
KRAJOWA GIEŁDA WYNALAZCZO ŚCI STUDENCKIEJ 
 
 

W dniach 18–19 października 2012 r. w Politechnice Świętokrzyskiej  w Kielcach 
odbyła się dwudniowa Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej, zorganizowana w ramach 
projektu „Systemowe wsparcie wynalazczości studenckiej (SWWS)” – program MNiSzW, 
NCBiR „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. 
Przedsięwzięcie zostało poprzedzone wydaniem „Katalogu Wynalazków Studenckich – oferty 
technologiczne”,  stanowiącego jednocześnie informator wspomagający przygotowanie 
spotkań brokerskich. Katalog wraz z zaproszeniem do udziału w rozmowach partnerskich 
został rozesłany do ok. 500 firm – m.in. przedsiębiorstw branżowych, parków 
technologicznych, inkubatorów, centrów transferu technologii, funduszy venture capital, itp. 

Krajowej Giełdzie towarzyszyła wystawa wynalazków, które były prezentowane                  
w formie plakatów, pokazów multimedialnych oraz prototypów. 

W pierwszym dniu, podczas  konferencji, studenci-wynalazcy przedstawiali 
rozwiązania zgłoszone do Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca i zarejestrowane             
w Bazie Danych Studenckich Wynalazków. Komisja konkursowa składająca się                              
z przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego RP,  
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Politechniki Świętokrzyskiej 
przyznała nagrody główne i wyróżnienia (lista nagrodzonych i wyróżnionych jest dostępna na 
stronie). 

Ponadto Pan prof. Michał Szota – Prezes SPWiR, przewodniczący Komisji Konkursowej 
wyróżnił spośród laureatów dodatkowo czterech twórców, którzy będą mogli zaprezentować 
swoje wynalazki na wystawie IWIS’2013 w Warszawie. 

Drugi dzień Giełdy wypełniły  spotkania brokerskie. Niemal wszyscy twórcy rozwiązań 
prezentowanych w pierwszym dniu Giełdy odbyli rozmowy z potencjalnymi partnerami 
biznesowymi. W sumie w 36 spotkaniach wzięło udział 22 studentów-wynalazców i 12 firm, 
ponadto zainicjowaliśmy kontakt zainteresowanych przedstawicieli sfery biznesu z twórcami 
wynalazków, którzy nie mogli być obecni na Giełdzie, a których wynalazki były 
prezentowane w Katalogu. 

Mamy nadzieję,  że Giełda przyczyni się do popularyzacji osiągnięć młodych twórców, a 
towarzyszące jej spotkania brokerskie okażą się skuteczną formą pozyskiwania kontaktów 
biznesowych i nawiązywania wymiernej współpracy. Organizatorzy zapraszają na kolejną 
Krajową Giełdę Wynalazków Studenckich, która odbędzie się w dniach 17-18 października 
2013 w Politechnice Świętokrzyskiej. 
 
 



 

Opinie uczestników Krajowej Giełdy Wynalazczości Studenckiej 

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 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 kształcenia kultury innowacyjności. 

Wojciech Łapka, 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. 

Piotr Kędzia, 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. 

      Natalia Kujawska,                    Szymon Talbierz,                                                                               

Uniwersytet Gdański                                          Uniwersytet Gdański   



 

Uważam, że Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej jest wspaniałą inicjatywą, dzięki 

której, 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. 

                                                        Sebastian Łaźniak, 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 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. 
 

                                                         Wojciech Sadkowski, 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. 

 

 

 

Karol Fijałkowski, Uniwersytet Warszawski 

 

 

 


