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Najpierw, 
czym jest innowacja:  

Od łacińskiego słowa Innovatio, czyli odnowa, zmiana 

Innowacja to wprowadzenie nowości w danej dziedzinie życia, poprzez: 

●   ulepszenie istniejących rozwiązań,  

●   stworzenie zupełnie nowych rozwiązań,  

●   nowe podejście do tematu, nowe zastosowanie lub nową ideę 

Innowacja to  

 wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu 

(wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody organizacyjnej 

lub marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 

 Międzynarodowa definicja innowacji stosowana przy definiowaniu działalności innowacyjnej  
(źródło GUS, definicja oparta na def Schumpetera) 



Potrzeba innowacji w nauce: 

• Zwieszenie konkurencyjności polskiej nauki na tle Europy. 

• Opracowywanie i wdrażanie nowych metod prowadzenia badań 
naukowych. 

• Przyspieszeni badań naukowych. 

• Zwiększenie współpracy między-dziedzinowej i międzynarodowej. 

• Możliwość ubiegania się o większe dofinansowania projektów badawczych. 

Innowacja jako siła napędowa badań 



Czym jest komercjalizacja?  

 

Komercjalizacja to „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do 
przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub 

użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”.* 
 
Powszechne rozumienie tego terminu dotyczy ogółu zmian mających na celu oparcie 
czegoś na zasadach komercyjnych (handlowych), oczywiście w celu uzyskania korzyści 
majątkowych na zasadach rynkowych.  
 

Jak więc taki proces może przeprowadzić uczelnia? 

*Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum 

Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków 2009, s. 39. 



„komercjalizacja” 
 

to zespół czynności polegających na udostępnieniu innym podmiotom 
posiadanych przez Uczelnię dóbr intelektualnych lub praw do nich w celu 

uzyskania przez Uczelnię korzyści majątkowych. 

wg Instrukcji komercjalizacji własności intelektualnej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

Komercjalizacja wg UM w Łodzi  

 

Uczelnia to przede wszystkim ludzie – jej studenci, doktoranci, pracownicy. 



CIiTT z Strategii UM w Łodzi: 
 

• Sektor „Nauka i działalność B+R” 
 Uruchomienie procesów transferu i adaptacji najlepszych światowych 

praktyk. 
 Efektywne zarządzania projektami badawczymi. 
 Usprawnienie systemu komercjalizacji wiedzy. 
 Rozwój usług dla przedsięwzięć innowacyjnych. 
 Efektywny system zarządzania wiedzą w UM w Łodzi. 

 
•Źródło: Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata     2011-2020 

 Słowo wstępne Rektora UM w Łodzi 
 do Strategii rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2020 
 

 „Głównym celem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest dążenie do rozwoju 

Uczelni jako nowoczesnego przedsiębiorstwa naukowo-badawczego(…)” 

  

Prof. dr hab. Paweł Górski 
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
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Podstawy prawne: 

Regulacje wewnątrz-uczelniane 

Ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym 

Ustawa prawo własności 
przemysłowej 

Ustawa o prawach autorskich i 
prawach pokrewnych 

 
Regulamin własności 

intelektualnej i ochrony 
prawnej dóbr intelektualnych  

(+Uchwała 183/2013 o 
zmianach w regulaminie) 

 

Regulamin Komisji ds. 
własności intelektualnej 
Zarządzenie J.M. Rektora 

68/2013 oraz 73/2013 

Strategia Rozwoju UM w 
Łodzi na lata 2011-2020 

Uchwała 222/2010                        
o utworzeniu CIiTT 

Instrukcja komercjalizacji 
Zarządzenie J.M. Rektora 

XX/2015 



Nasze środowisko 

Prawnicy 

Władze 
Uczelni 

Rzecznik 
patentowy 

Broker 

Innowacji 

CIiTT jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośredni JM Rektorowi. 



Zadania CIiTT 

Udzielanie licencji 
na technologie 

Sprzedaż praw do 
wynalazków 

Wynajem 
powierzchni 

laboratoryjnej 
UM 

Tworzenie spółek 
odpryskowych 

UM 

Tworzenie 
biznesplanów 

Współpraca z 
przedsiębiorcami 

Wsparcie 
naukowców w 

zakresie biznesu 



Z kim komercjalizowaliśmy 

AZTAR 



Biznes-CIiTT-Nauka 

zakup licencji 
na 

technologię 

wynajem 
powierzchni 

lab. 

zakup 
technologii 

nowe wspólne 
spółki 

licencje 
obejmowanie 

udziałów 

umowy i 
porozumienia o 

współpracy 
 

umowy 
najmu 

umowy o 
sponsoringu 

wspólne 
granty 

Typy relacji: 

Oczekiwania biznesu : 

Motto biznesu – tanio kupić drogo sprzedać. 



  

  

  

 Innowacyjność 
 Transfer wiedzy 
 Transfer 

technologii 
 Stymulacja 

 Patenty 
 Proof of concept 
 Start-up, Spin-off 
 Licencja 

 Laboratoria naukowe 
 Studenci 
 Prace dyplomowe 
 Nauka, technika, 

badania 

Misja CIiTT:  



Ścieżki komercjalizacji: 



Co można komercjalizować: 

Wynalazek 

• Nowy kosmetyk 

• Nowy lek 

• Nowa proteza 

• Nowa diagnostyka 

• Nowy aparat 

• … 

IP               
(Dobro Intelektualne) 

• Zgłoszenie pracownicze 

• Potwierdzenie notarialne 

• Zgłoszenie Patentowe 

• Patent 

• Wzór Przemysłowy 

• Znak Towarowy 

 

Pomysł spisany = wynalazek.. 



Dobra intelektualne: 

Wynalazek IP                    
Dobra Intelektualne 

• Zgłoszenie pracownicze 
• Najsłabsze, poszlaka pierwszeństwa. 

• Potwierdzenie notarialne 
• Słabe, podstawa pierwszeństwa 

• Zgłoszenie Patentowe 
• Przez 18 miesięcy równe patentowi, słabsze od patentu. 

• Patent Krajowy 
• Silny tylko w danym kraju. 

• Wzór Przemysłowy 
• j.w. dla urządzeń i kształtów. 

• Znak Towarowy 
• j.w. dla Grafik i haseł 

• Patent międzynarodowy (EPO) 
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Każde IP należące do Autora można zbyć ale nie można przestać być Autorem. 



Jak komercjalizować: 

IP Komercjalizacja 

Rynek? 

Partner? 

Producent? 

Wdrożeniowiec? 

Metoda? 

Licencja? 

Sprzedaż? 
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Komercjalizacja bezpośrednia: 

Uprawnieni: 
1. Pan X            20% 
2. Pani Y            40% 
3. UM w Łodzi 40% 
---------------------- 
            100% 

Zgłoszenie pracownicze = know-how. 

Wynagrodzeni: 
1. Pan X              20mln € 
2. Pani Y             40mln € 
3. UM w Łodzi   40mln € 

Fee: 
1. Pan X               20k€ 
2. Pani Y              40k€ 
3. UM w Łodzi    40k€ 

Wspólnicy: 
1. Pan X                 10% 
2. Pani Y                30% 
3. UM w Łodzi      30% 
4. Inwestor           40% 

Licencja 



dermin 

Aztar 

AZTAR 

Celther 

Kolejne spółki córki w przygotowaniu 

Komercjalizacja pośrednia: 



Przykład: CellVet 

18 miesięcy do 2,5mln PLN 



Podstawy sukcesu komercjalizacji: 

Co zrobi pomysłodawca bez 
 doświadczenia i kapitału? 

 
Co zrobi kapitał bez pomysłu? 

 
Po co doświadczenie i kapitał  

bez pomysłu? 
 

 

A razem co zrobią? 



Rola CIiTT  
w komercjalizacji 

Jesteśmy dla waszych potrzeb. 

Potrzeby Twórcy 

Możliwości CIiTT 

Potrzeby biznesu 

Ochrona i opłaty. 
Przygotowanie umów. 
Budowanie relacji. 
 

Co i jak robić? 
Czy warto? 
Jak się zabezpieczyć? 
 

Kto ma pomysł? 
Z kim warto? 
Ile zarobię? 
 



Źródło: Knowledge Transfer Study 2010-2012 Raport Komisji Europejskiej z  czerwca 2013 roku dotyczący transferu  wiedzy 

Tożsamość akademicka a tożsamość przedsiębiorcy – porównanie. 

Jesteśmy różni. 
CIiTT jest ‚translatorem’ 

 

Naszą misją jest budowanie pomostów pomiędzy strefą nauki i biznesu 
               - odpowiadanie na potrzeby obu stron. 



UM w Łodzi w Rankingu: 

UM w Łodzi jest na 5 pozycji wśród uczelni medycznych w kraju. 

Innowacyjność UM w Łodzi - jedynie 23,1%  

Podnieśmy ten wynik razem! 



Innowacyjność Polski  
w UE 

Źródło: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU  
EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW   Stan Unii innowacji na 2012 r.  



* Ocena szacunkowa na podstawie 12 wybranych wskaźników, brak formalnego rankingu Organisation for Economic  
     Co-operation and Development (OECD) 

 
  Źródła: European Commission [2013], OECD [2011b], World Economic Forum [2012]\ 

 

Miejsce Polski w międzynarodowych  
rankingach innowacyjności. 



Kto posiada IP w UE,  
a kto na niej zarabia? 

Zestawienie podstawowych i uzupełniających wskaźników dla uczelni publicznych i instytutów 
badawczych w latach 2010 i 2011 

Źródło: Knowledge Transfer Study 2010-2012 Raport Komisji Europejskiej z  czerwca 2013 roku dotyczący transferu wiedzy 
3 License income –  przychody z licencji podane w Euro 

2 Percent zero –  Procent respondentów zgłaszających "zero" dla każdego wyniku 

To uczelnie generują innowacyjność i jej owoce. 



Przychody z licencji. 

Wysokość przychodów z licencji z podziałem na obszary działalności wg EKTIS 2011-2012 

Źródło: Knowledge Transfer Study 2010-2012 Raport Komisji Europejskiej z  czerwca 2013 roku dotyczący transferu wiedzy 

W obszarze Biomedycznym jest najwięcej pieniędzy z Licencji. 



Czym zachęcamy a czym 
straszymy Biznes? 

Zachęty i bariery współpracy z publicznym sektorem badawczym (%) 

Źródło: Knowledge Transfer Study 2010-2012 Raport Komisji Europejskiej z  czerwca 2013 roku 

Przychodzą po nasze kompetencje  
a uciekają przed naszą organizacją, postawą i regulacjami. 



Wsparcie CIiTT dla naukowców: 

Przeprowadzimy Cię przez proces komercjalizacji. 
 
 
Student też może komercjalizować. 
 
Warto dzielić się swoim pomysłem. 
 
Cykl życia pomysłu jest bardzo krótki. 
 
Nie wszystkie pomysły w praktyce są dobre. 
 
Masz pomysł dziś? Będziesz miał i jutro! Nie przywiązuj się! 
 
Dzieląc się pomysłami tworzysz nowe pomysły. 
 
Pomysł w Teorii jest wart bardzo wiele, ale  tylko w teorii. 
 
 
Z pomysłem jesteś sam, z CiiTTem jest z Tobą Uczelnia. 

 

Pierwszy krok – zgłoszenie wynalazku. 



Kontakt: 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

pl. Hallera 1, pok. 230 

tel: 042 272 52 04 

www.umed.pl/ciitt 

ciitt@umed.lodz.pl 

 

 

Dr n.med. Bartłomiej Grobelski 

Dyrektor 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi 


