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INNOWACJE TECHNICZNE DLA ZIELONEJ PRZYSZŁOŚCI



1. Definicja innowacji

J. Schumpeter zaklasyfikował, jako innowacje następujące przypadki: 

 1.   wprowadzenie nowego towaru, z jakim konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, lub 
nowego gatunku jakiegoś towaru, 
 2.   wprowadzenie nowej metody produkcji jeszcze praktycznie nie wypróbowanej w danej 
dziedzinie przemysłu, 
  3.  otwarcie nowego rynku, czyli takiego, na którym dany rodzaj krajowego przemysłu 
uprzednio nie działał i to bez względu, czy rynek ten istniał wcześniej, czy też nie, 
   4.  zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów i to niezależnie od tego, czy źródło 
już istniało, czy też musiało być dopiero stworzone, 
    5. wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie monopolu bądź jego 
złamanie.

Schumpeter rozgraniczył znaczeniowo pojęcia „innowacja” i „wynalazek”, argumentując, że duża liczba wynalazków 
nie stanie się innowacjami, gdy nie zostanie wprowadzona do produkcji



1. Definicja innowacji – c.d.

Podręcznik Oslo opracowany przez OECD, poszerza   spektrum   innowacji   o   
innowacje organizacyjne   i   marketingowe.   Innowacje nietechnologiczne  to  wszelka  
działalność  innowacyjna przedsiębiorstw,  która  nie  jest związana z opracowywaniem 
i ze wprowadzaniem na rynek nowych lub istotnie zmienionych wyrobów i usług lub ze 
wdrażaniem nowych lub istotnie zmienionych procesów. Dotyczy ona głównie 
innowacji organizacyjnych i menedżerskich, takich jak: wdrażanie zaawansowanych 
technik  zarządzania,  wprowadzanie  istotnie  zmienionych  struktur  organizacyjnych  
oraz innowacji marketingowych.

Podręcznik Oslo: Zasady gromadzenia i interpretacji  danych dotyczących innowacji © OECD/Wspólnoty Europejskie 2005 
 © 2006 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki –  wydanie polskie - Warszawa 2008, ISBN 978-83-61100-13-3 

Określenia innowacji przyjaznych dla środowiska obejmują terminy takie jak: zielony, 
ekologiczny,  zrównoważony rozwój, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, 
alternatywne, odnawialne lub czyste energie oraz wyrażenia związane ze zmianami 
klimatu, np. globalne ocieplenie, gazy cieplarniane, substancje zubożające warstwę 
ozonową lub technologie łagodzące zmiany klimatu (CCMT).



https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym - plan działań

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf


Według ostatniego badania Eurobarometru rosnąca ilość 
odpadów należy do 3 najważniejszych problemów 
środowiskowych dla obywateli. Z badania wynika, że 
najskuteczniejszym sposobem rozwiązania problemów 
środowiskowych jest zmiana podejścia konsumentów i zmiana 
podejścia do produkcji.

2. Gospodarka o obiegu zamkniętym – c.d.

Do 2050 r. tworzywa sztuczne mogą odpowiadać za 20% zużycie 
ropy naftowej, 15% emisji gazów cieplarnianych, a w oceanach 
może być więcej tworzyw sztucznych niż ryb.



fot. youtube.com/Read for You



3. Ogólnodostępne bazy patentowe

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search

https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search
https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search


3. Ogólnodostępne bazy patentowe – wyszukiwarka UPRP



3. Ogólnodostępne bazy patentowe 

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (IPC)



https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/green_inventory/

„Ekologiczny wykaz IPC” opracowany przez Komitet Ekspertów IPC ułatwia 
wyszukiwanie informacji patentowych dotyczących technologii przyjaznych 
środowisku (EST), wymienionych w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). 
 
EST są obecnie szeroko rozrzucone po całym IPC w wielu działach techniki. Wykaz 
próbuje zebrać je w jednym miejscu.

3.1. Narzędzia i bazy WIPO do wyszukiwania zielonych technologii
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https://www3.wipo.int/wipogreen-database/

3.1. Narzędzia i bazy WIPO do wyszukiwania zielonych technologii
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http://www.clariter.com/

4. Clariter – przykład innowacyjnej firmy globalnej z polskimi korzeniami

Clariter jest obecny w Europie, Afryce Południowej i na 
Bliskim Wschodzie. Jego obiekty stanowi:   

- instalacja pilotażowa i centrum badawczo-rozwojowe w 
Gliwicach oraz 

-  zakład na skalę przemysłową w Afryce Południowej o 
zdolności produkcyjnej 1000 ton rocznie. 

Firma planuje budowę pięciu nowych zakładów 
produkcyjnych w ciągu najbliższych pięciu lat. Clariter dąży 
do produkcji ponad 1,1 miliona ton swoich produktów do 
końca 2028 roku. Do tego czasu Clariter zamierza oczyścić 
ziemię z 2 milionów ton niechcianych odpadów z tworzyw 
sztucznych, współpracując z odbiorcami i przetwórcami 
odpadów z tworzyw sztucznych.

http://www.clariter.com/


Clariter to globalna firma zajmująca się czystymi technologiami, wykorzystująca 
innowacyjne procesy recyklingu chemicznego, aby wytwarzać nowe produkty z 
wycofanych z eksploatacji odpadów tworzyw sztucznych, głównie poliolefin. 
Poprzez krakowanie termiczne powstaje szeroka gama węglowodorów, a poprzez 
katalityczne uwodornienie i rafinację tych węglowodorów wytwarzane są produkty 
o wysokiej jakości i czystości, takie jak białe oleje, wosk parafinowy o jakości 
kosmetycznej i wydajne rozpuszczalniki. Są to składniki szerokiej gamy produktów 
końcowych, od środków czyszczących, farb, powłok, odżywek do skóry, past do 
podłóg, świec, past do butów i wielu innych. Oznacza to, że przemysł może teraz 
wykorzystywać produkty bardziej ekologiczne, a jednocześnie proaktywnie czyścić 
naszą planetę.
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