz
wynalazek, co poskutkowało licznymi wartościowymi kontaktami biznesowymi. Dzięki
Giełdzie znacznie przybliżyła się perspektywa komercjalizacji naszego rozwiązania,
a także zbudowania realnego i dochodowego biznesu. Szczerze polecamy wszystkim udział w Giełdzie oraz w konkursach towarzyszących. To dobra trampolina dla
Twoich pomysłów.
Uniwersytet Gdański
Uważam, że Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej jest wspaniałą inicjatywą, dzięki które, możliwe jest nie tylko zaprezentowanie swojego patentu, ale przede
wszystkim spotkanie z innymi młodymi wynalazcami. Myślę, że Giełda Wynalazczości
Studenckiej jest swoistą platformą wymiany informacji, pozwala spotkać się, porozmawiać, poznać nowe poglądy, a tym samym przyczynić się do dalszego rozwoju
uczestników. Doskonałym rozwiązaniem jest także część brokerska giełdy, która pozwala określić biznesowe szanse każdego projektu. Jestem zadowolony, że mogłem
uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Collegium Medicum Bydgoszcz
Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej jest dobrą okazją do nawiązania
kontaktów z ludźmi i instytucjami, mogącymi pomóc w rozwoju i wdrożeniu wynalazku. Takie jest jej główne założenie. Dzięki giełdzie zdobyłem wiele cennych informacji na temat możliwości wdrażania wynalazku we współpracy z różnymi instytucjami.
Podczas giełdy poznałem również innych wynalazców. Z jednym z nich nawiązałem
współpracę. Obecnie razem tworzymy i udoskonalamy nowe pomysły. Jesteśmy
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w trakcie pisania kolejnych zgłoszeń patentowych. Obserwacja innych wynalazków
jest doskonałym źródłem inspiracji do znajdowania kolejnych rozwiązań. Dla mnie
giełda była również okazją do spędzenia czasu w dobrym i miłym towarzystwie.
Politechnika Świętokrzyska
Jestem doktorantem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Brałem w tym roku udział w Ogólnopolskim Konkursie Student Wynalazca, a następnie
w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej organizowanej przez Politechnikę
Świętokrzyską w Kielcach. Przedstawiłem wynalazek, który opracowałem w trakcie
trwania studiów doktoranckich. Mój wynalazek znalazł się w Bazie Danych Studenckich Wynalazków, dzięki czemu podczas KGWS mogłem wziąć udział w spotkaniach
brokerskich z partnerami biznesowymi.
Udział w projektach organizowanych przez Politechnikę Świętokrzyską był
dla mnie jedyną możliwością profesjonalnego zaprezentowania swojego wynalazku
i nawiązania kontaktów z podmiotami z otoczenia biznesu. Jednocześnie miałem
szansę poznać wielu młodych wynalazców z całej Polski. Uważam, że spotkanie
z innymi studentami, którzy tak jak ja pracują nad swoimi wynalazkami, jest wartością
samą w sobie. Wymiana doświadczeń między uczestnikami jest bardzo inspirująca,
motywuje do dalszych działań - może nawet wspólnych. Jestem bardzo zadowolony
z uczestnictwa w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej.
Uważam, że kompleksowe wspieranie wynalazczości studenckiej jest niezwykle ważne dla promowania wiedzy o ochronie własności intelektualnej wśród studentów polskich uczelni. Inicjatywa podjęta przez Politechnikę Świętokrzyską jest jedyną (znaną mi) tego typu akcją w Polsce. Inne ośrodki akademickie mogą uczyć się
na tym przykładzie, jak motywować studentów do pracy wynalazczej.
Uniwersytet Warszawski
Podobne zaciekawienie wzbudza czytanie opinii uczestników Krajowej Giełdy
Wynalazczości Studenckiej w 2013r.73 Oto fragmenty tych opinii:
- „możliwość zaprezentowania prototypu wynalazku”
- „możliwość oceny potencjału wdrożeniowego”
- „rozmowy zrodziły we mnie szereg nowych pomysłów”
- „poznać punkt widzenia inwestorów i przedsiębiorców”
- „powstała podczas Giełdy sieć kontaktów”
- „ufam, że KGWS stanie się imprezą regularną”

73 http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/notatka_z_gieldy2013.pdf (usunięto dane osobowe)
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Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej oraz cały projekt „Systemowe
wsparcie wynalazczości studenckiej” to inicjatywa unikatowa w skali kraju. Jako młody naukowiec-wynalazca jestem bardzo szczęśliwy, że dane mi było uczestniczyć
w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Udział w Giełdzie stanowił dla mnie bardzo cenną
okazję do wymiany myśli z przedstawicielami biznesu, przemysłu, a także z osobami
mającymi doświadczenie w dziedzinie transferu technologii. Dzięki Giełdzie mogłem
również poznać punkt widzenia inwestorów i przedsiębiorców. Doskonałym pomysłem organizatorów było zaproszenia, studenta-wynalazcę, który już wprowadził swój
wynalazek na rynek i który dzielił się swoją wiedzą z mniej doświadczonymi kolegami.
Wreszcie, Giełda stanowiła pole do nawiązywania kontaktów z innymi pełnymi werwy
i zapału młodymi wynalazcami. Poszerzenie horyzontów i odbyte podczas Giełdy rozmowy zrodziły we mnie szereg nowych pomysłów związanych z wykorzystaniem potencjału mojego wynalazku oraz z komercjalizacją wyników badań w ogóle. Jestem
przekonany, że sieć kontaktów powstała podczas Giełdy przyczyni się do ożywienia
innowacyjności zarówno w aspekcie ogólnokrajowym, jak i w wymiarze osobistym
dla każdego młodego wynalazcy. Od strony organizacyjnej przedsięwzięcie realizowane jest wzorowo, a zespół projektu stanowią ludzie profesjonalni oraz życzliwi.
Uważam, że dla rozwoju innowacyjności w Polsce niezwykle ważne jest, aby Projekt
oraz Giełda były kontynuowane w kolejnych latach.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Giełda była doskonałą okazją na spotkanie ludzi zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań. Najcenniejszym doświadczeniem giełdy było nawiązanie kontaktu z ludźmi rozwiązującymi podobne problemy związane z możliwościami komercjalizacji. Można śmiało powiedzieć, że Giełda Wynalazczości Studenckiej
jest jednym z niewielu miejsc w Polsce skupiających wokół siebie tak różnorodną
grupę wynalazców. Organizacja jak zwykle podczas realizacji Projektu „Systemowe
Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” stała na najwyższym poziomie. Wystawa „Inno
Tech EXPO” pomimo, że została zorganizowana po raz pierwszy przyciągnęła szerokie grono organizacji związanych z wprowadzeniem innowacji na rynek.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
W związku z moim udziałem w Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej,
uważam że cały projekt otwiera nowe możliwości przed studentami-wynalazcami.
Dzięki niemu studenci mają szanse zaprezentować swoje osiągnięcia na arenie międzynarodowej, co często byłoby niemożliwe. Giełda wynalazków jest wydarzeniem,
które umożliwia nam nawiązanie kontaktów. Kontakty biznesowe są niezwykle ważne, szczególnie w przypadku komercjalizacji wynalazku i dalszego rozwoju. Dzięki
giełdzie wynalazków mamy również szansę nawiązać rozmowy z przedstawiciela-
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mi innych ośrodków naukowych (głównie studentami lub doktorantami), co często
prowadzi do współpracy i nowych osiągnięć, również w dziedzinie wynalazczości.
Uważam że zarówno Giełda Wynalazków jak i cały projekt „Student - wynalazca” jest
niezbędny do wspierania i promowania wynalazczości w Polsce.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Jako uczestnik Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej (KGWS) chciałbym
w szczególności na początku podkreślić bardzo dobrą organizację podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Dla mnie studenta - wynalazcy, istotne było to, że mieliśmy
możliwość zaprezentowania w formie plakatu bądź prototypu wynalazku w ramach
Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej podczas targów INNO-TECH Expo 2013.
Doceniam możliwość przedstawienia swojej inwencji na imprezie o tak dużej skali,
na świetnie przygotowanym stoisku wystawienniczym. W ramach konferencji KGWS,
jako współautor przedstawiłem nasz wynalazek (Katedra Termodynamiki Mechaniki
Płynów i Napędów Lotniczych- Politechnika Lubelska) przed Komisją Konkursową.
Bardzo sobie cenię możliwość oceny potencjału wdrożeniowego dla czterech wynalazków wytypowanych przez Zespół Ekspertów i uważam, że w przyszłych edycjach
liczba ta powinna być znacząco rozszerzona. W ramach spotkań brokerskich nawiązałem kontakt z innymi wynalazcami oraz potencjalnymi partnerami biznesowymi.
Ufam, że KGWS stanie się imprezą regularną, coroczną organizowaną przez Ośrodek
Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej.
Politechnika Lubelska
Przeglądając strony internetowe projektu można także przeczytać opinie jakie
wyrażali uczestnicy szkoleń, tutaj zamieszczona jest jedna z nich odnosząca się
do szkolenia, które odbyło się w 2013 roku.74
Szkolenie pt. „Komercjalizacja wiedzy” obejmowało przedstawienie zagadnień dotyczących m.in. analizy potencjału wdrożeniowego wynalazku, strategii komercjalizacji technologii oraz statusu własności intelektualnej. Szkolenie składało się
z dwóch części - wykładów oraz warsztatów. Zagadnienia zostały dokładnie omówione i zobrazowane na licznych przykładach, opatentowanych już, wynalazków przez
osoby prowadzące zajęcia z Zakładu Modelowania Procesów Katedry Inżynierii Produkcji Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Obydwoje prelegenci cechowali się
bogatą wiedzą i doświadczeniem w przedstawianych tematach, wysokim przygotowaniem merytorycznym oraz umiejętnością jasnego wyjaśnienia zawiłych i skomplikowanych aspektów prezentacji. Po wysłuchaniu wykładów, uczestnicy otrzymali
74 Na podstawie; http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/notatka_ze_szkolenia2013+kom.pdf
(usunięto dane osobowe),
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zadanie polegające na opracowaniu oceny potencjału wdrożeniowego wynalazku.
Zadanie to było wykonane w kilku osobowych grupach, a podczas jego kreatywnego
opracowania uczestnicy mogli korzystać z rad i wskazówek prelegentów posiadających doświadczenie w podobnych przedsięwzięciach. Zakończeniem szkolenia było
wysłuchanie krótkich prezentacji w formie raportów przygotowanych dla wybranych
wynalazków i opracowanych przez poszczególne grupy, żywa dyskusja oraz zwięzłe
podsumowanie omówionych kwestii. Podczas szkolenia panowała bardzo serdeczna
atmosfera, zachęcająca do zadawania pytań i wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów wśród uczestników spotkania.
Uczestniczka szkolenia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jako przykład wspomnianej w opinii prezentacji można wskazać fragmenty
pracy dotyczącej oceny potencjału komercjalizacyjnego szyby-telewizora75, wykonanej przez studentów-wynalazców z Politechniki Lubelskiej. Praca dostępna jest
w całości na stronach internetowych projektu.76
„Witrażowa szyba okienna umożliwiająca selektywną zmianę koloru szyby”
Szyba okienna zbudowana z wykorzystaniem nanotechnologii wyposażona
w elektroniczny układ pozwalający na zmianę koloru małych segmentów o wymiarach 0,5 x 0,5 mm. Szyba taka pozwala na:
- zmianę stopnia przepuszczalności światła - przyciemnianie
- zmianę kolorów (w zakresie 256 kolorów) łącznie ze zmianą intensywności
- wyświetlanie obrazów (także fotografie) w rozdzielczości SVGA (witraże)
Szyba taka może być montowana w oknach zespolonych lub z pojedynczą szybą. Zasilanie napięciem 18 V o mocy 6 W/m2. Układ musi być wyposażony
w odpowiedni sterownik umożliwiający odczytywanie różnych formatów graficznych
- typowy, nieobjęty patentem.

75 Fikcyjny wynalazek dla celów szkoleniowych.
76 http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/szkolenia.php
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Raport oceny potencjału komercjalizacyjnego wynalazku

5. Raport oceny potencjału
komercjalizacyjnego wynalazku
Raport oceny dotyczy przykładowego wynalazku, będącego podstawą innowacyjnego rozwiązania, jakim jest śrubokręt dynamometryczny z tensometrycznym
pomiarem momentu skręcającego, którego koncepcję opisano w rozdziale 2.5.
Ocenę przeprowadzono według metodyki przedstawionej w rozdziale 3.6, wprowadzając zmiany wynikające ze szczegółowych potrzeb dotyczących tego szczególnego przypadku. Strona tytułowa raportu zawiera informacje o wynalazku, jego
twórcach i osobach dokonujących oceny.

Ocena potencjału wdrożeniowego
wynalazku pt:

Śrubokręt z tensometrycznym układem
pomiaru momentu skręcającego

twórcy wynalazku:

Andrzej J., Zenon B.

Raport opracował: A_B_W_G
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Kolejna strona raportu zawiera informacje o celu przeprowadzania analizy potencjału komercjalizacyjnego, jego zakresie i roli, jaką pełni on w procesie przejścia
od pomysły powstałego w wyniku kreatywnych działań do biznesu utożsamianego
z uzyskanymi korzyściami finansowymi.
Potencjał wdrożeniowy inaczej nazywany potencjałem komercjalizacyjnym
wskazuje na możliwość komercjalizacji, czyli wdrożenia innowacyjnego pomysłu.
W ramach oceny potencjału komercjalizacyjnego przeprowadzana jest analiza
technicznych oraz organizacyjnych możliwości komercjalizacji, łącznie z opisową
analizą szansy osiągnięcia sukcesu. Przeprowadzana ocena w większości przypadków nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy i jak komercjalizować
wynalazek. Przedstawia jedynie szereg wniosków i opinii, które mają wspomagać
proces decyzyjny osób rozpoczynających rozważania na temat komercjalizacji
wynalazku. Przedstawiona analiza i ocena nie obejmuje zagadnień finansowych,
które są domeną biznesplanu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Kaczmarska, W. Gierulski, Analiza porównawcza
poziomu innowacyjności państw Unii Europejskiej, w: Zbiór prac naukowych - nauki ekonomiczne,
Uniwersytet Chmielnicki, Ukraina 2012, s. 28-38

Ograniczenie odpowiedzialności
Analiza i ocena potencjału wdrożeniowego (komercjalizacyjnego) wykonana jest na podstawie danych dostarczonych przez twórcę wynalazku oraz informacji publicznie dostępnych. W przypadku gdy informacje te są nieprawdziwe
lub niepełne, to wynik analizy może być niezgodny z rzeczywistością. Analizę
przygotowano z należytą starannością, a rolą Autora analizy i oceny, nie jest
wsparcie Twórców wynalazków w procesie podejmowania decyzji, lecz przedstawienie rekomendacji.
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Opis innowacji

5 .1. O pis innowacji
Innowacja dotyczy modyfikacji znanego wyrobu jakim jest wkrętak, inaczej
popularnie nazywany śrubokrętem. Modyfikacja przeprowadzona zgodnie z ideą
wynalazku obejmuje wyposażenie wkrętaka w układ mierzący moment skręcający
działający na wkręcany lub wykręcany element śrubowy. Pomiar momentu odbywa się z wykorzystaniem zestawu tensometrów oporowych naklejonych na trzpień
roboczy. Bieżący wynik odczytywany jest na wyświetlaczu umieszczonym na rękojeści wkrętaka. Należy zwrócić uwagę, że zastosowany układ według wynalazku
jedynie informuje o wartości aktualnego momentu skręcającego i nie ogranicza go.
W takim rozumieniu nie jest to więc zabezpieczenie przed działaniem zbyt dużym
momentem, a jedynie informacja o nim.

Rys. 5.1. Schemat ideowy układu pomiarowego
Źródło: opracowanie własne

Na rys. 5.1. pokazano schemat ideowy układu pomiarowego. Sygnał pomiarowy z tensometrów oporowych w układzie elektronicznym zawierającym mikroprocesor przetwarzamy jest na wynik i wyświetlany jest na ekranie wyświetlacza
w jednostkach momentu. Źródłem energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania układu jest mały akumulator. Akumulator może być doładowywany z zewnętrznego źródła w sposób bezstykowy. Układ elektroniczny może być sterowany z zewnątrz za pomocą pilota. Sterowanie to wykorzystywane jest w procesie kalibracji
urządzenia oraz ustawiania wartości granicznych.
Na rys. 5.2 pokazano przykładowy wkrętak wyposażony w tensometryczny układ
pomiaru momentu skręcającego. Wkrętak ten ma trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, utwardzaną oraz szlifowaną część roboczą oraz pobijak. Rękojeść wykonana z niebieskiego twardego tworzywa sztucznego z elastycznymi nakładkami
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w kolorze żółtym. Na rękojeści umieszczony jest wyświetlacz wskazujący aktualną
wartość momentu skręcającego. Planowana jest produkcja całej rodziny wkrętaków
różniących się wielkością oraz rodzajem końcówki roboczej.

Rys. 5.2. Wygląd przykładowego egzemplarza wkrętaka
Źródło: opracowanie własne

Na rysunku 5.3. pokazano konstrukcję wewnętrzną wkrętaka. Na powierzchni
trzpienia przyklejonych jest 8 tensometrów oporowych o małych wymiarach w układzie pozwalających na pomiar momentu skręcającego. Tensometry są połączone
miedzianymi izolowanymi przewodami z układem elektronicznym umieszczonym
w rękojeści wkrętaka. Tensometry oraz przewody są zabezpieczone przed uszkodzeniem za pomocą osłony wykonanej z tworzywa sztucznego.

Rys. 5.3. Konstrukcja przykładowego egzemplarza wkrętaka
Źródło: opracowanie własne

Układ elektroniczny steruje pracą wyświetlacza. Natomiast konfiguracje i ustawienia układu elektronicznego przeprowadza się z wykorzystaniem cewki sterującej
i pola magnetycznego generowanego przez pilota. Zasilanie układu elektrycznego
i wyświetlacza zapewnia akumulator doładowywany z wykorzystaniem cewki zasilającej i zasilacza magnetycznego umieszczonego w stacji dokującej, co pokazano
na rys. 5.4. Przedstawiony układ jest nierozbieralny i nienaprawialny, ale za to jest
doskonale zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Rys. 5.4. Ładowanie akumulatora w stacji dokującej Źródło: opracowanie własne

Wkrętak jest poddawany okresowej kalibracji z wykorzystaniem urządzenia
kalibrującego (rys 5.5.) oraz pilota.

Rys. 5.5. Kalibracja układu pomiarowego Źródło: opracowanie własne

Urządzenie kalibrujące jest układem mechanicznym ograniczającym
wartość momentu skręcającego. Po umieszeniu końcówki roboczej w szczelinie
urządzenia kalibrującego obciąża się ręcznie śrubokręt momentem, na jaki pozwala
to urządzenie i za pomocą pilota ustawia się odpowiednią wartość na wyświetlaczu.
Po przeprowadzonej kalibracji na wyświetlaczu wskazywany jest rzeczywisty
moment skręcający, natomiast za pomocą pilota można ustawić wartość graniczną
momentu, po przekroczeniu której wyświetlacz przechodzi w tryb pulsowania.
Reasumując:
Przedstawiona koncepcja wyrobu zawiera wszystkie elementy dotyczące rozwiązań
konstrukcyjnych. Uzupełnienia i wyjaśnienia wymagają jedynie zagadnienia układu
elektronicznego zawierającego mikroprocesor. Konieczne będzie napisanie odpowiedniego oprogramowania sterującego tym układem. Natomiast dotychczas przedstawione informacje pozwalają na rozpoczęcie prac nad dokumentacją techniczną.
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Proponowany innowacyjny wkrętak związany jest z dwoma wynalazkami potwierdzonymi krajowymi patentami77. Pierwszy z patentów dotyczy koncepcji wkrętaka.
„Wkrętak z tensometrycznym układem pomiaru momentu skręcającego”
Uprawniony do patentu na wynalazek:
Andrzej & Zenon Sp. z o.o.
Twórcy wynalazku:
Andrzej J. Zenon B .
Sygnatura i rodzaj zgłoszenia patentowego polskiego:
Zgłoszenie patentowe na wynalazek nr P-

Stan własności intelektualnej

5 . 2 . S t an w ł asno ś c i intelek tualnej

Data dokonania zgłoszenia w UPPR: 
Natomiast drugi patent dotyczy technologii mocowania na trzpieniu wkrętaka i osłaniania tworzywem sztucznym układu tensometrów i przewodów łączących
je z układem elektronicznym.
„Sposób mocowania i osłony tensometrów do pomiaru momentu skręcającego wkrętaka”
Uprawniony do patentu na wynalazek:
Andrzej & Zenon Sp. z o.o.
Twórcy wynalazku:
Andrzej J. Zenon B .
Sygnatura i rodzaj zgłoszenia patentowego polskiego:
Zgłoszenie patentowe na wynalazek nr P-
Data dokonania zgłoszenia w UPPR: 
Twórcami wynalazków są dwie osoby, Andrzej J. Zenon B., natomiast właścicielem
wszelkich praw do patentów jest podmiot gospodarczy: Andrzej & Zenon Sp. z o.o.
Jest to warsztat mechaniki samochodowej zajmujący się także handlem częściami do samochodów. Andrzej. J. jest z wykształcenia mgr inż. mechanikiem o specjalności samochodowej i od 5 lat prowadzi warsztat samochodowy. Jego wspólnik, Zenon B., dr nauk technicznych, jest pracownikiem naukowym politechniki,
pasjonatem motoryzacji i samochodów, w wolnym czasie pracuje w warsztacie
samochodowym. Spółkę Andrzej & Zenon założyli 4 lata temu i wskazali ją jako
właściciela patentów. W rozważanym przypadku twórcy wynalazków są jednocześnie poprzez spółkę właścicielami praw, co ułatwia wszelkie działania związane
z komercjalizacją.
77 Dane dotyczące patentów wyłącznie dla celów prezentowanego fikcyjnego przykładu.
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Reasumując:

Potencjalne korzyści z zastosowania innowacynego rozwiązania

Przedstawione patenty stanowią dobrą ochronę innowacyjnego produktu na terenie
kraju. Wydaje się jednak uzasadnione rozszerzenie patentów co najmniej na obszar
UE. Posiadanie praw własności przez twórców wynalazków stwarza duże ułatwienie
w procesie komercjalizacji.

5 . 3 . Pote ncjalne kor z yś c i z z as tosowania
innowacy ne go roz wi ą z ania
Potencjalne korzyści wynikające z wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania
mogą być oceniane jako pozytywne efekty komercjalizacji wynalazku. Mogą być one
określane na podstawie analizy SWOT wskazującej mocne strony oraz szanse. Równocześnie konieczne jest wskazanie słabych stron i zagrożeń przedsięwzięcia komercjalizacyjnego. Analiza czynników wskazujących mocne strony, szanse, słabe strony
i zagrożenia pozwoli określić potencjalne korzyści. W analizie ograniczono liczbę cech
przypisywanych do każdej kategorii, uwzględniając tylko te najważniejsze.
Mocne strony
• Posiadanie praw do własności intelektualnej,
• Możliwe szukanie innych zastosowań tego rozwiązania,
• Potencjał wynalazców ułatwi działalność biznesowo wdrożeniową;
Szanse
• Wypełnienie luki na rynku,
• Rozwiązanie najlepsze - przewaga konkurencyjna,
• Szansa, która może się nie powtórzyć - oczekiwania rynku;
Słabe strony
• Małe możliwości finansowe - wspólnicy, kredyty,
• Brak należytego doświadczenia biznesowego,
• Brak doświadczenia w organizacji produkcji;
Zagrożenia
• Duża konkurencja, możliwość obchodzenia patentu,
• Trudności ze współpracą z dużymi sieciami handlowymi,
• Relatywnie wysokie koszty pracy w Polsce.
Analiza przedstawionych cech pozwala w umiarkowanym stopniu, ale pozytywnie odnosić się do planowanego przedsięwzięcia. Oryginalny wyrób oparty
na własnych patentach, zwiększenie asortymentu poprzez szukanie innych zastosowań. Ważnym elementem jest zespół wynalazców występujący jednocześnie
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w roli zespołu wdrożeniowego. Prowadzenie firmy usługowej (warsztat samochodowy) daje pewne doświadczenie organizacyjne i biznesowe. Praca na politechnice
i kontakt z nauką pozwala zadbać o jakość techniczną wyrobu i wykorzystywanie
nowych technologii w procesie produkcji.
Reasumując:

5 . 4 . S t an roz woju innowacji
Jeden z popularnych modeli procesu komercjalizacji wskazuje na 5 kolejnych
faz pokazanych schematycznie na rys. 5.6: idea, inkubacja, demonstracja, promocja, utrzymanie78.

Stan rozwoju innowacji

Przedstawione innowacyjne rozwiązanie wydaje się dobrym obiektem procesu
komercjalizacji, na co wskazują mocne strony i szanse przeprowadzonej nawet
w takiej uproszczonej wersji analizy SWOT. Zagadnieniem nierozstrzygniętym pozostaje
nadal forma komercjalizacji, co wymaga podjęcia decyzji przez twórców wynalazków.

Rys.5.6 Fazy rozwoju procesu komercjalizacji
Źródło: na podstawie; V.J. Jolly, Commercializing new technologies: getting from mind to market,
Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press 1997.

78 V.J. Jolly, Commercializing new technologies: getting from mind to market, Boston, Massachusetts,
Harvard Business School Press 1997.
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Każdej z tych faz przypisane są pewne charakterystyczne działania79.
Faza I - Idea: uświadomienie potencjału i wyjątkowości technologii, zbieranie
informacji:
- małe inwestowanie w zasoby,
- ocena wielu pomysłów,
- wysoki „odsiew”,
- subiektywne oceny pomysłów,
- wartość techniczna i potencjał rynkowy jako czynniki decydujące.
Faza II - Inkubacja: określenie potencjału komercjalizacyjnego technologii,
weryfikacja praw własności do technologii, przygotowanie biznes planu, pozyskanie niezbędnych zasobów:
- określana koncepcja produktu,
- definiowane rynki, na których przeprowadzona zostanie komercjalizacja,
- wprowadzani do procesu dodatkowi interesariusze,
- systematycznie oceniane możliwości rynkowe,
- analizowany rozwój innych technologii,
- rozpoczyna się znaczące inwestowanie w technologię.
Faza III - Demonstracja: przygotowanie rynkowej wersji produktu:
- produkt osiąga stopień rozwoju umożliwiający konfrontację z oczekiwaniami rynku,
- możliwa konieczność modyfikacji technologii, w odpowiedzi na reakcję rynku,
- mogą występować istotne technologie komplementarne,
- rozwój ukierunkowany na zastosowanie na rynkach docelowych.
Faza IV - Promocja: prezentacja produktu na rynku, pozyskiwanie informacji od
klientów:
- akceptacja rynkowa nigdy nie jest pewna,
- przekonywanie klientów do korzystania z technologii,
- bariery związane z promocją mogą wykraczać poza samą technologię,
- od tego etapu brak sukcesu lub porzucenie przedsięwzięcia jest bardzo kosztowne.
Faza V - Utrzymanie: ekspansja i utrzymanie produktu na rynku, pełne wykorzystanie możliwości komercjalizacji technologii:
- działalność planowa,
- wymaga stałego monitorowania i modyfikowania procesu sprzedaży (np. ceny),
- wymaga stałego śledzenia działań konkurencji.
79 B. Kaczmarska, Materiały do wykładu - Przedsiębiorczość technologiczna, Politechnika Świętokrzyska.
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Analizowany proces komercjalizacji jest na poziomie fazy II, bliski fazie III;
jest określana koncepcja produktu, zdefiniowany jest rynek podstawowy, prowadzone są rozważania dotyczące dodatkowych interesariuszy, częściowo oceniane są
możliwości rynkowe, rozważany jest rozwój innych technologii opartych o tę ideę,
konieczne jest szybkie podjęcie decyzji o ewentualnym inwestowaniu w technologię.
Ta decyzja o inwestowaniu zależy od wyniku analizy potencjału komercjalizacyjnego.
Reasumując:

5 . 5 . Konkur e ncja i konkure ncy jne te chnologie
Narzędzia dynamometryczne, które zabezpieczają przed dokręcaniem śrub
zbyt dużym momentem są znane i na rynku oferowanych jest ich wiele rodzajów80.
Najbardziej znane są klucze dynamometryczne, przykładowo stosowane do dokręcanie śrub w głowicy silników samochodowych. Przykładem może być klucz dynamometryczny wychylny (rys. 5.7), w którym podczas dokręcania śruby odkształca
się sprężyście trzpień - co jest miarą momentu.

Konkurencja i konkurencyjne technologie

Stan rozwoju innowacji wymaga szybkiego podjęcia decyzji odnośnie formy komercjalizacji i związanych z tym dalszych prac. Kolejne działania wymagają angażowania
relatywnie dużych środków finansowych, co w przypadku fiaska procesu komercjalizacji może spowodować wysokie straty.

Rys. 5.7. Klucz dynamometryczny wychylny
Źródło: http://www.mloteczek.pl/pl/p/Klucz-DYNAMOMETRYCZNY-wychylny-46cm-0-200-Nm/260

Innym przykładem jest klucz, w którym po przekroczeniu nastawionej
wartości momentu następuje przeskoczenie zapadki słyszane jako krótki trzask
(rys. 5.8). Jest to sygnał wskazujący na konieczność zaprzestania dokręcania, jednak nie zabezpiecza przed działaniem większym momentem.

80 Pokazane przykłady zaczerpnięto z danych internetowych.
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Rys. 5.8. Klucz dynamometryczny nastawny
Źródło: http://alejka.pl/klucz-dynamometryczny-10-60-nm-3-8-neo.html

Spotykane są też klucze z cyfrowym wyświetlaczem wartości momentu
(rys. 5.9.). Miarą momentu jest tutaj odkształcenie elementu sprężystego umieszczonego wewnątrz rękojeści, mierzone czujnikiem przemieszczenia. Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlana jest wartość tego momentu. Osiągnięcie wartości ustawionej granicznej sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym.

Rys. 5.9. Klucz dynamometryczny z cyfrowym wyświetlaczem
Źródło: http://alejka.pl/klucz-dynamometryczny-elektroniczny-1-2-quot-20-200nm-t154200n.html

Podobnie do kluczy dynamometrycznych na rynku można spotkać wiele modeli
wkrętaków dynamometrycznych. Na rys. 5.10 pokazano przykład wkrętaka, w którym
o przekroczeniu momentu o wartości 1,2 [Nm] informuje sygnał dźwiękowy (BIP).
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Rys. 5.10. Wkrętak dynamometryczny
ze stałym nastawem
Źródło: http://narzedzia-merkury.pl/
wkretak-dynamometryczny-z-niezmiennymnastawem-bahco-be-6990.html

Kolejny przykład to wkrętak nastawny przeciążeniowy (rys. 5.11), w którym
po przekroczeniu nastawionej wartości momentu uruchamia się sprzęgło przeciążeniowe zabezpieczające przed działaniem większym momentem.

Rys. 5.11. Wkrętak dynamometryczny przeciążeniowy
Źródło: http://www.ceneo.pl/15589457

Kolejnym przykładem jest wkrętak wychylny (rys. 5.12), w którym podczas dokręcania odkształceniu ulega element sprężysty, a wielkość tego odkształcenia - będąca
miarą momentu - wskazywana jest na skali.

Rys. 5.12. Wkrętak dynamometryczny wychylny
Źródło: http://narzedzia-merkury.pl/wkretak-dynamometryczny-z-podwojna-skala-bahco-6881b.html

Ostatni z przykładów to wkrętak nastawny (rys. 5.13), w którym pokrętłem ustawiany
jest przedział pomiarowy, a na skali odczytywana jest bieżąca wartość momentu
skręcającego.

Rys. 5.13. Wkrętak dynamometryczny nastawny
Źródło: http://www.ceneo.pl/14877951
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Jak widać, rynek narzędzi dynamometrycznych pozwalających na pomiar
momentu jest pełen różnych rozwiązań. Konieczne jest więc wskazanie dominujących cech innowacyjnego wyrobu powstałego na bazie wynalazku.
- Inny sposób pomiaru momentu skręcającego - poprzez pomiar mikroodkształceń z wykorzystaniem układu tensometrów. W dostępnych na rynku urządzeniach są to duże odkształcenia elementów sprężystych mierzone czujnikami przemieszczeń.
- Pomiar momentu w dużym zakresie wartości - tensometry mierzą odkształcenia od bardzo małych aż do bardzo dużych wartości. W układzie elektronicznym
istnieje możliwość ustalenia odpowiedniej skali na wyświetlaczu. W urządzeniach
dostępnych na rynku zakres pomiaru jest bardzo ograniczony, gdyż wynika z właściwości sprężystych stosowanych tam elementów odkształcalnych.
- Brak części ruchomych i specjalnych mechanizmów - proponowany układ
nie zawiera żadnych elementów ruchomych, co zmniejsza prawdopodobieństwo
awaryjnego działania. Brak elementów ruchomych może także zmniejszyć koszty,
gdyż zastosowane proste układy elektroniczne przy masowej produkcji mogą być
kupowane za niską cenę.
- Uniwersalność rozwiązania - zastosowane rozwiązanie pozbawione części
mechanicznych tworzy pewien standard i może być zastosowane we wkrętakach
różnej wielkości, kształtu i przeznaczenia. Zwiększy to znakomicie ofertę bez zwiększania kosztów wynikających z konieczności projektowania i wytwarzania różnych
typów układów pomiarowych.
- Rozwiązanie wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne ta nowoczesność wynikająca z zastosowania informatycznych rozwiązań może być
dobrym elementem w działaniach marketingowych. Ponadto zastosowana technika cyfrowa pozwala na znaczne zwiększenie funkcjonalności poprzez modyfikacje
i rozbudowę oprogramowania.
Reasumując:
Mimo dużej konkurencji rynkowej istnieje miejsce na rynku na nowy produkt. Wprawdzie realizuje on podobne jak dotychczasowe wkrętaki dynamometryczne, jednak szereg
pokazanych wyróżniających cech może sprawić, że przejmie on sporą część klientów.
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Potencjalny rynek obejmuje wszystkie przypadki konieczności ograniczenia lub
znajomości momentu dokręcającego. Może to być zabezpieczenie przed zerwaniem
śruby lub wynikać z przesłanek konstrukcyjno-montażowych. W tym drugim przypadku może to być wymóg ograniczenia siły docisku w połączeniu śrubowym lub wymóg
dostatecznie dużej siły docisku, nie mniejszej od określonej w wymaganiach.
Ważną rolę mogą też pełnić rynki alternatywne, czyli rynki dla alternatywnych
wyrobów opartych na przedstawionej idei pomiaru momentu skręcającego. Można
tutaj wskazać różnego rodzaju klucze do śrub z zamontowanym w rękojeści układem
tensometrycznym (rys. 5.14.), co zastępuje klasyczne klucze dynamometryczne.

Potencjalny rynek - benchmarking

5 .6 . Pote ncjalny r y nek - b e nchmark ing

Rys. 5.14. Klucze do śrub - tensometryczny pomiar momentu
Źródła: http://motofocus.pl/nowosci/7513/klucze-plasko-grzechotkowe-w-kamasa-tools
http://www.dobrenarzedzia.waw.pl/?klucze-imbusowe,93
http://www.profitechnik.pl/product/klucz-nastawny-szwedzki-chromowany-irega-77.html

Innym przykładem rozwoju rynku jest wyposażenie w tensometryczne układy
pomiarowe narzędzi takich jak: różnego rodzaju obcęgi, kombinerki czy też pęsety
(rys. 5.15.). Odpowiednio zamocowany układ tensometryczny pozwoli w sposób
pośredni mierzyć siłę ściskającą wywieraną przez narzędzie.

Rys. 5.15. Obcęgi, kombinerki, pęsety - tensometryczny pomiar momentu
Źródła: http://www.growinar.pl/s-20-4-Narzedzia-reczne.aspx?Page=4&PageSize=8&Specyfika=
http://www.itechnika.pl/pl/243-kombinerki
http://nail-design.pl/index.php?cPath=384_313&osCsid=006d90bd7ce9b61d833ffa236c91b82b

Reasumując:
Potencjalny rynek obejmuje użytkowników obecnie oferowanych dynamometrycznych narzędzi takich jak klucze do śrub i wkrętaki. Rynek ten może być poszerzony
w wyniku produkcji nowych narzędzi mierzących siłę nacisku.
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Bariery wejścia na rynek

5 .7. B arie r y wej ś c ia na r y nek
Dla określenia i klasyfikacji barier wejścia na rynek innowacyjnych wyrobów
opracowanych na bazie wynalazków zastosowano metodykę klasycznej burzy
mózgów. W sesji twórczej brało udział 9 osób, specjalnie dobranych, tak żeby możliwe były do rozważenia różne aspekty planowanego przedsięwzięcia: techniczne,
organizacyjne, biznesowe. W skład zespołu generującego opinie w ramach sesji
twórczej wchodzili:
1. Pracownik Politechniki, doktor nauk o zarządzaniu - specjalista w obszarze zagadnień związanych z innowacyjnością, transferem technologii oraz
komercjalizacji innowacyjnych technologii - prowadził sesję twórczą,
2. Członek Zarządu Spółki logistyczno - transportowej,
3. Właściciel niewielkiej specjalistycznej odlewni stosującej innowacyjne
technologie,
4. Przedstawiciel administracji samorządowej, były właściciel upadłego
przedsiębiorstwa,
5. Właściciel przedsiębiorstwa produkującego akcesoria meblowe,
6. Dystrybutor sprzętu i oprogramowania komputerowego,
7. Doradca finansowy, pracownik banku,
8. Rzemieślnik prowadzący zakład usług mechanicznych,
9. Właściciel innowacyjnej firmy branży chemicznej ulokowanej w parku
technologicznym.
W czasie godzinnej sesji twórczej powstało wiele wskazań powiązanych
z barierami wejścia na rynek w odniesieniu do dwóch opcji procesu komercjalizacji: własna firma lub sprzedaż praw do wynalazku. Dla każdego z tych przypadków określono bariery oraz wskazano zalety danego rozwiązania.
Przypadek 1 - Komercjalizacja wynalazku z wykorzystaniem własnej firmy.
Bariery:
- Konieczność produkcji wielkoseryjnej lub masowej,
- Długi i kosztowny proces uruchomienia produkcji,
- Trudności z wejściem na rynek, na którym działa wiele firm,
- Brak dostatecznego zabezpieczenia patentowego (tylko patenty krajowe),
- Brak lub niewielka liczba znanych przykładów realizacji tego rodzaju
przedsięwzięć,
- Brak uzasadnienia dla tworzenia lub prowadzenia firmy bazującej na jednym produkcie,
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- Brak jednoznacznego przekonania o korzyściach - unikanie ryzyka,
- Brak sprawnej infrastruktury tworzącej łańcuch: wytwarzanie, magazynowanie, dystrybucja,
- Utrata rynków zbytu na rzecz konkurencji,
- Brak bliskiego środowiska doświadczonego w działaniach komercjalizacyjnych,
- Rezygnacja lub spowolnienie pracy naukowej przez jednego ze wspólników.
Korzyści:
- Większe korzyści finansowe, ale obarczone większym ryzykiem,
- Nabywanie umiejętności organizatorskich i biznesowych, co ułatwi komercjalizację następnych wynalazków,
- Możliwość tworzenia własnej drogi rozwoju,
- Budowanie „marki” własnej firmy, co może zaowocować korzyściami
w dalszej perspektywie czasowej,
- Satysfakcja z udanego procesu komercjalizacji.
Przypadek 2 - Sprzedaż praw dotyczących wynalazku albo wejście w spółkę
Bariery:
- Nieodwracalne pozbywanie się praw wyłącznych,
- Zmniejszenie znaczenia wynalazców w środowisku,
- Brak możliwości zdobywania doświadczenia w obszarze biznesu,
- Zaniechanie uczestnictwa w przygodzie życiowej, jaką jest sukces biznesowy.
Korzyści:
- Mniej kłopotliwy proces komercjalizacji z większą szansą na sukces,
- Skromniejsze, ale uzyskiwane z mniejszym ryzykiem finansowe korzyści,
- Skupienie swojej działalności i wiedzy (know-how), dzięki czemu mogą
powstać nowe wynalazki,
- Systematyczne tworzenie „marki” wynalazców, co może przynieść znaczące korzyści.
Opinie ekspertów nie wskazują jednej drogi działań komercjalizacyjnych,
stąd decyzja o sposobie komercjalizacji wymaga uwzględnienia dodatkowych
czynników. Mogą to być plany życiowe twórców wynalazku. Dla jednego z nich jest
to znaczenie budowanego przez kilka lat warsztatu samochodowego i zdobywanie
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pozycji rynkowej w tym obszarze działań. Dla drugiego twórcy jest to praca i kariera
naukowa oraz korzyści z tym związane, które nie są jednoznaczne z korzyściami
finansowymi.
Reasumując:

Ocena punktowa

Przedstawione bariery wskazują na duże ryzyko i znaczne problemy związane
z komercjalizacją w przypadku wykorzystania własnej firmy. Są też wskazywane znaczące korzyści związane z tą formą działań. Znacznie łatwiej można uzyskać pewne korzyści finansowe poprzez sprzedaż praw albo wejście w spółkę. Rozwiązanie
to jest możliwe po znalezieniu firmy, która jest zainteresowana kupnem praw do wynalazku albo chętnej do działań w ramach spółki.

5 . 8 . O c e na punk towa
Po zakończeniu sesji twórczej burzy mózgów przeprowadzono ocenę punktową. Członkowie zespołu uczestniczący w burzy mózgów oceniali przedsięwzięcie
w 9 kategoriach w skali 10 punktowej (tabela 5.1). Wyniki oceny punktowej w formie
graficznej pokazano na wykresie radarowym (rys. 5.16).

Rys. 5.16. Ocena punktowa potencjału komercjalizacyjnego
Źródło: Opracowanie własne
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Jak wynika z przedstawionej oceny punktowej technologia jest aktualna i bardzo
dobrze opracowana, rynek jest przygotowany na przyjęcie tego rozwiązania, a możliwości twórców w zagadnieniach technologii są na bardzo wysokim poziomie. Niestety, wyrób jest mało odporny na konkurencję, doświadczenie biznesowe i organizacyjne w uruchamianiu dużej produkcji jest niewielkie i nie ma pewności, czy takie
wyzwanie jest zgodne z zainteresowaniami twórców wynalazku.
Reasumując:
Według opinii ekspertów działania związane z uruchomieniem produkcji wkrętaków
jest możliwe i realne w obydwóch formach działalności: własna firma lub sprzedaż
praw do patentów. Warto podjąć działania, a forma tych działań musi wynikać z dodatkowych przemyśleń twórców wynalazków.
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Opinia końcowa

5 . 9. O pinia ko ń c owa
Wynalazek pozwala na opracowanie i produkcję szeregu wyrobów różniących się wielkością i kształtem, wyróżniających się innowacyjnymi cechami. W opinii
końcowej można zawrzeć następujące wnioski:
- Innowacyjny produkt wyróżnia się cechami, które dają duże szanse
na sukces rynkowy,
- Wyrób jest średnio złożonym układem technicznym, produkcja
nie wymaga wyrafinowanych technologii,
- Dla osiągniecia sukcesu finansowego konieczne jest uruchomienie
wielkoseryjnej produkcji, co wiąże się ze znacznymi inwestycjami,
- Ważnym elementem jest marketing i kanały dystrybucji, tak aby dotrzeć
do dużej liczby klientów.
Konieczne jest więc podjęcie decyzji o formie komercjalizacji, z sugestią, że sprzedaż
praw do wynalazku lub wejście w spółkę z dużym producentem narzędzi wydaje się
optymalnym rozwiązaniem. Jednak raczej trudno będzie znaleźć wspólnika, który
jest dużym wytwórcą narzędzi i chciałby wiązać się z bardzo małą firmą.
Reasumując:
Przeprowadzona analiza wskazuje na dużą wartość wyrobu dzięki występującym
innowacyjnym cechom, co przekłada się na możliwy sukces rynkowy. Natomiast
produkcja w ramach małej firmy będącej własnością twórców wynalazku nie wydaje
się dobrym rozwiązaniem. Dobrym rozwiązaniem jest sprzedaż praw do wynalazku.
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W warunkach społeczno-kulturowych i gospodarczych Polski, nadal aktualna
jest potrzeba zdynamizowania rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej, zwłaszcza że zjawisko przedsiębiorczości zostało wyhamowane
w okresie długotrwałego funkcjonowania gospodarki centralnie sterowanej. Z tych
względów każda inicjatywa w zakresie pogłębiania kultury przedsiębiorczości, jej
systemowego wsparcia i efektywnej popularyzacji, zasługuje na uwagę81. Wprawdzie wyniki badań wskazują, że osoby zdolne do twórczego rozwiązywania problemów stanowią niewielki odsetek społeczności (2-3%), to powszechnie wiadomo,
że to oni są główną siłą napędową każdego systemu społeczno-ekonomicznego82.

Podsumowanie

Po dsumowanie

Podsumowując niniejszą monografię należy podkreślić, że przedstawiono
w niej aspekty kreatywności i wynalazczości, które towarzyszą rozwojowi ludzkości od początku jej istnienia. Obecnie dysponujemy inżynierią wynalazczości, która
pomaga nam metodycznie dochodzić do poszukiwanego rozwiązania interesującego nas problemu. Powstało szereg metod kreatywnego rozwiązywania problemów, skrótowo wspomnianych w opracowaniu, w tym metodyka TRIZ - Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań. Ale też wiemy, że każda, chociażby najbardziej
obiecująca metodyka, nie jest w stanie wyczerpać możliwości ludzkiego geniuszu.
Świadczą o tym wciąż zaskakujące nas wynalazki, które nieraz powstają przypadkowo, niejako przy okazji rozwiązywania innego problemu inżynierskiego.
W publikacji przedstawiono ocenę potencjału do komercjalizacji wybranych wynalazków, które dostępne są w Bazie Danych Studenckich Wynalazków (www.wynalazca.tu.kielce.pl) i których autorami lub współautorami są obecni lub byli studenci.
Podkreślić należy, że zdecydowana większość tych wynalazków nie powstałaby,
gdyby nie narodziły się związki partnerskie z opiekunem naukowym, wzmocnione potencjałem badawczym danej jednostki naukowo-badawczej. Przedstawiono
także zbiór wynalazków, które uznano za dobre przykłady studenckiej wynalazczości i które naszym zdaniem powinny być propagowane w procesie kształcenia
wśród studentów.

81 A. Bartosik, Dobre praktyki współpracy nauki z biznesem i samorządem, Praca zbiorowa pod Red.
E. Grzegorzewskiej-Ramockiej, Możliwości współpracy miedzy nauką, biznesem i samorządem,
Kieleckie Tow. Edukacji Ekonomicznej, Kielce, 2011, s. 91-112.
82 A. Bartosik, Infrastruktura kreatywności na rzecz dynamicznego rozwoju regionu, Praca zbiorowa
pod Red. E. Grzegorzewskiej-Ramockiej, Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej –
teoria i praktyka w regionalnym kontekście społeczno-kulturowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa,
Kielce, 2010, s. 11-34.
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Podsumowując osiągnięcia i doświadczenia uzyskane ze zrealizowanego projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej”, współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Politechnikę Świętokrzyską, można
stwierdzić, że:

• W roku 2012 zdiagnozowano, w I edycji w ramach projektu Ogólnopolskiego
Konkursu „Student - Wynalazca”, 63 rozwiązania z udziałem studentów. Komisja konkursowa przyznała 5 równorzędnych nagród głównych oraz 9 wyróżnień.
Dla laureatów nagród głównych zorganizowano udział w 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Laureaci konkursu wrócili z Genewy z dwoma złotymi, jednym srebrnym i dwoma brązowymi medalami.
• W roku 2013 zdiagnozowano, w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student Wynalazca”, 115 rozwiązań z udziałem studentów. Komisja konkursowa przyznała
5 nagród głównych i 5 wyróżnień. Dla laureatów nagród głównych zorganizowano
udział w 41. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Laureaci konkursu wrócili z Genewy z dwoma złotymi i trzema srebrnymi medalami.
• W roku 2013 na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES - 2013, laureat ogólnopolskiego konkursu „Student - Wynalazca”, który opracował unikalny sposób analizy wyników badań echokardiograficznych i tomografii komputerowej, zdobył złoty medal.
• W ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez TVP 1, do którego zgłoszono 70 wynalazków, zakwalifikowano laureatów konkursu „Student-Wynalazca”,
którzy za swój wynalazek (fotobioreaktor) uzyskali drugą lokatę podczas emisji
w TVP 1 w dniu 18 marca 2013 r.
• Zorganizowano Krajową Giełdę Wynalazczości Studenckiej w Kielcach
(18-19.10.2012 r.). Dwudniowa Giełda składała się z dwóch zasadniczych części:
- Pierwszy dzień Giełdy - Konferencja „Student-Wynalazca”. Studenciwynalazcy referowali przed uczestnikami konferencji i Komisją Konkursową
swoje rozwiązania patentowe. Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego RP, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Politechniki Świętokrzyskiej przyznała twórcom prezentowanych wynalazków:
3 nagrody główne (medal złoty, srebrny i brązowy) oraz 3 wyróżnienia.
Komisja wytypowała cztery wynalazki, dla których Zespół Ekspertów przeprowadził ocenę potencjału wdrożeniowego.
- Drugi dzień Giełdy - Spotkania Brokerskie. Twórcy rozwiązań prezentowanych w pierwszym dniu Giełdy odbyli zaaranżowane rozmowy z potencjal-
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nymi partnerami biznesowymi. W łącznej liczbie 35 spotkań wzięło udział
22 studentów-wynalazców i 12 firm. Spotkania Brokerskie poprzedzono
wydaniem publikacji „Katalog Wynalazków Studenckich - oferty technologiczne”, który wraz z zaproszeniem do udziału w rozmowach partnerskich
rozesłano do przedsiębiorstw branżowych, parków technologicznych,
inkubatorów, centrów transferu technologii, funduszy venture capital, itp.
Krajowej Giełdzie towarzyszyła wystawa wynalazków, które prezentowano
w formie plakatów, prototypów i pokazów multimedialnych.

• W roku 2012 utworzono i oddano do użytku wirtualną platformę gromadzenia,
propagowania i wymiany informacji pomiędzy twórcami/współtwórcami wynalazków
oraz podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, administrowaną przez Politechnikę Świętokrzyską. Baza danych ma charakter otwarty
i każdy twórca, spełniający stawiane wymogi, może zarejestrować w niej swój wynalazek. Do bazy - systematycznie aktualizowanej - zgłoszono ponad 200 rozwiązań
- www.wynalazca.tu.kielce.pl
• Dla studentów wynalazców z całej Polski zorganizowano dwa specjalistyczne
szkolenia:
- „Rozwój środowiska firm innowacyjnych” - szkolenie z zakresu: praktycnych aspektów ochrony własności intelektualnej, dyfuzji innowacji, transferu technologii, zakładanie firm spin-off/spin-out (2012 r.),
- „Komercjalizacja wiedzy” - szkolenie z zakresu: metody analizy potencjału wdrożeniowego wynalazku, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
na rzecz własnej działalności gospodarczej (2013 r.).
W obydwu szkoleniach uczestniczyło po trzydzieści osób, w tym głównie
studenci-wynalazcy.
• Kilku uczestników Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” podpisało
umowę o dalszym rozwoju lub komercjalizacji swojego wynalazku, jeden uczestnik
podjął własną działalność gospodarczą w oparciu o wynalazek nagrodzony srebrnym medalem na Krajowej Giełdzie Wynalazczości Studenckiej.
• Wykorzystując doświadczenia Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu
Technologii zadbano, aby kilka wynalazków, z opublikowanych w Katalogu Wynalazków Studenckich, zaistniało, jako Oferta Technologiczna (Technology Offer)
w największej europejskiej sieci transferu technologii - Enterprise Europe Network.
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Doświadczenie uzyskane w bezpośrednich i licznych naszych kontaktach
ze studentami-twórcami skłania nas do zaakcentowania oczekiwań młodych twórców, względem systemu akademickiej edukacji, jak np.:
• Kształcenie powinno być ukierunkowane na cel skutecznego przygotowania
absolwentów do zorganizowania własnej działalności gospodarczej. Mimo że odsetek
studentów zaangażowanych w wykorzystanie procesu edukacji do własnej działalności gospodarczej nie jest tak wysoki jak w rozwiniętych krajach, to mimo tego proces
samorealizacji studentów w okresie studiowania powinien być dynamicznie rozwijany.
• Wśród studentów powinniśmy rozwijać ich wiedzę, umiejętności i kompetencje
poprzez kreatywne rozwiązywanie inżynierskich problemów, ucząc jednocześnie
pracy w zespole.
• Powinniśmy rozwijać studenckie koła naukowe i zabezpieczyć im podstawowe
finansowanie - materiały do wykonania zaplanowanych projektów, udział w konkursach, sympozjach popularno-naukowych, itp.
• Studentów powinniśmy angażować w proces badawczy na rzecz lokalnych
przedsiębiorstw.
• Powinniśmy organizować cykliczne spotkania brokerskie adresowane do twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych z potencjalnymi „biorcami”.
• Powinniśmy promować przedsiębiorczość akademicką i popularyzować dobre
przykłady wynalazczości studenckiej.
• Powinniśmy wspierać mobilność studentów i naukowców oraz intensyfikować
współpracę transgraniczną z udziałem studentów.
• Powinniśmy budować interdyscyplinarne zespoły badawcze naukowców i studentów różnych kierunków studiów.
Uzyskane efekty projektu służą nie tylko promocji i popularyzacji myśli polskich studentów, ale przede wszystkim wywołują efekt synergii, gdyż wzajemne spotkania twórców, ale też twórców i osób zainteresowanych określonym wynalazkiem,
sprawiają, że rodzą się nowe pomysły, rodzą się związki partnerskiej współpracy
i powstają bezcenne wzory do naśladownictwa przez innych studentów.
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