
Po pierwsze, innowacyjność! 
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Suplement: Jak to robią inni, czyli krótka historyjka obrazkowa. 

„Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć 

do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami 

otoczenia bliższego i dalszego modyfikującymi działalność przedsiębiorstw i instytucji finansowych.” 

Podpisuję się pod powyższym dwoma rękoma, a nawet trzema, jeśli bym je miał. 

Jest rok 2012, dowiaduję się o możliwości odbycia biznesowej podróży na Taiwan. Dlaczego nie? 

Początek października, 14 godzinny lot do Taipei, ląduję o godzinie 6:00 rano, 24 godziny jestem „na 

nogach” a tu zaczyna się nowy dzień. O godzinie 7:30 jestem w hotelu, o godzinie 8:30 wsiadam 

(jesteśmy tu kilkuosobową grupą z Polski) do busa przed hotelem i w drogę. Uprzedzę fakty i powiem, że 

wrócę do hotelu około 23:00. I tak będzie każdego następnego dnia przez cały tydzień. 

Odwiedziłem kilka instytutów R&D takich jak: Industrial Technology Research Institute(ITRI), Institute of 

Nuclear Energy Research (INER), Institute for Information Industry (III) kilka firm takich jak NexPower 

Technology CORPORATION, oraz targi TAITRONICS. Pozwoliło mi to poznać na czym polega tajwańska 

INNOWACYJNOŚĆ w praktyce. W skrócie ścieżka postępowania jest następująca: pomysł-patent-

wdrożenie. Jak to działa? Zobaczmy na konkretnym przykładzie. 

Pomysł i patent: 
Industrial Technology Research 
Institute(ITRI). 

Siedziba ITRI 

Rok powstania ITRI: 1973 

Zatrudnienie: 5 721 osób, w tym naukowcy  
z tytułem co najmniej doktora 1322(23%),  
z tytułem magistra 3106(54%),  
z licencjatem 1180(21%),  
pozostali 113(2%) 

Przychód instytutu: 656 mln USD (instytut 
zarabia na siebie, państwo dofinansowuje o ile 
pamiętam w 50%) 

Ilość patentów od 1973 do 2011: 17 659 (czyli 
około 465/rok) 

Wniesiony kapitał w 1.058 inwestycjach na 
łączną kwotę około 1 mld USD (od 1973 do 
2011) 

 

Zakres działalności ITRI to:  

Biomedical & Medical Devices(110) 

Energy & Environment(156) 



Material, Chemical, & Nanotechnology(143) 

Electronics & Optoelectronics(92) 

Mechanical & Systems(274) 

Information & Communications(283) 

Transfer Technologii (w 2011): 598 technologii o wartości 70mln USD 

 

Pomysł i patent zapewnia ITRI. 

Jest to pVindow - Transparent Power Generation 
Window (zdjęcie obok). 
Okno w postaci transparentnego PV panela. Nie 
ma tu błędu w angielskiej nazwie, po prostu PV 
znaczy PhotoVoltaic. 
Co to jest pVindow?  
Jest to moduł PV wykonany w technologii 
cienkowarstwowej, kombinacja amorficzno / 
krystalicznego krzemu. Okres wytwarzania energii 
od świtu do zmierzchu ( średnio 8 godzin na 
dobę) bez systemu śledzenia. 
Generowana moc, z większą od 90% 
przepuszczalnością, może być 10 razy większa niż 
moc uzyskiwana z pionowo umieszczonych 
mono/polikrystalicznych krzemowych ogniw 
słonecznych. Możliwość uzyskiwania 
transparentności od 90% do 50%. Możliwość 
uzyskiwania powierzchni w różnych kolorach. 

 
pVindow – testy i badania 

 

Wdrożenie i produkcja: NexPower 
Technology CORPORATION,  
tu link do informacji o producencie 
http://www.nexpw.com/About/About 
 
W skrócie, NexPower jeden z większych 
producentów cienkowarstwowych  
paneli PV – roczna produkcja paneli to 
około 100MW (1mln paneli PV) 
 
Od tego miejsca artykuł ilustrują zdjęcia 
wykonane osobiście przeze mnie. 100% 
wiarygodności ;-)  

Siedziba NexPower 

 

http://www.nexpw.com/About/About


 

 

Tak wygląda gotowy produkt. 

 
Szyby okienne w technologii pVindow 

   
 

 

 

 

 



 

 

A tu mamy zastosowanie w realnym świecie: 

 
Moduły PV wkomponowane w architekturę użytkową. 

 

 



 
Moduły PV jako źródło zasilania infrastruktury parkingu. 

 

Typowy Taiwański pomysł na biznes to ODM - Original Design Manufacturer 

End to End Services, czyli jeśli masz pomysł i pieniądze możesz zostać jednoosobową marką typu 
Apple, Lenovo, Dell, nie potrzebujesz niczego więcej, wszystko zrobi dla Ciebie ODM z Taiwanu. 
Poniższy rysunek wyjaśnia co oferuje Ci ODM. W wielkim skrócie:  
Przekształci Twój pomysł w projekt (design), 
Wykona prototypy i przeprowadzi badania (prototype) 
Wykona oprzyrządowanie linii produkcyjnej (NPI) 
Wyprodukuje 
Zapewni serwis, w tym zapewni utylizację starych zużytych produktów. 
Ty zamawiasz i organizujesz sieć dystrybucji (no i oczywiście płacisz). 

 
ODM w obrazkach 



To naprawdę działa, proszę poczytać o firmie Foxconn a właściwie Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 

Przychód:  US$ 102.74 mld (2011) 

Zatrudnienie:  około 1.2 milionów pracowników (2011) 

Rok powstania: 1974 

Produkty: iPad, iPhone, iPod, Kindle, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PCB płyty Intel, 
notebooki … 

 

Na koniec kilka informacji o Taiwanie w porównaniu z Polską: 

Taiwan Polska 

Powierzchnia 
36,193[5] km2 (136th miejsce na świecie) 
 
Ludność 
 
Lipiec 2015 około 23,461,708 (52th)  
Gęstość 644/km2 (17th) 
 
Dochód 
 
GDP (PPP) 2014 estimate  
 •  Total $1,021.607 mld (21th)  
 •  Per capita $43,599 (17th)  
GDP (nominal) 2014 estimate  
 •  Total $505.452 billion (26th)  
 •  Per capita $21,571[7] (39th) 

Powierzchnia 
312,679 km2[a] (71th miejsce na świecie) 
 
Ludność 
 
Czerwiec 2014 około 38,483,957 (34th)  
Gęstość 123/km2 (83th) 
 
Dochód 
 
GDP (PPP) 2016 estimate  
 •  Total $1,051.000 mld (21th)  
 •  Per capita $27,654 (49th)  
GDP (nominal) 2016 estimate  
 •  Total $508.857 billion (23rd)  
 •  Per capita $13,390 (54th) 

Brak surowców energetycznych – 100% import 
W październiku 2015 benzyna była po około 
2,65zł w przeliczeniu, przy obecnej cenie ropy 
pewnie jeszcze mniej. 
Taiwan ma trzy elektrownie atomowe plus jedną 
w budowie. 

 

Brak surowców naturalnych, trochę kamieni 
szlachetnych, koral z raf koralowych 

 

Trochę rolnictwa  

Taiwan odwiedziłem ponownie w 2013, 2014 i 2015 roku. Za każdym razem z wielką przyjemnością tu 
przyjeżdżałem i wyjeżdżałem z nowym bagażem doświadczeń i wrażeń. Zawodowo zajmuję się 
zagadnieniami Smart Grid i Smart Metering, czyli staram się unowocześnić naszą energetykę. Jeśli ktoś 
chce dowiedzieć się czegoś więcej to proszę o komentarze. 
Przytoczone informacje liczbowe pochodzą z otrzymanych prezentacji. Porównanie Taiwanu i Polski 
zaczerpnięte jest z Wikipedii. 
 
Jacek Koźbiał: 
Absolwent Politechniki wrocławskiej z roku 1985, wydział Telekomunikacji. 
Aktualnie pracuje w firmie Mikronika, głównego dostawcę systemów SSiN (System Sterowania i Nadzoru 
dla sieci energetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych) dla polskiej energetyki. 


