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Plan prezentacji 

• Pojęcie innowacji i ich wykorzystanie na rzecz środowiska  
– definicja ekoinnowacji, 
– rodzaje ekoinnowacji: ekoinnowacje technologiczne, w obrębie 

produktów  i procesów produkcji; ekoinnowacje społeczne, 
ekoinnowacje organizacyjne, np. ekoaudyty; ekoinnowacje 
instytucjonalne, np. platformy współpracy, nieformalne grupy, sieci 
powołane w celu zajmowania się kwestiami środowiskowymi itp. 
 

• Bariery  
– regulacyjne, ekonomiczne, instytucjonalne, informacyjne, 

motywacyjne) występujące na poszczególnych etapach powstawania 
ekoinnowacji 
 

• Rynek technologii środowiskowych w Polsce 
– przykłady wdrożeń ekoinnowacji (w tym nasze doświadczenia we 

wdrażaniu) 



Innowacja - definicja 

Pojęcie innowacji pochodzi z języka łacińskiego: 
innovare czyli "tworzenie czegoś nowego".  
Stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla, iż: 

"innowacja jest procesem polegającym na przekształceniu 
istniejących możliwości w nowe idee i wprowadzenie ich do 
praktycznego zastosowania" (źródło: E.Okoń-Horodyńska).  



Cztery typy innowacji 

innowacje w 
obrębie 

produktów 

innowacje  
w obrębie 
procesów 

innowacje 
organizacyjne 

innowacje 
marketingowe 



Innowacja biznesowa 

Innowacja biznesowa może dotyczyć różnych obszarów, 
w tym techniki:  

 
– fizycznych cech produktu (innowacja konstrukcyjna, produktowa), 

– sposobu wytwarzania produktu (innowacja technologiczna). 

 



  

Innowacja (innovation) to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody 
organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z 
otoczeniem (wg: PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI, wyd. 3, 

OECD/Eurostat, Warszawa, 2008). 

  

Działalność innowacyjna (innovation activities) obejmuje wszystkie działania o 

charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które 
rzeczywiście prowadzą lub mają w zamierzeniu prowadzić do wdrażania innowacji. 
Niektóre z tych działań mogą mieć same z siebie charakter innowacyjny, natomiast inne nie 
są nowością, ale stanowią niezbędny krok na drodze ku wdrożeniu. 
  
Innowacje mogą pojawiać się w każdym sektorze gospodarki, także w sektorze usług 
publicznych takich jak ochrona zdrowia czy edukacja. 
Dla podniesienia wydajności oraz/lub rentowności firma może dokonać wielu typów zmian 
w swoich metodach działania, w sposobie wykorzystania środków produkcji czy typach 
wytwarzanych produktów.  
 

„Gospodarka oparta na wiedzy”  
(knowledge-based economy) 



Znaczenie innowacji 
 
Tworzenie, wykorzystywanie i dyfuzja wiedzy mają zasadnicze znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego, rozwoju i dobrobytu społeczeństw. 
 
Uznaje się powszechnie, że innowacje mają kluczowe znaczenie dla wzrostu produkcji  
i wydajności. 
  
Pomiar innowacji 
 
Innowacje to proces o charakterze ciągłym. Firmy nieustannie wprowadzają zmiany do 
swoich produktów i procesów oraz gromadzą nową wiedzę, a pomiar procesu 
dynamicznego jest trudniejszy niż pomiar działań o charakterze statycznym. 
 

Innowacja – znaczenie, pomiar 



Definicja ekoinnowacji 

Ekoinnowacja - to innowacja, która:  
 
• poprawia efektywność wykorzystania zasobów naturalnych  

w gospodarce,  
• zmniejsza negatywny wpływ działalności człowieka  

na środowisko, 
• wzmacnia odporność gospodarki na presje środowiskowe. 



Powiązania w procesie innowacji 

Źródło:  PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY 
GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH 

DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,  
wyd. 3, OECD/Eurostat, Warszawa, 2008 



Działalność badawcza i prace rozwojowe 
 
Wewnętrzna (własna) działalność B+R: twórcza praca podejmowana w ramach przedsiębiorstwa w 
celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.  
Nabycie B+R ze źródeł zewnętrznych: działalność nabywana od publicznych lub prywatnych instytucji 
badawczych lub od innych przedsiębiorstw (w tym innych przedsiębiorstw w ramach grupy). 
 
 
Działania podejmowane na potrzeby innowacji w obrębie produktów i procesów 
 
Nabycie innej wiedzy zewnętrznej: nabycie praw do korzystania z patentów i wynalazków 
nieopatentowanych, znaków towarowych, know how i innych typów. 
Nabycie maszyn, urządzeń i innych dóbr kapitałowych 
Inne przygotowania do innowacji w obrębie produktów i procesów: prace projektowe, planowanie i 
testowanie nowych produktów (wyrobów i usług), procesy produkcyjne i metody dostarczania, które 
nie zostały wcześniej zaliczone do B+R. 
Przygotowanie rynku na innowacje produktowe: działania mające na celu wprowadzenie na rynek 
nowych lub znacząco udoskonalonych dóbr lub usług.  
Szkolenia:  (w tym szkolenia zewnętrzne) powiązane z tworzeniem innowacji w obrębie produktów 
lub procesów oraz ich wdrażaniem. 
 

Proces innowacji 



Proces innowacji 

         Wynalazek  
- nowe rozwiązanie 
techniczne, 
dotychczas nie 
opatentowane. 

   Innowacja  
- wprowadzenie 
wynalazku do 
procesu 
produkcji.  

    Projekt  
- tworzenie 
wzoru nowego 
produktu, który 
jest wynikiem 
innowacji.  

 Dyfuzja  
- promocja i 
sprzedaż 
produktu 
(wycena, 
reklama, 
testowanie, 
publikacje 
itd.).  



Zarządzanie innowacją 

Źródło: innogenerator.pl 



Czynniki warunkujące innowacyjność 

popyt 
środki na prace 

B&R 
zasoby ludzkie 

regulacje prawne i 
przepisy, dostęp 
do informacji, 

prawa majątkowe, 
obciążenia 

podatkowe i 
administracyjne 

oraz normy 
dotyczące ochrony 

środowiska 



Ekoinnowacyjność - statystyki  



Ekoinnowacyjność - statystyki  

Źródło: EIO (2011), The Eco-Innovation Challenge: Pathways to a resource-efficient Europe, Eco-Innovation 
Observatory. Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels 



Ekoinnowacyjność w Polsce- statystyki  

3. PRZEDSIĘBIORSTWA  



        Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw  

                                                                                             - bodźce 

• chęć obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa 
• w celu poprawy wizerunku firmy  
• z pobudek pozabiznesowych, przez chęć poprawy stanu środowiska 
• przy okazji ogólnej modernizacji w przedsiębiorstwie 
• rosnące wymagania konsumentów wynikające ze wzrostu zamożności  

i świadomości ekologicznej w społeczeństwie 
• wzrost cen energii i materiałów 

 
 
 
Źródła:  
1. Eurobarometr (Gallup 2011) 
2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (2010) 
3. PSDB we współpracy z Gfk Polonia na zlecenie PARP (2009) 
4. GUS (2012) 
5. Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości 

wsparcia, IBS Warszawa (2012) 



Ekoinnowacyjność  - bariery    



Ekoinnowacyjność - bariery  

4.  5.  



Ekoinnowacyjność   
- bariery (jak to widzą przedsiębiorcy) 

1. ograniczenia finansowe 

2. brak wiedzy na temat ochrony środowiska 

3. brak diagnozy oddziaływania firmy na środowisko (dotyczy firm z sektora 
MSP)  

4. brak strategii rozwoju przedsiębiorstw ogranicza tego rodzaju działania - 
długookresowe korzyści m.in. z poprawy efektywności działań firmy są przesłaniane przez 
krótkookresowe potrzeby inwestycyjne  

5. niepewność rynkowa, ograniczenia finansowe i przestarzała infrastruktura 

6. ograniczenia kadrowe i trudności we współpracy 

7. problemy ze współpracą czy pozyskaniem informacji  

8. preferowanie samodzielnego wprowadzania ekoinnowacji 

9. ograniczone oddziaływanie regulacji środowiskowych na firmy –  
niska świadomość prawna Przedsiębiorstw 

Źródła:  
1. Eurobarometr (Gallup 2011) 
2. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (2010) 
3. PSDB we współpracy z Gfk Polonia na zlecenie PARP (2009) 
4. GUS (2012) 
5. Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki, Ekoinnowacje w Polsce Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, IBS 2012 



Ekoinnowacyjność   
- bariery (jak to widzą naukowcy) 

• brak funduszy na badania, w szczególności w fazie przed-wdrożeniowej, 

• brak zaangażowania partnerów biznesowych w finansowanie badań, 

• brak funduszy na koszty pośrednie (wymagane w przypadku niektórych grantów) 

• wysokie koszty pośrednie uczelni, 

• problemy z prawami własności intelektualnej, 

• brak bieżącej współpracy z przedsiębiorcami:  
informacji o profilach i szczegółach działalności, w tym występujących problemach, 

• brak wiary przedsiębiorców w możliwości polskich naukowców, 

• ograniczenia przedsiębiorców licencjami, 

• biurokratyzacja współpracy. 

 



 
Czynniki kosztowe: 
 
• Postrzegane ryzyko jest zbyt wysokie + + + + 
• Zbyt wysokie koszty + + + + 
• Brak środków finansowych w przedsiębiorstwie + + + + 
 
Brak zewnętrznych środków finansowych: 
• Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital) + + + + 
• Publiczne źródła finansowania + + + + 

Czynniki utrudniające działania innowacyjne 
Według:  

PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,  
wyd. 3, OECD/Eurostat, Warszawa, 2008 

 



Czynniki dotyczące wiedzy: 
 

• Niedostateczny potencjał innowacyjny (B+R, prace projektowe itp.) + + + 
Brak wykwalifikowanej kadry 
• W ramach przedsiębiorstwa + + + 
• Na rynku pracy + + + 
• Brak technologii informatycznych + + 
• Brak informacji o rynkach + + 
• Problemy z dostępnością usług zewnętrznych + + + + 
Trudności w znalezieniu partnerów do współpracy w zakresie: 
• Rozwoju produktów lub procesów + + 
• Partnerstw marketingowych + 
• Skostniałość organizacyjna wewnątrz przedsiębiorstwa: 
• Nastawienie personelu do zmian + + + + 
• Nastawienie kadry kierowniczej do zmian + + + + 
• Struktura kierownicza przedsiębiorstwa + + + + 
• Niemożność oddelegowania pracowników do prowadzenia działalności innowacyjnej ze 

względu na wymogi produkcyjne + + 

Czynniki utrudniające działania innowacyjne 
Według:  

PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,  
wyd. 3, OECD/Eurostat, Warszawa, 2008 

 



Czynniki rynkowe: 
 
• Niepewny popyt na innowacyjne produkty lub usługi + + 
• Zdominowanie potencjalnego rynku przez istniejące przedsiębiorstwa+ + 

 
Czynniki instytucjonalne: 
 
• Brak infrastruktury + + + 
• Słabość praw własności + + 
• Ustawodawstwo, uregulowania prawne, normy, opodatkowanie + + + 

 
Inne powody nieprowadzenia działalności innowacyjnej: 
• Brak potrzeby prowadzenia działalności innowacyjnej ze względu na wcześniejsze 

innowacje + 
• Brak potrzeby ze względu na brak popytu na innowacje + 

Czynniki utrudniające działania innowacyjne 
Według:  

PODRĘCZNIK OSLO: ZASADY GROMADZENIA I INTERPRETACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH INNOWACJI,  
wyd. 3, OECD/Eurostat, Warszawa, 2008 

 



„Dolina Śmierci” 

Źródło: timkastelle.org 

http://timkastelle.org/blog/2012/04/three-hidden-factors-that-make-innovation-diffusion-hard/
http://timkastelle.org/blog/2012/04/three-hidden-factors-that-make-innovation-diffusion-hard/


„Dolina Śmierci” 

Źródło: medtechinsider.com 

http://medtechinsider.com/archives/29044
http://medtechinsider.com/archives/29044


Nakłady na badania i rozwój (R&D) (€ per capita) 
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Źródło: Eurostat 29-11-2012 



Ekoinnowacje – rynek technologii 

Innowatorzy pomagają rozwiązać problemy związane z ochroną 
środowiska naturalnego poprzez realizację pomysłów, 
dotyczących:  
• Ograniczenia zużycia zasobów (surowców, wody, paliw) 

• Ograniczenia zużycia energii, wykorzystanie OZE 

• Ograniczenia szkodliwych emisji (proekologiczne technologie) 

• Recykling materiałowy i energetyczny. 



Przykłady ekoinnowacji 

Jun Yasumoto: woda z umywalek i prysznica przed ponownym użyciem oczyszczana jest 
za pomocą organicznej oczyszczalni roślinnej  
(Group project developed with Alban Le Henry, Olivier Pigasse and Vincent Vandenbrouck) 



 
 UE: Plan Działań na rzecz Technologii Środowiskowych (EcoAP)  

w ramach Programu Konkurencyjności i Innowacji (2008-2013) 

Wspieranie pierwszego zastosowania i wprowadzania na rynek innowacyjnych technologii i praktyk – 
beneficjenci: MŚP. 

 

Dotychczasowe priorytety obejmują: 

• Recykling materiałów: udoskonalenie procesu sortowania odpadów; wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem; opracowanie nowych rozwiązań w dziedzinie recyklingu oraz 
innowacyjne produkty wykorzystujące materiały z recyklingu. 

• Budynki i budownictwo: innowacyjne produkty dla sektora budownictwa; produkcja materiałów i technik 
budowlanych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju; lepsze wykorzystanie materiałów z recyklingu i 
zasobów odnawialnych w budownictwie; nowe technologie uzdatniania i oszczędzania wody. 

• Sektor spożywczy: tworzenie czystszych procesów produkcji i pakowania; projektowanie wydajnych procesów 
zarządzania wodą oraz innowacje w dziedzinie ograniczania ilości odpadów, recyklingu i odzyskiwania 
surowców; nadano priorytet sektorom, które mają znaczny wpływ na środowisko, jak przemysł mleczny i mięsny. 

• Ekologiczny biznes i zakupy: zapewnienie, że przedsiębiorstwa dokonujące zakupów będą się kierowały 
kryteriami środowiskowymi. 



Projekt T4T (textiles4textiles) 

Automatyczna instalacja do sortowania wyrobów włókienniczych i odzieży w zależności od 
składu włókien (bawełna, wełna, poliester, ich mieszanki) i od koloru. Sortowanie 
wykorzystuje metodę spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIR). 
Zregenerowane włókna są jednymi z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów 
włókienniczych. 
 
Korzyści dla środowiska:  
 
• oszczędność energii 53 % 
• oszczędność wody 99 % 
• oszczędność środków chemicznych 88 %. 



PHYTOREM®  
- oczyszczalnia ścieków 

Przy wyborze gatunków i odmian bambusa bierze się 
pod uwagę charakter zanieczyszczeń (skład, gęstość, 
itp.), gleby (kwasowość, przepuszczalność, 
porowatość, itp.).  

Eco-oczyszczalnia ścieków nie powoduje 
powstawania osadów, odpadów resztkowych lub 
zapachów i może pracować w każdych warunkach 
klimatycznych. 
 

PHYTOREM® pozwala na oczyszczanie ścieków i zanieczyszczonych gleb;  opiera się ona na 
wykorzystaniu naturalnych możliwości korzeni bambusa do usuwania  zanieczyszczeń. 

Ścieki są przekazywane, po obróbce wstępnej, na plantację bambusa (system zbiórki i transportu). 
Produkty filtrowania są kierowane w sposób naturalny do korzeni i mogą być usunięte przez 
mikroorganizmy w procesie odżywiania roślin, co zapewnia ich wzrost i gwarantuje wydajną 
produkcję biomasy. 



Współpraca Politechniki Gdańskiej  z regionem i otoczeniem gospodarczym 

• Władze samorządowe województwa pomorskiego 

• Parki Naukowo-Technologiczne w Gdańsku i Gdyni 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

• 162 przedsiębiorstwa (tylko Wydział Chemiczny) 

 

 



Współpraca Wydziału Chemicznego PG  

z otoczeniem gospodarczym 

1 ADAMED sp z o.o. 2 Agencja Rozwoju Pomorza 3 Agra Haymann Polska 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 5 Akademia Medyczna Gdańsk 6 Akademia Morska 
Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego 7 ATAGOR 8 Bałtyk 9 Bauer Umwelt GmgH Niemcy 10 BELSE 11 Bioenergia Sieradz 12 BLIRT Gdańsk 13 BOT 
Elektrownia Bełchatów 14 CBW UNITEX 15 CEDAT 16 Centralne Muzeum Morskie 17 Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury 18 Centrum Techniki Okrętowej 19 
CJSC Trade House Orgkhim, Nizhny Novgorod 20 COBRABID 21 COMAL 22 DAROCHA 23 DELPHI POLAND 24 Destylarnia SOBIESKI 25 DORADCA Consultants Ltd. 26 
DRUK MARKUSZEWSCY 27 Ekodolina w Łężycach 28 EKOMECH 29 Ekopak-Plus 30 EKO-PROD 31 Elektrociepłownia Gdańsk 32 Elektrownia Rybnik 33 ENERGOBALTIC 34 
Energomontaż - Północ Bełchatów 35 Farm Frites Poland 36 Fubgopol w Brusach 37 Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny 38 Gallab Alicja 
Liwska 39 GAMBIT 40 Gates Poslska 41 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna w Gdańsku 42 Gdańska Stocznia Remontowa 43 Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych w Gdańsku 44 Gmina Miejska w Człuchowie 45 Górnicze Biuro Projektów PANGAZ w Krakowie 46 Grupa LOTOS 47 GZNF Fosfory 48 HOLVRIEKA Ido b.v. 
Nederland 49 Hydrobudowa Polska 50 HYDRO-POMP 51 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 52 Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu/Uniwersytet Szczecin 53 International Pains 54 International Paper Kwidzyn 55 INVENVIEW 56 INVESTA 57 Izohan w Gdyni 58 
Jednostka Wojskowa 4653, Siemirowice 59 JS Hamilton Poland Ltd 60 KASZUB, Dariusz Kaszuba 61 Katarzyna Paszkiewicz Suwałki 62 Komenda Portu Wojennego w 
Gdyni 63 Komenda Powiatowa Policji, Bartoszyce 64 KOMERS International 65 Kompania Piwowarska w Poznaniu 66 Korchem K&W 67 Kronospan Szczecinek 68 LECH 
DRÓB 69 LINDE GAZ 70 LONZA Nata 71 MAGMAR so z o.o. 72 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku 73 MDM Sp z o.o. Cieszyn 74 Mega-
Sort Sp z o.o. 75 Merkado  A. Dziewulski 76 METPRO GROUP IRELAND 78 Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników 79 Mikrosil Polska Sp z o.o. 80 Mikrostyk S.A. 
81 MK AQUA  82 MONISFERA 83 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 84 MOSIR w Rumii 85 Mostostal Warszawa S.A. 86 NAFTOPORT w Gdańsku 87 NANOCO Tychy 88 
NanoLab 89 Novabrik Polska 90 OCEANIC 91 Oddział Żandarmerii Wojskowej Gdynia 92 OLICON Sp z o.o. 93 Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt 
Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie 94 P.P.H.U. BARLON Bartłomiej Osiński 95 PARTNER POLAND Sp z o.o. 96 Pasieka Dębowa w Dębogórzu 97 Perlan Technologies 
Polska 98 Petrobaltic S.A. 99 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 100 Philips Lightning Poland S.A. 101 PKN ORLEN 102 Politechnika Wrocławska Wydział 
Chemiczny 103 POLIX 104 POLLYTAG S.A. w Gdańsku 105 POLPHARMA S.A. 106 Pomorska Spółka Gazownictwa 107 Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska 
POMCERT 108 Pomorskie Towarzystwo Inicjatyw Ekologicznych w Gdańsku 109 Poroc Trzemeszno 110 PORT SERVICE 111 PORTFEL.PL sp z o.o. 112 PPH NOVIX 113 
Preva 114 Prokuratura Rejonowa w Wejherowie 115 PROMAT-Woda, Gdynia 116 PROTE Technologie dla środowiska 117 Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
PREFABET-Kurzętnik 118 Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp.z o.o. w Nowej Wsi Lęborskiej 119 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK w 
Pruszczu Gdańskim 120 RAFAKO Racibórz 121 RAMATTI Edward Kujawski 122 Rejonowy Zarząd Infrastruktury 123 Saur Neptun Gdańsk  124 Sąd Okręgowy w Gdańsku 
125 Sąd Okręgowy w Szczecinie 126 Sąd Okręgowy w Toruniu 127 SEMEKO Mariusz Stanisławczyk 128 SOGREAH Polska 129 SOLAR ENERGY 130 Spółdzielnia Inwalidów 
METAL Bytów 131 Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa AVESCO 132 STER Poznań 133 Synthos Dwory 134 TKT Engeniering 135 TRISTONE FLOWTECH POLAND 136 
Tymbark S.A. 137 UNIFET 138 Universidad Politecnica de Cartagena 139 Uniwersytet Gdański, Instytut Fizyki Doświadczalnej 140 Uniwersytet Szczeciński 141 Urząd 
Miejski w Skurczu 142 VACUM 143 WARBUD Biuro Budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni 144 WARBUD S.A. 145 WAZKO 146 Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 147 Wspólnota Mieszkaniowa w Gdyni 148 Z.H.U. GOTIX W.H. Gotowicz 149 Zakład Budowlano-Konserwatorski Krzysztof Popik w 
Lublinie 150 Zakład Usługowy NAREW 151 Zakład Utylizacyjny w Gdańsku 152 Zakład Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych Polonik 153 Zakłady Górniczo 
Metalowe Zębiec Starachowice 154 Zakłady Mięsne Nowak 155 Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Bunge Company 156 Zakłady Wyrobów Cukierniczych Millano 157 Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdańsku 158 Zespół opieki zdrowotnej dla szkół wyższych   BIOTON S.A. 159 160 VISTAL 161 MSG  162. SELFA S.A.  



Komercjalizacja wyników badań w PG  

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii powołane zostało w celu zapewnienia 
wsparcia dla pracowników naukowo-badawczych, doktorantów i studentów, zarówno 
w zakresie budowania relacji z przedsiębiorstwami, jak i komercjalizacji wyników 
badań naukowych.  
 
Węzeł Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej został utworzony w celu 
integracji i konsolidacji działań związanych z rozwojem badań i wdrożeń innowacyjnych 
technologii, wzmocnienia aktywności PG prowadzącej do lepszego wykorzystania 
potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Nowa jednostka, bezpośrednio 
podległa rektorowi PG, powstała w czerwcu 2012 r. 
 
Tematyka i zakres działalności Węzła Innowacyjnych Technologii PG zostały 
organizacyjnie przypisane do czterech centrów, odpowiednio do posiadanego 
potencjału badawczego uczelni: 

• Centrum Technologii Fotooptycznych (CIF), 
• Centrum Ropy i Gazu (CRiG), 
• Centrum Zaawansowanych Materiałów (CZM), 
• Centrum Technologii Energetycznych (CTE). 



Spółki spin-off 

Dzięki wysokiej ocenie prowadzonych na Politechnice Gdańskiej badań 
naukowych i ich potencjału komercyjnego, nasza uczelnia jako pierwsza w 
Polsce uzyskała pozytywną decyzję komitetu inwestycyjnego Agencji Rozwoju 
Pomorza, który wydał zgodę na utworzenie spółki spin-off. Taka decyzja 
oznacza również uruchomienie funduszy na jej funkcjonowanie – w spółkę, 
EXCENTO, powołaną na początku 2013 r., agencja zainwestuje ponad 800 
tysięcy złotych, a uczelnia obejmie 19% udziałów.  

Wkładem uczelni i partnera biznesowego jest m.in. 5 patentów i zgłoszeń 
patentowych oraz know-how, których twórcami są naukowcy z Politechniki 
Gdańskiej. Zakładamy, że następne projekty oczekujące w kolejce zostaną 
sfinalizowane w postaci  spółek spin-off do końca bieżącego roku.  

W projektach tych postawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej – planujemy 
zawiązać spółki wyłącznie z inwestorem finansowym, biorąc na siebie ciężar 
zarządzania operacyjnego. 
 
Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest 
komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. 



Przykłady wyróżnionych ekoinnowacji 
• II nagroda Lafarge Inventions Awards dla dr inż. Marka Krzaczka (WILiŚ) za barierę termiczną, 

czyli innowacyjną technologię ogrzewania i chłodzenia budynków  

• nagroda Siemensa i wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego dla dr inż. Kamili 
Sadowskiej (WCH) za rozprawę doktorską o syntezie i zastosowaniu w ogniwach paliwowych 
modyfikowanych nanorurek węglowych 

• absolwenci PG wygrali konkurs Gdyński Biznesplan na projekt pod nazwą Thinklitez 
obejmujący proces tworzenia inteligentnych systemów sterowania oświetleniem LED 

• tytuł Mistrza Techniki Pomorza dla prof. dr hab. Ewy Klugmann-Radziemskiej (WCH) za 
zintegrowany moduł fotowoltaiczny z kolektorem ciepła słonecznego przyznany przez 
Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Gdańsku 

• I miejsce na liście rankingowej stypendystów V edycji programu „InnoDoktorant” za badania 
nad unowocześnianiem procesu uzdatniania wody, oczyszczaniem ścieków oraz lepszym 
gospodarowaniem odpadami - mgr inż. Marta Wasielewska (WCH)  

• laureatka programu HOMING PLUS dzięki badaniom dedykowanym syntezie nowych 
materiałów - dr inż. Monika Wilamowska (WCH)  

• nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla dr inż. Lidii Jasińskiej-Walc (WCH) na realizację 
innowacyjnego projektu „Nowe poliamidy oparte na izoheksydach” 



Źródła finansowania - uczelnie 
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych  
– wspólne przedsięwzięcie NCBR i NFOŚiGW  

 Pogram Badań Stosowanych (PBS) 
 INNOTECH 
 PATENT PLUS 
 GRAFTECH 
 Lider 
 EUREKA 
 Innowacje Społeczne 
 Zaawansowane technologie pozyskiwania energii (Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-

emisyjnych” bloków węglowych – PŚ, Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 – PCz, Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji 
paliw i energii elektrycznej - AGH, Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, 
odpadów rolniczych i innych – IMP PAN 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 środki krajowe - wg listy programów priorytetowych NFOŚiGW 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
 Instrument finansowy LIFE+ 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku 
  konkurs dla magistrantów 
  projekty badawcze 
  Bałtycki Festiwal Nauki 


