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METODA „QUICK LOOK” W PRAKTYCE – STUDIUM PRZYPADKU 

 

W artykule opisano zastosowanie metody "Quick Look" w celu dokonania analizy zgłoszenia patentowego jednego z auto-

rów publikacji. Analiza dotyczy: potencjału ekonomicznego, potencjalnego zainteresowania rynków, wartości technologii oraz 

otoczenia mikro i makro ekonomicznego. Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest innowacyjna technologia odzysku ciepła 

do zastosowań szczególnie w renowacyjnych kabinach lakiernicyzch. 

 

WSTĘP 

Obecnie na rynku rozwiązań oferowanych dla branży lakierni-
czej dostrzec można różnego typu rozwiązania z zakresu energo-
oszczędności i dbałość o ochronę środowiska (często wymuszoną 
uwarunkowaniami prawnymi krajowymi oraz unijnymi). Poszczegól-
ne projektowane produkty oraz elementy procesów lakierniczych, 
spełniać muszą coraz bardziej zaostrzone normy jakości, zużycia  
energii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Całość tych działań musi 
zderzyć się jednak z istniejącą na rynku „szarą strefą” oraz minima-
lizacją kosztów realizowane przez producentów urządzeń jak i firm 
je eksploatujących. Między innymi fakt ten wymusza powstawanie 
innowacyjnych rozwiązań technicznych w odpowiedzi na pojawiają-
ce się zagrożenia. Wiele rozwiązań powstaje w efekcie badań nau-
kowych prowadzonych w uczelniach wyższych. By jednak móc 
zaoferować gotowe rozwiązanie, niezbędne wydaje się wykonanie 
wstępnych analiz poprzedzających etap poniesienia większych 
nakładów finansowych [2], [4]. W omawianym obszarze są to bar-
dzo poważne środki finansowe, których poniesienie i tak nie gwa-
rantuje sukcesu bez powiązania z poważnym partnerem branżo-
wym. 

1. ANALIZA JAKOŚCIOWA POTENCJAŁU 
EKONOMICZNEGO 

Ocena jakościowa potencjału rynkowego dla rozwiązania doty-
czącego odzysku ciepła w kabinie lakierniczej, została dokonana 
przy użyciu metody „Quick Look” (QL) [1]. QL jest to narzędzie do 
wstępnej analizy potencjału komercjalizacyjnego projektów. Celem 
metody jest „szybkie” spojrzenie na projekty i przeprowadzenie 
wstępnej selekcji tych które są gotowe do komercjalizacji. Metoda ta 
pozwala zidentyfikować szanse oraz zagrożenia na tak wczesnym 
etapie rozwoju technologii jak również pozwala na zidentyfikowanie 
zastosowań urządzenia czy tez technologii czasami w znacząco 
innym jak wskazania wynalazcy. Najważniejsza korzyść jaka płynie 
z przeprowadzenia takiej analizy to rozpoznanie prawdziwych a nie 
potencjalnych korzyści związanych z daną technologią. Wyniki 
analizy metodą QL przedstawia się zazwyczaj w postaci raportu, na 
który składa się opis technologii, analiza rynku i konkurencji, analiza 
fazy rozwoju danej technologii, badania statusu własności intelektu-
alnej, dodatkowo przedstawione są bariery wejścia na rynek, opis 
zespołu komercjalizującego i co najważniejsze w raporcie przed-
stawione są rekomendacje. Poniżej została przeanalizowana tech-
nologia w zakresie najważniejszych parametrów metodyki QL tj. 
zaawansowania technologii, konkurencyjność technologii, potencjał 
rynkowy, dojrzałość rynku oraz mikro i makro otoczenia. 

2. ZAAWANSOWANIE ROZWOJU TECHNOLOGII  

Ponieważ na rynku dostępne są kabiny lakiernicze 
z rozwiązaniami technicznymi diametralnie różniącymi się od siebie, 
wskazanie tych najlepszych jest bardzo trudne i zawsze będzie 
w pewnym stopniu - subiektywne. Produkty z Polski, Włoch, Hisz-
panii, Niemiec, UK i Chin optycznie do siebie podobne w ocenie 
szczegółowych rozwiązań, nie dają się wprost porównać. Jedno-
cześnie ich parametry techniczne używane przez handlowców i 
nabywców do oceny skuteczności eksploatacyjnej komory, 
są prawie identyczne, zakładając oczywiście, że porównywane są 
urządzenia jednego typoszeregu. 

Poddawana ocenie technologia odzysku ciepła nie odróżnia 
się od produktów konkurencyjnych w stopniu znacznym. Pomimo 
uzyskanej krajowej i europejskiej ochrony patentowej – sposób 
rozwiązania i automatyzacji połączeń pomiędzy czerpniami powie-
trza umożliwiającymi skorzystanie lub nie z odzysku ciepła nie są 
znacząco zróżnicowane ani nowocześniejsze od stosowanych przez 
konkurencję i nie gwarantują sukcesu komercyjnego. 

Głównym atutem technologii – zgłaszanym przez Twórców - 
jest możliwość oczyszczania rekuperatora z cząsteczek osadzają-
cego się na nim lakieru. Stosowanie standardowych rekuperatorów 
w takim rozwiązaniu może prowadzić do uszkodzenia rekuperato-
rów. Średni stopień filtracji filtra podłogowego jest rzędu 93-97%, 
można więc przypuszczać, iż ilość cząstek mgły lakierniczej po 
oczyszczeniu powietrza może sięgać wartości do 10% zanieczysz-
czenia przed filtracją. Taka sytuacja może stopniowo prowadzić do 
zaklejenia się mikrokanałów rekuperatora cząstkami stałymi mgły 
lakierniczej i brak będzie wówczas możliwości ich prostego oczysz-
czenia [7], [8]. Zanieczyszczenie rekuperatora prowadzi do wzrostu 
oporów przepływu powietrza, oraz powoduje spadek sprawności 
wymiany ciepła. 

Opracowane metody oczyszczania będą zweryfikowane przy 
okazji budowy prototypu i jest to raczej kwestia ekonomiczna a nie 
techniczna – zastosowania odpowiednich filtrów zabezpieczających 
lub np. separatorów odśrodkowych (typu cyklon). Można zastanowić 
się nad zastosowaniem stosunkowo łatwo dostępnych separatorów 
kropelkowych (jeżeli mgła lakiernicza będzie miała charakter aero-
zolu) czy też systemu czyszczenia wodą wskazanego bezpośrednio 
przez Twórcę. Modułowa budowa kanałów wentylacyjnych oraz 
zastosowanie systemów do oczyszczania powietrza powinny ten 
problem znacznie zredukować. 

Podsumowując ten etap, omawiana technologia nie jest gotowa 
do wdrożenia a zgłaszane problemy techniczne wydają się do roz-
wiązania przy użyciu dostępnych metod i technologii. 
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3. KONKURENCYJNOŚĆ (CHRONIONA PRAWAMI 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ)  

Zgodnie z przepisami ustawy o „Prawie własności przemysło-
wej”, aby wynalazek posiadał zdolność patentową musi spełniać 
szereg wymogów. Patenty są udzielane wyłącznie na rozwiązania o 
charakterze technologicznym, bez względu na dziedzinę techniki, 
które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do prze-
mysłowego zastosowania. 

Zgłoszenie patentowe na przedmiotową technologię zostało 
dokonane, a następnie uzyskano ochronę patentową krajową 
i europejską [5], [6]. Przeprowadzono badania czystości i zdolności 
patentowej i są one satysfakcjonujące. Analizy wskazują, że wielu 
producentów (np. włoskich) w ogóle nie przykłada wagi do kwestii 
zabezpieczenia własności intelektualnej. Jest to o tyle dziwne, 
że mamy tutaj do czynienia z technologiami o strukturze otwartej 
(co prawda o znacznym stopniu złożoności) jednakże możliwych 
do odtworzenia po stosunkowo prostej analizie urządzenia konku-
rencyjnego. W tej sytuacji zabezpieczenie poprzez system ochrony 
wiedzy jawnej stają się bardzo ważne i atrakcyjne. Dlatego też 
należy uznać, że zgłoszenie do krajowej i europejskiej ochrony było 
krokiem w dobrym kierunku.  

4. POTENCJAŁ RYNKOWY – MOŻLIWE 
ZASTOSOWANIA  

Rozwój nowych technologii wymusił niejako powstanie tzw. 
pomieszczeń czystych, w których należy zapewnić wysoką czystość 
otaczającego środowiska, w tym powietrza lub innego gazu wypeł-
niającego przestrzeń produkcyjną. Z punktu widzenia ochrony 
zdrowia pracowników bardzo ważne jest utrzymanie: właściwych 
parametrów fizycznych powietrza, jego właściwego składu chemicz-
nego oraz niskiego zapylenia na stanowiskach pracy m. in. w sto-
larniach, lakierniach, itd.. 

Potencjał rynkowy przedmiotowej technologii w branży lakierni-
czej nie jest duży [9], istnieje liczna konkurencja zarówno na płasz-
czyźnie producentów rekuperatorów, jaki i producentów kabin la-
kierniczych. Jak wspomniano wyżej szansą na komercjalizacje 
urządzenia jest wejście w partnerstwo z dużym graczem na rynku 
motoryzacyjnym, który sfinansuje dalsze badania komory lakierni-
czej, czy samego systemu wymiany powietrza wraz z odzyskiem 
ciepła, wesprze finansowo zespół w budowie prototypu oraz sku-
tecznie przeprowadzi kampanie marketingową. Co prawda zespół 
ma porozumienie z dużym graczem na rynku refinish’u. Jednak 
porozumienie to polega tylko na możliwości budowy prototypu w hali 

zakładów firmy i testowanie kabiny lakierniczej za pomocą produk-
tów przedsiębiorcy. Fundusze na badania jak i budowę prototypu 
urządzenia wynalazcy muszą uzyskać samodzielnie. 

Oceniając rozwiązanie przedstawione przez wynalazców moż-
na je zastosować wszędzie tam gdzie istnieje problem oczyszczania 
powietrza z cząstek stałych np. w stolarniach, szlifierniach [10] lub 
przy produkcji przyrostowej [3]. Z wywiadu który został przeprowa-
dzony z jednym z pracowników stolarni wynika, że w stolarniach 
montowane są nieco inne systemy wentylacji (które niejako odzy-
skują ciepło), niż te proponowane przez twórców, jednak warto by 
zastanowić się nad zastosowaniem proponowanego rozwiązania w 
branży stolarski meblowej czy w ślusarniach. 

Podstawowym urządzeniem oczyszczającym powietrze 
w stolarniach są tzw. odciągi wiórów. Są to urządzenia, które podłą-
czone do głównej maszyny wyciągają wióry do worków na brzegach 
których pył jest zatrzymywany a powietrze swobodnie opuszcza 
worek z powrotem na halę. W stolarniach stosuje się również wenty-
latory, które nadają się zarówno do odciągania pyłów jak i gazów. W 
szlifierniach stosowane są tzw. filtry mechaniczne szlifierskie. Ich 
działanie jest bardzo podobne do działania odciągów wiórów. Wen-
tylator transportowy wtłacza zanieczyszczone powietrze do elemen-
tu filtrującego którym jest worek filtracyjny znajdujący się wewnątrz 
urządzenia oraz cztery filtry kasetowe, umieszczone na bokach 
ramy. Zanieczyszczenia odkładają się wewnątrz komory filtrującej 
na powierzchni worka filtrującego (duże frakcje), oraz na po-
wierzchniach filtrów kasetowych (mniejsze frakcje); czyste powietrze 
uchodzi na zewnątrz filtra. Worek filtracyjny wymaga okresowego 
opróżniania. Kasety filtracyjne – w zależności od intensywności 
pracy wymagają wymiany, wydajność - 800 m3/h. Zastosowanie: 
odciąganie pyłów szlifierskich przy szlifierkach, ostrzałkach, itp. 
odciąganie pyłów przy przesypywaniu materiałów sypkich w prze-
myśle spożywczym, materiałów budowlanych itp. 

Rosnąca świadomość dotycząca ochrony środowiska determi-
nuje poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie oczyszczania 
powietrza z cząstek stałych. Zastosowanie urządzenia proponowa-
nego przez zespół w miejscach gdzie taki problem istnieje jest 
zasadne i powinno prowadzić twórców do dalszych prac nad roz-
wiązaniem. 

5. DOJRZAŁOŚĆ RYNKU  

Analiza rynku wskazuje na jego dojrzałość oraz występowanie 
stałych trendów wzrostowych, pozwalałaby uważać rynek za sto-
sunkowo atrakcyjny1, gdyby nie dwa czynniki:  
– wysoka intensywność konkurencji na rynku UE, dodatkowo 

                                                 
1 Co należy podkreślić, pomimo dojrzałości rynku, bardzo trudno jest uzyskać dane 
liczbowe, które by ten rynek charakteryzowały. 

Tab. 1 Podsumowanie analizy jakościowej potencjału ekonomicznego technologii 

Kategoria 
Maks. 

punktacja 
Punkty 

przyznane 
Uwagi 

Zaawansowanie 
rozwoju technologii 

40 10 
Prezentowana technologia mieści się w obserwowanym mainstream’ie nie wykazuje jednak przewag wynikających 
z rozwiązań technicznych czy zastosowanych materiałów. Głównym problemem jest czysto koncepcyjna faza 
rozwoju technologii (acz oparta na wieloletnim doświadczeniu Twórców) 

Konkurencyjność 
(chroniona prawami 

własności 
intelektualnej) 

20 5 

Technologia została uzyskała ochronę patentową w Urzędzie Patentowym RP oraz EPO. Jednak ze względu na 
brak środków finansowych, nie przeprowadzono jednak walidacji europejskiej ochrony patentowej w wybranych 
krajach europejskich. 

Potencjał rynkowy – 
możliwe zastosowania 

25 10 
Technologia rekuperacji powietrza w systemach o dużym zanieczyszczeniu cząstkami stałymi oraz możliwość 
sterowania poziomem rekuperacji (poprzez podział ilości powietrza czerpanego z i bez odzysku daje szansę na 
wykorzystanie także w innych gałęziach gospodarki. 

Dojrzałość rynku 15 10 
Rynek dojrzały, z nieznacznym trendem wzrostowym. Ze względu na niską siłę nabywczą odbiorców rynek nie jest 
bardzo atrakcyjny. 

Razem: 100 35  
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wzmacniana napływającymi wyrobami przemysłu chińskiego;  
– niska siła nabywcza przedsiębiorstw – potencjalnych klientów. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że biznes ten (posiadanie 
lakierni), pomimo powszechności jest biznesem mało atrakcyj-
nym, w którym utrzymują się zasadniczo firmy o już ugruntowa-
nej pozycji, z dużym obrotem, które stać na systematyczną i 
stopniową wymianę technologii. Młodych firm pojawia się sto-
sunkowo niewiele. 
W związku z powyższym ocena ogólna atrakcyjności rynku 

w świetle jego dojrzałości i dostępności jest przeciętna. 

6. ZAINTERESOWANIE RYNKÓW  

Na Polskim rynku rozsianych jest bardzo dużo lakierni małych 
1-osobowych. W takich lakierniach bardzo często maluje się samo-
chody farbami chemicznymi, a nie wodorozcieńczalnymi do których 
potrzebne są kabiny lakiernicze. Oczywiście nie we wszystkich, ale 
wspomniana w analizie „szara strefa” jest tutaj bardzo widoczna. 
Pomimo przepisów jakie obowiązują lakierników po wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej, lakiernicy znaleźli luki prawne i w dal-
szym ciągu lakierowanie samochodów odbywa się według starych 
zasad. Do Polski sprowadzane są farby ze Stanów Zjednoczonych 
czy Francji i w specjalnych mieszalniach uzyskuje się odpowiednie 
kolory farb do odpowiednich marek samochodów. Są one następnie 
sprzedawane jako farby przemysłowe lakiernikom. Z wywiadu prze-
prowadzonego z jednym z lakierników, iż małym lakierniom nie 
opłaca się lakierowanie w kabinach lakierniczych, ze względu na 
czas schnięcia farb wodorozcieńczalnych, kosztochłonność utrzy-
mania takiej kabiny lakierniczej w ciągu miesiąca oraz kosztów 
wszelkich ewentualnych napraw itd. Zwrócono również uwagę na 
fakt, iż lakierowanie samochodu farbami chemicznymi jest też ko-
rzystniejsze dla klienta, ponieważ czas schnięcia takiej farby to 
około 8 godzin, i klient otrzymuje pomalowane auto o wiele wcze-
śniej. Rozmówca wywiadu stwierdził, że zakup kabiny lakierniczej 
byłby ekonomiczny gdyby powstały spółki lakierników, czy zrzesze-
nia. Wówczas koszty takiej lakierni rozkładają się na kilka osób. Nie 
da się ukryć, iż kabiny lakiernicze to wymóg nałożony przez prawo i 
Unię Europejską, dlatego lakiernie posiadające takie urządzenia 
mają szanse na duże kontrakty z producentami samochodów, czy 
też ubezpieczycielami. 

Inna osoba z branży zapytana o kabiny lakiernicze 
z rekuperatorem, niestety nie potrafiła odpowiedzieć na zadawane 
pytania ponieważ nigdy nie słyszała o takich rozwiązaniach. Podob-
ne zdanie jak pierwszy rozmówca ma następna osoba. Rozmowa 
przeprowadzona była z szefem firmy. Zakład w którym działa lakier-
nia jest wynajmowany, wraz ze specjalistycznym sprzętem, dlatego 
nie widzi on szansy na zmodernizowanie lakierni, ponieważ dzier-
żawca nie zwróci mu kosztów. Jego samego nie stać na taki wyda-
tek, pomimo podpisanej umowy z ubezpieczycielem na świadczenie 
usług lakierniczych aut powypadkowych. Uważa jednak, że takie 
urządzenie mogłoby przynieść mu oszczędności. 

Twórca wynalazku kieruje swoje urządzenie do lakierni samo-
chodowych. Powyższe wywiady pokazują, iż zakup kabiny lakierni-
czej z rekuperatorem jest dla zwykłych lakierni zakupem zbyt dro-
gim lub wręcz nieopłacalnym. Wobec tak szeroko rozwiniętej szarej 
strefy jedyna szansa na sprzedaż kabin lakierniczych czy jej kom-
ponentów np. rekuperatora to podpisanie umów z dużym graczem w 
branży. Warto również zainteresować się innymi branżami w których 
istotne jest oczyszczanie powietrza z cząstek stałych i odzysk ciepła 
tj, jak stolarnie czy ślusarnie zakładów mechanicznych. 

7. SZACUNKOWA WARTOŚĆ TECHNOLOGII  

Obecnie stosowanych jest około 100 metod oceny przedsię-
wzięć, których celem jest opracowanie i komercjalizacja technologii. 
Wszystkie metody odnoszą się generalnie do trzech obszarów 
zmiennych:  
– koszt/nakłady związane z realizację projektu,  
– korzyści wynikające z realizacji projektu,  
– ryzyko związane z osiągnięciem sukcesu. 

Dobór metody wyceny uzależniony jest od:  
– celów podmiotu zlecającego wycenę, 
– charakterystyki przedmiotu wyceny, 
– procesu gospodarczego, dla którego wycena jest pożądana lub 

wymagana.  
W praktyce najczęściej stosowana jest metoda dochodowa wy-

ceny, ponieważ metoda ta najlepiej oddaje istotę definicję wartości, 
w myśl której wartość to suma przyszłych pożytków wynikających z 
własności. Niestety faza rozwoju przedmiotowej technologii nie 
pozwala dokonać wyceny przy użyciu jakiejkolwiek z metod docho-
dowych - opartych na DCF (zdyskontowanych przepływach pienięż-
nych) ze względu na brak danych co do przewag wynikających z 
zastosowania nowej technologii, a wycena taka zawsze musi mieć 
charakter względny (gdzie punktem odniesienia jest zastępowana, 
gorsza, technologia).  

Z kosztowego punktu widzenia proponowane urządzenie bę-
dzie relatywnie drogie. Na dzień dzisiejszy potencjał ekonomiczny 
jest nieznaczny. W ocenie jakościowej przypisana punktacja to 
jedynie 35/100 pkt. Wartość technologii jest na razie nie do osza-
cowania, a na rynku tak konkurencyjnym o tak małej sile nabywczej 
klientów może to być czynnik decydujący.  

8. ANALIZA OTOCZENIA MAKROEKONOMICZNEGO  

Czynniki makro otoczenia wpływające na możliwość komercja-
lizacji obejmują czynniki związane z daną firmą. Określają one 
bardzo silnie możliwość działania i rozwoju, jednak firma nie może 
ich zmieniać. Makro otoczenie tworzy wobec powyższego zbiór 
szans i zagrożeń. Poniższe czynniki makro otoczenia mogą mieć 
wpływ na komercjalizację technologii:  
– MIĘDZYNARODOWE: kabina lakiernicza musi spełniać okre-

ślone warunki bezpieczeństwa, podstawową sprawą jest dekla-
racja zgodności z CE, 

– SPOŁECZNE: rosnąca świadomość dotycząca ochrony środo-
wiska wpływa na szukanie nowych rozwiązań w zakresie 
oczyszczania powietrza z cząstek stałych, dodatkowo prawo 
pracy wymaga ochrony osób pracujących w ciężkich warun-
kach, a co za tym idzie oczyszczania powietrza w miejscach 
pracy, 

– DEMOGRAFICZNE: bez wyraźnego powiązania choć widać 
dużą koncentrację branży lakierniczej w Chinach,  

– POLITYCZNE: bez powiązania,  
– EKONOMICZNE: cena wrażliwa na wahania kursów walut,  
– TECHNOLOGICZNE: szybkie tempo rozwoju w badanej branży, 

duże zagrożenie ze strony wiodących firm na rynku, łatwe do 
skopiowania technologie. 
Zagrożenia (czynniki zewnętrzne negatywne) – to wszystkie 

czynniki zewnętrzne, które postrzegamy jako bariery dla rozwoju 
firmy, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Dla przedmiotowej 
technologii będą to:  
– wzrost liczby konkurentów,  
– spadek siły nabywczej lakierni,  
– brak zainteresowania urządzeniem ze strony nabywców,  
– wzrost siły przetargowej nabywców lub dostawców,  
– wolny wzrost rynku,  
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– rozwój tzw. „szarej strefy” na rynku lakierniczym,  
– zagrożenie ze strony wiodących uczelni wyższych które mogą 

szybko stworzyć, opatentować i skomercjalizować podobne 
technologie (Politechnika Poznańska). 
Szanse (czynniki zewnętrzne pozytywne) – to zjawiska 

i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio wykorzystane staną się 
impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia. Dla przedmiotowej 
technologii będą to:  
– podpisanie umów o współpracę z lakierniami samochodowymi, 

które remontują szkody powypadkowe na zlecenie towarzystw 
ubezpieczeniowych,  

– rozbudowa kanałów dystrybucji,  
– opracowanie tańszego i konkurencyjnego urządzenia. 

9. ANALIZA CZYNNIKÓW MIKROOTOCZENIA 
EKONOMICZNEGO 

W odróżnienie od czynników makroekonomicznych - czynniki 
mikroekonomiczne są to czynniki na które dana firma ma wpływ. 
Mówiąc inaczej otoczenie mikroekonomiczne ma wpływ na ogół 
podmiotów gospodarczych, które wpływają na przedsiębiorstwo i na 
które przedsiębiorstwo może wpływać, czyli występuje tzw. sprzę-
żenie zwrotne. W przeciwieństwie do makro otoczenia w otoczeniu 
konkurencyjnym istnieje sprzężenie zwrotne. Analizie mikroekono-
micznej podlegają wszystkie elementy funkcjonalne w przedsiębior-
stwie:  
– INFRASTRUKTRA: prowadzenie badań nad kabiną lakierniczą 

wymaga skonstruowania prototypu urządzenia, czyli odpowied-
nich urządzeń i wyposażenia,  

– ORGANIZACJA: przeprowadzenie fazy początkowej a następ-
nie wdrożenie wymaga odpowiednio sprawnej organizacji, ele-
mentem sprawnej organizacji komercjalizującej musi być ko-
mórka odpowiedzialna za wszelkie kwestie proceduralne,  

– ZARZĄDZANIE: podmiot komercjalizujący wymaga sprawnego 
zarządzania we wszystkich obszarach strategicznych, zapew-
nienie odpowiedniej kadry kierowniczej jest warunkiem utrzy-
mania konkurencyjności przedsiębiorstwa,  

– FINANSOWE: koszty wprowadzenia urządzenia na rynek są 
w obecnej chwili niemożliwe do skalkulowania, ponieważ urzą-
dzenie jest na etapie wczesnej fazy koncepcyjnej,  

– TECHNOLOGICZNE: dysponowanie odpowiednimi zasobami 
wiedzy niezbędnej do doprowadzenia do końca procesu opra-
cowywania technologii w skali technicznej,  

– PRAWA WYŁĄCZNE: posiadanie odpowiednich praw wyłącz-
nych, przede wszystkim wynikających i dotyczących prawa wła-
sności przemysłowej stanowi niezbędny element budowania 
pozycji konkurencyjnej firmy, ochrona wiedzy poprzez know-
how (w przypadku braku patentu) ma bardzo ograniczone zdol-
ności utrzymania pozycji monopolu wiedzy. 
Mocne strony czyli atuty (czynniki wewnętrzne pozytywne) – 

to walory organizacji, które w sposób pozytywny wyróżniają ją 
w otoczeniu spośród konkurencji. Dla przedmiotowej technologii 
będą to:  
– zespół dysponuje wystarczająco dużą siłą merytoryczną  

do zakończenia etapu badawczego, 
– możliwość oczyszczania wymiennika ciepła,  
– zespół posiada dużą zdolność do innowacji i dobrą opinię,  
– istnieje porozumienie z firmą w sprawie udostępnienia pomiesz-

czeń na testowanie prototypu urządzenia. 
 
 
 
 

Tab. 2. Podsumowanie analizy SWOT 

(S) Mocne strony (W) Słabe strony 

Porozumienie z firmą  
Możliwość oczyszczania wymiennika 
ciepła 
Dobra opinia  
Wysokie kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe  
Zdolność do innowacji produktowych  
Nowość technologii 

Łatwa do skopiowania technologia  
Brak udziału w rynku  
Duża konkurencja  
Koszty sprzedaży kabiny z 
rekuperatorem są wysokie  
Brak środków własnych  
Brak strategii rozwoju  
Brak infrastruktury  
Brak prototypu urządzenia  
Podobne technologie stosowane są już 
na rynku 

(O) Szanse (T) Zagrożenia 

Opracowanie systemu czyszczenia 
rekuperatora - podjęcie w tym zakresie 
współpracy z innymi jednostkami 
naukowymi lub przemysłem  
Podpisanie umów o współpracę z 
lakierniami samochodowymi, które 
remontują szkody powypadkowe na 
zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych  
Rozbudowa kanałów dystrybucji  
Opracowanie tańszego i 
konkurencyjnego urządzenia  
Podjęcie współpracy z Uniwersytetem w 
Bolonii, który prowadzi już podobne 
projekty z firmą SYMACH 

Stabilizacja popytu na rynku  
Wzrost liczby konkurentów  
Spadek siły nabywczej lakierni  
Brak zainteresowania urządzeniem  
Wzrost siły przetargowej nabywców lub 
dostawców  
Wolny wzrost rynku  
Rozwój tzw. „szarej strefy” na rynku 
lakierniczym 

 
Słabe strony organizacji (czynniki wewnętrzne negatywne) – 

są konsekwencją ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifika-
cji. Każda organizacja posiada aspekty funkcjonowania, które ogra-
niczają jej sprawność, ale szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz 
zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny wpływ. Dla 
przedmiotowej technologii będą to:  
– technologia jaką przedstawiają twórcy jest bardzo łatwa 

do skopiowania, a na rynku istnieją już podobne rozwiązania,  
– na rynku istnieje duża konkurencja, a zespół nie ma doświad-

czenia w komercjalizacji,  
– na stworzenie prototypu urządzenia potrzebne są duże nakłady 

finansowe, zespół niestety nie dysponuje takimi funduszami,  
– szacowana cena gotowych produktów jest wysoka i nie konku-

ruje z cenami jakie są obecne na rynku. 
W efekcie analizy otrzymujemy cztery listy: silnych stron orga-

nizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwe-
lować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których 
należy unikać). 

PODSUMOWANIE 

Wnioski z oceny potencjału ekonomicznego są na chwilę obec-
ną dość negatywne. Nie widać szansy na atrakcyjną komercjalizację 
proponowanej przez twórców technologii na obecnym etapie rozwo-
ju. Jest wielce prawdopodobne, że sytuacja zmieni się na korzyść – 
jednakże wymaga to od Twórców rozwiązania kilku podstawowych 
problemów, a zadanie to będzie wymagało budowy prototypu.  

Analiza otoczenie mikro i makro również nie nastraja 
do pozytywnych konkluzji. Wciąż są silne cechy związane 
ze słabymi stronami omawianego rozwiązania, jednakże istnieje 
sporo szans w otoczeniu. W tym przypadku wydaje się słuszne 
zastosowanie strategii konkurencyjnej, która powinna polegać 
na wykorzystywaniu wskazanych szans przy jednoczesnym zmniej-
szaniu lub poprawianiu niedociągnięć wewnętrznych. Celem jest 
przezwyciężenie słabości w celu wykorzystania szans. 
 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

12/2016 AUTOBUSY 1875 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Gwarda-Gruszczyńska E., Quicklook™ jako metoda oceny 
potencjału komercyjnego innowacji i technologii, Acta Universi-
tatis Lodziensis Folia Oeconomica 234, 2010, 265-275, 

2. Kaczmarska B., Bochnia J., Gierulski W., Ocena gotowości 
technologii jako element procesu komercjalizacji, 
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t
1_0104.pdf , 

3. Królikowski T., Nikończuk P., Dobrzyńska R., Rypina Ł., Bałasz 
B., Zmuda-Trzebiatowski P., Koncepcja komór natryskowych 
dla procesów produkcji przyrostowej w centrach logistycznych, 
Logistyka 3/2015: 2578-2582 

4. Łobacz K., Niedzielski P., Uczelnie wyższe jako element proce-
su komercjalizacji wiedzy w polsce – wyzwania i bariery, 
http://scouting.uni.lodz.pl/Linki/bpuw/07-081_103-
Lobacz_Niedzielski.pdf , 

5. Nikończuk P., Zakrzewski B.: Urządzenie do wymiany powietrza 
z odzyskiem ciepła, zwłaszcza w komorach lakierniczych  pa-
tent PL 217481, 

6. Nikończuk P.; Zakrzewski B.: Device for exchanging air with 
heat recovery, especially in spray booths patent EP2684613B1  

7. Nikończuk P. , Study of Heat Recovery in Spray Booths, Metal 
Finishing Vol. 111, 37-39, 

8. Nikończuk P., Preliminary analysis of heat recovery efficiency 
decrease in paint spray booths, Transactions of the Institute of 
Metal Finishing 2014 VOL 92 NO 5, 235-237, 

9. Nikończuk P., Królikowski T., Rypina Ł., Stempnakowski Z., 
Wstępna analiza korzyści ze stosowania innowacyjnego rozwią-
zania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, Logistyka 
09/2014; 2014(3),4666-4672, 

10. Nikończuk P., Królikowski T., Rypina Ł., Analiza strat ciepła w 
wyniku odpylania podczas procesu obróbki ściernej, Mechanik 
09/2014; 8-9:268-270 

 

The “Quick look” method in practice – a case study 

The paper describes application of  the "Quick Look" method to 
analyze the innovative heat recovery technology dedicated for 
refinish spray booths. The analysis concerns: economic potential, 
the potential interest markets, the value of technology and the micro 
and macro economy of environment.  
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