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Już dwukrotnie o wsparcie na ochronę rozwią-

zań w procedurze międzynarodowej wystąpił 

Elpigaz, producent zbiorników na autogaz i in-

stalacji LPG. Między innymi w 2007 r. firma zre-

alizowała projekt (finansowany z Funduszy Eu-

ropejskich) dotyczący uruchomienia produkcji 

innowacyjnych zbiorników LPG, „współpracują-

cych z wielozaworami bez zaworu bezpieczeń-

stwa”. Dziś Elpigaz Sp. z o.o. eksportuje swoje 

wyroby do Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, 

Anglii, Norwegii, Czech, Włoch, Niemiec, Au-

stralii, Chin. Jest w trakcie nawiązywania no-

wych kontaktów handlowych i prowadzenia 

rozmów z kontrahentami z pozostałych krajów 

UE oraz Korei, Indii i Białorusi. Założony model 

biznesowy prowadzenia działalności eksporto-

wej własnych innowacyjnych produktów już 

chronionych patentem zmusił firmę do rozsze-

rzenia ochrony na nowe kraje. 

Patent na biznes

Wynalazki, które można skomercjalizować, to 

kury znoszące złote jaja. – Prowadzimy wiele 

prac badawczo-rozwojowych i szkoda byłoby, 

gdyby ich wyniki ktoś za darmo wykorzystał. 

Wkraczamy na nowe rynki i dlatego chcemy 

zabezpieczyć tam swoje interesy. Musimy mieć 

gwarancję zwrotu nakładów na badania. Możli-

wość pozyskania dofinansowania w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

wpłynęła na to, że mogliśmy wybrać więcej kra-

jów (niż pierwotnie zakładaliśmy), gdzie będzie-

my chronić swoje rozwiązania – mówi Grzegorz 

Jarzyński, prezes Elpigazu. – Dzięki uzyskaniu 

ochrony śmielej będziemy wprowadzać swoje 

produkty na rynki zagraniczne i udostępniać ich 

dokumentację. Jeśli ktoś będzie chciał skorzystać 

z naszej myśli technicznej, udzielimy licencji. 

Zbiorniki 
pod ochroną

Każda firma ponosząca nakłady na prace badawczo-rozwojowe 

powinna chronić wypracowaną własność przemysłową. To zwiększa 

bezpieczeństwo i szanse na sukces finansowy. O tym przekonuje 

strategia konsekwentnie realizowana przez gdańską spółkę Elpigaz.

ELPIGAZ

>

Ochrona wypracowanej 

własności przemysłowej 

zwiększa bezpieczeństwo 

biznesu i szanse na sukces 

finansowy
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Projekt: „Zgłoszenie w procedurze międzynaro-

dowej PCT wynalazku – zbiornika ciśnieniowego, 
zwłaszcza czterodennicowego – w celu uzyskania 
ochrony własności przemysłowej” 

Firma: Elpigaz Sp. z o.o., Gdańsk
Poddziałanie: 5.4.1 

Wartość projektu: 92,1 tys. zł
Dofinansowanie: 56,3 tys. zł  
Termin realizacji: 6.10.2008 – 31.01.2010

Przedmiotem wynalazku, który został zgłoszony 

do ochrony w ramach projektu, jest „zbiornik 

ciśnieniowy, zwłaszcza czterodennicowy”, prze-

znaczony na gazy w fazie lotnej, gazy skroplone 

oraz ciecze, stosowany w pojazdach samocho-

dowych, maszynach, urządzeniach stacjonar-

nych lub mobilnych. Zbiornik ciśnieniowy dzię-

ki zastosowaniu łącznika centralnego pozwala 

na zwiększenie pojemności o 3% w stosunku 

do typowej konstrukcji z armaturą wewnętrzną. 

Pierwszy projekt do poddziałania 5.4.1 PO IG 

firma złożyła w konkursie przeprowadzonym 

w 2008 r. i pozyskała na swoje działania po-

nad 50 tys. zł.

Chińskie wymagania
– Wcześniej dokonywaliśmy zgłoszeń patento-

wych w Europie i znamy już te procedury. Za-

skakują nas wymogi związane ze zgłoszeniami 

w Indiach czy Chinach, gdzie spotykamy się ze 

specyficznymi wymaganiami. To dla nas nowe 

doświadczenie – mówi szef Elpigazu. – Oczeki-

wanie na uzyskanie ochrony trwa od kilkunastu 

do kilkudziesięciu miesięcy. 

W ramach pierwszego projektu Elpigaz zgłosił 

ochronę patentową w trybie patentu europej-

skiego na terenie następujących krajów: Alba-

nii, Austrii, Bośni i Hercegowiny, Belgii, Bułgarii, 

Szwajcarii, Cypru, Czech, Niemiec, Danii, Hisz-

panii, Estonii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, 

Grecji, Węgier, Irlandii, Islandii, Włoch, Liech-

tensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Monako, 

Holandii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Szwecji, 

Słowenii, Słowacji, Turcji, a także w trybie fazy 

krajowej PCT w następujących państwach: Au-

stralia, Chiny, Rosja, Indie, Korea Południowa, 

Białoruś i Ukraina. W styczniu 2010 r. projekt 

został zakończony i spółka go rozliczyła. 

W naborze rozpoczętym w lutym 2010 r. spół-

ka złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie 

kosztów zgłoszenia ochrony patentowej no-

wego wynalazku – „zbiornika ciśnieniowego, 

zwłaszcza trzydennicowego”. – Otrzymaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 255,5 tys. zł – cie-

szy się Grzegorz Jarzyński. – Możemy otworzyć 

drogę na zagraniczne rynki naszemu nowemu 

produktowi bez obaw, że inni wykorzystają nasz 

dorobek. 

>

Elpigaz otwiera swoim produktom 

drogę na zagraniczne rynki 

bez obaw, że inni wykorzystają 

dorobek firmy 


