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Message froM Jerzy KwiecińsKi, 
Minister of investMent and developMent

Dear Sirs,

Today, at the end of the second decade of the XXI century, it is not possible to imagine 
dynamic and effective economic development of the countries without innovation.      
Together with technological development, it constitutes sine qua non condition that  
improves their competitive position on the European and global market. 

Another key factor that creates innovation of the countries and regions in the whole 
world is mutually beneficial cooperation between business and science. The statement 
that the enterprises apply the results of scientific research in their everyday operation 
and in that way raise their competitiveness, sounds as truism nowadays. 

I am very glad that also Polish companies notice the need to invest in the long-range 
and perspective in innovative projects with simultaneous support of R&D  sector. Poland 
has been a member of the European Union, the companies do not have to spend their 
own money on that aim but they can, which they successfully do, apply for co-financing 
from European funds. Both in previous and current financial perspectives, resources for 
innovation   and   scientific   research   serving  business  development  are   guaranteed in 
regional and state-wide operational programmes. Thanks to greater and greater              
consciousness of Polish businessmen and scientists, who notice benefits from mutual 
cooperation, the competitiveness of our companies rises somehow naturally, not only 
on the domestic market but also on European and global ones.

However, we mustn’t rest on our laurels. There is much work to do and challenges to 
take up by the worlds of Polish business and science. Nevertheless, their previous and 
current achievements resulting from common work may arouse optimism. Even today, 
they contribute to greater innovation of Polish enterprises, which entails improvement 
of our macroeconomic indexes. You will have a chance to get familiar with exactly 
such innovative solutions, representing advanced technologies, products and services                                    
of different sectors, at the International Invention and Innovation Show INTARG®  2019.

 

 Yours sincerely,

 Jerzy Kwieciński
 Minister of Investment and Development



przesłanie pana Jerzego KwiecińsKiego, 
Ministra inwestycJi i rozwoJu

Szanowni Państwo,

Dzisiaj, u  schyłku drugiej dekady XXI wieku, nie sposób wyobrazić sobie dynamiczny 
i efektywny rozwój gospodarczy państw bez innowacji. 
Wraz z  postępem technologicznym stanowią one warunek sine qua non zwiększający    
ich konkurencyjność na rynku europejskim i globalnym. 

Innym kluczowym czynnikiem kształtującym innowacyjność państw i  regionów 
na całym świecie jest oparta na obopólnych korzyściach współpraca między                                                                  
światem biznesu i nauki. Twierdzenie, że przedsiębiorstwa, które wykorzystują w swojej                                          
codziennej działalności wyniki badań naukowych, niejako w naturalny sposób podnoszą 
swoją konkurencyjność rynkową, brzmi dzisiaj niczym truizm. 

Cieszę się, że potrzebę konsekwentnej i długofalowej inwestycji w nowatorskie projekty 
przy równoczesnym wsparciu sektora B+R, dostrzegają także polskie firmy.                             
Od kiedy jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, na ten cel nie 
muszą wykładać tylko własnych pieniędzy, ale mogą - i  tak też z  powodzeniem 
czynią - sięgać po wsparcie z  funduszy europejskich. Zarówno w  poprzedniej jak                                                                       
i w obecnej perspektywie finansowej środki na innowacje oraz badania naukowe służące                     
rozwojowi biznesu zagwarantowano w  regionalnych programach operacyjnych oraz 
w programach krajowych. Dzięki coraz większej świadomości polskich przedsiębiorców 
i  naukowców, dostrzegających korzyści, jakie płyną z  wzajemnej współpracy, niejako 
w sposób naturalny wzrasta także konkurencyjność naszych firm nie tylko na rodzimym 
rynku, ale także coraz częściej także na europejskim i globalnym.

Nie   ma  co  jednak  osiadać  na  laurach.   Przed światem polskiej nauki i biznesu jeszcze 
sporo   pracy i wyzwań. Niemniej jednak dotychczasowe osiągnięcia wynikające z  ich 
wzajemnej kooperacji mogą napawać optymizmem. Już dziś przyczyniają się bowiem 
do  większej  innowacyjności  polskich  przedsiębiorstw,  a  co  za  tym  idzie, poprawiają 
krajowe wskaźniki makroekonomiczne. I  właśnie z  takimi przykładami                                                                       
nowatorskich rozwiązań, reprezentujących zaawansowane technologie, produkty 
i usługi z różnych branż, będą się mogli Państwo zapoznać podczas Międzynarodowych 
Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2019.

Z wyrazami szacunku,

Jerzy Kwieciński
Minister Inwestycji i Rozwoju



Message from Kazimierz Karolczak, 
president of the Metropolitan association of upper silesia and dąbrowa Basin

Dear sirs, 
 
We meet in Katowice – the capitol of the Metropolitan Association of Upper Silesia and 
Dąbrowa Basin, the has been functioning for over a year. Over last years, our region 
has been touched by intense economic transformations, thanks to which traditional                  
industry has been partly replaced by the sectors using modern technological solutions. 
 
Today, we are in the place where chemical and medical industries flourish and                           
subsequent centres of business services appear in big cities.  Information and                                      
communication technologies as well as emerging industries constitute the areas of our 
interest in the nearest future. 
 
As Metropolis, we are convinced that innovation is the key to increase the                                                     
economic competitive position. At the same time, we also believe that innovation as 
such influences directly the improvement of the citizens’ life quality, which is the most 
important thing for us. 
 
I wish you a fruitful stay at INTARG Show. Let the participation in this event be much 
inspiring for you.
 

 
Kazimierz Karolczak, 

President of the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin



przesłanie pana KaziMierza KarolczaKa, przewodniczącego 
zarządu górnośląsKo-zagłęBiowsKieJ Metropolii

Szanowni Państwo, 
 
spotykamy się w  Katowicach, czyli stolicy - funkcjonującej od ponad roku - 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nasz obszar przez ostatnie lata doświadczał 
intensywnych przemian gospodarczych, dzięki którym tradycyjny przemysł ustąpił          
miejsca branżom wykorzystującym nowoczesne rozwiązania technologiczne. 
 
Dzisiaj jesteśmy miejscem, w  którym kwitnie przemysł chemiczny, motoryzacyjny czy 
medyczny, a w dużych ośrodkach miejskich powstają kolejne centra usług biznesowych. 
Technologie informacyjne i  komunikacyjne, a  także przemysły wschodzące, to jedne 
z kluczowych obszarów, którymi chcemy się zajmować w kolejnych latach. 
 
Jako Metropolia jesteśmy przekonani, że innowacje są kluczem do zwiększania 
konkurencyjności gospodarki, ale wierzymy jedocześnie, że te same innowacje mają 
bezpośrednie przełożenie na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. I to jest dla 
nas najważniejsze. 
 
Życzę Państwu owocnego pobytu na Targach Wynalazków i  Innowacji. Niech udział 
w tym wydarzeniu będzie dla Państwa inspirujący.
 
 

Kazimierz Karolczak, 
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii



Szanowni Państwo,
 
 Międzynarodowe Centrum Kongresowe  w  Katowicach jest  miejscem                        
wielu prestiżowych wydarzeń, konferencji i targów. Cieszymy się, że wśród nich są także 
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG.
 Innowacje, nowe technologie zarówno w  strefie biznesu, jak 
również nauki to istotny obszar dla naszego miasta. Katowice to silna marka                                                                                                                  
w oczach przedsiębiorców, na którą składa się szereg czynników, takich jak np.: dostęp 
do wykwalifikowanej kadry, doskonała lokalizacja i  rozbudowany system wsparcia.                      
Katowice są doskonałym ośrodkiem dla przedsiębiorców, wynalazców i  kreatywnej 
młodzieży. Dziś mówimy o potencjale naukowym, gospodarczym i  infrastrukturalnym 
całej metropolii, której sercem są właśnie Katowice.
 Jestem przekonany, że targi będą okazją do spotkań, wymiany doświadczeń 
i dostarczą wielu inspiracji. 
  

Dear Sirs,

 
 International Conference Centre in Katowice is a venue of numerous                                  
prestigious events, conferences and  shows. We are glad that International Invention 
and Innovation Show INTARG is among them. Innovation, new technologies, both in                  
business and science, constitute an important issue for our city. Katowice is a strong 
brand for businessmen, that involves numerous factors, such as: access to qualified 
workers, brilliant location and extensive system of support. Katowice is a great centre 
for entrepreneurs, innovators and creative young people. Today, we are talking about 
scientific, economic and infrastructural potential of the whole Metropolis, the heart of 
which is Katowice.
 I believe that the Show will create possibility to meet, exchange experiences 
and supply a lot of inspiration.

 Marcin Krupa, 
 Prezydent Katowic

 Marcin Krupa, 
 Mayor of Katowice





Message froM tHe cHairMan 
of tHe polisH engineering associacion  [not]

Dear Sirs,
The mission of the Polish Engineering Association, as a  thousand of 
engineers and technicians, is representing the technical community, 
integrating Polish technicians and engineers as well as strengthening 
the role of the technical environment  as a co-creator of civilization 
advancement and sustainable development.
Each year FSNT-NOT runs 10-odd thousand different                                                             
training courses that improve knowledge, qualifications and skills 
of almost 800 thousand people. It supports the innovation of                              

Polish economy, particularly among small and medium-size enterprises. 
It concentrates on raising the rank and prestige of an engineering profession by granting 
the title of an European Engineer and improving professional qualifications to meet the                       
requirements of the European Union. 
At present our most important task is to strengthen the role of Scientific and Technical 
Associations and Federations in the state and society by continuing and expanding the 
undertakings that aim at cementing the position and prestige of technicians and 
engineers. 
such tasks include:
• initiatives promoting creativity and contribution in the development of science,
technique and economy: „Golden Engineer”, „Master of Technique”, „Innovation Laurel”, 
„The lever”;
• events targeted at young people: Technical Knowledge Contest, programme
„Safe Internship and Environment”, contest „Young Innovator”;
• supporting and popularising events organised by individual Associations and Local 
Units of FSNT-NOT, including contests of diploma works, professional 
competitions and tournaments as well as regional days of technique;
• organising annual Engineering Fora at Poznań Fair, conferences, seminars and meeting 
at which the issues of science development, technique and economy are discussed and 
presented by the members of NOT environments.

On 13-15 June 2019 in Cracow there will be held the XXVI Congress of Polish Technicians 
together with the IV World Meeting of Polish Engineers, the principle subject of which 
will be engineering in future and industrial revolution 4.0.
In our internal activity it is essential for us to develop common for all FSNT-NOT                        
environment positions in matters of science, technique and economy as well as                         
domestic and European economic plans.
I am convinced that the XII INTARG Show, together with accompanying events, will         
facilitate promotion of creativity and innovation of legal and physical entities.
I wish you a fruitful stay and interesting meetings at INTARG Show.

Ewa Mańkiewicz-Cudny
Chairman of Polish Engineering Association NOT



przesłanie prezes naczelneJ organizacJi tecHniczneJ not

Szanowni Państwo,
Misją Naczelnej Organizacji Technicznej jako Federacji 39                                        
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych skupiających prawie 100 
tysięczną     rzeszę     inżynierów     i     techników jest reprezentowanie 
społeczności technicznej, integrowanie polskich                                                                                        
techników i  inżynierów oraz działanie na rzecz wzmocnienia roli 
środowiska technicznego, współtwórcy postępu cywilizacyjnego                                             
i zrównoważonego rozwoju.
FSNT-NOT co roku przeprowadza kilkanaście tysięcy różnorodnych 

szkoleń podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności dla prawie 800 tysięcy osób. 
Wspiera innowacyjność polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw. Dba o  podnoszenie rangi i  prestiżu zawodu inżynierskiego, czego     
bezpośrednim wyrazem jest współudział w nadawaniu tytułu Inżyniera Europejskiego 
oraz podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. 
Obecnie, za najważniejsze zadania przyjmujemy konieczność wzmocnienia roli                        
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i  Federacji w  społeczeństwie i  państwie przez 
kontynuację i  rozszerzenie przedsięwzięć, mających na celu umacnianie pozycji oraz 
prestiżu techników i inżynierów. 
do takich zadań należą:
• inicjatywy promujące kreatywność i wkład w rozwój nauki, techniki oraz gospodarki: 
„Złoty Inżynier”, „Mistrz Techniki”, „Laur Innowacyjności”, „Dźwignia”
• przedsięwzięcia skierowane do ludzi młodych: Olimpiada Wiedzy Technicznej, program 
„Bezpieczne Praktyki i Środowisko”, konkurs „Młody Innowator”
• wspieranie i  popularyzowanie przedsięwzięć organizowanych przez poszczególne   
Stowarzyszenia i  Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT, w  tym konkursów                    
na najlepsze prace dyplomowe, olimpiad i turniejów zawodowych oraz regionalnych dni 
techniki
• coroczne organizowanie Forów Inżynierskich podczas Targów Poznańskich oraz                 
konferencji, seminariów i  spotkań prezentujących stanowiska środowisk technicznych 
NOT, dotyczące rozwoju nauki, techniki i gospodarki
W  dniach 13-15 czerwca 2019 r. odbędzie się w  Krakowie XXVI Kongres Techników                 
Polskich wraz z  IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich, którego tematem                      
wiodącym będzie inżynieria przyszłości i rewolucja przemysłowa 4.0.
W  działalności wewnętrznej za istotne przyjmujemy wypracowywanie wspólnych dla 
wszystkich środowisk FSNT-NOT stanowisk w  sprawach nauki, techniki i  gospodarki, 
planów gospodarczych krajowych i UE.
Jestem przekonana, że targi XII INTARG i  towarzyszące im wydarzenia, sprzyjać będą  
promowaniu kreatywności i innowacyjności podmiotów prawnych i fizycznych.

Życzę udanego pobytu i ciekawych spotkań na targach INTARG
Ewa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT



 naczelna organizacja techniczna jest wspólnotą 39 stowarzyszeń 
 naukowo-technicznych, reprezentuje społeczność techniczną, integruje 
 polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli 
 środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego 
 i zrównoważonego rozwoju.

 NOT czerpie z  wieloletniej tradycji zrzeszania się inżynierów i  techników, począwszy 
od założonego w  1835 r. w  Paryżu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Polscy technicy                
i  inżynierowie już w  czasie zaborów dostrzegali potrzebę przygotowywania się do budowy               
gospodarki państwa polskiego. Misję tę realizowali po odzyskaniu niepodległości w II RP, wnosząc 
wkład w rozwój kraju i polskiego przemysłu. 
 Integrujemy polskich inżynierów i techników nie tylko w kraju, ale także za granicą.  NOT 
jest członkiem narodowym Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO); Europejskiej 
Federacji Organizacji Inżynierskich (FEANI); przedstawicielem Polski w  Europejskiej Organizacji 
Promocji Umiejętności Zawodowych (ESPO). Stowarzyszenia członkowskie Federacji należą do 46 
międzynarodowych organizacji inżynierskich i technicznych.
Jesteśmy ekspertami w  wielu dziedzinach. Komitety Naukowo-Techniczne i  Komisje FSNT-NOT 
wypracowują stanowiska i opinie na temat ustaw, rozporządzeń i programów dotyczących nauki, 
techniki i  gospodarki. Stowarzyszenia naukowo-techniczne są platformą wymiany poglądów 
i doświadczeń.
 Zabieramy głos w  ważnych dla przyszłości Polski sprawach.                                                                                                                 
Działamy na rzecz unowocześnienia gospodarki, zwiększania konkurencyjności polskich firm, 
wdrażania do praktyki innowacyjnych rozwiązań. Współpracujemy z  innymi organizacjami                       
i  instytucjami, szczególnie z  Polską Akademią Nauk, Radą Główną Instytutów Badawczych, 
Akademią Inżynierską w Polsce, uczelniami technicznymi oraz samorządem gospodarczym.
 NOT jest właścicielem Wydawnictwa SIGMA-NOT Spółka z  o.o., które wydaje 33                       
czasopisma, w tym ukazujący się od 1866 r. - „Przegląd Techniczny”.
 Promujemy wybitnych inżynierów, twórców techniki i  innowatorów organizując               
z redakcją „Przeglądu Technicznego” plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”. 
 NOT przyznaje co dwa lata tytuł Mistrz Techniki oraz nagrodę „Dźwignia” firmom                 
legitymującym się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie innowacyjności i tworzenia nowych 
miejsc pracy. 

stawiamy na młodzież …

 NOT jest organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej, której celem jest budzenie               
i  rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie                                
do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowanie 
aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej. 
 NOT organizuje również konkurs „Młody Innowator” pobudzający dzieci i  młodzież 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i  licealnych do twórczego myślenia oraz szukania                                          
innowacyjnych rozwiązań. 
 Dbamy także o  kształtowanie podstawowych standardów realizując program                               
„Bezpieczne Praktyki i Środowisko”.

więcej na stronie: www.enot.pl

Opracował:
Janusz M. Kowalski
Specjalista ds. PR



DZIAŁALNOŚĆ OD 1990 ROKU

PROMOCJA WYNALAZKÓW I INNOWACJI 
na targach, konferencjach, misjach gospodarczych w Polsce i wielu krajach świata 

 TŁUMACZENIA 
 specjalistyczne – pisemne, ustne i przysięgłe; obsługa techniczna i językowa konferencji;
 wiele języków i dziedzin

www.haller.pl

EUROBUSINESS HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel./fax: +48 32 355 38 00
tel.+48 32 355 38 01/02
mobile: +48 602 738 130
e-mail: kontakt@haller.pl

LAUREAT LICZNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ, KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH, 
LEGITYMUJĄCY SIĘ WIELOMA LISTAMI REFERENCYJNYMI I REKOMENDACJAMI

ORGANIZACJA UDZIAŁU 
W MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH,
misjach gospodarczych, konferencjach w wielu krajach świata

 OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ 
 międzynarodowych targów wielu branż (kooperacji przemysłowej, metalurgii, maszyn 
 i surowców, reklamy, wyposażenia hoteli, fitness i wellness, organizacji imprez, zabezpieczeń  
 i BHP): MIDEST/Francja; EQUIP’HOTEL/Francja; FIBO/ Niemcy, Chiny; VISCOM/Niemcy,   
 Francja, Włochy, i innych

 OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ 
 międzynarodowych targów wynalazczości, między innymi we Francji, Hiszpanii, Chorwacji,  
 Belgii, Rumunii, USA, Kanadzie, Japonii, Tajwanie
 Organizator Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® /Katowice
 Organizator konkursu LIDER INNOWACJI® 
 Organizator konkursu MŁODY WYNALAZCA



Dear Sirs,

I kindly welcome all participants of the XII International Invention and Innovation Show 
INTARG®  2019 – honorary guests, partners, exhibitors and visitors.

INTARG Show aims at promoting innovative products, technologies and services                          
of different sectors and areas, in order to transfer them to industry. It also promotes             
innovations  already  implemented  and  launched  into  the  market,  all  this  in  order  to    
support their market success and commercialise new solutions. The innovations                 
presented during the Show cumulate creativity, innovation, ecology consciousness as 
well as high technical and economic values. 

INTARG Show is also the venue that facilitates integration of many environments, since 
the event plays essential role in two-way transfer of information and commencement of 
cooperation between science and industry as well as different research institutes.

INTARG Show gives the exhibitors a possibility to obtain international references in the 
form of medals and awards for presented solutions, granted by the jury in the INTARG 
accompanying contests.
Novelty at this year’s edition are the zones where the exhibitors may present their 
achievements: Łukasiewicz Research Network, EKO, Start-Up International, Expert’s, in 
which   the   exhibitors   may   benefit   from   free   legal   counselling  or  that   concerning 
protection of patents.

The programme of the Show has been enriched by numerous conferences and events, 
such as ceremony of granting Statuettes of LEADER OF INNOVATION 2019, YOUNG          
INVENTOR 2019 and EXCHANGE OF INVENTIONS, that presents innovative solutions that 
marked significant worldwide success  in 2018. 
The Show is also the place to promote young creators. The winners of the “Young                
Inventor” contest shall present themselves at the stand of the same name.  
Traditionally I want to say thank you to all Polish and international institutions,                   
honorary and media patrons, our co-host – all those who have supported this event, 
so important for the development of innovation. I also express my gratitude to foreign 
representatives of INTARG, who came to Katowice from different parts of the world to 
present the achievements of inventors from their countries, which gives the Show an 
international recognition. I kindly thank all exhibitors and visitors for accepting the                           
invitation to the Show. 

I hope that presented inventions and innovations will arouse great interest of visitors 
and succeed commercially.

I wish the fruitful Show to all its participants.
 

Barbara Haller de Hallenburg
President of Eurobusiness-Haller



Szanowni Państwo,

Witam serdecznie wszystkich uczestników 12. Międzynarodowych Targów                                     
Wynalazków i Innowacji INTARG 2019 – gości honorowych, partnerów, wystawców oraz 
zwiedzających.
Targi INTARG są narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii 
i  usług, z  różnych branż i  dziedzin, w  celu ich transferu do przemysłu. Ich                                                                           
przesłaniem jest również promocja innowacji już wdrożonych i  wprowadzonych na 
rynek, dla wspomożenia  sukcesu rynkowego i komercjalizacji owych rozwiązań. 
Prezentowane na Targach wynalazki i  innowacje łączą w  sobie kreatywność,                                                 
innowacyjność, dbałość o ekologię, wysokie walory techniczne i ekonomiczne. 
INTARG to także miejsce sprzyjające integracji wielu środowisk, impreza ta odgrywa 
bowiem istotną rolę w  dwustronnym przepływie informacji i  nawiązaniu współpracy 
pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi.
INTARG umożliwia również zdobycie przez wystawców międzynarodowych                                              
referencji w postaci medali i nagród za prezentowane rozwiązania, przyznawanych przez 
jury w ramach konkursu INTARG towarzyszącemu imprezie.
Nowością tegorocznej edycji są strefy, w  których wystawcy mogą zaprezentować               
swoje osiągnięcia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – gromadząca jednostki naukowe do 
niej należące, EKO, Start-Up International oraz Strefa Eksperta, w  której wystawcy                                        
i zwiedzający będą mogli bezpłatnie skorzystać z porad prawniczych czy  dotyczących 
ochrony patentowej.

Program Targów został ponadto wzbogacony o  liczne konferencje oraz imprezy, takie 
jak Gala ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® 2019 i MŁODY WYNALAZCA 
2019    oraz    Giełda    Top    Wynalazków,    przedstawiająca    innowacyjne    rozwiązania
i wynalazki, które w 2018 roku odniosły znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. 
Targi są również miejscem promocji młodych, kreatywnych twórców. Na stoisku „Młody 
Wynalazca” prezentować się będą laureaci konkursu o tej samej nazwie.  
Tradycyjnie już pragnę gorąco podziękować wszystkim                                                                                                                                                
instytucjom krajowym i  międzynarodowym, patronom honorowym i  medialnym,                                                                                                                                     
partnerom, współgospodarzowi – wszystkim tym, którzy wsparli to ważne dla rozwoju 
wynalazczości     wydarzenie.     Składam     też     wyrazy     wdzięczności     zagranicznym 
przedstawicielom INTARG-u, którzy przyjechali do Katowic z  różnych zakątków                 
świata, aby zaprezentować dokonania wynalazców z  ich krajów, nadając tej imprezie   
międzynarodową rangę. Dziękuję wszystkim wystawcom i  zwiedzającym za przyjęcie 
zaproszenia do udziału w Targach. 

Mam nadzieję, że prezentowane wynalazki i innowacje i tym razem spotkają się z dużym 
zainteresowaniem zwiedzających i osiągną sukces rynkowy.

Wszystkim uczestnikom tego wydarzenia życzę udanych Targów.

Barbara Haller de Hallenburg
Prezes Eurobusiness-Haller



Tu sięgnij po pełen wykaz 
WYSTAWCÓW I WYNALAZKÓW
XII edycji Międzynarodowych Targów 
Wynalazków i Innowacji 
INTARG® 2019

Download the full list of 
EXHIBITORS & INVENTIONS
of XII International Invention 
and Innovation Show
INTARG® 2019

4-5.VI.2019 
Spodek / International Conference Centre in Katowice, Poland

XII International Invention and Innovation Show INTARG®

Organizator/Organizers:
EUROBUSINESS-HALLER

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice
e-mail: intarg@haller.pl; tel.: +48 32 355 38 00

Zapraszamy też na www.intarg.haller.pl, gdzie znajdziecie program, zdjęcia, reportaż �lmowy, 
i inne informacje z przebiegu INTARG® 2019
We also invite you to www.intarg.haller.pl, where you will �nd program, 
photos, �lms and another information about INTARG® 2019 



4-5.VI.2019 
Spodek / International Conference Centre in Katowice, Poland

XII International Invention and Innovation Show INTARG®

PROGRAM



Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa
tel. (22) 579 05 55

http://www.uprp.pl

dyrektor/prezes/osoba zarządzająca: 
Prezes Urzędu Patentowego RP –  Pani dr Alicja Adamczak
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając szeroki zakres zadań                                         
dotyczących ochrony własności przemysłowej, jest jedną z  kluczowych instytucji   
związanych z działaniami na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki. 

do zadań urzędu należy w szczególności: 
• przyjmowanie i  badanie zgłoszeń oraz orzekanie w  sprawach o  udzielenie                                          
ochrony    na    wynalazki,    znaki    towarowe,    wzory    użytkowe,    wzory    przemysłowe, 
oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych;
• rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym; 
• prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje na temat         
stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej chronionych na terytorium      
Polski na mocy przepisów krajowych;
• udział w pracach organów międzynarodowych w związku z przynależnością Rzeczy-
pospolitej Polskiej do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Unii Europejskiej, 
Europejskiej Organizacji Patentowej, Konwencji paryskiej o ochronie własności przemys-
łowej oraz innych umów międzynarodowych;

The Patent Office of the Republic of Poland fulfills a wide spectrum of tasks by pursuing 
its mission in the field of industrial property protection. It constitutes one of the key state 
institutions in Poland related to the development of innovative economy.

Main tasks of the patent office involve in particular:
• receiving and examining applications as well as granting exclusive rights for                                       
inventions, trademarks, utility models, industrial designs, geographical indications and                               
topographies of integrated circuits;
• deciding on matters in dispute concerning the subjects of industrial property (litigation 
procedure);
• keeping publicly accessible registers with information on legal status of the protection 
of industrial property objects on the territory of Poland in accordance with the national 
provisions;
• cooperation with international organizations as regards Poland’s membership in the 
World Intellectual Property Organization, the European Union, the European Patent          
Organization, the Paris Convention on the Protection of Industrial Property and other 
international agreements and treaties to which Poland is a party.



Łączymy
świat nauki
i biznesu 
Odpowiadamy na potrzeby rynku. 
Redukujemy ryzyko innowatorów. 
www.ncbr.gov.pl









Patronat honorowy:







non-profit initiative

17th EDITION
OF THE POLISH NATIONAL CONTEST
THE LEADER OF INNOVATION ® 2019

•  It has been organized since the year 2001.
The contest of open character, therefore both
natural and legal persons who comply with the conditions
of rules and regulations are welcome to participate.

• It is a honorary title, and the right to use it is regulated by the rules of using 
a word and figurative trademark, registered in the Polish Patent Office.

• It is granted for particular merits in the area of inventions, with the aim of honouring
and promoting individuals and institutions, whose activity contributes to the
development of inventions and their implementation as well as to the promotion
of inventions, innovations and innovativness in and out of Poland.

• The Chapter of the contest “LEADER OF INNOVATION” nominates natural and legal persons for the 
title of “LEADER OF INNOVATION” in the following categories:
technology, product, institution, entreprise, pro publico bono, innovation manager, entrepreneur, 
personality, female inventor, young inventor.

• The Gala closing INTARG® 2019, International Invention and Innovation Show 
(www.intarg.haller.pl) will host the announcement of results of the contest, and presentation of 
diplomas and statuettes of  “LEADER OF INNOVATION”, with certificates
of granting the title.

EUROBUSINESS-HALLER & HALLER PRO INVENTIO FOUNDATION
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

tel.:  +48 32 203 71 03
e-mail: fundacja@haller.pl

www.fundacja.haller.pl

Rules and Regulations as well as aplication forms
are available at WWW.FUNDACJA.HALLER.PL

Under the honorary patronage
of Minister of Investment and Development 

and the World Invention Intellectual Property Associations



XVII EDYCJA 
KONKURSU O GODŁO PROMOCYJNE 

LIDER INNOWACJI ® 2019
pod honorowym patronatem

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
oraz World Invention Intellectual Property Associations

inicjatywa non-profit

KATEGORIE KONKURSU

● technologia ● produkt ● instytucja ● przedsiębiorstwo 
● pro publico bono ● menadżer innowacji ● przedsiębiorca 
● osobowość ● kobieta wynalazca ● młody wynalazca

Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji Konkursu i otrzymaniem formularzy aplikacyjnych 
prosimy o kontakt z Agnieszką Passia; e-mail: fundacja@haller.pl. tel.: 32-203 71 03

ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2020.
Regulamin Konkursu dostępny jest na www.fundacja.haller.pl (Konkursy wynalazczości).

EUROBUSINESS-HALLER & FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

tel.: 32 203 71 03
e-mail: fundacja@haller.pl

www.fundacja.haller.pl

• Konkurs organizowany jest od 2001 roku, ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział   
 osoby fizyczne i prawne spełniające warunki regulaminowe. 
• Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®” są wyróżnieniem honorowym, a prawo ich   
 używania regulują zasady używania znaku towarowego słowno-graficznego, zgłoszonego   
 w Urzędzie Patentowym RP. 
• Godło promocyjne i tytuł „LIDER INNOWACJI®” są przyznawane za szczególne zasługi 
 w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób oraz instytucji, których  
 działalność przyczynia się do rozwoju i promocji wynalazczości, transferu technologii                 
 oraz upowszechniania kultury innowacyjności.
• Kapituła Konkursu nominuje osoby fizyczne i prawne do godła i tytułu „LIDER INNOWACJI®”   
 w wyżej wymienionych kategoriach. 
• Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie certyfikatów przyznania tytułu oraz   
 statuetek godła promocyjnego „LIDER INNOWACJI®” odbywa się w czasie Międzynarodowych  
 Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019 (www.intarg.haller.pl).



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
  

  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  
  
 













Kancelaria adwoKacKa MicHał ciupa i partnerzy 
– partner Merytoryczny strefy eKsperta

W    trakcie    Międzynarodowych    Targów    Wynalazków    i     Innowacji     INTARG 2019, 
adwokaci z  Kancelarii Adwokackiej Michał Ciupa i  Partnerzy, jako Partner                                                  
Merytoryczny Strefy Eksperta będą udzielać bezpłatnych porad prawnych uczestnikom 
targów, z  zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, własności                                    
intelektualnej oraz własności przemysłowej, w szczególności dotyczących:

• zakładania działalności gospodarczej,
• wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
• przekształcenia przedsiębiorcy oraz spółek prawa handlowego,
• rejestracji znaku towarowego,
• ochrony patentowej wynalazku.

o Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka MCP to zespół profesjonalistów świadczących pomoc prawną                                               
dla przedsiębiorców.  
Specjalizacje kancelarii to prawo gospodarcze, medyczne, cywilne, administracyjne,                                                   
budowlane i karne.
Kancelaria świadczy doradztwo i  pomoc prawną w  zakresie RODO. Jeden z  Partnerów pełni              
funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
W  skład zespołu, obecnie wchodzi 3 adwokatów, co pozwala na sprawną                                                                                                           
koordynację pracy oraz zapewnia elastyczność i dyspozycyjność w kontaktach z Klientem. 
Adwokaci kancelarii mogą pochwalić się doświadczeniem zarówno w  bieżącej obsłudze 
przedsiębiorców oraz w  prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi                                                                   
i  administracyjnymi, w  tym Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz 
w zakresie arbitrażu.

oferta Kancelarii sKierowana do przedsięBiorców oBeJMuJe, 
w szczególności:

• Obsługę prawną rozpoczynających działalność przedsiębiorców – doradzamy w  zakresie 

zakładania dzielności, rejestrowania spółek oraz obsługi korporacyjnej spółek handlowych.

• Doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych - pomagamy organizacjom we wdrożeniu 

przepisów RODO.

• Obsługę prawną przedsiębiorców, w  szczególności z  branży związanej z  robotami                                            

budowlanymi oraz gospodarką odpadami.

• Pomoc prawną w  przygotowaniu procedur i  przeprowadzeniu szkoleń z  zakresu ustawy 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

























APPLICATIONS: before OCTOBER 04
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Organizatorzy:
EUROBUSINESS-HALLER  &  FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO

ul. Obroki 133,  40-833 Katowice
e-mail: intarg@haller.pl; tel.+48 32 355 38 00

FUNDACJA HALLER

XIII Międzynarodowe Targi 
Wynalazków i Innowacji  INTARG ®

Katowice, Spodek / Międzynarodowe Centrum Kongresowe 

CZERWIEC 2020

www.intarg.haller.pl 
WYNALAZKI I INNOWACJE:
dla ZDROWIA 
dla ŚRODOWISKA 
dla PRZEMYSŁU
POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO, 
JAKOŚĆ I HIGIENĘ ŻYCIA

Targi INTARG® to renomowane międzynarodowe wydarzenie poświęcone 
prezentacji  innowacyjnych rozwiązań – produktów, technologii i usług 
z różnych branż i dziedzin. 
CEL    
•  promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji
•  stworzenie platformy rozmów i kontaktów B2B przedstawicieli świata  
    nauki, przemysłu, biznesu, finansów
•  transfer technologii
•  uzyskanie prestiżowych referencji (nagród i wyróżnień w ramach
    konkursu INTARG®)

WYSTAWCY przedstawiciele wielu krajów świata:
• jednostki sfery nauki oraz duże, średnie i małe przedsiębiorstwa
• startupy, młodzi wynalazcy
• podmioty wspierające lub współpracujące z nauką, samorządy, itp.

ZWIEDZAJĄCY przedstawiciele sektora biznesu, nauki oraz osoby 
zainteresowane światem wynalazków i innowacji

W PROGRAMIE Konferencje; Sesje branżowe; Spotkania B2B; Gala 
nagród INTARG®; Gale finałowe konkursów: LIDER INNOWACJI® oraz 
MŁODY WYNALAZCA; Giełda TOP wynalazków

KONKURS INTARG ®ocena wynalazków przez międzynarodowe jury

BRANŻE I STREFY WYSTAWIENNICZE INTARG® EKO; 
Przemysł ; IT ; Transport i logistyka ; Zdrowie ; Biotechnologia Nanotechnologia/
Chemia ; Przedmioty codziennego użytku ; Usługi ; startupy i inne. 

NAGRODY Grand Prix, wyróżnienia platynowe, medale i nagrody specjalne

PATRONATY, PARTNERZY  wydarzenie wspierają prestiżowe instytucje 
i organizacje krajowe i międzynarodowe oraz media.



June 2020
SPODEK / International Conference Centre 

in Katowice, Poland

International Invention 
and Innovation Show

INTARG ® 2020

Katowice

WE WOULD LIKE TO INVITE YOU TO PARTICIPATE IN 13TH 
INTERNATIONAL INVENTION AND INNOVATION SHOW 
INTARG® 2020.

www.intarg.haller.pl 

We off er more than 4.000 sqm of modern exhibition 
and conference space in the heart of Katowice City- the capital 
of the most industrial and business region of Poland.

INVENTIONS 
AND INNOVATIONS FOR:

INNOVATIONS AND TECHNICAL SOLUTIONS 
FOR INDUSTRY, ENVIRONMENT, HEALTH 
AND MEDICINE, EVERYDAY LIFE



Kompleksowa organizacja udziału w targach
Różne formy dofinansowania

Profesjonalna promocja wynalazków
Maksymalne efekty udziału w targach

Bogaty program imprez towarzyszących

SWÓJ WYNALAZEK Z NAMI

EUROBUSINESS-HALLER
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice

tel./fax: +48 32 355 38 00
tel. +48 32 355 38 01/02

e-mail: e.wolczyk@haller.pl
www.haller.pl

  • Polska  • Malezja  • Chorwacja  • Francja  • Rumunia  • 
  • Tajwan  • Hiszpania  • Kanada  • Japonia  •

i inne kraje świata 
stoją przed Tobą otworem!



Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą  targów wynalazczości na naszej stronie 
http://www.haller.pl/pl/oferta/promocja-wynalazkow/targi-wynalazczosci.html
lub pod numerem telefonu 32 355 38 01; e-mail: e.wolczyk@haller.pl 

Nazwa Targów Termin, miejsce

KALENDARZ
TARGÓW WYNALAZCZOŚCI 2019/2020

THAILAND INVENTORS’DAY IPITEX

MTE

CONCOURS LEPINE

1 Idea 1 World, International Idea, 
Design and Invention Expo

Shanghai International Invention 
& Innovation Exhibition

EUROINVENT

INTARG

JAPAN DESIGN INVENTION SHOW

iCAN

International Invention & Trade Expo

INNOVA VALENCIA

Macao International Innovation 
& Invention Show

INOVA CROATIA

KIDE

 

Luty/February
Bangkok, Tajlandia

Luty/February
Kuala Lumpur, Malezja

Kwiecień/Maj/April/May
Paryż, Francja

Kwiecień/April
Istambul, Turcja

Kwiecień/April
Shanghai, Chiny

Maj/May
Iasi, Rumunia

Czerwiec/June
Katowice, Polska

Czerwiec/June
Tokio, Japonia

Sierpień /August
Toronto, Canada

Sierpień/August
Londyn, UK

Październik/October
Walencja, Hiszpania

Październik/October
Macao, Chiny

Listopad/November
Osijek, Chorwacja

Grudzień /December
Kaohsiung, Tajwan



Tu ściągnij pełną wersję katalogu
Download the full version of the catalogue

Wejście na www.intarg.haller.pl 
z wykazem i opisem wystawców oraz wynalazków

EUROBUSINESS HALLER 
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
tel./fax: +48 32 355 38 00
tel. +48 32 355 38 01/02
mobile: +48 602 738 130
kontakt@haller.pl
www.haller.pl 

FUNDACJA HALLER PRO INVENTIO
ul. Obroki 133,  40-833 Katowice
tel/fax +48 32 203 71 03
fundacja@haller.pl 
www.fundacja.haller.pl

organizatorzy/organizers


