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KONFERENCJE I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA UPRP  
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26 kwietnia 

„CZYJ JEST GENOM. BIOTECHNOLOGIA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ” 
Konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej organizowana  
przez Urząd Patentowy w Warszawie

11 maja 

23. EDYCJA „PIKNIKU NAUKOWEGO” Polskiego Radia i  Centrum Nauki Kopernik 
pod hasłem „MY I MASZYNY”
Stoisko promocyjno-informacyjne Urzędu Patentowego RP na PGE Narodowym

18 maja

„PATENT BY NIGHT” 
w Urzędzie Patentowym RP w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów
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ROZSTRZYGNIĘCIE VIII  EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  
„STUDENT-WYNALAZCA” 
Konkurs organizowany jest przez Politechnikę Świętokrzyską przy wsparciu finansowym 
i merytorycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego

30–31 maja 

„OCHRONA WIZERUNKU W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ”
Dwudniowe sympozjum naukowe UPRP, adresowane do przedsiębiorców i sektora 
nauki, we współpracy Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Kancelarii 
Patentowej PATPOL oraz Kancelarii Rzeczników Patentowych POLSERVICE 

8 czerwca

ROZSTRZYGNIĘCIE VI EDYCJI KONKURSU „AMBASADOR SZKOLNEJ WYNALAZCZOŚCI”, 
skierowanego do dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia.  
Do konkursu zgłaszane są wynalazki, rozwiązanie techniczne, gry planszowe lub komputerowe. 
Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się w Urzędzie Patentowym 
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Szanowni Państwo, 

W ydarzenia oraz inicjatywy podjęte 
przez Urząd Patentowy RP w pierw-

szym kwartale 2019 roku stanowiły kontynu-
ację bogatego programu edukacyjnego  
i promocyjnego, realizowanego w minionym 
roku w ramach obchodów 100-lecia usta-
nowienia ochrony własności przemysłowej 
w Polsce. 

Organizowana przez Urząd Patentowy 
RP tradycyjnie w pierwszym kwartale 
już dwunasta międzynarodowa konferen-
cja z cyklu „Innowacyjność i kreatywność 
w gospodarce” poświęcona była problema-
tyce związanej z projektowaniem identyfikacji 
wizualnej przedsiębiorstw. Obszar ten ściśle 
wiąże się z zagadnieniami dotyczącymi 
ochrony własności przemysłowej i ma 
znaczenie nie tylko w aspekcie ekonomicz-
nym, ale także kulturowym i społecznym. 
Kreatywność wizualna ma szczególne zna-
czenie dla złożonych procesów tworzenia 
innowacji, w tym zagadnień związanych  
z kształtowaniem współczesnego środowi-
ska życia, także w przestrzeni cyfrowej. 

P olecając uwadze Czytelników materiały 
poświęcone wielu szczegółowym 

kwestiom omawianym podczas konferencji, 
szczególnie zachęcam do lektury artykułów 
przygotowanych przez prelegentów, w tym: 
Marka Knapa na temat znaczenia projektów 
edytorskich, Magdalenę Miernik omawiającą 
kwestie prawnej ochrony ikon popkultury, 
Patryka Hardzieja przedstawiającego 
problematykę projektowania logotypów 
oraz Bożeny Gargas, prezesa Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego, która pod-
kreśliła istotna rolę innowacji projektowych 
i społeczne znaczenie twórców wzornictwa. 
Zamieszczamy także materiały przygotowane 
przez wielu innych wykładowców, których 
znakomite wystąpienia podczas obrad spo-
tkały się z bardzo dużym zainteresowaniem 
uczestników. 

W ydarzeniem, które w mijającym kwar-
tale miało szczególne znaczenie dla 

ochrony własności przemysłowej było wejście 
w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 
2019 roku o zmianie ustawy Prawo własno-
ści przemysłowej wdrażającej do polskiego 

porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
nr 2015/2436 dotyczącą zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich w sferze zna-
ków towarowych. Zmianom wprowadzonym 
przez nowe regulacje poświęcamy w tym 
numerze obszerne artykuły, mając nadzieję, 
że ich zawartość pozwoli naszym Czytelnikom 
zapoznać się z problematyką ochrony znaków 
towarowych zarówno w aspekcie europej-
skim, jak i krajowym.

Przedstawiając Państwu zagadnienia mające 
bezpośredni wpływ na współczesność i przy-
szłość ochrony własności przemysłowej oraz 
innowacyjności, nawiązujemy do historii i tra-
dycji związanych z myślą techniczną i kulturą 
poszanowania własności intelektualnej.

P rzypadający w 2019 r. jubileusz 
100-lecia powstania Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie stanowi okazję nie tylko 
do przedstawienia historii i dorobku AGH. 
Obszerny wywiad z prof. dr. hab. inż. 
Ryszardem Tadeusiewiczem – wybitnym 
naukowcem z Akademii Górniczo-Hutniczej 
dowodzi, że misja nauczyciela akademic-
kiego ma bardzo znaczący wymiar nie tylko 
etyczny, związany z przekazywaniem wiedzy 
istotnej dla rozwoju twórczej osobowości 
wychowanków, ich innowacyjności i aktyw-
ności w tym obszarze, ale również – z budo-
waniem społecznego klimatu zainteresowa-
nia wiedzą i osiągnięciami nauki. 

O tym, że osiągnięcia prof. Ryszarda 
Tadeusiewicza mają na tym polu szczególny 
charakter świadczy niewątpliwie nadany mu 
po raz kolejny tytuł Popularyzatora Nauki 
w konkursie organizowanym przez Polską 
Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. 

Z agadnienia edukacji młodego pokolenia 
w zakresie poszanowania własności 

intelektualnej stanowią od wielu lat bardzo 
istotny element działań Urzędu Patentowego 
kierującego do dzieci, uczniów i studentów 
inicjatywy służące kształtowaniu postaw kre-
atywnych i proinnowacyjnych. Przypomnę, 
że dzięki staraniom Urzędu Patentowego 
studenci szkół wyższych zapoznają sie  

od szeregu lat z wiedzą dotyczącą własności 
intelektualnej w ramach akademickich pro-
gramów nauczania. 

W bieżącym roku Urząd rozpoczyna realiza-
cję nowego, ważnego projektu „Własność 
intelektualna w Twojej szkole”, którego istot-
nym aspektem jest włączenie do współpracy 
nauczycieli i wychowawców, którzy  
w ramach tej inicjatywy otrzymają niezbędne 
wiadomości umożliwiające samodzielne 
prowadzenie zajęć szkolnych obejmujących 
tematykę własności intelektualnej. Mamy 
nadzieję, że program ten przyczyni się 
nie tylko do wzbogacenia wiedzy uczniów, 
ale będzie stanowić także inspirację dla 
kadry pedagogicznej do wprowadzania wła-
snych autorskich pomysłów edukacyjnych. 

P ragnę podkreślić, że rok 2019 to dla 
Urzędu Patentowego RP okres jubile-

uszowy, nie tylko ze względu na rozpoczęte 
już kolejne 100-lecie funkcjonowania 
Urzędu, ale także z uwagi na wiele bardzo 
istotnych rocznic związanych z powstaniem 
i rozwojem systemu ochrony własności 
przemysłowej w Polsce. Pierwsze dekrety 
o ochronie wynalazków, wzorów rysunko-
wych i modeli oraz ochronie znaków towa-
rowych wydane przez Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego w 1919 roku stworzyły 
podstawy umożliwiające ochronę dorobku 
intelektualnego w niepodległym państwie.  
W dniu 7 lutego 1919 roku w Dzienniku Praw 
Państwa Polskiego został ogłoszony dekret 
o patentach na wynalazki, dekret o ochronie 
wzorów rysunkowych i modeli oraz dekret  
o ochronie znaków towarowych. 
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P rzystąpienie Polski w 1919 roku do Konwencji paryskiej 
to wydarzenie o charakterze przełomowym, które zapew-

niło udział odrodzonej Polski w międzynarodowym systemie 
ochrony własności przemysłowej. Dokument ratyfikujący przy-
stąpienie Polski do tej Konwencji został za sprawą Ignacego 
Paderewskiego, ówczesnego premiera rządu II RP, złożony 
w Międzynarodowym Biurze Związku Własności Przemysłowej 
w Genewie w dniu 10 listopada 1919 roku. 

W roku 2019 przypada także 15. rocznica przystąpienia Polski 
do Europejskiej Organizacji Patentowej, co miało miejsce 
1 marca 2004 roku. Tym samym Polska stała się stroną 
konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich. 
Po przystąpieniu do tej konwencji Urząd Patentowy RP podjął 
intensywną współpracę z Europejskim Urzędem Patentowym 
(EPO), będącym organem wykonawczym Europejskiej 
Organizacji Patentowej. 

W ejście w życie traktatu akcesyjnego w sprawie przystą-
pienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 

roku oznaczało istotne zmiany dla polskich użytkowników 
systemu ochrony własności przemysłowej. Przystępując 
do Unii Europejskiej, Polska stała się bowiem stroną porozu-
mień międzynarodowych w sprawie systemu wspólnotowych 
znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz ozna-
czeń geograficznych. Aby zapewnić polskim zgłaszającym 
możliwość pełnego korzystania z tych systemów, Urząd 
Patentowy RP podjął bardzo szeroką współpracę z Urzędem 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), 
który obecnie jako Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO) odpowiada za funkcjonowanie 
wspólnotowej ochrony znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych.

P rzywołując te historyczne wydarzenia, Urząd 
Patentowy RP pragnie wskazać przede wszystkim 

na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysło-
wej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicz-
nego Polski oraz jej zrównoważonego rozwoju. Zarówno histo-
ria, jak i współczesność wskazują, że wkład polskich twórców 
do światowego dziedzictwa cywilizacyjnego charakteryzuje się 
bardzo znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach, a osią-
gniecia młodego pokolenia innowatorów będą z pewnością 
czynnikiem decydującym o pozycji Polski wśród państw budu-
jących gospodarkę opartą na zaawansowanej wiedzy. 

M ając nadzieję, że bieżący numer Kwartalnika będzie sta-
nowił dla Państwa wartościową lekturę, pragnę zachęcić 

Czytelników do nadsyłania swoich uwag i sugestii dotyczących 
naszego pisma, tak by jego zwartość stanowiła coraz peł-
niejszą odpowiedź na potrzeby środowisk zainteresowanych 
problematyką własności intelektualnej. r
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NASZ GOŚĆ 

Dlaczego niezbędna jest  
popularyzacja wiedzy 

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Ryszardem Tadeusiewiczem  
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wybitnym naukowcem, futurologiem, 
specjalistą w dziedzinie automatyki, robotyki oraz informatyki

Internet jest „drzewem wiadomości dobrego i złego”. Czytanie bez wyboru 
i bez refleksji tego wszystkiego, co nam Google lub serwisy społecznościowe 
„wrzucają” na ekran, jest wyjątkowo ogłupiające. Popularyzacja wiedzy jest 
środkiem do tego, byśmy panowali nad tą całą techniką informacyjną oraz 
informatyczną i żeby to ona służyła nam, a nie żeby nad nami panowała.

– Panie Profesorze, w styczniu po raz kolejny otrzymał Pan 
tytuł Popularyzatora Nauki w konkursie organizowanym przez 
serwis Polskiej Agencji Prasowej – Nauka w Polsce oraz 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Skąd u Pana – naukowca o ogromnej wiedzy z zakresu 
cybernetyki i informatyki – chęć popularyzowania wiedzy? 
Przecież to wymaga zupełnie innych „narzędzi” – środków 
przekazu. Wielu profesjonalistów zmuszonych z różnych 
powodów do wyjaśnienia szerszemu ogółowi tajników 
swojej specjalizacji ma opory. Nie wiedzą, jakich słów 
użyć, by nie trywializować, upraszczać, w swoim mnie-
maniu, w sposób wręcz świętokradczy. Nie ma Pan z tym 
problemu?

– Ja popularyzację wiedzy traktuję jako swoistą „odtrutkę” na wyja-
łowienie intelektualne, jakie następuje podczas bardzo intensywnej 
pracy naukowej. Gdy rozwiązuję jakiś naukowy albo techniczny 
problem, myślę o nim nieustannie. Zdarza mi się, że rozwiąza-
nia pojawiają się, gdy jadę samochodem albo… jem kolację. 
Czasem śni mi się, że pracuję nad jakimś problemem i przy-
chodzą mi do odurzonej snem głowy różne pozornie „genialne” 
rozwiązania, które jednak z reguły po przebudzeniu okazują się 
bezsensowne.

No i w takim stanie „naukowego odurzenia” potrzebuję czegoś, 
co pozwoli mi się rozluźnić, zrelaksować. Oglądam wtedy stare 
filmy, mam ich całą kolekcję, albo właśnie piszę coś lekkiego, 
swobodnego, nie wymagającego wielkiej precyzji – właśnie 

popularnonaukowego. Taki „płodozmian intelektualny” działa jak 
orzeźwiający prysznic. Jak napiszę artykuł popularnonaukowy albo 
opowiem o czymś przez radio, mogę „bez oporów” wrócić do tego, 
z czym się wcześniej profesjonalnie zmagałem.

Popularyzacja wiedzy jako wypoczynek po pracy naukowej, to mój 
wynalazek – polecam go wszystkim badaczom. I nie będę wyma-
gał opłat licencyjnych (śmiech). 

Prof. R. Tadeusiewicz podczas wykładów
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A co do wątku trywializacji, to zapewniam, 
że każdą rzecz, którą się samemu dobrze 
rozumie, da się opowiedzieć tak, żeby 
nawet całkowity laik zrozumiał, o co chodzi. 
Wymaga to zwykle selekcji wiadomości, 
bo każda rzecz jest zwykle skompliko-
wana, gdy się zanurzyć w szczegółach. 
Ale szczegóły można przeważnie pominąć, 
nie tracąc możliwości naszkicowania cało-
ści. Przecież można się zachwycać krajo-
brazem, nie analizując kształtu każdego 
liścia na każdym drzewie!

– Przede wszystkim był Pan i jest 
wykładowcą. Czy komunikacja ze stu-
dentami – nauczanie, wymaga innego 
zestawu narzędzi niż popularyzowanie 
nauki np. wśród dzieci?

– Popularyzacja wiedzy i wykład akade-
micki to są dwie zupełnie różne rzeczy. 
Jeśli wykładam studentom, staram 
się w ich umysłach zbudować tę wie-
dzę. Nie kolekcję wiadomości, ale wiedzę, 
czyli system współzależności pozwalają-
cych wiadomości wartościować, wiązać 
ze sobą, tworzyć przesłanki do samo-
dzielnego tworzenia kolejnych, nowych 
wiadomości. 

Biorę udział w kształceniu inżynierów, 
czyli ludzi, którzy powinni wiedzę nie tylko 
posiadać, ale ją w swojej pracy zawo-
dowej twórczo rozwijać. Do wiadomości 

szczegółowych dostęp jest dziś bardzo 
uproszczony – jest Internet, wyszukiwarka 
Google, różne portale społecznościowe, 
więc jak się umie dobrze zapytać, dostaje 
się dobre odpowiedzi. 

Nauczanie w takiej postaci, jaka funk-
cjonowała jeszcze kilka lat temu, gdzie 
właśnie głównym celem było zaopatrzenie 
przyszłego absolwenta uczelni w duży 
zestaw wiadomości, dzisiaj nie ma sensu. 
Ale jest takie powiedzenie, że wiedza 
składa się z wiadomości, tak jak dom 
składa się z cegieł – jednak nie każde 
nagromadzenie cegieł jest domem 
i nie każda kolekcja wiadomości jest wie-
dzą. Dzisiaj rola wykładowcy nie polega 
na dostarczaniu cegieł „wiedzy”, tylko 
na inspirowaniu do tworzenia z tych 
cegieł struktur – zarówno tych już zna-
nych i pozytywnie zweryfikowanych, jak 
i nowych, wymagających kreatywności, 
ale także stosowania zasad gwarantu-
jących, że powstająca budowla będzie 
spełniała wymagania.

Posługując się nadal tą samą analogią, 
mogę powiedzieć, że popularyzacja 
polega na tym, by doprowadzić słuchacza 
czy czytelnika do tego bogactwa nagro-
madzonych cegieł, nie straszyć ich ilością 
i ciężarem, ale wyszukać kilka najład-
niejszych i pokazać: „Prawda, że ładne? 

No to może warto samemu poszukać 
następnych...”. 

Bo przecież dostęp do zasobów jest 
dziś łatwy, wygodny i każdy może 
swoją wiedzę dowolnie wzbogacać 
„ino oni nie chcom chcieć” – jak mówił 
Czepiec do Dziennikarza w „Weselu” 
Wyspiańskiego. No więc „bawię się” 
w popularyzację nauki – żeby „oni” chcieli 
chcieć!

– Jest Pan nie tylko wybitnym naukow-
cem, ale i menadżerem – m.in. przez 
kilka kadencji był Pan rektorem 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Wiele 
osób w Pana sytuacji uznałoby, że czas 
przeznaczany na tłumaczenie laikom 
zawiłości nauki to czas marnotrawiony, 
wypełniany banalnymi czynnościami, 
podczas gdy mógłby być spożytkowany 
na bardziej „wzniosłe” cele. Dlaczego 
uważa Pan, że popularyzowanie nauki 
jest takie ważne?

– Częściowo już na to odpowiedziałem... 
Wiedza jest czymś wspaniałym, więc warto 
zachęcać do jej zdobywania absolutnie 
wszystkich. Człowiek posiadający wiedzę 
jest pod wieloma względami bogatszy 
od tego, kto tę wiedzę ignoruje. Wiedza 
pomaga trafniej podejmować decyzje, 
dokonywać lepszych wyborów, działać 
lepiej dla siebie i dla społeczeństwa. Więc 
rozsiewając wiedzę poprzez jej populary-
zację, przyczyniamy się do tego, że będzie 
nam się wszystkim lepiej żyło w środowi-
sku mądrych ludzi. Moim zdaniem trudno 
o bardziej wzniosły cel.

– A jak to się zaczęło? Zaczął Pan 
poświęcać swój czas popularyzowaniu 
nauki, gdy był Pan w apogeum pracy 
naukowej i menadżerskiej, tym trud-
niej chyba było znaleźć na to czas? 
Czy dały znać o sobie humanistyczne 
korzenie, wyniesione jeszcze z bar-
dzo humanistycznej szkoły średniej, 
z której drogi wiodły na różne uczelnie, 
ale nie na AGH? Wiem, że próbował 
Pan też studiów medycznych – słowem, 
na każdym kroku czuć tu pragnienie 
bycia „człowiekiem renesansu”.

– Będąc w szkole podstawowej i średniej, 
zachłannie czytałem popularnonaukowe 
artykuły w „Horyzontach Techniki”, 
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w „Młodym Techniku” i w „Problemach”. 
Podczas studiów też sięgałem do tych 
publikacji, ale szybko się przekonałem, 
że na wiele tematów mam wiedzę obszer-
niejszą i bardziej nowoczesną, niż ta przed-
stawiana w popularnych czasopismach. 

Ale podczas studiów i na początku pracy 
naukowej nie ośmieliłem się dzielić moją 
wiedzą w popularnych czasopismach, 
bo nie byłem jeszcze dostatecznie doj-
rzały. Artykuły naukowe publikowałem 
już w 1972 roku. Studia ukończyłem 
w 1971 – występowałem na konferen-
cjach, nawet napisałem pierwszą książkę, 

podchodzi do mnie sławny naukowiec, 
dziś już profesor i mówi: „A wie pan – ja się 
zainteresowałem informatyką, bo z upodo-
baniem czytałem pana artykuły popular-
nonaukowe w „Młodym Techniku”. Miałem 
już kilka podobnych przypadków. I to jest 
najwspanialsza nagroda za wszelkie trudy!

Zwrócił Pan uwagę na spory rozrzut 
tematyczny moich prac popularno-
naukowych. To prawda, jest on spory. 
Ale w podobny sposób szeroko rozłożone 
są moje poważne prace naukowe. Łączę 
zainteresowania techniką z fascynacją dla 
biologii i medycyny. Ale nie poprzestałem 

bym wcześniej nie dotknął naukowo. 
Zawsze najpierw uczestniczyłem w kon-
ferencjach naukowych na jakiś temat, 
pisałem artykuły do czasopism mających 
wysokie wymagania naukowe i suro-
wych recenzentów, zdobywałem pozycję 
naukową, a dopiero potem na ten dobrze 
już rozpoznany grunt zapraszałem czytelni-
ków moich publikacji popularnonaukowych.

Ktoś niedawno zagadnął mnie, że pisuję 
nie tylko o najnowszych osiągnięciach 
nauki i techniki, ale pozwalam sobie 
na różne dywagacje na temat historii 
odkryć i wynalazków. W odpowiedzi 

Człowiek posiadający wiedzę jest pod wieloma względami bogatszy od tego, 
kto tę wiedzę ignoruje. Wiedza pomaga trafniej podejmować decyzje, 

dokonywać lepszych wyborów, działać lepiej dla siebie i dla społeczeństwa

ale popularyzacja to była ciągle jeszcze 
moja „ziemia obiecana”. Jednak gdy 
uzyskałem doktorat, postanowiłem spró-
bować. Najpierw w „Młodym Techniku”, 
na którym kiedyś sam się wychowa-
łem, następnie w „Problemach”, potem 
w „Wiedzy i Życiu”. 

Pisałem dużo, pełna lista moich popular-
nonaukowych artykułów obejmuje na dziś 
dokładnie 748 pozycji. Ale nie ilość się 
liczy. Bowiem najszczęśliwsze są chwile, 
kiedy np. na dużej konferencji naukowej 

na samym tylko zachwycie, ale mając 
już doktorat w naukach technicznych, 
poszedłem na normalne studia medyczne, 
a potem uczestniczyłem w wielu badaniach 
klinicznych i laboratoryjnych, publikując 
prace także w najlepszych czasopismach 
medycznych.

– W popularyzacji wiedzy nie ma miej-
sca na amatorszczyznę?

– Nigdy nie zdarzyło mi się pisać popular-
nonaukowego felietonu na temat, którego 

pokazałem mu nominację podpisaną przez 
prezesa Polskiej Akademii Nauk, powo-
łującą mnie na członka Rady Naukowej 
Instytutu Historii Nauki PAN.

Na pewno nie można mnie nazwać „czło-
wiekiem renesansu”, bo daleko mi do tych 
mistrzów, którzy ogarniali całą współcze-
sną im wiedzę ludzkości. Ale na pewno 
nie jestem też wąsko zaszufladkowanym 
specjalistą, bo to mnie po prostu nudzi.

– Zdumiewa mnie i budzi podziw wie-
lość narzędzi i sposobów, jakich Pan 
używa do popularyzowania nauki. 
Odbiorcy wszelacy – od przedszko-
laków do uczestników Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Sposób przekazu 
– od bloga i felietonów w „Gazecie 
Krakowskiej” po książeczki dla dzieci 
czy audycję „Technika dla Laika” 
w RMF Classic. Nie jest chyba łatwo 
dostosowywać sposób komunikacji 
do tak zróżnicowanych odbiorców?

– Do każdego odbiorcy trzeba „dobrać wła-
ściwy klucz”. Inaczej się mówi i pisze dla 
dzieci, inaczej dla prezesów dużych firm, 
którzy mnie zapraszają na swoje zjazdy 
z referatami typu „Technologie Przyszłości”, 
a jeszcze inaczej – do seniorów w ramach 
Uniwersytetu Otwartego. Ale właśnie dzięki 
temu to, co robię, nie grozi mi rutyna, która 
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pojawiła się w mojej pracy jako nauczyciela 
akademickiego.

Przy pracy z wykorzystaniem współ-
czesnych mediów bardzo dużym 
wyzwaniem jest wymaganie, że moje 
wystąpienie musi być krótkie. W „Gazecie 
Krakowskiej”, gdzie od kilku lat piszę 
felietony ukazujące się w każdą środę, 
jest twarde wymaganie, że mój tekst musi 
mieć dokładnie 1770 znaków ze spacjami. 
Ani mniej, ani więcej, bo inaczej „nie wleje” 
się go w wyznaczone dla mnie miejsce 
na makiecie drugiej strony Gazety. Nikt, kto 
nie próbował pisać z takim ograniczeniem, 
nie wie, jaka to jest mordęga. Piszę zwykle 
felieton na około 2,5 tys. znaków, a potem 
go pracowicie „opiłowuję”.

Jeszcze większym wyzwaniem jest radio. 
Moje pogadanki w RMF Classic, emito-
wane w każdy wtorek i czwartek, muszą 
mieścić się w objętości dwóch minut. Ktoś, 
kto tego nie próbował, nie ma pojęcia, jak 
trudno jest zbudować wypowiedź trwającą 
dokładnie 120 sekund, mającą zacieka-
wiający początek, żeby zdobyć uwagę 
słuchacza, jakąś zaskakującą puentę, żeby 
utrwalić to w pamięci i… jeszcze odrobinę 
sensu w środku.

– W moim odczuciu najtrudniejsza 
w tym wszystkim jest tematyka, 
którą w pierwszej kolejności Pan 

popularyzuje: biocybernetyka, inżynie-
ria biomedyczna, sztuczna inteligencja, 
automatyka, robotyka. Już same te 
hasła wskazują, że dla większości 
Polaków jest to wiedza „tajemna”, jeśli 
wręcz w ogóle nie do pojęcia. Najpierw 
więc chyba trzeba przełamać lęk przed 
nieznanym?

– Lęk budzi głównie sztuczna inteligencja, 
której postęp jest autentycznie osza-
łamiający. Wokół tych coraz sprawniej 
myślących maszyn tworzy się wiele fobii. 
Co będzie, jak nas przerosną intelektual-
nie? Czy nie zechcą zawładnąć światem? 
Czy nas nie pozbawią pracy?

Te lęki staram się rozpraszać rzetelną 
wiedzą. Jeśli się wie, co, jak i dlaczego 
robią inteligentne maszyny, obawy maleją. 
Najbardziej zawsze boimy się tego, co nie-
znane. Diabeł poznany nie jest już taki 
straszny.

Natomiast inżynieria biomedyczna raczej 
budzi nadzieje, więc staram się te nadzieje 
podtrzymywać i ugruntowywać, bo prze-
cież „techniczne wyposażenie” współ-
czesnego lekarza w ogromnym stopniu 
zwiększa skuteczność jego działania. 
Tutaj wiedza udostępniana przez ludzi 
służy między innymi do tego, by świadomi 
możliwości nauki stanowczo domagali się 
lepszego technicznego uzbrojenia lekarzy 

w ich odwiecznej walce o zdrowie i życie 
chorych. Ciekawe są wyprawy na Marsa, 
frapujące odwiedziny Titanica na dnie oce-
anu, ale fantastyczna jest także wyprawa 
w głąb ludzkiego ciała, jaką może zapew-
nić inżynieria biomedyczna!

– A my – laicy – chcemy wiedzy 
o nauce, nieprzymuszani, z wolnego 
wyboru? Chcemy czytać, słuchać, 
poznawać i uczyć się w czasach, gdy 
wszystko można „wyguglać” albo obej-
rzeć na YouTube?

– Popularyzacja wiedzy służy dziś głównie 
do tego, żeby umieć zadać trafne pytanie 
i żeby zrozumieć odpowiedź. Internet jest 
„drzewem wiadomości dobrego i złego”. 
Stron internetowych poświęconych astro-
logii jest więcej, niż tych, które oferują 
rzetelną wiedzę astronomiczną.

Czytanie bez wyboru i bez refleksji tego 
wszystkiego, co nam Google lub serwisy 
społecznościowe „wrzucają” na ekran, 
jest wyjątkowo ogłupiające. Popularyzacja 
wiedzy jest środkiem do tego, byśmy pano-
wali nad tą całą techniką informacyjną oraz 
informatyczną i żeby to ona służyła nam, 
a nie żeby nad nami panowała.

– Na pewno ma Pan kolejne pomysły 
do wdrożenia. Co to będzie?

– Chciałbym udostępnić więcej moich 
pogadanek i wykładów na YouTube. 
Już jest tam kanał sygnowany moim 
nazwiskiem, więc chciałbym, żeby był 
coraz bardziej pojemny. Bo tekst czyta 
się z wysiłkiem, radia słucha się, natęża-
jąc wyobraźnię, a dobry film na YouTube 
sam wchodzi do głowy. Jesteśmy wszak 
wzrokowcami!

– Dziękuję za rozmowę, a przy okazji 
łączę wyrazy szacunku i podziwu dla 
całej Akademii Górniczo-Hutniczej, 
która świętuje jubileusz stulecia!

– Dziękuję za miłe słowa pod adresem 
uczelni, która mnie wykształciła, zatrudniła, 
stworzyła możliwości kariery, ale także była 
moją swatką! Tu spotkałem przyszłą moją 
małżonkę.

– Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum rozmówcy
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Z działalności UPRP

„Własność intelektualna w Twojej szkole” 

Marek Gozdera  
UPRP

Już niedługo rusza ogólnopolski projekt edukacyjny UPRP 
dla nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych 

S tudenci szkół wyższych już od 2007 roku mają możli-
wość zapoznawania się z zasadami systemu ochrony 

dóbr niematerialnych. W tym bowiem roku akademickim 
przedmiot „Ochrona własności intelektualnej” został wpisany 
do obligatoryjnych standardów nauczania, a następnie decy-
zją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwzględniono 
go w Krajowych Ramach Kwalifikacji. 

O korzyściach wynikających z tego faktu nie trzeba nikogo prze-
konywać. W trakcie zajęć studenci dowiadują się, w jaki sposób 
mogą chronić swoją twórczość, a także jak właściwie korzystać 
z wyników cudzej pracy. Dzięki temu wiedzą również, kiedy mają 
do czynienia z naruszaniem własności intelektualnej, co można 
opatentować, jakie są rodzaje plagiatów i co jest dozwolone 
w ramach swobody cytowania. Potencjał kreatywności studentów 
i wykładowców polskich uczelni (nie tylko technicznych) jest prze-
cież niewyczerpany. W razie potrzeby studenci wiedzą również, 
do kogo zwrócić się o pomoc. 

D bałość o ochronę własnych i cudzych praw własności 
intelektualnej zwiększa szanse na udaną komercjalizację 

rozwiązań wypracowanych na polskich uczelniach. Bez wątpienia 
powstaje tam wiele dojrzałych i nowatorskich projektów wartych 
ochrony, ale przecież nie tylko studenci są twórcami. 

Faktem jest, że wartościowe innowacyjne projekty rodzą się rów-
nież na wcześniejszych etapach edukacji, choćby w technikach lub 
liceach ogólnokształcących, gdzie informacje o systemie ochrony 
własności intelektualnej są dostępne w niewielkim zakresie. 

W  podstawie programowej znalazła się jedynie wzmianka 
dotycząca powyższej problematyki, a tematy zwią-

zane z własnością intelektualną są poruszane w ramach kilku 
przedmiotów.

Szczególnie ważne jest jednak to, by świadomość w zakresie 
ochrony dóbr niematerialnych kształtować już od najmłodszych lat, 

wskazując na jej znaczenie nie tylko w obszarze innowacyjnych 
technologii, ale de facto w życiu codziennym, bo przecież jest 
faktem – co często podkreślamy – że „żyjemy w świecie własności 
intelektualnej”. 

D ostrzegając twórczy potencjał uczniów szkół ponad-
podstawowych, którego efektem niejednokrotnie 

są innowacyjne rozwiązania, doceniane na wielu między-
narodowych wystawach czy targach, Urząd Patentowy RP 
opracował pionierski i kompleksowy projekt adresowany 
do młodzieży. 

J ego celem jest dotarcie do uczniów z praktyczną wiedzą 
na temat systemu ochrony własności intelektualnej. 

Znaczenie tego projektu dostrzegło również Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, obejmując całe przedsięwzięcie 
Honorowym Patronatem.

Studentki z koła ELEKTRA na Politechnice Warszawskiej
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Z dajemy sobie sprawę, że kluczem do sukcesu edukacyjnego 
jest dobra relacja ucznia z nauczycielem, dlatego chcieli-

byśmy w ramach projektu przeszkolić grupę zainteresowanych 
nauczycieli, aby swoją wiedzę o systemie ochrony własności inte-
lektualnej mogli z powodzeniem przekazywać uczniom. 

Celem projektu jest jednak nie tylko upowszechnianie wiedzy 
w zakresie techniki oraz ochrony własności intelektualnej wśród 
nauczycieli oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zależy nam, 
aby uczestnicy projektu mieli możliwość wypracowania dobrych 
praktyk i umiejętnego korzystania także z cudzej własności 
intelektualnej. Nie bez znaczenia jest również kształtowanie inno-
wacyjnych, twórczych postaw wśród młodzieży, co jednocześnie 
przyczynia się do utrwalania w naszym społeczeństwie kultury 
innowacyjności.

P rojekt „Własność intelektualna w Twojej Szkole” podzie-
lony został na trzy etapy. 

Pierwszy z nich to akcja promocyjno-rekrutacyjna, która rozpocz-
nie się w drugiej połowie kwietnia i potrwa do końca czerwca 

2019 r. Możliwość zgłoszenia się do projektu będą mieli nauczyciele 
ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski za pośrednictwem 
strony internetowej Urzędu Patentowego. 

Drugim etapem jest planowane na koniec września 2019 r. dwu-
dniowe szkolenie dla nauczycieli z podstaw ochrony własności 
intelektualnej. Nauczyciele, którzy zgłoszą się do projektu, otrzy-
mają materiały edukacyjne potrzebne do przeprowadzenia zajęć: 
ilustrowaną publikację edukacyjną (dostępna również w wersji elek-
tronicznej), scenariusze zajęć, testy sprawdzające wiedzę, a także 
quizy, broszury i najciekawsze studia przypadków do wykorzystania 
podczas zajęć z młodzieżą. Materiały te będą dotyczyć szeroko 
pojętej ochrony własności intelektualnej, praw autorskich oraz 
zarządzania własnością przemysłową. Zostaną one przekazane 
uczestnikom projektu na stałe i mogą być wykorzystywane przez 
nauczycieli w dowolny sposób również po zakończeniu realizacji 
niniejszego projektu. Ponadto w trakcie realizacji projektu nauczy-
ciele będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami 
w tej dziedzinie. 

Trzeci etap, planowany na ostatni kwartał 2019 r., obejmie wspar-
cie dla nauczycieli w organizacji zajęć dla uczniów w ich szkołach. 
W kolejnym roku planowane jest również wyróżnienie tych nauczy-
cieli i uczniów, których zaangażowanie w projekt zostanie najlepiej 
ocenione. 

N asze dotychczasowe doświadczenie współpracy z mło-
dzieżą wskazuje na potrzebę realizacji takiego projektu. 

Tegoroczna edycja ma charakter pilotażowy. Mamy nadzieję, 
że nasza inicjatywa okaże się sukcesem, aby w kolejnych latach 
mogła być rozwijana. Chcielibyśmy dotrzeć z wiedzą na temat sys-
temu ochrony własności intelektualnej do znaczącej grupy uczniów 
i nauczycieli. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Własność 
intelektualna w Twojej szkole” zapraszamy do śledzenia strony 
internetowej Urzędu Patentowego RP www.uprp.gov.pl, na której 
już niebawem rozpocznie się rejestracja. r

Zdj. UPRPPrezentacja najstarszych zbiorów czytelni Urzędu Patentowego

Pracownik z „Robisz.to” pokazuje, jak działa program Tinkercad Goście podczas lektury starych rejestrów w czytelni UPRP
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Doroczna konferencja prasowa Urzędu Patentowego RP

Kreatywność wymaga ochrony 

Relacje z mediami stanowią istotny element polityki informacyjnej 
Urzędu Patentowego RP, który co roku zaprasza liczne grono dziennikarzy 

do uczestnictwa w konferencji prasowej poświęconej podsumowaniu 
minionego roku i najnowszym planom działalności Urzędu, służącej rozwojowi 

i umacnianiu systemu ochrony własności przemysłowej.  
W tym roku konferencja prasowa pod tytułem Kreatywność wymaga ochrony. 

Osiągnięcia minionego stulecia i perspektywy rozwoju zgromadziła wielu 
dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów cyfrowych.

W  obszernej prezentacji prezes 
Urzędu Patentowego RP dr Alicja 

Adamczak omówiła bardzo wiele tematów 
składających się na bieżącą działalność 
Urzędu oraz perspektywy jej rozwoju 
związane m.in. ze zmianami prawnymi, naj-
nowszymi trendami światowymi oraz aktu-
alnymi potrzebami użytkowników systemu 
ochrony własności przemysłowej w aspekcie 
krajowym, międzynarodowym i globalnym. 

Dziennikarze otrzymali zestaw podsta-
wowych informacji o historii Urzędu 
Patentowego RP, gdyż miniony 2018 rok 
stanowił okres jubileuszowy, w którym w róż-
norodnych formach zostały upamiętnione: 
setna rocznica ochrony własności prze-
mysłowej na ziemiach polskich, powstanie 
Urzędu oraz ustanowienie zawodu rzecznika 
patentowego. W tym kontekście na kon-
ferencji prasowej zostały przedstawione 
m.in. historyczne sylwetki twórców polskiej 
państwowości: Ignacego Mościckiego oraz 
Gabriela Narutowicza, którzy byli także 
uznanymi wynalazcami i wnieśli znaczący 
wkład do techniki światowej. 

R ozwój systemu ochrony własności 
przemysłowej w Polsce został 

omówiony na przykładzie umów i traktatów 
międzynarodowych w sprawach własności 
intelektualnej, do których Polska przystąpiła 
w ciągu ostatniego stulecia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Konwencji paryskiej 

o ochronie własności przemysłowej 
z 20 marca 1883 r., do której Polska przy-
stąpiła już 10 listopada 1919 r. Przypadający 
w bieżącym roku jubileusz 100-lecia 
uczestnictwa Polski w Konwencji pary-
skiej stanowił okazję do szczególnego pod-
kreślenia znaczenia tego wydarzenia, które 
włączyło nasz kraj do międzynarodowego 
systemu ochrony własności przemysło-
wej. W bieżącym roku obchodzimy także 
15-lecie przystąpienia Polski do Europejskiej 
Organizacji Patentowej oraz 15-lecie 
współpracy z Urzędem Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej. 

P rezes Urzędu dr Alicja Adamczak 
przedstawiła dziennikarzom także 

szczegółowe dane statystyczne doty-
czące działalności w roku 2018, obejmu-
jące m.in. informacje odnoszące się do praw 
wyłącznych w mocy na terenie Polski, zgło-
szeń przedmiotów własności przemysłowej 
do ochrony, czasu rozpatrywania zgłoszeń, 
walidacji patentów europejskich, struktury 
zgłoszeń i udzielonych praw w podziale 
na poszczególne województwa, patentów 
europejskich oraz unijnych znaków towaro-
wych i wspólnotowych wzorów przemysło-
wych zgłoszonych przez podmioty polskie. 

Spotkanie z mediami w UPRP
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N a konferencji prasowej odbyła się także pierwsza publiczna 
prezentacja najnowszego Raportu Rocznego Urzędu 

Patentowego RP za rok 2018, dzięki któremu dziennikarze mogli 
zapoznać się z bardzo szczegółowym podsumowaniem działalności 
Urzędu, przedstawionej zarówno w rozbudowanej części statystycz-
nej, jak i w materiałach opisowych obszernie omawiających m.in. 
działalność w zakresie upowszechniania wiedzy o ochronie własno-
ści intelektualnej. 

Przedstawiciele mediów otrzymali również informacje o najnow-
szych zmianach i uproszczeniach procedury przedłużania 
ochrony znaków towarowych, co ma bardzo istotne znaczenie dla 
właścicieli praw, którzy dzięki nowym rozwiązaniom mogą uzyskiwać 
od Urzędu informacje o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ochrony 
i potrzebie dokonania opłaty za kolejne okresy ochronne. Prezes 
Urzędu omówiła także zmiany prawne wynikające z nowelizacji 
ustawy Prawo własności przemysłowej implementującej Dyrektywę 
2015/2436, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki nowych 
rodzajów znaków towarowych. Dziennikarzom zaprezentowano przy-
kłady znaków dźwiękowych, znaków będących deseniem, znaków 
ruchomych, multimedialnych, hologramów oraz znaków innych (doty-
kowych, zapachowych, smakowych). 

W ażnym elementem prezentacji przedstawionej dziennika-
rzom były informacje na temat działalności Urzędu 

w zakresie rozpatrywania spraw spornych dotyczących 
patentów, patentów europejskich, wzorów użytkowych, zna-
ków towarowych i wzorów przemysłowych. Tematyka ta wiąże 
się także z postępowaniami odwoławczymi prowadzonymi przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz skargami kasacyjnymi 
wnoszonymi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Wybrane przykłady spraw spornych rozpatrywanych przez Kolegium 
Orzekające Urzędu Patentowego pozwoliły przedstawicielom 
mediów na zapoznanie się ze specyfiką działalności orzeczniczej 
w zakresie m.in. znaków towarowych.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje na temat dzia-
łalności Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej, 

będącego komórką Urzędu bezpośrednio kontaktującą się w skali 
masowej z użytkownikami systemu ochrony. Przedstawione dane 
statystyczne dowodzą, że użytkownicy coraz chętniej korzystają 
z usług Centrum, a działalność Urzędu w tym zakresie odpowiada 
na stale zwiększające się zapotrzebowanie społeczne. 

I stotnym problemem przedstawionym podczas konferencji praso-
wej była działalność firm wyłudzających opłaty za ochronę 

przedmiotów własności przemysłowej. Zaprezentowane statystyki 
wskazują na rozwój tego zjawiska nie tylko w Polsce, ale także 
na terenie całej Unii Europejskiej. Wprowadzające w błąd wezwania 
do zapłaty lub sfałszowane decyzje stanowią problem, który dotyka 
nie tylko osoby zgłaszające przedmioty do ochrony, ale negatywnie 
wpływa także na pewność obrotu gospodarczego. Pomimo sys-
tematycznego zgłaszania takich przypadków organom ścigania, 
nie podjęły one jak do tej pory skutecznych działań przeciwko proce-
derowi wyłudzania nienależnych opłat. Urząd Patentowy RP, oprócz 
prowadzonej od dawna akcji informacyjnej, zamierza podjąć kolejne 
kroki prawne zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. 

Dziennikarze zapoznali się także z najnowszymi projektami i dzia-
łaniami Urzędu Patentowego w zakresie wspierania przedsię-
biorców i upowszechniania wiedzy o ochronie własności 
przemysłowej. 

P rojekt „Usługa IP dla biznesu”, zwiększenie stopnia wyko-
rzystania instytucji mediacji, poszerzenie współpracy 

z Centrum Mediacji i Arbitrażu WIPO czy projekt edukacyjny 
„Własność intelektualna w Twojej szkole” to przykłady inicjatyw, 
które w 2019 roku będą służyć dalszemu rozwojowi świadomości 
społecznej w zakresie znaczenia ochrony dóbr niematerialnych 
w gospodarce innowacyjnej tak w Polsce, jak i na świecie.

Po zakończeniu oficjalnej części konferencji prasowej prezes Urzędu 
dr Alicja Adamczak udzieliła licznych indywidualnych wywiadów dla 
stacji radiowych i telewizyjnych, co niewątpliwie świadczy o zainte-
resowaniu, jakim cieszy się tematyka ochrony i znaczenia własności 
intelektualnej. r

Adam Taukert 

Zdj. UPRP 
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Najnowsze dane z EPO

Wzrost liczby zgłoszeń patentowych

Ewa Lisowska-Bilińska 
UPRP

Z początkiem marca ukazały się najnowsze dane statystyczne Europejskiego 
Urzędu Patentowego (EPO) za 2018 rok. Już ze wstępnej lektury dowiemy się, 

że ubiegły rok przyniósł kolejne rekordy pod względem ogólnej liczby zarówno 
europejskich zgłoszeń patentowych1, jak i udzielonych patentów europejskich. 

W  2018 roku do EPO wpłynęło 
174 317 zgłoszeń patentowych, 

co stanowi wzrost o 4,6% w porównaniu 
z 2017 rokiem, który także zanotował 
ponad 4% wzrostu w porównaniu 
z rokiem poprzednim. Oznacza to stały, 
konsekwentny wzrost zainteresowa-
nia uzyskaniem ochrony patentowej 
udzielanej w EPO. 

Europa stanowi atrakcyjny rynek tech-
nologii, zarówno dla firm i inwestorów 
europejskich, jak i pozaeuropejskich. 

Zrozumiałe jest, że firmy europejskie zaj-
mują dominującą pozycję na rodzimym 
rynku, odpowiadając za niemal połowę 
wszystkich zgłoszeń do EPO (dokładnie 
47%). Do niekwestionowanych liderów, jeśli 
chodzi o ogólną liczbę zgłoszeń z Europy, 
należą Niemcy (15%), za nimi Francja (6%), 
Szwajcaria (5%), Holandia (4%), Wielka 
Brytania (3%), Włochy (3%) i Szwecja (2%). 
Za zgłoszeniami z Europy plasują się firmy 
ze Stanów Zjednoczonych. Ich udział w ogól-
nej liczbie zgłoszeń kształtuje się na pozio-
mie 25% i tym samym USA jest absolutnie 
wiodącym państwem zgłaszającym do EPO. 
Trzecie miejsce, po USA i Niemczech, należy 
do Japonii z ponad 13-proc. udziałem. 
Kolejne pozycje zajmują zgłaszający z Chin 
(5%) i Korei Południowej (4%).

Wspomniani liderzy w ogromnej większości 
osiągają wzrosty liczby zgłoszeń w stosunku 
do poprzednich lat. Faktycznie – jak podaje 

w swoich wyliczeniach EPO – to jednak 
firmy europejskie mają niemal 40-proc. 
udział we wzroście ogólnej liczby zgło-
szeń do EPO, przewyższając zsumowane 
wartości wzrostów osiąganych przez Chiny, 
Japonię i Koreę Południową.

W przypadku państw europejskich 
ze wzrostami mamy do czynienia także 
wśród krajów o mniejszej skali zgłoszeń. 
Świetnymi wynikami mogą pochwalić 
się: Irlandia (wzrost na poziomie 21%) 
i Portugalia (wzrost o 46%), ale także 

Polska (wzrost o ponad 19%), Czechy 
(wzrost o ponad 17%) i Norwegia (wzrost 
o blisko 15%). 

Dla porównania, zgłoszenia chińskie 
w 2018 r. wzrastały nieco wolniej (wzrost 
o 8,8%), co spowodowane jest głównie 
spowolnionym tempem rozwoju niektórych 
z najbardziej aktywnych patentowo dziedzin: 
technologii komputerowych, maszyn elek-
trycznych/energii czy technologii audiowi-
zualnych. Firmy z USA i Japonii zanotowały 
wzrosty w wysokościach odpowiednio: 2,7% 
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i 3,9%, natomiast Korea Południowa osią-
gnęła spektakularny pułap aż 13% wzrostu. 
Znaczącymi zwyżkami mogą też pochwalić 
się kraje charakteryzujące się dużo mniejszą 
liczbą zgłoszeń, takie jak: Singapur (20%), 
Australia (ponad 16%), Federacja Rosyjska 
(ponad 13%), Taiwan (blisko 9%), Kanada 
(ponad 5%) i Izrael (blisko 5%). 

Z jakich działów gospodarki 
wpływa najwięcej zgłoszeń 
patentowych

Wśród działów techniki, w których odno-
towuje się najwięcej zgłoszeń patento-
wych do EPO – na miejscu pierwszym 
– są technologie medyczne, za nimi 
komunikacja cyfrowa, technologie 
komputerowe, maszyny elektryczne, 
urządzenia, energia oraz transport. 
Pośród dziesięciu działów techniki z najwięk-
szą liczbą zgłoszeń najbardziej spektaku-
larne zwyżki – nawet do 13% – występują 
w biotechnologii i farmacji. 

Gdy przyjrzymy się zgłoszeniom 
ze względu na różnorodność działów tech-
niki, zobaczymy wysokie zróżnicowanie 
zgłoszeń pochodzących z Europy, USA 
i Japonii. Zgłoszenia chińskie i koreańskie 
nie są już tak różnorodne – najwięcej 

zgłoszeń z tych krajów dotyczy technologii 
informatycznych i komunikacyjnych. 

Jeśli chodzi o zgłoszenia z Europy, najczę-
ściej reprezentowanym działem techniki jest 
już od kilku lat transport (59% zgłoszeń), 
obejmujący wszelkiego rodzaju pojazdy 
lądowe, w tym pociągi, a także samoloty 
i statki wodne. Także ogólna liczba wszyst-
kich zgłoszeń patentowych do EPO z dzie-
dziny transportu, a dokładniej automatycznie 
sterowanych pojazdów (self-driving vehicles 
– SDV), wzrosła w ciągu ostatnich siedmiu 
lat aż o ok. 330%. 

Taka raptowna zwyżka może sygnalizować 
nadejście transportowej rewolucji. Warto też 
zwrócić uwagę na fakt, że wśród głównych 
zgłaszających są nie tylko tradycyjne firmy 
motoryzacyjne, ale także te z sektora ICT. 
Prawdopodobnie jesteśmy właśnie świad-
kami, jak spotkanie się dwóch tradycyjnie 
innowacyjnych sektorów zmienia dotychcza-
sowy krajobraz patentowy. 

Po prześledzeniu danych za ostatnie 
lata wyraźnie widać, że liderami są tutaj 
Europa i Stany Zjednoczone. Każdy z tych 
obszarów odpowiada za jedną trzecią 
wszystkich zgłoszeń do EPO z tej dziedziny, 
przed Japonią, Koreą i Chinami, których 
udział wynosi odpowiednio 13,7% i 3%. 
Gdy z kolei przeanalizujemy zgłoszenia SDV 

pochodzące z Europy, widać, że absolutnym 
liderem są Niemcy (ponad 14%), za nimi 
znajdują się Francja, Szwecja, Wielka 
Brytania i Holandia (chociaż są to udziały 
poniżej 5%). 

Europa – jak zauważył w jednej ze swoich 
wypowiedzi prezes Europejskiego Urzędu 
Patentowego António Campinos – jest 
zdecydowanie na dobrej pozycji, by przo-
dować w rozwoju technologii, związanych 
z automatycznie sterowanymi pojazdami. 

Poza transportem, europejskie firmy 
wykazują dużą aktywność w naukach 
biologicznych. Aż ośmiu na dziesięciu naj-
bardziej aktywnych zgłaszających do EPO 
z dziedziny biotechnologii pochodziło 
z Europy. 

Czołowi gracze

Absolutnym liderem wśród zgłaszają-
cych do EPO w 2018 r. jest Siemens AG 
z 2493 zgłoszeniami, odzyskując swoje 
pierwsze miejsce z 2011 r. Chiński Huawei 
Technologies Co., Ltd. z 2485 zgłosze-
niami zajmuje drugą pozycję, a koreański 
Samsung (2449 zgłoszeń) jest trzeci. 

W rankingu dziesięciu najbardziej aktywnych 
zgłaszających do EPO w 2018 r. (Top 10) 
mamy cztery przedsiębiorstwa z Europy 
(Siemens, Royal Philips, Ericsson, Robert 
Bosch), trzy ze Stanów Zjednoczonych 
(United Technologies, Qualcomm, 
General Electric), dwa z Korei Południowej 
(Samsung, LG) i jedno z Chin (Huawei).

Gdy natomiast przyjrzymy się wszystkim 
zgłoszeniom do EPO w rozbiciu na rodzaj 
podmiotu zgłaszającego, zauważymy, 
że blisko 30% zgłoszeń pochodzi od mniej-
szych podmiotów. Wśród zgłoszeń 

Polska w 2018 roku

pod względem liczby zgłoszeń 
znalazła się na:

25. miejscu na świecie 
13. miejscu w UE

a pod względem liczby 
udzielonych patentów na:

27. miejscu na świecie 
14. miejscu w UE
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pochodzących z krajów Europy, 71% stano-
wią zgłoszenia z dużych przedsiębiorstw, 
20% to małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz indywidualni wynalazcy, zaś 9% sta-
nowią zgłoszenia ze szkół wyższych i insty-
tutów badawczych.

Produktywność w EPO

W odpowiedzi na wzrastające zainteresowa-
nie uzyskaniem ochrony patentowej udziela-
nej przez Europejski Urząd Patentowy, insty-
tucji tej udało się w 2018 roku z sukcesem 
sprostać niełatwemu wyzwaniu. Miniony rok 
był kolejnym okresem zwiększania się jego 
efektywności. 

Dzięki wzrostowi produkcji, eliminowaniu 
zaległości w wykonywaniu badań paten-
towych, a także zmianach w procedurach 
pracy, EPO udzieliło 127 625 patentów euro-
pejskich, co stanowi przyrost 21% w porów-
naniu z rokiem poprzednim.

Polska aktywność patentowa 
w EPO

W 2018 roku polscy przedsiębiorcy, 
wynalazcy, uczelnie i jednostki naukowe 
dokonali w EPO 534 zgłoszeń patento-
wych. Choć liczba ta stanowi zaledwie 
0,3% ogólnej liczby wszystkich zgło-
szeń patentowych wniesionych do EPO 
w zeszłym roku, tempo wzrostu naszych 
zgłoszeń (19,7%), a tym samym świa-
domości co do znaczenia ich ochrony 
w Europie, rośnie ponad przeciętnie. 
Nasz kraj uplasował się tym samym 
na 13. pozycji w Unii Europejskiej 
i na 25. miejscu w skali globalnej. 

Najbardziej aktywni wśród polskich zgłasza-
jących do EPO są wynalazcy wyspecjalizo-
wani w takich działach techniki, jak: obróbka 
termiczna/aparatura oraz transport, a także 
inżynieria lądowa, farmaceutyka i technolo-
gie medyczne. 

W pierwszej dziesiątce popularnych dziedzin 
dla polskich zgłoszeń znajdują się ponadto 
zgłoszenia z biotechnologii, technik kom-
puterowych, chemii wysokogatunkowych 
związków organicznych, elementów mecha-
nicznych oraz tworzyw/metalurgii.

Liczba patentów europejskich zgłoszonych przez podmioty polskie i udzielonych podmiotom 
polskim przez Europejski Urząd Patentowy w latach 2004–20182 (Źródło: EPO)

Wśród naszych krajowych liderów pod 
względem liczby wniesionych do EPO 
w 2018 r. zgłoszeń na pierwszą pozycję 
wysuwa się Uniwersytet Jagielloński 
(12 zgłoszeń), następnie kolejno: Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma SA (6 zgło-
szeń), Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie (5 zgłoszeń), Politechnika 
Gdańska i Fakro PP sp. z o.o. 
(po 4 zgłoszenia).

Do polskiej TOP 5 weszły aż trzy uczel-
nie wyższe, co może świadczyć o szcze-
gólnej aktywności sektora nauki w dzia-
łalności patentowej na skalę europejską. 

W ujęciu geograficznym dominują zgłoszenia 
pochodzące z Warszawy i województwa 
mazowieckiego (145 zgłoszeń), które sta-
nowią ponad jedną czwartą wszystkich 
polskich zgłoszeń, oraz z województwa 
małopolskiego (90 zgłoszeń). Wyróżniają się 
także województwa: pomorskie (52 zgłosze-
nia), śląskie (47 zgłoszeń) oraz dolnośląskie 
(44 zgłoszenia). 

Jeśli przyjrzymy się aktywności polskich 
miast, to najwięcej zgłoszeń pochodziło 
z Warszawy (100 zgłoszeń), z Krakowa 
(40 zgłoszeń), z Wrocławia (37 zgłoszeń), 
ze Skawiny (31 zgłoszeń) i z Gdańska 
(21 zgłoszeń). 

Wzrosty widoczne są także w liczbie 
udzielonych w EPO patentów na rzecz 
polskich zgłaszających. W 2018 roku 
było ich 226, co klasyfikuje nasz kraj 

na 14. miejscu w Unii Europejskiej 
i na 27. w świecie. 

Liczba ta rośnie konsekwentnie od momentu 
przystąpienia Polski do Europejskiej 
Organizacji Patentowej i jej współpracy 
z Europejskim Urzędem Patentowym, 
co stanowi podstawę do stwierdzenia, 
że świadomość znaczenia posiadania 
ochrony patentowej jest coraz bardziej 
powszechna zarówno wśród polskich pod-
miotów gospodarczych, jak i naukowych. 

Jak podsumował w wypowiedzi na temat 
polskich zgłoszeń do EPO prezes 
António Campinos – utrzymujący się 
dwucyfrowy wzrost w kilkunastu kluczowych 
sektorach technologicznych (…), to bardzo 
dobra wiadomość, ponieważ branże, które 
bardzo często wykorzystują prawa własno-
ści intelektualnej, w tym patenty, wspierają 
gospodarkę, szczególnie w kontekście 
zatrudnienia, handlu i stymulowania wzrostu. 

Wkład instytucji akademickich w działal-
ność patentową w Polsce jest tu szcze-
gólnie widoczny”. r

(opracowane na podstawie raportu 
EPO i innych danych)

1 Europejskie zgłoszenia patentowe obejmują 
bezpośrednie zgłoszenia europejskie i zgłoszenia 
międzynarodowe w trybie PCT, które weszły w fazę 
europejską w omawianym roku.

2 Dotyczy zgłoszeń, które w roku sprawozdawczym 
weszły w fazę europejską.
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Dążenie do uzyskania  
ochrony międzynarodowej  

wzrasta, ale potrzebne jest szybsze tempo

Piotr Czaplicki  
ekspert UPRP  
dyrektor Departamentu Badań Patentowych UPRP

Dane statystyczne z Raportu rocznego EPO za 2018 rok wskazują 
na znaczny wzrost liczby polskich zgłoszeń patentowych dokonywanych 

w procedurze międzynarodowej. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie  
(w stosunku do roku poprzedniego) o 19,7% liczby zgłoszeń dokonywanych 

do Europejskiego Urzędu Patentowego przez polskich zgłaszających.

Może to być wynikiem polityki pro-
wadzonej przez Polskę w dziedzinie 
wspierania innowacyjności, ale może 
także świadczyć o tym, że podmioty zgła-
szające rozwiązania do opatentowania 
dokonują ich oceny, szczególnie w zakre-
sie możliwości wdrożeniowych, i dlatego 
zgłaszają je również do Europejskiego 
Urzędu Patentowego.

Zgłoszenia dokonywane  
w Urzędzie Patentowym RP 
są zróżnicowane pod względem poziomu 
innowacyjności. Wiele z nich to drobne 
usprawnienia dokonywane przez indywi-
dualnych wynalazców. Takie wynalazki 
nie mają raczej szansy na ochronę 
międzynarodową, głównie z powodu 
wysokich opłat, jakie są wymagane w tej 
procedurze. 

Druga grupa to wynalazki opracowane 
przez uczelnie i instytuty badawcze, które 
oceniane są również przez swoją dzia-
łalność wynalazczą prowadzoną w celu 
uzyskania patentów. W związku z tym, 
jeżeli uczelnie nie widzą możliwość zwrotu 
kosztów poniesionych na zgłoszenie 

europejskie i ewentualną ochronę mię-
dzynarodową, to nie będą występowały 
z taką inicjatywą.

Trzecia grupa, najbardziej obiecująca, 
to wynalazki, które mają szansę na wdro-
żenie w przemyśle, także o zasięgu 
międzynarodowym. Dla tej grupy przy-
gotowywane są w Polsce specjalne uła-
twienia w celu faktycznego umożliwienia 
wdrożenia wynalazków. 

Obecnie przedsiębiorstwa, które pro-
wadzą działalność B+R mogą skorzy-
stać z ulgi podatkowej. 

Ponadto została wprowadzona nowa 
ulga dla przedsiębiorców Innovation/IP 
BOX przeznaczona dla tych firm, które 
w wyniku przeprowadzonych prac B+R 
uzyskały prawo własności intelektualnej 
lub są w trakcie procedury uzyskania 
takiego prawa. W związku z tym, jeżeli 
opatentowany wynalazek nie ma perspek-
tyw na generowanie dochodu, to nie ma 
podstaw do skorzystania z preferencyjnej 
5-proc. stawki podatku. Ulgi podatkowe 
nie wydają się jednak być wystarczającą 
motywacją dla zapewnienia skutecznej 

polityki wzrostu innowacyjności mierzo-
nej również zwiększoną liczbą zgłoszeń 
europejskich.

Z rankingu „Rzeczpospolitej” 
(„Rzeczpospolita” z dnia 27 marca 2019 r. 
– Nr 73) dotyczącego wydatków na bada-
nia i rozwój w wybranych krajach OECD, 
Polska z wynikiem 1,04% PKB wypada 
poniżej średniej OECD wynoszącej 
2,37% PKB. 

W rankingu wyprzedzamy Litwę 
i Rumunię, ale pozostajemy daleko w tyle 
za państwami przodującymi w rankingu, 
a przeznaczającymi powyżej 3% PKB 
na badania i rozwój (Szwecja, Austria, 
Dania i Niemcy). 

Do najbardziej innowacyjnych polskich 
firm według raportu należą: Polpharma 
– z wydatkami na działalność B+R 
w wysokości 236 mln zł; Instytut Metali 
Nieżelaznych – uzyskujący 32,7-proc. 
udział wydatków B+R w przychodach.

Większość polskich firm nie posiada 
działów badawczo-rozwojowych, 
dlatego w ostatnich latach daje się 
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Najważniejsze wynalazki 2018 roku – okiem Billa Gatesa
zaobserwować zwiększoną dynamikę 
współpracy uczelni naukowych i insty-
tutów z biznesem. 

Kilka większych uczelni utworzyło ośrodki 
zarządzania innowacjami, które są odpo-
wiedzialne za prowadzenie prac badaw-
czo-rozwojowych, transfer technologii 
oraz współpracę świata nauki z sektorem 
biznesu. Pozwalają one na szybkie dia-
gnozowanie potrzeb, które potem można 
odnieść do współpracy z biznesem. 

Wspólne badania i projekty naukowe 
dają szansę na uwzględnienie w biznesie 
nowatorskich rozwiązań, dotychczas 
niedostępnych na rynku. Uczelnie cza-
sami też powołują własne spółki celowe, 
które zajmują się komercjalizacją wyników 
badań i prac rozwojowych prowadzonych 
na uczelni. Taka strategia powinna być 
powszechnie stosowana przez uczelnie 
wyższe i instytuty badawcze.

Powyższe działania są nadal 
niewystarczające, 
szczególnie dla firm, które nie mają 
własnego zaplecza badawczego oraz 
dla indywidualnych twórców. Brak jest 
również właściwej koordynacji między 
twórcami a przemysłem. Zakłady niepo-
siadające własnego zaplecza badaw-
czego nie są zainteresowane wdrażaniem 
niesprawdzonych pomysłów. Również 
twórcy nie mają możliwości dotarcia 
do zainteresowanych ich wynalazkami 
przedsiębiorstw.

Jednym z rozwiązań tego zagadnienia 
może być powstanie wyspecjalizowanych 
ośrodków koordynujących taką współ-
pracę, do których mogliby się zgłaszać 
twórcy, w celu przeprowadzeniu analizy 
merytorycznej ich rozwiązania i uzyskania 
stosownej pomocy. 

Niestety, wiązałoby się to z koniecznością 
pozyskania funduszów, które byłyby 
kierowane do takich wyspecjalizowanych 
ośrodków. 

Uzyskanie ochrony międzynarodowej 
z pewnością sprzyjałoby ekspansji 
polskich podmiotów gospodarczych 
w Europie, co w efekcie przyniosłoby 
większe zyski finansowe polskiej gospo-
darce. r

Czy te wynalazki  
zmienią świat?

Lista 10 najważniejszych wynalazków z poprzedniego 
roku tworzona jest zwyczajowo przez amerykańską 

uczelnię MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Bill Gates postanowił wypowiedzieć się w tej samej 

kwestii, wskazując na wynalazki i technologie, 
które różniły się od wyborów dokonanych przez 

naukowców.

M iliarder przyznał przy tym, 
że z powodu sukcesu, jaki 

odniósł, jest zapewne nieobiektywny 
i patrzy w przyszłość znacznie bardziej 
optymistycznie niż pozostali ludzie. 

Trzeba jednak zauważyć, że jest nie tylko 
niezwykle bogaty, ale jego szeroko 
zakrojona działalność charytatywna 
i zainteresowanie nowinkami technicznymi 
czynią z niego człowieka o nietypowym 
spojrzeniu na rozwój techniki. Dla niego 
najważniejsze są takie rozwiązania, które 
mogą znacząco zmienić jakość życia 
ludzi, wyrównać jego poziom i poprawić 
zdrowie. 

Bill Gates twierdzi, że Istnieją dwa rodzaje 
postępu: ten, który zwiększa długość 
życia oraz drugi, podnoszący jego jakość. 
W toku dziejów ludzkości najpierw 
skupiano się na tym pierwszym rodzaju 
postępu. Obecnie, gdy średnia długość 
życia podwoiła się w porównaniu z rokiem 
1913, uwaga ludzkiego geniuszu ogniskuje 
się na tym drugim rodzaju postępu.

Założyciel Microsoftu właśnie podzielił 
się listą wynalazków, które powstały 
w 2018 roku i które – jego zdaniem 
– zmienią nasz świat. Zaproszony przez 
magazyn „MIT Technology Review”, 
by wybrać najciekawsze pomysły oraz 
wynalazki, które ujrzały światło dzienne 

na przestrzeni dwunastu miesięcy 
poprzedniego roku, wymienił 10 typów, 
wśród których znajdują się wskazania, 
których trudno było się spodziewać. 

W ybrane przez niego wynalazki 
nie należą bowiem do najlepiej 

znanych i nagłaśnianych. Przeciwnie, 
niektóre z nich przeszły bez echa, 
po części przez niewielki potencjał wyko-
rzystania komercyjnego w najbliższym 
czasie, pomimo że mogłyby mieć wpływ 
na jakość życia, środowisko naturalne 
i nasze zdrowie, a w dłuższej perspek-
tywie pomóc rozwiązać bardzo ważne 
problemy społeczne i ekonomiczne.
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O cenom Billa Gatesa warto się 
przyjrzeć nie tylko z ciekawo-

ści – jego opinie z 1999 r., dotyczące 
naszych czasów, okazały się wyjątkowo 
trafne. Możliwe więc, że dzięki zapo-
znaniu się z jego obecną listą dowiemy 
się, jak będzie wyglądało nasze życie 
w przyszłości…

Okazuje się, że rok 2018 obfitował 
w rewolucyjne technologie – szczególnie 
takie, które mogą przydać się w medycy-
nie oraz przysłużyć się ogólnej poprawie 
zdrowia ludzi na naszej planecie. 

C o więc założyciel Microsoftu 
i twórca systemu Windows sądzi 

na temat poszczególnych rozwiązań? 
W jego ocenie najważniejszym wynalaz-
kiem i odkryciem ostatnich 12 miesięcy 
jest stałe ulepszanie przez inżynierów 
funkcji robotów – zarówno w kontek-
ście analizowania danych, jak i samego 
działania poszczególnych komponentów. 
Przykładem niech będzie robot Picker, 
który jest w stanie zręcznie i sprawnie 
podnosić wybrane przedmioty o różnym 
kształcie i z odmiennych materiałów. 
Głównym wyzwaniem jest obecnie 
nauczenie robota SI, jaki kształt ma 
jego fizyczna konstrukcja i jak może 
on to wykorzystywać, co może być bar-
dzo przydatne dla ludzi. 

M iliarder jest także przekonany, 
iż w końcu nauczymy się spraw-

nie wychwytywać dwutlenek węgla 
z atmosfery – a tego typu sposób 

pomógłby w walce z globalnym ocie-
pleniem oraz generalnie przełożyłby się 
na lepszą kondycję naszej planety. 

Najbardziej skupia się jednak na medy-
cynie i zwraca uwagę na szczególny 
postęp w tym właśnie obszarze. Wśród 
wymienionych przez niego wynalaz-
ków jest sonda w postaci kapsułki, 
która pomoże lepiej badać układ 
pokarmowy czy też aktualnie opra-
cowywana, specjalna szczepionka 
na nowotwór.

Na liście znalazły się także takie wyna-
lazki, jak sposób badania krwi, który 
pozwala matce dowiedzieć się o ewen-
tualnych wcześniejszych narodzinach 
dziecka czy elektrokardiogram możliwy 
do noszenia na nadgarstku danego 
użytkownika. 

L ista najważniejszych wynalazków 
2018 roku według Billa Gatesa 

obejmuje więc:

 z zwiększającą się zręczność robotów,
 z nowe pomysły na generowanie energii 

jądrowej,
 z test krwi określający ryzyko przed-

wczesnego porodu,
 z sondę przewodu pokarmowego 

w postaci kapsułki,
 z indywidualizowane szczepionki 

na choroby nowotworowe,
 z mięso z laboratorium,
 z wyłapywanie dwutlenku węgla 

z atmosfery,
 z EKG w zegarku,

Etap „hodowli” laboratoryjnego mięsa (Maastricht 
University)

Robot Picker podczas sortowania przedmiotów

 z toaletę, która nie wymaga kanalizacji,
 z wirtualnych asystentów (przetwarzanie 

języka naturalnego).

J ak widać, duża część wskazań Billa 
Gatesa dotyczy właśnie kwestii 

zdrowotnych – wpisuje się w nie także 
wymyślona na nowo toaleta, która 
pozbywa się odpadów, paląc je i filtrując. 
Wciąż aktualny jest bowiem temat higieny 
osobistej i toalet w miejscach, gdzie woda 
jest trudno dostępna.

Kolejnym zagadnieniem, które absor-
bowało Billa Gatesa, jest problem 
ocieplenia klimatu – w tej kategorii 
wskazał on czystą energię jądrową, 
pomysły na wyłapywanie dwutlenku 
węgla z atmosfery oraz mięso tworzone 
w laboratorium. 

N iewiele osób zdaje sobie sprawę 
z tego, że hodowla bydła gene-

ruje niemal 3/4 wszystkich gazów 
cieplarnianych, emitowanych przez 
człowieka. Ostatnio sporo mówi się 
też o traktowaniu zwierząt w masowej 
produkcji żywności i bardziej ogólnie 
o konsekwencjach, jakie dla środowiska 
ma wielkoskalowe rolnictwo. Zapobiec 
wielu przykrym konsekwencjom 
mógłby (być może) burger „bez krowy” 
– warzywny lub z mięsem wyhodowa-
nym w laboratorium. 

Pozwoliłoby to ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych i cierpienie wielu zwierząt, 
a także może mieć pozytywny wpływ 
na zdrowie ludzi. Wielu lekarzy jest 
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Wynalazki stworzone przez kobiety
zdania, że współcześnie jemy za dużo 
mięsa (a w zasadzie spożywamy za dużo 
wszystkiego).

W  ostatnim czasie Gates wraz 
z żoną mocno angażują się 

w prace swojej fundacji oraz wydają 
bardzo znaczącą część swojego majątku, 
aby fundować badania oraz pomysły, 
które mogą przełożyć się na realne bene-
fity dla ludzkości. Jako filantrop stawia 
w równym stopniu na pomysłowość, 
optymalizację, co i obniżanie kosztów. 
Fundacja Billa i Melindy Gatesów ufun-
dowała wspomniane badania nad tanią 
toaletą, zdolną zamienić wydaloną mate-
rię na energię i wodę, finansuje też nieza-
wodną antykoncepcję dla kobiet i walkę 
z malarią.

Pomimo że wielu twórców i naukow-
ców kreuje czarną wizję rozwiniętego 
technicznie świata, współzałożyciel 
Microsoftu nie porzuca swego znanego 
optymizmu. 

D obrym znakiem jest dla niego 
dłuższe życie ludzi, mniejsza 

śmiertelność dzieci i stopniowa poprawa 
jakości życia kobiet w społeczeństwie. 
Globalne nierówności się zmniejszają, 
niemniej biedne kraje nie bogacą się tak 
szybko, jak zamożne. Także nauka, choć 
rozwiązała wiele naszych problemów 
i coraz więcej wiemy o współczesnych 
chorobach, takich jak nowotwory, 
depresja czy otyłość, nie odpowiedziała 
na wiele pytań, które wciąż niepokoją 
ludzkość. 

Współzałożyciel Microsoftu, choć for-
malnie przeszedł na emeryturę, nie prze-
staje więc poszukiwać nowych rozwią-
zań i młodych talentów, zdolnych rozwią-
zywać kwestie, których nie ubywa. Stara 
się być cały czas obecny w świecie 
galopujących technologii, co należy 
uznać za myślenie i działanie – można 
rzec chwalebne – w świecie kontrastów 
ekonomicznych, potrzeb i szans dla 
ludzkości wynikających z postępu tech-
nologicznego. r

WiFi, piwo, piła tarczowa i... 
opakowania z kombuchy

Myśląc „wynalazca”, zwykle kojarzymy 
go z twórczym naukowcem, przede wszystkim 

z mężczyzną. Mało kto wie, że lista wynalazków, 
które zmieniały i zmieniają codzienne życie i świat, 

przepełniona jest pomysłami kobiet: peryskop, 
szkła antyrefleksyjne, korektor w płynie, sprzęt 

do laserowej operacji zaćmy, otwieracz do puszek 
czy jedna z najsłynniejszych gier planszowych świata 

– monopol. I to nie macho wymyślił piłę tarczową, 
ba, nawet piwo uważane przecież za męski trunek 

nie zostało wymyślone przez mężczyzn! 

Dodajmy, że świat bez wynalaz-
czych kobiet byłby też światem 
nie tylko bez piwa, ale i bez dobrej 
kawy czy... WiFi.

Po zagłębieniu się w temat wyna-
lazczości okazuje się (ku zasko-
czeniu), że współczesny świat 
wiele zawdzięcza wynalazczy-
niom. Niemało jest wybitnych 
kobiet, które dokonywały niezwy-
kłych odkryć, stworzyły ciekawy 
utwór czy wynalazły coś, co zmie-
niało rzeczywistość, powiedzmy 
też – napotykając na gigantyczne 
przeszkody, by to dzieło uznano 
za ich własne. 

Społeczne ograniczenia zwią-
zane ze stereotypami płciowymi 
oraz dyskryminacja ze względu 
na płeć powodowały, że do dziś 
brak powszechnej wiedzy 
na temat ich osiągnięć.

Mam nadzieję, że jednak powsta-
nie taka pełna monografia „kobie-
cej wynalazczości” (co niniejszym 
podpowiadam nie tyle i nie tylko 

feministkom, ale badaczom tech-
nologicznego, cywilizacyjnego 
rozwoju naszego świata bez 
względu na płeć). 

A póki co proponuję własną, 
subiektywną short list, którą 
sporządziłam szperając „tu i tam” 
i która tym bardziej dopomina się 
o rozwinięcie, bo dotyczy głównie 
końca XIX i początków XX wieku. 
Pokazuje ona nie tylko, że postę-
pująca powszechna edukacja 
i rosnąca emancypacja kobiet 
miały i mają wpływ na kobiecą 
wynalazczość, ale że potencjał 
innowacyjności tkwiący w kobie-
tach nie powinien być ignorowany, 
a wręcz przeciwnie – trzeba mu 
tworzyć warunki do ujawniania się 
i eksplorowania go, maksymalnie 
ułatwiając kobietom łączenie obo-
wiązków macierzyńskich z aspira-
cjami i możliwościami naukowymi, 
wynalazczymi. 

Co istotne, kobiece wynalazki 
były inspirowane potrzebami 

Oprac. Elżbieta Krupska 
Ekspert UPRP 

Źródło: Entrepreneur magazine

Zdjęcia – Internet
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codzienności, trudnościami 
w życiu codziennym, większość 
była bardzo praktyczna, ale mogła 
służyć nie tylko kobietom. 
Bo przecież – także w kwestiach 
techniki, nowoczesnych techno-
logii, kobiety nierzadko stworzyły 
i tworzą znakomite rozwiązana, 
dając impuls dalszemu postępowi. 

1. Piwo – zacznijmy więc 
od niego

Podczas gdy mężczyźni są doce-
lową grupą dla większości rekla-
modawców piwa, okazuje się, 
że za rozpowszechnieniem tego 
napoju stoją kobiety – starożytne 
Mezopotamki. Według badań 
Jane Peyton (brytyjska pisarka, 
historyczka i ekspertka w dzie-
dzinie alkoholi), w starożytnej 
Mezopotamii kobiety jako pierw-
sze wytwarzały, sprzedawały i piły 
piwo. 

Z czasem zaczęły je także 
sprzedawać. Poza tym sumeryj-
ską patronką piwa również była 
kobieta – bogini Ninkasi. Tak więc, 
kiedy następnym razem będziemy 
raczyć się tym trunkiem, wznie-
śmy toast na cześć Ninkasi, staro-
żytnej bogini piwa!

2. Piła tarczowa

Na początku XIX wieku pewna 
wdowa, Tabitha Babbitt, przy-
glądając się pracy mężczyzn 
w tartaku, doszła do wniosku, 
że to wyjątkowo ciężka robota, 
a panowie, obsługując wielką, 
wymagającą dwóch osób 
piłę drwalską, tracą mnóstwo 

energii. Wynalazczyni, korzystając 
ze swojego tkackiego doświad-
czenia i znajomości konstrukcji 
wykorzystywanych przez nią 
urządzeń, stworzyła okrągłą piłę 
napędzaną prostym mechani-
zmem obrotowym. Maszyna, 
która ułatwiła pracę drwalom, 
nie była jedynym wynalazkiem 
pani Babbitt – pomysłowa kobieta 
skonstruowała też maszynę 
do masowej produkcji gwoździ 
(wcześniej były one ręcznie wyko-
nywane przez kowala).

3. Centralne ogrzewanie

Fakt, że zimą nie musimy 
desperacko dorzucać opału 
do kominka zawdzięczamy Alice 
Parker, która wynalazła system 
gazowego centralnego ogrzewa-
nia w 1919 roku. Chociaż w tym 
czasie gazu ziemnego używano 
już do przemysłowych instalacji 
grzewczych, Parker udoskonaliła 
system ciepłowniczy i wykorzy-
stała go do ogrzewania budyn-
ków mieszkalnych. System, który 
opatentowała posiadał funkcję 
regulacji temperatury w miesz-
kaniu, a także ogrzewania wielu 
pomieszczeń jednocześnie. 
Wynalazek Alice stał się praw-
dopodobnie prototypem pieców, 
których używamy dzisiaj.

4. Pampersy

Dzisiaj wielu młodych rodziców 
nie wyobraża sobie życia bez 
pampersów. Za tę wygodę 
możemy podziękować Marion 
Donovan, wynalazczyni pierwszej 
jednorazowej pieluszki. Marion, 
która sama była mamą, miała 
dość prania brudnych pieluch. 
Potrafiła wykorzystać codzienne 
doświadczenia do tworzenia nie-
zwykłych wynalazków. Prototyp 
pieluszki jednorazowego użytku 
opracowała przy użyciu... zasłonki 
prysznicowej. Choć opatentowała 
swój wynalazek w 1951 roku, 
początkowo nie mogła zna-
leźć producenta, który by kupił 
jej projekt – właścicielami firm 
w tamtych czasach byli głównie 
mężczyźni i to oni nie uważali 
tego produktu za niezbędny. 
W 1961 roku wynalazkiem Marion 
zainteresował się Victor Mills pra-
cujący w spółce Procter&Gamble.

5. Tratwa ratunkowa

Typowa tratwa ratunkowa pod 
koniec XIX wieku była w zasa-
dzie deską z drewna, podobną 
do tych, które znamy z kreskó-
wek o rozbitkach na bezludnej 
wyspie. Zmieniła to dopiero 
Maria Beasely, która w 1882 
roku zaprojektowała składane, 
ognioodporne i trwałe tratwy 
ratunkowe. Mimo że ten wyna-
lazek uratował życie wielu osób, 
prawdziwą sławę i pieniądze 
przyniosło jej wymyślenie 
maszyny do robienia drew-
nianych beczek, służących 
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do przechowywania wina. 
Opracowała także wiele innych 
rzeczy: od ogrzewaczy stóp 
po urządzenia zapobiegające 
wykolejaniu się pociągów.

6. Szczotka do włosów

Afroamerykanka Lyda D. 
Newman opatentowała nową 
i ulepszoną szczotkę do włosów 
w 1898 roku. Mieszkała w Nowym 
Jorku, a z zawodu była fryzjerką. 
Zaprojektowała szczotkę, która 
była tania do wykonania, trwała, 
łatwa w utrzymaniu czystości. 
Lydzie Newman możemy być 
wdzięczne nie tylko za ładnie 
uczesane włosy, ale też aktywną 
walkę na rzecz praw kobiet.

7. Filtr do kawy

Pijąc rano przefiltrowaną kawę 
bez fusów, możemy pomyśleć 
o kolejnej twórczej kobiecie 
Melitcie Bentz. Ta niemiecka 
gospodyni stworzyła filtr 
z podziurawionego dna puszki 
i bibuły ze szkolnego zeszytu 
syna. Swój wynalazek opatento-
wała 1908 roku, a filtry „Melitta” 
znane są dzisiaj na całym 
świecie.

8. Zmywarka do naczyń

Czyste naczynia, przy jedno-
czesnej oszczędności czasu 
i wody, zawdzięczamy Josephine 
Cochrane, która wynalazła 
zmywarkę. Urządzenie opaten-
towała w 1886 roku, a pierwszy 
egzemplarz został zainstalo-
wany w jej własnym domu. 
Konstrukcja urządzenia była 
niemal identyczna ze współcze-
śnie używanymi zmywarkami. 
Josephine Cochrane chciała 
mieć coś, co pozmywa naczy-
nia szybciej od jej służących. 
Zasadniczo była to zachcianka 
bogatej osoby. Zamiast jednak 
zlecać komuś, by rozwiązał ten 
„problem” za nią, Cochrane 
wzięła sprawy w swoje ręce 
i wynalazła zmywarkę do naczyń. 
Urządzenie składało się 
z dużego miedzianego pojem-
nika, w środku którego znaj-
dowało się koło z przegrodami 
na naczynia; napędzał je nie-
wielki silnik, a naczynia, kręcąc 

się, były opłukiwane gorącą, 
namydloną wodą.

9. Strzykawka

Wprawdzie zastrzyki były znane 
już wcześniej, ale to Letitia Geer 
w 1899 r. opatentowała strzy-
kawkę, którą można obsługiwać 
tylko jedną ręką. Wynalazek, któ-
rego używamy do dzisiaj, zrewo-
lucjonizował medycynę i zmienił 
życie wielu chorych m.in. cukrzy-
ków, którzy nie muszą być zależni 
od pomocy innych przy wykony-
waniu codziennych zastrzyków.

10. WiFi

Za narodzinami bezprzewodo-
wego Internetu nie stoi wcale 
męski mózg z Doliny Krzemowej, 
a Hedy Lamarr, aktorki i wyna-
lazczyni austriacko-żydowskiego 
pochodzenia. Choć świat zna 
ją głównie jako aktorkę, m.in. 
z ról w „Algierze” czy „Ekstazie”, 
to jednak jako wynalazczyni osią-
gnęła jeszcze więcej. W przerwie 
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między kręceniem kolejnych 
filmów, Hedy poświęcała się 
swojemu hobby – wynalaz-
kom. Próbując pomóc aliantom 
w czasie II wojny światowej, 
postanowiła opracować system 
sterowania torpedą przy użyciu fal 
radiowych. Udało jej się stworzyć 
technologię rozpraszania widma 
sygnału z przeskokiem częstotli-
wości. Wówczas ten wynalazek 
był zbyt skomplikowany i wojsko 
go nie wykorzystało. Po raz pierw-
szy został zastosowany w czasie 
kryzysu kubańskiego. Pomysł 
dał podwaliny do stworzenia 
tego, co dziś doskonale znamy 
jako WiFi.

11. Kevlar

Amerykańska chemiczka 
Stephanie Kwolek, której rodzina 
pochodziła z Polski, stworzyła 
zespół, wraz z którym wynalazła 
polimer, z którego zaczęto produ-
kować kevlar, bardzo wytrzymały 
materiał. Stephanie rozpoczęła 
pracę w jednym z największych 
koncernów chemicznych świata 
DuPont w 1964 r. Stephanie 
Kwolek w dzieciństwie chciała 
zostać projektantką mody, 
ale rodzice skierowali jej zain-
teresowania w stronę nauki. 
Stephanie wynalazła super-
mocne włókno, z którego 
powstał kevlar – materiał pięć 
razy mocniejszy i bardziej 
wytrzymały od stali. Z kevlaru 
wytwarzane są głównie kami-
zelki kuloodporne, ale używa 
się go również do produkcji 

hełmów, samolotów, telefonów 
czy sprzętu turystycznego.

12. Barwniki organiczne

W latach 80. XX wieku Sally Fox 
zrewolucjonizowała branżę tek-
stylną. Po przeczytaniu książki 
na temat zgubnego działania 
pestycydów, 12-letnia Fox posta-
nowiła poświęcić się zmniejsze-
niu ich zastosowania. Po latach 
udało jej się stworzyć barwniki 
organiczne, które nie muszą 
być suszone przy zastosowaniu 
chemikaliów.

Ta lista – jestem pewna – wzbu-
dzi uczucie niedosytu, sama 
go doświadczam. Na koniec 
jednak chciałam wspomnieć 
o jeszcze dwóch, współczesnych 
przykładach, z Polski, na to, jak 
niezwykle twórczo i praktycznie, 
odpowiadając na uciążliwości 
i problemy współczesności, 
reagują polskie kobiety – innowa-
torki i wynalazczynie.

Jeden dotyczy prof. dr hab. 
Grażyny Ginalskiej z Lublina, 
która po... 15 latach, gdy wyna-
lazła tzw. sztuczną kość, „zba-
wienie” dla wielu wielu chorych, 
pewnie niebawem doczeka się 
pozytywnego finału szerokiego 
użytkowania tej metody. 

Drugi to informacja bez mała 
z ostatnich dni dotycząca pracy 
dyplomowej absolwentki wzornic-
twa Róży Rutkowskiej w związku 
z jednym z największych 
współczesnych problemów 
– zaśmiecania całego świata, 
mórz i oceanów, nie tylko Polski, 
plastikiem (pisałam na temat 
zbliżającej się „katastrofy” w świe-
cie w poprzednim wydaniu 
Kwartalnika). 

Róża Rutkowska, za pomocą 
grzyba kombuchy i procesu 
fermentacji, wyhodowała orga-
niczne opakowania, które śmiało 
mogą zastąpić swoje plastikowe 
odpowiedniki. A w to naturalne 
tworzywo można zapakować 
żywność, zużyte wyrzucić 
na kompost, a nawet… je zjeść. 
Biodegradowalne opakowania 
mogą być też wykorzystywane 
nie tylko w przemyśle spożyw-
czym, ale i odzieżowym, w branży 
kosmetycznej czy motoryzacyjnej. 
Nie będą drogie – mówi pomy-
słodawczyni, na razie szukająca 
z innymi projektantami, nie tylko 
środków finansowych, ale i chęt-
nych do współpracy. 
Może warto by nie szukali zbyt 
długo, bo skoro informacja 
poszła w świat, inni mogą być 
szybsi. Kombuchę piją dla zdro-
wia Japończycy, jak usłyszeli, 
czemu jeszcze mogłaby posłużyć, 
to „bójmy się”... Tym bardziej, 
że pomysł Polki już zaciekawił 
producentów na całym świecie. 
Nie ulega wątpliwości, że wyko-
rzystanie wynalezionej przez nią 
biodegradowalnej, przyjaznej dla 
środowiska alternatywy, mogącej 
zastąpić plastikowe opakowania, 
byłoby fantastyczną alternatywą 
dla całego świata, który martwi 
się, co zrobić z nimi i z mikropla-
stikiem, który już zaraża nie tylko 
oceany, ale i wody podziemne… r

Opracowanie: Elżbieta Krupska 
ekspert UPRP

Zdjęcia – Internet
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Arbitraż  
– bezcenny w biznesie 

Rozmowa z mec. Markiem Furtkiem,  
przewodniczącym Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie Gospodarczej, radcą prawnym w Kancelarii 
FURTEK KOMOSA ALEKSANDROWICZ

Często mówi się, że arbitraż to sąd dżentelmeński, polegający  
na konstruktywnym dialogu bez widzów, a nie na kłótni na oczach tłumów.

– Gospodarka, biznes w szczególności, 
nie są wolne od sporów, o czym najlepiej 
świadczą liczby dotyczące procesów 
toczących się w sądach gospodarczych. 
W Polsce zresztą, to przecież nie jest 
tajemnicą, takie sprawy toczą się rekor-
dowo długo. Tymczasem już od dawna 
wiadomo, że „czas to pieniądz”. 
Czy spory gospodarcze muszą trwać tak 
długo? Arbitraż jest alternatywą? Chyba 
nie bez powodu mówi się, że jest to wyż-
sza, „cywilizowana” forma rozwiązywania 
sporów?

– Arbitraż przez doktrynę zaliczany jest 
do grupy alternatywnych form rozstrzygania 
sporów, także jak najbardziej jest on innym, 
w wielu przypadkach lepszym, sposobem 
rozwiązywania konfliktów w świecie biz-
nesu. Sądy polubowne działają szybciej, 
toczące się przed nimi postepowania mają 
charakter poufny, a członkami trybunałów 
arbitrażowych są wyspecjalizowani prawnicy 
bądź też specjaliści z danej dziedziny życia 
gospodarczego. 

Wybór arbitrażu jako formy rozstrzygania 
sporów to także większa elastyczność 
w zakresie kształtowania norm dotyczących 
przebiegu postępowania. Często mówi się 
o tym, iż arbitraż to sąd dżentelmeński, 

polegający na konstruktywnym dialogu bez 
widzów, a nie na kłótni na oczach tłumów.

Jeśli chodzi o czas – spory gospodar-
cze nie muszą trwać długo – w naszym 
Regulaminie Arbitrażowym nakreśliliśmy 
standard, o którego dotrzymanie prosimy 
arbitrów, wyrok powinien zapaść po dzie-
więciu miesiącach od wniesienia pozwu. 
Oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy 
rozstrzygnięcie sporu zajmuje więcej czasu, 
ponieważ jest on złożony, wymaga zaanga-
żowania biegłych czy też pojawia się z róż-
nych przyczyn wydłużony czas oczekiwania 
na ukonstytuowanie się zespołu orzekają-
cego. Warto w tym miejscu podkreślić, iż 
sadownictwo polubowne ma co do zasady 
charakter jednoinstancyjny, również z uwagi 
na rozbudowaną formę analizy materiału 
dowodowego czy też specyficzną możliwość 
„wygrywania częściowego” sporu.

– Mimo że przewlekłość i uciążliwość 
prowadzenia sporów gospodarczych 
uważa się – oprócz zatorów płatniczych 
– za główną barierę powstrzymującą 
jeszcze bardziej dynamiczny rozwój firm, 
zwłaszcza małych, arbitraż w sprawach 
gospodarczych w Polsce wciąż nie cie-
szy się popularnością. Dlaczego?

– Ta forma rozstrzygania sporów nigdy 
nie stanie się formą „powszechną”, masową, 
ważne jest jednak to, co merytorycznie 
wnosi do doktryny i procedury cywilnej. 
Popularność sądownictwa polubow-
nego w Polsce nie odbiega zasadniczo 
od poziomu innych państw europejskich.

Ja podchodzę do kwestii popularności 
arbitrażu z innego punktu widzenia. Jeżeli 
mierzyć ją liczbą spraw, nasuwają się trzy 
uwagi. Po pierwsze – do końca liczby tej 
nie znamy, ponieważ występuje tu zjawisko, 
które w kryminalistyce określa się mianem 
„ciemnej liczby” – wychwytujemy przez sta-
tystki ministerstwa tylko te sprawy, w odnie-
sieniu do których wniesiono tzw. środki 
zaskarżenia. Jeżeli natomiast werdykt jest 
satysfakcjonujący strony, nie jest on staty-
stycznie odnotowany. Oczywiście my mamy 
swoją statystykę, ale mówimy o tak zwanych 
arbitrażach ad hoc.

Przyjmujemy, że średnio spraw, które 
są przedmiotem arbitrażu, jest w naszym 
sądzie 200 rocznie. Oczywiście raz jest 
nieco mniej, innym razem nieco więcej, 
różne są też wartości sporów, ale traktujemy 
tę liczbę jako pewien punkt odniesienia. 
A to oznacza, że nie jesteśmy arbitrażowym 
kopciuszkiem.
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Zerknijmy przede wszystkim na kraje, 
które w tej dziedzinie mają renomę. Oto 
VIAC – Międzynarodowe Centrum Arbitrażu 
w Wiedniu notuje rocznie średnio 80 spraw. 
Z wielkim trudem zachowuje liczbę spraw 
renomowany, istniejący od 1917 roku 
Instytut Arbitrażowy przy Izbie Handlowej 
w Sztokholmie (SCC) – ma ich średnio 100.

Druga uwaga – liczba spraw rozstrzyga-
nych w arbitrażu nigdy nie powinna być 
rozpatrywana w zestawieniu z liczbą spraw 
cywilnych rozstrzyganych przez sąd. W tej 
relacji będziemy bowiem zaledwie ułamkiem 
procenta liczby spraw rozstrzyganych przez 
sądy powszechne.

Jak już zaznaczyłem wcześniej, arbitraż jest 
wyrafinowanym narzędziem – nie nadaje 
się do rozstrzygania spraw, które wymagają 
standardowego postępowania sądowego. 
Nie do wszystkich spraw przecież potrzebu-
jemy opinii biegłych trzech wybitnych profe-
sorów prawa handlowego.

I wreszcie, arbitraż jest w Polsce bardzo 
popularny także w tym wymiarze, że wzbu-
dza ogromne zainteresowanie młodzieży 
prawniczej.

W Polsce mamy pięć tzw. moot courts, kon-
kursów arbitrażowych dla studentów prawa – 
w trzech uczestniczymy jako Sąd Arbitrażowy 
KIG. Wkrótce będą odbywały się dwa finały 
takich konkursów. Jeden, organizowany przez 
samorząd studencki, dla studentów prawa 
lat I–III. Drugi, dla studentów bardziej 
już zaawansowanych w edukacji prawniczej, 
organizowany jest przez ELSA – Europejskie 
Stowarzyszenie Studentów Prawa.

Moot court ma postać fikcyjnego sądu 
gospodarczego, jego uczestnicy, mając 
do wyboru różne narzędzia jako płaszczyznę 
rozwiązania tego sporu, wybierają arbitraż, 
bo uważają go za metodę nowoczesną, 
światową, nie związaną ze sztywnymi 
wymogami procedury sądowej. A ponadto 
postępowanie arbitrażowe to jest „język 

praktykami arbitrażu z zagranicy. Forum 
może poszczycić się także opublikowanym 
w 2015 r. specjalnym wydaniem Biuletynu 
Arbitrażowego SA KIG pod tytułem „Młody 
Arbitraż”.

Forum jest adresowane do młodych. 
W społeczności prawniczej często uważa 
się, że granicą młodości jest wiek 45 lat. 
Nie ustanawiamy jednak granicy wieku. 
Zapraszamy do udziału wszystkich, któ-
rzy czują się młodzi duchem lub „młodzi” 
w świecie arbitrażu.

Forum nie ma sformalizowanych struktur. 
Uważamy, że dzięki temu Forum może być 
elastycznym narzędziem do realizacji najróż-
niejszych inicjatyw. Młodość to kreatywność 
i takie właśnie ma być Forum. Zachęcamy 
wszystkich zainteresowanym działalnością 
Forum do zapisania się do grona jego 
członków. Umożliwi to otrzymywanie bezpo-
średnio informacji o wydarzeniach organizo-
wanych w ramach Forum, a także aktywne 

Mamy jeszcze sporo pracy w zakresie edukacji dotyczącej alternatywnych  
form rozstrzygania sporów, do których zalicza się też mediacja.  

Przedsiębiorcy nie wiedzą na przykład, że wyrok sądu arbitrażowego  
jest tak samo obowiązujący, jak sądu powszechnego.

– A trzeci aspekt, który Pana zdaniem 
jest ważny przy rozstrzyganiu, czy arbi-
traż jest popularny?

– Lapidarnie ująłbym to tak – arbitraż 
to nie celebryta, nie musi być powszechnie 
znany. Aczkolwiek powinien być znany 
jako narzędzie w kręgach osób, takich jak 
przedsiębiorcy czy studenci prawa albo 
zarządzania.

O popularności arbitrażu może też świad-
czyć liczba publikacji. W 2008 roku, w trzy 
lata po dużej nowelizacji kodeksu postępo-
wania cywilnego, miał miejsce historyczny 
przełom – ukazała się publikacja profesorów 
Tadeusza Erecińskiego i Karola Weitza 
– „Sąd Arbitrażowy” i się zaczęło. Nie ma 
roku ani kwartału nawet, by nie ukazały się 
publikacje naukowe dotyczące arbitrażu. 
Nie licząc już artykułów o charakterze 
przyczynkarskim.

międzynarodowy”. Arbitraż podlega ujedno-
liceniu w skali międzynarodowej. Oni mogą 
z tą kompetencją pojechać np. do Francji 
czy do Wiednia na taki moot court – i oczy-
wiście jeżdżą – zainteresowanie młodzieży 
arbitrażem jest bowiem ogromne.

– Stworzył Pan przy Sądzie 
Arbitrażowym KIG Arbitrażowe Forum 
Młodych – czemu ma ono służyć i jak 
działa?

– Arbitrażowe Forum Młodych to inicjatywa, 
która powstała w 2011 roku, pod auspicjami 
Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej w Warszawie. Jej celem jest 
integracja młodszego pokolenia środowi-
ska arbitrażowego, stworzenie platformy 
do wymiany doświadczeń i zdobywania 
praktycznej wiedzy o arbitrażu. Od czasu 
powstania w ramach Forum zostało zor-
ganizowanych szereg spotkań z wybitnymi 

zaangażowanie w organizację nowych 
wydarzeń. 

– No cóż, przekonał mnie Pan. Jednak 
stawiając tezę o małej popularności 
arbitrażu, miałem na myśli wiedzę przed-
siębiorców na temat arbitrażu jako formy 
rozstrzygania sporów…

– Myślę wszakże, że mamy jednak szansę 
na powiększenie grona firm, które w swych 
kontraktach stosować będą zapisy na arbi-
traż. Mamy jeszcze sporo pracy w zakresie 
edukacji dotyczącej alternatywnych form 
rozstrzygania sporów, do których zalicza 
się też mediacja. Przedsiębiorcy nie wiedzą 
na przykład, że wyrok sądu arbitrażowego 
jest tak samo obowiązujący, jak sądu 
powszechnego.

Pojawia się także kwestia podjęcia 
„ryzyka” wyboru rozwiązania, które nie jest 
standardowe.
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Przedsiębiorcy, wybierając sady 
powszechne, nadal często liczą na to, 
że ich sprawa będzie jednak rozwiązana 
szybciej, co oczywiście najczęściej nie ma 
miejsca i na ostateczne rozstrzygnięcie cze-
kają latami.

– A jak to wygląda z drugiej strony 
– prawnicy, osoby posiadające potencjał 
kompetencyjny do sądzenia, rozstrzyga-
nia sporów są zainteresowane arbitra-
żem czy też nie doceniają jego atutów? 
Słowem – gdyby nagle mocno wzrósł 
popyt na arbitraż gospodarczy, mamy 
dość mediatorów?

– Liczba arbitrów na polskim rynku jest 
wystarczająca, nie sądzę, abyśmy w następ-
nych latach mieli do czynienia z tak maso-
wym zapisywaniem w umowach pomiędzy 
przedsiębiorcami klauzul arbitrażowych, aby 
zabrakło wykwalifikowanych i doświadczo-
nych osób do rozstrzygania sporów.

Na liście arbitrów w naszym sądzie znajduje 
się blisko 200 nazwisk.

– Polski biznes otwiera się na świat, 
co zresztą widać po wynikach. 
Internacjonalizacji obrotów z pewnością 
nieuchronnie towarzyszyć też musi 
wzrost odsetka sporów gospodarczych 
między pomiotami działającymi w róż-
nych krajach. Jak to wygląda od strony 
arbitrażu w Polsce?

– Od kilku lat udział spraw, które klasyfiku-
jemy jako zagraniczne, oscyluje na poziomie 
10–15% wszystkich sporów. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że wiele polskich firm 
działających na skale międzynarodową 
przy eksporcie zawiera kontrakty z polskimi 
oddziałami koncernów.

Spory o charakterze międzynarodowym 
są także rozstrzygane przez trybunały 
z innych państw np. ICC w Paryżu, czy też 
SCC (Sąd Arbitrażowy w Sztokholmie).

– Jednocześnie postępuje też proces 
innowacyjności – i słusznie, bo to jest 
najlepsza droga do utrzymania konkuren-
cyjności na rynkach i wysokiej dynamiki 
wzrostu gospodarczego. Z nowymi 
technologiami zaś, jak wiadomo, wiążą 
się wynalazki, patenty, unikalne wzory 
przemysłowe i im podobne. Spory zwią-
zane z ochroną własności intelektualnej 
są więc nieuniknione?

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum rozmówcy

– Odpowiedź może być tylko twierdząca. 
Sporów związanych z IP jest wiele, czasem 
postępowania dotyczą tylko własności inte-
lektualnej, czasem prawa są pewną częścią 
roszczenia.

– Wiem, że w swojej roli mediatora przy-
wiązuje Pan ogromną wagę do ochrony 
praw własności intelektualnej, z pewno-
ścią więc może Pan określić, jaką rolę 
w rozstrzyganiu związanych z tą kwestią 
sporów może odegrać arbitraż. Jakie ma 
on przewagi, czy może być np. mocną 
alternatywą przy rozstrzyganiu sporów 
dotyczących własności intelektualnej 
o charakterze międzynarodowym?

– Sądy polubowne, a zwłaszcza sądy insty-
tucjonalne o długiej tradycji, takie jak SA 
przy KIG są najlepszym miejscem do roz-
strzygania sporów związanych z ochroną IP. 
Na liście arbitrów Sądu znajduje się wiele 
osób specjalizujących się w ochronie wła-
sności intelektualnej, strony mogą także 
wskazywać na biegłych, profesjonalne 
podmioty, dość swobodnie, a nie, tak jak ma 
to miejsce w sądownictwie powszechnym, 
z zamkniętej listy. Dodatkowo poufny cha-
rakter postępowania pozwala na zachowanie 
dyskrecji. Nie można zapomnieć, zwłaszcza 
w świetle dynamiki zmian technologicznych, 
o dużo szybszym tempie rozstrzygania spo-
rów, na wyrok sądu powszechnego czeka 
się latami, nowe technologie staja się wtedy 
„starymi”.

– Na kanwie tych doświadczeń może Pan 
też z pewnością rekomendować przed-
siębiorcom wskazówki z zakresu działań 
profilaktycznych – co robić, by jak naj-
bardziej ograniczyć pole do powstawania 
sporów? Jakich zaniedbań czy zwykłej 
lekkomyślności dopuszczają się przed-
siębiorcy i menadżerowie, które konku-
rencji otwierają pole do podejmowania 
prób naruszeń ich praw w kwestii wła-
sności intelektualnych i nie tylko?

– Ze swojej strony rekomendowałbym przede 
wszystkim szukanie wsparcia specjalistów 
przy konstruowaniu umów na jak najwcze-
śniejszym etapie biznesu oraz oczywiście 
wpisywania do nich klauzul arbitrażowych.

Spory powstają najczęściej w zakresie 
niedoregulowanych kwestii, które wynikają 
z nieprecyzyjnych umów bądź ich braku. 

Trudno potem nakreślić obraz tego – kto, 
do czego i kiedy był zobowiązany. Pojawia 
się pole do nadużyć i nadinterpretacji.

Menadżerom i przedsiębiorcom zaleciłbym 
także zapoznanie się z tematyką alternatyw-
nego rozstrzygania sporów, jak również stoso-
wanie popularnych w innych krajach mediacji 
przed wejściem w spór. Takie działania 
w sposób znakomity ograniczają negatywne 
finansowo, ale i biznesowo skutki sporów.

– A co należy zrobić, by rola arbi-
trażu rosła adekwatnie do roli, jaką 
odgrywa w rozstrzyganiu sporów 
gospodarczych?

– Trzeba pamiętać, że arbitraż odgrywa rolę 
„matrycy” albo laboratorium dla ustawo-
dawcy państwowego – pewne rozwiązania 
można tutaj wypróbować bez ryzyka, 
na przykład nowe formy postępowania 
dowodowego, jak np. pisemne oświadczenie 
świadka jako nową formę w postępowaniu 
dowodowym. 

Standardem jest w arbitrażu posiedzenie 
organizacyjne, na którym postępowa-
nie zaplanowane jest w sposób ścisły. 
Od dawna korzystamy z takich narzędzi jak 
wideokonferencje. 

Gdyby choćby prześledzić historię Sądu 
Arbitrażowego KIG, a zbliżamy się do jubile-
uszu siedemdziesięciolecia, to od początku 
istnienia jesteśmy taką forpocztą nowo-
czesnych rozwiązań. W sposób naturalny 
nasuwa się więc postulat zwiększenia 
popularności arbitrażu przez pewne zmiany 
ustawodawcze, zwłaszcza przez rozsze-
rzenie katalogu spraw, które podlegają 
arbitrażowi. 

Dorobek naszych 70 lat pokazuje, że warto 
choćby objąć właściwością sądu polubow-
nego spory korporacyjne dotyczące uchwał 
władz spółek.

Z drugiej strony aż prosi się o zmianę 
w programach studiów. Obecnie arbitraż 
bardzo marginalnie jest ujmowany w pro-
gramach kształcenia młodzieży prawniczej 
i prawie w ogóle w programch kształcenia 
biznesowego.

– Dziękuję za rozmowę. r
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XII Międzynarodowa konferencja
Innowacyjność i kreatywność w gospodarce

25–26 marca 2019 r.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
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Wystąpienia indywidualne

 � Wzornictwo kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa
 � Miejsce wzornictwa w polityce innowacyjnej państwa
 � Programy PARP wspierające współpracę przedsiębiorców z projektantami

PANEL 1 KOMUNIKACJA WIZUALNA PRZEDSIĘBIORSTWA W SFERZE SPOŁECZNEJ, 
EKONOMICZNEJ I KULTUROWEJ 

 � Wzornictwo – silna marka przedsiębiorstwa
 � Nie kosmetyka a gimnastyka. Ładny obrazek czy prawdziwe doświadczenie, czyli po co nam właściwie 

Brand Identity
 � Skuteczny briefing. Jak pracować ze studiem brandingowym w pięciu prostych krokach?
 � Odważne projektowanie
 � Dobre i złe praktyki oraz trendy w polskim brandingu

Dyskusja panelowa

 � Umiejętność rozumienia informacji zawartych w formie graficznej, czyli jak tworzyć wizualizacje danych 
w celu analizy i przekazywania złożonych informacji

 � Narzędzia biznesowego sukcesu reaktywowanej marki: Logo? Osobowość marki? A może skuteczna 
identyfikacja wizualna?

PANEL 2 WIELKA WARTOŚĆ FORMY GRAFICZNEJ ZNAKU TOWAROWEGO 
 � Znak towarowy jako niezbędny element komunikacji marketingowej
 � Projektowanie oryginalnego logo w świecie miliardów znaków towarowych
 � Wycena znaku towarowego – jaka część tej wartości to efekt pracy grafika?

PANEL 3 PRAWNA OCHRONA WIZERUNKU MARKI 
 � Ochrona identyfikacji wizualnej: nietradycyjne znaki towarowe
 � Jak chronić prawnie różne elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa
 � Prawna ochrona ikon popkultury

PANEL 4 KOMUNIKACJA TRADYCYJNA W INNOWACYJNYM BIZNESIE 
 � Czy krój pisma może identyfikować markę?
 � Unikalność projektu edytorskiego w warunkach fragmentacji w środkach masowego przekazu
 � Rola pracy analogowej w projektowaniu cyfrowym
 � Szata graficzna opakowania, jako element decydujący o sprzedaży produktu
 � Miasto, syrena i litery. Historia przemiany wizerunkowej Muzeum Warszawy
 � Jak tworzyć dobre projekty w zgodzie z prawem. Ochrona prawna krojów pisma, layoutów, winiet 
 � Przetwarzanie indywidualnych przeżyć w unikalny i symboliczny print. Wykorzystanie tradycyjnych 

metod druku w innowacyjnym biznesie modowym
 � Ulga badawczo-rozwojowa dla przedsiębiorców

PANEL 5  ŚWIAT CYFROWY – WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
I PROJEKTANTÓW GRAFICZNYCH 

 � Rebranding statystyki publicznej – wyzwania świata cyfrowego
 � Tworzenie narzędzi cyfrowej komunikacji biznesowej
 � Różowe okulary biznesu – jak wykorzystać wirtualną rzeczywistość w działaniach promocyjnych
 � Wzory w nowych technologiach
 � Praktyczne aspekty ochrony wzorów graficznych interfejsów użytkownika (GUI)
 � Ochrona graficznych interfejsów użytkownika w Chinach
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Projektant  
w strategii komunikacyjnej marki 

w nowoczesnej gospodarce

„Produkty powstają w fabryce, ale marki powstają 
w umyśle” – powiedział kiedyś Walter Landor, 

projektant marek i jeden z czołowych pionierów 
brandingu. Może to dlatego tak trudne jest czasami 

uchwycenie istoty tego, czym jest marka i w jaki 
sposób ją kreować.

Problematyka ta była inspiracją 
do opracowania programu 12. edy-
cji międzynarodowej konferencji 
UPRP „Innowacyjność i kreatywność 
w gospodarce”, której tegorocz-
nym tematem przewodnim było 
„Projektowanie identyfikacji wizu-
alnej przedsiębiorstwa”. 

Podczas konferencji w dniach 
25–26 marca br., tradycyjnie odbywa-
jącej się w siedzibie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., 
omówione zostały zasadnicze 
aspekty jednego z najważniejszych 
elementów całego procesu brandingu 
– projektowania identyfikacji wizualnej 
przedsiębiorstwa oraz jego wpływu 
na komunikację społeczną, w kon-
sekwencji także na pozycję marek 
na rynku.

Projektowanie graficzne 
i wzornicze w polityce 
innowacyjnej państwa

Marka jest pewnego rodzaju 
doświadczeniem, obietnicą 

i unikalnym zestawem cech, które 
wpływają na odczucia klientów 
i ich postrzeganie danej marki, dla-
tego tematyka projektowania identy-
fikacji wizualnej powinna fascynować 
nie tylko osoby profesjonalnie zaan-
gażowane w branding, ale każdego 
uczestnika rynku, który decyduje 
się sięgnąć po określony produkt 
czy usługę. Tymi słowami, witając 
jednocześnie wszystkich prelegen-
tów i uczestników, otworzyła konfe-
rencję prezes Urzędu Patentowego 
RP (UPRP) dr Alicja Adamczak.

Do tego aspektu projektowania gra-
ficznego odniosła się również Wang 
Binying, Zastępca Dyrektora 
Generalnego Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO), 
jednego ze współorganizatorów 
konferencji, która podkreślała, jak 
projektowanie identyfikacji wizualnej, 
a przez to także kreowanie marek, 
jest niezwykle ważne nie tylko dla 
przedsiębiorstw, ale dla całego spo-
łeczeństwa i gospodarki narodowej. 
Powołała się m.in. na przykład WIPO, 

Dr Alicja Adamczak, prezes UPRP otwiera 
konferencję

Wang Binying, Zastępca Dyrektora 
Generalnego Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO)

Dr Alicja Adamczak (od prawej) 
z przedstawicielami firm, którym wręczone 
zostały odznaki honorowe Prezesa Rady 
Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”
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organizacji zrzeszającej 191 krajów 
świata, podkreślając, jak istotna 
jest identyfikacja wizualna także 
w przypadku instytucji, które muszą 
komunikować się ponad granicami 
administracyjnymi i kulturowymi. 

O tym, jak ważne i trudne jest 
budowanie komunikacji przez insty-
tucję publiczną dla dużego projektu 
społecznego, mówił także (w dal-
szej części konferencji) dyrektor 
Narodowego Centrum Kultury 
prof. Rafał Wiśniewski, przedsta-
wiając strategię komunikacyjną oraz 
pomysł na identyfikację wizualną 
programu „Niepodległa”, mającego 
na celu promować 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Tematyka projektowania identyfikacji 
wizualnej, szerzej – brandingu, jest 
bardzo mocno powiązana z róż-
nymi kwestiami tworzenia prawa 
własności intelektualnej, jak i jego 
stosowania. W imieniu kolejnego 
współorganizatora konferencji, Urzędu 
Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO), głos w sesji 
otwierającej zabrała Kelly Bennett 
z Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej i Spraw 
Prawnych EUIPO, zwracając uwagę 
na ten fakt, gdyż ma on szczególne 
znaczenie w wymiarze gospodarczym 
nie tylko dla danego kraju, ale i całej 
Unii Europejskiej.

O znaczeniu gospodarczym zarówno 
brandingu, jak i praw własności 
intelektualnej, ze szczególnym naci-
skiem na znaki towarowe, mówiła 
także wicedyrektor Departamentu 
Innowacyjności w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii 
Julita Wilczek, uczestnicząca 
w konferencji w zastępstwie minister 
Jadwigi Emilewicz. W swoim wystą-
pieniu podkreślała, że podstawą 
zbudowania strategii marki jest 
skuteczne posługiwanie się znakiem 
towarowym, który jest podstawo-
wym elementem odróżniającym 

przedsiębiorstwo od innych obec-
nych na rynku. 

Zwróciła uwagę na wejście w życie 
ustawy z dnia 20 lutego br. o zmianie 
ustawy Prawo własności przemy-
słowej, której głównym celem jest 
zmodernizowanie i unowocześnienie 
systemu znaków towarowych, co jest 
następstwem postępu technicznego 
i technologicznego, widocznego prak-
tycznie we wszystkich dziedzinach 
życia. Jedną z kluczowych zmian 
wprowadzonych przez tę ustawę jest 
zniesienie wymogu przedstawiania 
znaku towarowego w sposób gra-
ficzny, co do tej pory było elementem 
koniecznym każdego zgłoszenia 
znaku. Zmiana ta umożliwia zgłasza-
nie całkowicie nowych rodzajów zna-
ków towarowych, czyli tzw. znaków 
towarowych niekonwencjonalnych. 

Temat ten był jeszcze kilkakrotnie 
przywoływany podczas konferencji 
i został szeroko rozwinięty w jednym 
z paneli.

O istocie projektowania wzorniczego 
dotyczącego zarówno wzornictwa 
produktów i usług, jak i wizerunku 
całej marki, mówił wiceprezes 
Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) 
Paweł Kolczyński. Podkreślił, 
że przedsiębiorstwa znajdujące się 
w portfelu ARP, wśród których znaj-
dują się firmy wytwarzające produkty 
typowo przemysłowe (np. pojazdy 
szynowe), jak i produkty wirtualne, 
(w tym m.in. gry komputerowe) pod-
chodzą z niezwykłą powagą do tema-
tyki wzornictwa, upatrując w nim 
nie tylko walory estetyczne, lecz także 
realne narzędzie do tworzenia pro-
duktów i usług silnie nacechowanych 
innowacyjnością oraz zwiększające 
ich rynkową wartość.

Z kolei zastępca Dyrektora 
Generalnego Departamentu 
Badania Wzorów w Krajowej 
Administracji ds. Własności 
Intelektualnej ChRL (CNIPA) 
Jia Hayan, w swej prezentacji 

Prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego 
Centrum Kultury

Paweł Kolczyński, wiceprezes 
zarządu w Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A.

Kelly Bennett, Departament Współpracy 
Międzynarodowej i Spraw Prawnych, Urząd 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
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przedstawił, w jaki sposób wzornic-
two przemysłowe pomaga chińskim 
przedsiębiorstwom osiągnąć sukces. 
Chińskie firmy w swych działaniach, 
jak informował, są szczególnie 
nastawione na innowacyjność oraz 
odnoszenie sukcesów na światowych 
rynkach i pod wpływem aktualnych 
trendów bardzo dużą wagę przykła-
dają do projektowania wzorniczego. 
Nie bez znaczenia jest podejście 
administracji rządowej i jej działania 
służące odgórnemu wspieraniu 
przedsiębiorców w zakresie wdra-
żania wzornictwa, w tym także jego 
ochrony, co stało się dla chińskiej 
gospodarki istotnym instrumentem, 
umożliwiającym chińskim przedsię-
biorcom osiąganie coraz większych 
sukcesów. Efektem sprawności 
funkcjonowania tego systemu jest 
pokaźna liczba 708 tys. zgłoszeń 
wzorów przemysłowych rocznie 
(w tym ponad 15 tys. wzorów graficz-
nych interfejsów użytkownika), które 
odnotowała w minionym roku CNIPA.

Świadomość, że bez instrumentów 
wsparcia nie jest możliwe budowanie 
przewagi konkurencyjnej, szybszy, 
innowacyjny rozwój firm, w tym stoso-
wanie na większą skalę wzornictwa, 
które w istotnym zakresie tę innowa-
cyjność determinuje, mają też polskie 
instytucje i organizacje rządowe. 

Kilka możliwości takiego wspar-
cia zaprezentowała dyrek-
tor Departamentu Usług 
Proinnowacyjnych w Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) Anna Forin. W ofercie PARP 
kierowanej głównie do mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców wymieniła 
kilka programów wsparcia, w tym m.in.: 
„Wzór na konkurencję”, „Design dla 
przedsiębiorców”, „Bony na innowacje”, 
a także instrument służący ochronie 
własności przemysłowej, kierowany 
głównie do tych, którzy chcą ubiegać 
się o ochronę prawną za granicą.

Inną możliwością w Polsce są także 
różne formy uzyskania ulg podat-
kowych przez przedsiębiorców, 
uchwalonych przez rząd, które 
omówili przedstawiciele firmy 
Inventage Sp. z o.o. – prezes 
zarządu Alain Kaj oraz adwo-
kat Małgorzata Boguszewska. 
W wystąpieniu przedstawili m.in. pro-
gram Innovation Box, mający za zada-
nie zachęcenie przedsiębiorców 
do prowadzenia działań B+R, przy-
ciągnięcie inwestorów zagranicznych 
do inwestycji w działania w sferze 
B+R itp., a przede wszystkim zwięk-
szenie świadomości przedsiębiorców 
w zakresie ekonomicznego znaczenia 
praw własności intelektualnej i czerpa-
nia z nich wymiernych korzyści. 

PANEL 1. Komunikacja 
wizualna przedsiębiorstwa 
w sferze społecznej, 
ekonomicznej i kulturowej

Prelegenci w pierwszym panelu zmie-
rzyli się m.in. z pytaniem, czym jest 
projektowanie wizerunku marki i w jaki 
sposób jej identyfikacja wizualna funk-
cjonuje w różnych kontekstach komu-
nikacyjnych, jakie istnieją na rynku. 

Znaczenie marki dla przedsiębiorstwa 
i gospodarki i jej możliwości komunika-
cyjne w sferze ekonomicznej szczegól-
nie zaakcentowała prezes Instytutu 
Wzornictwa Przemysłowego 
Bożena Gargas. Przedstawiła ona 
dwie strony obrotu gospodarczego, 
dla których marka ma istotne znacze-
nie, ale dla których funkcje, jakie ona 
spełnia, mają odmienny charakter. 
Z punktu widzenia nabywców marka 
identyfikuje produkt, pochodzenie 
i status społeczny nabywcy, dostar-
cza wsparcia, pokazuje emocje, czyli 
jest tym, w jaki sposób postrzega się 
produkt na rynku. Z kolei z punktu 
widzenia przedsiębiorcy, marka stwa-
rza pozycję konkurencyjną produktu 
na rynku i sprawia, że kolejne produkty 

Jia Haiyan, zastępca Dyrektora Generalnego 
Departamentu Badań Wzorów, Krajowa 
Administracja ds. Własności Intelektualnej 
Chińskiej Republiki Ludowej

Bożena Gargas, prezes Instytutu Wzornictwa 
Przemysłowgo

Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług 
Proinnowacyjnych, PARP

Alain Kaj, Małgorzata Boguszewska, 
Inventage sp. z o.o.
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czy usługi ukazujące się pod tą samą 
marką mają większą szansę niż te, 
które np. dopiero wchodzą na rynek. 
Problem, według prezes IWP, powstaje 
w momencie, kiedy marka dopiero 
znajduje się w procesie tworzenia, 
bądź kiedy dopiero wchodzi na rynek. 

Inny zakres możliwości komunikacyj-
nych marki pojawia się w momencie 
rozpatrywania jej miejsca w sferze 
społecznej i kulturowej. 

Powiązanie marki z kulturą, to dla 
Wojtka Mierowskiego, znanego 
i cenionego projektanta, autora 
wielu znanych polskich marek, 
partnera w agencji brandingowej 
Brand New Attitude, oczywistość. 
Każdy z nas jest trwale połączony 
z różnymi elementami danej kultury. 
Jest to cały zestaw zachowań obja-
wiających się w życiu każdego z nas, 
na co dzień i od święta – mówił. 
A ponieważ wszystkie marki, tak 
jak biznes, są pewnym zjawiskiem 
i pewną ideą, w swojej istocie oddzia-
ływują na odbiorców poprzez odwo-
łania do społecznych i kulturowych 
norm i zachowań, a przez to zawsze 
opierają się na związkach, które 
są bardziej emocjonalne niż racjo-
nalne, co należy mieć w projektowa-
niu na względzie.

Z ta oceną łączy się kolejna intere-
sująca opinia dotycząca polskiego 
rynku i komunikacji wizualnej pol-
skich marek, Bartosza Kotowicza, 
twórcy Instytutu Brandingowego 
IBRA, dyrektora zarządzającego 
Engram. Jak podkreślił w wystąpieniu 
nt. dobrych i złych praktyk, a także 
trendów w polskim brandingu: „Polska 
myśl brandingowa nie jest taka zła, 
ponieważ prowokuje do myślenia 
i zastanawia. Wiele polskich rozwią-
zań zaskakuje, intryguje i zaciekawia. 
Coraz więcej w polskim brandingu 
widocznych jest nawiązań do „polsko-
ści” zarówno do języka polskiego, jak 
i elementów wizualnych”.

Dzisiaj „polskość” obecna w iden-
tyfikacji wizualnej rodzimych marek 
staje się powszechna i widać, 
że jest coraz częściej i chętniej 
wykorzystywana przez przedsię-
biorców, którzy zaznaczają polskie 
pochodzenie swoich produktów 
i usług. Jednak jeszcze kilkanaście 
lat temu zaprojektowanie komu-
nikacji marki poprzez kod kultu-
rowy odnoszący się do naszego 
kraju byłoby pewnego rodzaju 
odwagą – mówił Tomasz Biskup, 
Art Director i Senior Graphic 
Designer w studio Super Super. 
Odwaga w projektowaniu obecnie 
oznacza – w jego opinii – próbę 
poszukiwania nowych rozwiązań 
w kreowaniu języków identyfikacji 
wizualnej, przy uwzględnieniu, 
jak bardzo dynamicznie zmienia 
się świat komunikacji wizualnej 
za pomocą Internetu i globalnych 
sieci społecznościowych. Jego 
zdaniem, jest zatem niezwykłą 
umiejętnością, aby zmiany te wyko-
rzystać w taki sposób, aby przekuć 
je w to, co przedsiębiorstwu i marce 
przyniesie finalnie sukces. Na ten 
temat wypowiadał się szerzej także 
w panelu końcowym „Świat cyfrowy 
– wyzwania dla przedsiębiorców 
i projektantów graficznych”.

W dyskusji tej ważnym głosem było 
także wystąpienie Leny Mitkowej, 
członka zarządu Stowarzyszenia 
Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) 
oraz właściciela leniva.studio, która 
przedstawiła, w jaki sposób w tym 
ważnym i niełatwym, a często kon-
fliktowym pod względem interesów 
procesie tworzenia marki uzyskać 
porozumienie i obopólną satysfakcję 
pomiędzy przedsiębiorcą i projektan-
tem przy projektowaniu identyfikacji 
wizualnej. STGU, jak informowała, 
wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom 
i proponuje wsparcie doradcze w tym 
zakresie. Lena Mitkowa, właściciel leniva.studio

Tomasz Biskup, Art Director, Senior 
Graphic Designer, studio Super Super

Bartosz Kotowicz, dyrektor zarządzający 
Engram

Wojciech Mierowski, partner w Agencji 
brandingowej Brand New Attitude
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PANEL 2. Wielka wartość 
formy graficznej znaku 
towarowego

W komunikacji i identyfikacji wizual-
nej marki bezsprzecznie elementem 
o największej sile oddziaływania, 
zarówno w sferze społecznej, jak i kul-
turowej oraz ekonomicznej, jest znak 
graficzny. 

Jak zauważył Patryk Hardziej 
– wykładowca ASP w Gdańsku, 
prowadzący Hardziej Studio: Znak 
graficzny jest po to, aby wyróżnić 
się w tłumie. Jest obiektem, który 
oddziaływuje na nas wizualnie i można 
w nim odnaleźć nowe symbole i zna-
czenia. W projektowaniu znaków gra-
ficznych nie chodzi tylko o daną formę 
graficzną, ale chodzi o wspomnienia 
i znaczenia, bo znak znaczy znaczyć.

Jeśli zatem znak jest pewnym zesta-
wem znaczeń, które konsument powi-
nien odnaleźć w oznaczanym produk-
cie czy usłudze, to naturalne powinno 
być przyjęcie perspektywy konsu-
menta przy projektowaniu marek, 
bo to konsument wraz ze swoim port-
felem decyduje o wyborze produktów 
i usług, a przez to też o powodzeniu 
przedsiębiorcy. 

Myśl tę rozwinął Dariusz Andrian, 
prezes Zarządu Komunikacji 
Marketingowej SAR oraz Partner 
i CEO firmy VMLY&R Poland, który 
uważa, że przyjęcie perspektywy 
konsumenta jest jednak bardzo 
trudne, szczególnie dla kogoś, kto jest 
innowatorem czy twórcą, bo trzeba 
wejść w doświadczenie drugiej strony. 
A to właśnie doświadczenie konsu-
menta jest podstawową wartością, 
na którą powinny zwracać uwagę 
firmy i błędne jest przekonanie o sku-
teczności projektowania komunikacji 
całkowicie odseparowanej od tego 
doświadczenia. 

Dariusz Andrian zwrócił uwagę 
na jeszcze jedną kwestię, która 
została przez innych prelegentów 

podjęta we wspomnianym ostatnim 
panelu konferencji na temat marki 
w świecie cyfrowym.

Według prezesa SAR redukcja, 
prostota i funkcjonalność są przy-
szłością, jeśli chodzi o projektowanie 
logotypów. Inaczej bowiem zacho-
wują się w obecnej rzeczywistości 
rynkowej marki tradycyjne, a inaczej 
cyfrowe, które w większości pole-
gają na wykorzystaniu graficznego 
interfejsu użytkownika, a sam znak 
graficzny w tradycyjnej formie jest 
niewystarczający i coraz częściej 
rozszerzany jest o możliwości 
animacyjne, które są jeszcze bar-
dziej integralne z doświadczeniem 
użytkownika.

Ze zmianą w sposobie komunikacji 
swej marki musiała się zmierzyć firma 
Romet, istniejąca od 1948 roku, która 
chciała wzmocnić swą pozycję tak 
na rynku krajowym, jak i światowym, 
co wymagało zmian i unowocze-
śnienia produkcji, jak i jej promocji. 
Dyrektor marketingu Arkus&Romet 
Group Lidia Grabiec zaprezento-
wała, jaką drogę w ostatnich latach 
przeszedł kompleksowy rebranding 
Rometu, który z jednej strony polegał 
na uproszczeniu pewnych elementów 
wizualnych, w tym m.in. znaku towaro-
wego, z drugiej – na unowocześnieniu 
komunikacji z odbiorcą. I to w istotny 
sposób wzmocniło pozycję firmy 
i marki na rynku polskim i światowym.

Ważnym elementem tej części 
konferencji była również próba 
udzielenia odpowiedzi na pytanie, 
czy można określić wartość pracy 
grafika w ramach całościowej wyceny 
wartości znaku towarowego, z któ-
rym to zagadnieniem zmierzył się 
Andrzej Półkoszek – specjalista 
do spraw wyceny wartości nie-
materialnych. Jego zdaniem jest 
to temat bardzo skomplikowany i sze-
roki, gdyż najczęściej wycena formy 
graficznej pojawia się w momencie 
wystawienia faktury przez projektanta 

Dariusz Andrian, prezes zarządu 
Stowarzyszenia Komunikacji  
Marketingowej SAR

Patryk Hardziej, Hardziej Studio

Lidia Grabiec, dyrektor marketingu,  
Arkus & Romet Group

Andrzej Półkoszek, specjalista ds. wyceny 
wartości niematerialnych, Andrzej Półkoszek 
Konsulting
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za wykonanie danego projektu, nato-
miast z każdym rokiem, kiedy marka 
oraz znak towarowy funkcjonują 
na rynku i zmienia się ich postrze-
ganie przez konsumentów, ale i całe 
otoczenie rynkowe, coraz trudniej 
wycenić, jaka jest wartość samej 
formy graficznej znaku.

PANEL 3. Prawna ochrona 
wizerunku marki

Z pewnością jednak można powie-
dzieć, że na wartość każdego znaku 
towarowego ma ogromny wpływ 
jego status prawny. Uzyskanie prawa 
ochronnego na znak towarowy daje 
wyłączne prawo używania znaku 
towarowego w sposób zawodowy 
i zarobkowy, co umożliwia m.in. udzie-
lanie licencji. 

Sposoby i możliwości uzyska-
nia ochrony prawnej dla różnych 
rodzajów znaków towarowych 
i dla różnych rodzajów działalno-
ści przedsiębiorcy wyczerpująco 
i ciekawie przedstawiła dyrek-
tor Departamentu Znaków 
Towarowych w UPRP Edyta 
Demby-Siwek, prezentując, jak 
wygodny i „dobrze dopasowany” 
do każdego typu i obszaru działal-
ności biznesowej jest obecnie funk-
cjonujący system ochrony na grun-
cie prawa własności intelektualnej. 

Z kolei o elastyczności tego systemu, 
gdyż elementy graficzne identyfikacji 
wizualnej firmy mogą podlegać tzw. 
kumulatywnej ochronie i mogą być 
wówczas równocześnie znakiem 
towarowym, wzorem przemysłowym 
i utworem, mówił rzecznik paten-
towy Mikołaj Lech. 

Rozszerzanie możliwości ochrony 
prawnej znaków towarowych 
stale postępuje, co jest wyjściem 
naprzeciw szeroko rozumianemu 
postępowi technologicznemu i jest 
działaniem na rzecz innowacyjnych 

przedsiębiorstw, które mają odwagę 
w stosowaniu nowych form przekazu 
w komunikacji z konsumentem. 

Na ten temat mówiła Kelly Bennett 
z EUIPO w swoim kolejnym wystą-
pieniu, wyjaśniając, jak można chronić 
tożsamość wizualną przed EUIPO, 
zwłaszcza w zakresie znaków nie-
tradycyjnych. Nowe typy znaków 
towarowych, które opisała, to: pozy-
cyjny, określający specyficzny sposób 
umieszczenia lub przymocowania 
znaku na produkcie; znak stanowiący 
wzór, który składa się wyłącznie 
z zestawu regularnie powtarzających 
się elementów; ruchomy, na który 
składa się określony ruch lub zmiana 
ustawienia elementów znaku, lub 
który przechodzi w taki ruch, lub taką 
zmianę; multimedialny, który składa 
się z kombinacji obrazu i dźwięku, lub 
który przechodzi w taką kombinację 
obrazu i dźwięku oraz holograficzny, 
który składa się z elementów o cha-
rakterze holograficznym. System 
został pomyślany tak, aby nowe typy 
były łatwo klasyfikowalne. Przyszłość 
natomiast stawia wyzwania przed 
takimi typami znaków, jak zapach, 
smak czy tekstura.

Na gruncie prawa własności prze-
mysłowej, jak i prawa autorskiego, 
chronione są jeszcze inne elementy 
współcześnie wykorzystywane w pro-
cesie projektowania identyfikacji wizu-
alnej marek, a mianowicie wizerunki 
ikon popkultury. Na ten temat wypo-
wiedziała się Magdalena Miernik 
z Lookreatywni.pl. Podkreśliła, 
że są to elementy wizualne chro-
nione najczęściej na gruncie pwp, 
jak i prawa autorskiego, ale należy 
pamiętać, że są także takie ikony 
oraz pewne elementy wizualne przy-
należne do ikon popkultury, jak np. 
styl Audrey Hepburn, które należą 
do domeny publicznej i nie podlegają 
ochronie prawnoautorskiej.

Edyta Demby-Siwek, dyrektor Departamentu 
Znaków Towarowych UPRP

Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl

Mikołaj Lech podczas panelu 
„Prawna ochrony wizerunku marki”



32    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2019

X I I  M I Ę DZ Y N A RO D O WA  KO N FER E N C JA  U PR P

PANEL 4. Komunikacja 
tradycyjna w innowacyjnym 
biznesie 

Kwestia projektowania graficznego 
tradycyjnych znaków towarowych 
oraz innych elementów komunikacji 
wizualnej, korzystającej z dobrze 
znanych form graficznych, wywołała 
pytania o ich przyszłość w cyfrowym 
świecie. Czy takie formy graficzne 
to już przeżytek, czy też są i mogą 
być wciąż narzędziem komunikacji 
innowacyjnego biznesu? 

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 
Już wiele lat temu wieszczono upadek 
papieru i prasy, zwłaszcza przy poja-
wianiu się kolejnych wysoko zaawan-
sowanych technologicznie alternatyw 
dla papieru. Oczywiście nieprawdą 
byłoby stwierdzenie, że nic w tej 
materii się nie zmieniło, jednak papier 
w kategoriach wizerunkowych nadal 
święci triumfy w naszym codziennym 
życiu – mówił Marek Knap, dyrektor 
artystyczny Edipresse Polska oraz 
wykładowca na ASP w Warszawie, 
i radził, by nie rezygnować z tego 
środka przekazu: Papier powrócił 
po latach zapaści niespodziewanie 
w pełnej krasie. Zaczął być traktowany 
inaczej, zgodnie z epoką, kiedy cała 
technologia drukarska i dystrybucja 
kosztuje znacznie więcej niż kiedyś.

Podobnie wydawałoby się, że w dobie 
postępu technologicznego można 
by było zapomnieć o kaligrafii. Nic 
bardziej mylnego. Kroje, którymi 
posługują się największe światowe 
koncerny są tak bardzo przynależne 
do ich marek, że tworząc inny znak 
słowny, ale pisany krojem pisma 
charakterystycznym dla danej marki, 
odbiorca i tak połączy ten produkt 
z tą właśnie marką. 

Więcej o specyfice dzisiejszego 
projektowania fontów, a także o tym, 
dlaczego umiejętne i świadome 
korzystanie z ogromnej oferty krojów 
dostępnych na rynku w projektowaniu 

komunikatów biznesowych jest tak 
ważne, mówił Mateusz Machalski, 
członek zarządu Stowarzyszenia 
STGU.

Kolejnym elementem tradycyjnej 
komunikacji, znanym „od zawsze”, 
odróżniającym produkty na sklepo-
wych półkach, jest opakowanie pro-
duktu. Małgorzata Pawlik-Leniarska 
– partner zarządzający w Dragon 
Rouge i wiceprezes zarządu 
European Packaging Design 
Association (EPDA), wskazywała, 
jak jest ono ważne w przekazie 
komunikacyjnym o produkcie, gdyż 
prawdziwa chwila prawdy pojawia 
się u konsumenta przy półce. Chodzi 
więc o nawiązanie szybkiego kontaktu 
z konsumentem, aby znalazł to, czego 
szuka. A szuka on produktu, tak więc 
opakowanie ma mu pomóc dokonać 
szybkiego wyboru. 

Sposobami na wyróżnienie opako-
wania spośród innych mogą być 
zarówno: forma opakowania, grafika, 
kolor, nazwa widniejąca na nim, jak 
i gra słów definiująca produkt, zapre-
zentowana graficznie w odpowiedni 
sposób. 

Obecnie także w trendach doty-
czących opakowań, tak jak wśród 
znaków graficznych, o czym mówił 
Dariusz Andrian, funkcjonuje uprasz-
czanie. Są takie opakowania, które 
wchodzą w relację z konsumentem, 
dają możliwości interpretacyjne 
odbiorcom. A możliwości cyfrowe 
pozwalają na rozszerzanie informacji 
i komunikatów zawartych na opa-
kowaniach, dzięki np. elementom, 
które można skanować urządze-
niami mobilnymi, do czego zachęcał 
projektantów. 

Również Małgorzata 
Pawlik-Leniarska apelowała 
do projektantów i przedsiębiorców 
o odwagę w projektowaniu, która 
przy dzisiejszym przesycie form gra-
ficznych może być szansą na istotne 

Marek Knap, dyrektor artystyczny Edipresse 
Polska, wykładowca na Wydziale Grafiki, 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Mateusz Machalski podczas swojego 
wystąpienia „Czy krój pisma może 
identyfikować markę?”

Małgorzata Pawlik-Leniarska, partner 
zarządzający w Dragon Rouge, wiceprezes 
zarządu European Packaging Design 
Association (EPDA)
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wyróżnienie się produktów i usług, 
także w zakresie opakowań.

Z pewnością odwagi w projektowa-
niu, także analogowym, nie brakuje 
dwóm kolejnym prelegentom konfe-
rencji – Janowi Bajtlikowi, grafikowi 
i wykładowcy w Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych 
(pokazał przykłady swoich odręcznie 
wykonanych prac, powstałych przy 
okazji tworzenia plakatów kampanii 
społecznych, projektowania ilustra-
cji dla gazet, ilustrowania książek 
dla dzieci lub podczas współpracy 
z Hermès – jedną z najwięk-
szych i najbardziej luksusowych 
marek modowych na świecie), 
czy Dorocie Bojanowskiej, 
absolwentce Wydziału Design 
na Goldsmiths University 
w Londynie (zaprezentowała pod-
czas konferencji swój unikalny projekt 
GIRL GIRL GIRL, przedstawiający 
w formie ręcznie nadrukowanego 
printu na kombinezonach robotni-
czych historie kobiet z całego świata 
oraz ich odpowiedzi na pytanie, 
co je frustruje).

Następnie Anna Światłowska 
z Muzeum Warszawy mówiła 
na temat przemiany wizerunkowej 
Muzeum Warszawy i tworzenia jego 
nowej identyfikacji wizualnej, wskazu-
jąc, że musi ona zawierać wielość róż-
nych form graficznych, takich jak logo, 
kolor i liternictwo, które dopiero cało-
ściowo wykreują wyrazisty i spójny 
wizerunek instytucji, przyczynią się 
do budowania jej rozpoznawalności 
i skutecznej komunikacji wizualnej. 
Zostało opracowane logo, wygląd 
wystawy głównej, zaprojektowano 
serię gadżetów, upominków, mural, 
a także przeprowadzono gruntowny 
remont Muzeum. 

Zdaniem Aleksandry Heromińskiej, 
eksperta – orzecznika 
w Departamencie Orzecznictwa 
UPRP, efekty twórczości projektanc-
kiej trzeba i warto chronić na gruncie 

prawa autorskiego, ale także 
– co pokreśliła – poprzez korzystanie 
z prawa własności przemysłowej, 
gdyż takie elementy, jak kroje pisma, 
winiety, layouty, o których była 
mowa, mogą podlegać ochronie 
prawnej w ramach prawnej ochrony 
wzorów przemysłowych lub znaków 
towarowych. 

PANEL 5. Świat cyfrowy 
– wyzwania dla 
przedsiębiorców 
i projektantów graficznych

Zmiany w sposobie komunikacji 
marki to także zmiany w systemie 
wizualnej prezentacji jej poszcze-
gólnych elementów. Jednym z nich 
są różnego rodzaju dane, informacje 
statystyczne itp.

Temat „Rebranding staty-
styki publicznej – wyzwania 
świata cyfrowego” przedstawił 
Dominik Rozkrut, prezes GUS. 
Zmiany w pierwszym etapie polegały 
tu zarówno na zmianie logo, jak 
i polityki publikacyjnej. W ramach 
rebrandingu nastąpiło także otwar-
cie statystyki na media publiczne, 
otwarcie danych dla użytkowni-
ków oraz urzędu na ich potrzeby, 
co zaowocowało m.in. spotka-
niami z interesariuszami statystyki 
publicznej. Rebranding oznacza 
bowiem także współpracę. Zmierza 
do utrwalenia eksperckiego wize-
runku GUS na świecie, obejmuje też 
inicjatywy skierowane do pracowni-
ków GUS. Jak mówił prezes Rozkrut: 
GUS posiada bardzo głęboką wie-
dzę o tym, jakim społeczeństwem 
i gospodarką jesteśmy, więc naszym 
zadaniem jest sprostanie wyzwaniu, 
w jaki sposób najskuteczniej, najle-
piej te dane przekazywać... 

Tomasz Biskup, biorący udział 
w dyskusji i w tym panelu, podkre-
ślił, że przez ostatnich 10 lat nasza 
cywilizacja osiągnęła niespotykany 

Anna Światłowska, projektantka graficzna, 
wykładowczyni w Polsko-Japońskiej 
Akademii Technik Komputerowych

Jan Bajtlik, grafik, wykładowca 
w Polsko-Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych

Aleksandra Heromińska, ekspert orzecznik 
w Departamencie Orzecznictwa UPRP

Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu 
Statystycznego
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dotychczas postęp technologiczny, 
niezwykle zwiększyła się moc obli-
czeniowa komputerów osobistych 
oraz urządzeń mobilnych, co spowo-
dowało, że dotychczasowa komuni-
kacja drukowana została wywrócona 
do góry nogami. Obecnie na rynku 
jest wiele różnorodnych i nowocze-
snych prób komunikowania się marki 
z odbiorcami. I wiele z tych projek-
tów i nowych sposobów komunikacji 
jest także nie lada wyzwaniem, jeśli 
chodzi o ich ochronę i zdefiniowanie. 

Problemem staje się obecnie pro-
jektowanie znaków towarowych, 
ponieważ powoli wyczerpuje się 
zasób pomysłów na znaki gra-
ficzne – mówił. Dlatego obecne 
znaki graficzne wychodzą poza 
ramy standardowych logotypów. 
Mamy zatem różne animacje, włą-
czone w logotypy, drugim sposo-
bem jest wykorzystywanie stałego 
zestawu elementów, które operują 
w różnych formach – w takim przy-
padku w druku doskonale odnajdują 
się stop-klatki z tych zanimowa-
nych znaków. Kolejnym narzę-
dziem są odpowiednie aplikacje, 
strony internetowe przystosowane 
do doświadczeń użytkowników. 
Ponadto strony internetowe muszą 
być obecnie dostosowane do róż-
nego typu urządzeń, na których 
są prezentowane. Także logotypy 
muszą sprostać temu wyzwaniu. 
Innymi narzędziami są modele trój-
wymiarowe, rozszerzona rzeczywi-
stość, wideo, kinetyczna typografia 
i design parametryczny. 

Ta nowa sytuacja stwarza określone 
problemy i wyzwania nie tylko dla 
środowiska projektantów. Wskazywali 
na nią też Damian Podwiązka, 
Jakub Jamontt, Michał Piątek 
z firmy Digital Wanderes Sp. z o.o., 
wypowiadając się na temat wykorzy-
stywania wirtualnej rzeczywistości 
w celach promocyjnych. 

O tym, jak działają „różowe okulary 
biznesu”, tzn. wirtualna rzeczywistość 
(VR) mówili, że jesteśmy jednak 
przyzwyczajeni, aby używać VR jako 
atrakcję samą w sobie, a nie jako 
narzędzie komunikacji. A wirtualna 
rzeczywistość doskonale sprawdza 
się w sprzedaży treści (choć nie może 
być treścią samą w sobie), jest 
nowoczesnym nośnikiem informacji 
oraz znacznie upraszcza dotarcie 
do odbiorców, dlatego warto w nią 
zainwestować w ramach działań 
komunikacyjnych i promocyjnych 
przedsiębiorstwa.

Natomiast w ocenie 
Marcusa Höppergera, dyrek-
tora Departamentu Znaków 
Towarowych, Wzorów 
Przemysłowych i Oznaczeń 
Geograficznych WIPO wraz 
z tą ogromną zmianą technologiczną, 
której doświadczamy, następują 
istotne zmiany w potrzebie ochrony 
nowych rozwiązań technicznych 
i projektowych. 

Wiele urządzeń kontrolnych obecnie 
wygląda zupełnie inaczej niż kilka-
dziesiąt czy kilkanaście lat temu. 
Coraz częściej takie zmodernizowane 
urządzenia posiadają graficzne inter-
fejsy użytkownika (GUI), dzięki któ-
rym w jednym urządzeniu, takim jak 
smartfon czy tablet można zawrzeć 
kilka urządzeń na raz. Wykorzystują 
one wiele ikon, symboli, czasami ele-
mentów ruchomych i mogą podlegać 
ochronie prawnej. To stanowi kolejne 
wyzwanie dla ochrony własności 
intelektualnej. 

Na ten temat wypowiedzieli się 
też podobnie: Irmak Yalçıner 
– rzecznik patentowy z Yalciner 
Patent and Consulting Ltd. 
z Turcji oraz Wang Meifang, 
dyrektor Wydziału III ds. Badań 
w Departamencie Badania Wzorów 
z Krajowej Administracji ds. 
Własności Intelektualnej ChRL. 

  

Marcus Höpperger, dyrektor Departamentu 
Znaków Towarowych, Wzorów 
Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, 
Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej

Damian Podwiązka, współzałożyciel Digital 
Wanderer Sp. z o.o.

Irmak Yalçıner, turecki rzecznik patentowy 
Partner w kancelarii Yalciner Patent 
and Consulting Ltd.

Wang Meifang, dyrektor Wydziału III 
ds. Badań w Departamencie Badania 
Wzorów z Krajowej Administracji 
ds. Własności Intelektualnej ChRL
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Dwie sale konferencyjne GPW były non-stop 
zapełnione

Interesujące plakaty na wystawach 
towarzyszących konferencji

Od lewej: Wang Meifang, Wang Binying, 
dr Alicja Adamczak oraz Jia Haiyan

Kreatywność twórców oraz stale rozwijane narzędzia 
komunikacyjne współgrające z nowoczesnymi 

technologiami sprawiają, że świat marek stale się zmienia, 
zmieniając jednocześnie zachowania konsumentów, 

jak i oblicze przedsiębiorstw. 
Jak więc będzie wyglądał branding 

w kolejnych dekadach XXI wieku? 

Z  pewnością, po dwóch dniach konfe-
rencyjnych obrad, można powiedzieć, 

że kreowanie marki oraz dbanie o jej stały 
rozwój nie są wymysłem i fanaberią marke-
tingowców, lecz obligatoryjnym elementem 
działalności każdego przedsiębiorstwa, 
chcącego uzyskać przewagę konkurencyjną 
na rynku. Nie ulega też wątpliwości, że bran-
ding i samo projektowanie identyfikacji 
wizualnej firmy są procesami skomplikowa-
nymi, można powiedzieć swoistą sztuką, 
co wynika z wielu wypowiedzi prelegentów. 
Jest to także długotrwałym, a często 
kosztownym procesem, w którym można 
odnieść sukces. 

Z  jednej strony branding i projektowa-
nie powinny dawać konsumentowi 

możliwość utożsamiania się z daną marką 
i produktami czy usługami nią oznaczonymi. 
Z drugiej – w skali makro, w gospodarce 
kraju, silne marki poszczególnych rodzi-
mych przedsiębiorstw wpływają na wzrost 
gospodarczy i są również znaczącym 
elementem poprawy konkurencyjności 
danego kraju na rynkach światowych. 
A takie marki, utożsamiające się dodatkowo 
z krajem pochodzenia, np. z polskością, 
przyczyniają się do rozpoznawalności kraju 
na świecie i wpływają korzystnie na jego 
wizerunek, pobudzając popyt konsumpcyjny 
i inwestycyjny. 

Zatem odpowiedź na pytanie, czy warto 
inwestować w branding, wydaje się być 
oczywista.

N iezwykle nośna, jak się okazało, 
potrzebująca dyskusji tematyka kon-

ferencji, program zawierający bardzo cie-
kawe, eksperckie wystąpienia i prezentujący 

różne doświadczenia i punkty widzenia 
dotyczące pozycjonowania projektowania 
i projektantów w innowacyjnym, cyfrowym 
świecie, w warunkach gospodarki konkuren-
cyjnej, zaowocowały kilkoma „rekordami”. 

W  ciągu 5 dni, kiedy otwarta była 
rejestracja na konferencję, otrzy-

maliśmy ponad 500 zgłoszeń chętnych 
do udziału w tym wydarzeniu, finalnie w Sali 
Notowań GPW gościliśmy prawie 350 zare-
jestrowanych uczestników, a około tysiąc 
osób śledziło obrady konferencji poprzez 
transmisję internetową. Konferencji towarzy-
szyły 3 interesujące wystawy w holu GPW.

M ożemy też powiedzieć, w kontekście 
zamkniętej już XII edycji tego przed-

sięwzięcia, że cieszy, iż „marka” konferencji 
jest dobrze postrzegana przez odbiorców, 
co uwidacznia rosnący udział uczestników, 
stale się umacnia i jest coraz bardziej 
rozpoznawalna. 

S atysfakcję dają nie tylko wspomniane 
liczby, ale przede wszystkim fakt 

coraz szerszej możliwości dotarcia z tak 
ważną dla każdego przedsiębiorcy i projek-
tanta tematyką znaczenia projektowania dla 
lepszej konkurencyjnej pozycji firm na rynku, 
dbania o estetykę, funkcjonalność i czytel-
ność komunikacji wizualnej przedsiębior-
stwa. A także – co niezwykle istotne  
– projektowania przy świadomym korzy-
staniu z praw własności intelektualnej. r

Karolina Badzioch-Brylska

Zdj. Robert Graff

(Więcej w zał. fragmentach wystąpień 
na konferencji, nadesłanych przez 

uczestników paneli)
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Potencjał komunikacji 
wizualnej  

Programu Niepodległa
Badanie dotyczące rozpoznawalności symboli  

związanych z obchodami  
100-lecia odzyskania niepodległości

dr hab. Rafał Wiśniewski  
prof. w Instytucie Socjologii UKSW, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

W 2016 r. Narodowe Centrum Kultury, na zlecenie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej, zorganizowało 
konkurs na oficjalny logotyp i identyfikację wizualną obchodów 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zwycięską koncepcję przygotowała agen-
cja FUTU Creative. Agencja zapropono-
wała logotyp inspirowany listem Józefa 
Piłsudskiego. Spośród jego rękopisów 
wybrano fragmenty, zawierające słowa 
„niepodległa” i „niepodległość”. Wyrazy te 
zostały następnie poddane obróbce cyfro-
wej i po konsultacji z grafologiem udało się 
uzyskać unikatowy, cyfrowo odświeżony, 
stworzony ręką marszałka Piłsudskiego znak 
słowno-graficzny „niepodległa”. Dzięki temu 
logo jest połączeniem teraźniejszości z prze-
szłością. Krój pisma inspirowany jest orygi-
nalną typografią z dokumentów z początku 
XX w., a poddany został obróbce cyfrowej 
w wieku XXI.

Wybrany logotyp symbolizuje nowocze-
sny patriotyzm oparty na fundamencie 
przeszłości. Jako istotny element systemu 

identyfikacji wizualnej, posiada duży poten-
cjał wizualnego kodu komunikacji opar-
tego na emocjonalnym i indywidualnym 
elemencie, co pozwalało na stworzenie 
marki „Niepodległa” i sposobu myślenia 
o obchodach.

Od 2017 r. bieżąca koordynacja obcho-
dów Stulecia Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym udzielanie 
organizatorom wydarzeń wpisujących 
się w założenia Programu Wieloletniego 
„Niepodległa” zgody na korzystanie z logo 
należy do zadań Biura Programu. Misja 
kierowania Biurem została powierzona panu 
Janowi Kowalskiemu.

W okresie od 30 XI do 2 XII 2018 r. 
na zlecenie NCK firma PBS sp. z o.o. 
zrealizowała badanie ilościowe dotyczące 

rozpoznawalności symboli związanych 
z obchodami 100-lecia odzyskania niepod-
ległości. Przeprowadzono je na ogólnopol-
skiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób 
w wieku 15+. Sondaż miał charakter omni-
busowy, wielotematyczny i został wykonany 
techniką CAPI (Computer Assisted Personal 
Interview)1. 

Na potrzeby badania wykorzystano wariant 
logotypu programu Niepodległa w wersji 
podstawowej znaku, na podstawie Księgi 
Znaku Marki oraz jako grupę porównawczą 
trzy inne logotypy, związane z obchodami 
100-lecia odzyskania Niepodległości: 
Znak Stulecia Niepodległości Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej, Znak „Służymy 
Niepodległej” Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz Znak „Moja Niepodległa” 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
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 z skojarzeń związanych z markami;
 z wiedzy o markach;
 z reakcji na atrybuty marki.

Powyższe elementy składają się 
na kapitał marki (ang. customer-based 
brand equity)3, czyli ogólny zbiór aso-
cjacji, jakie marka generuje w umysłach 

Ilustracja 1. Logotyp marki Niepodległa 
Źródło: Biuro marki Niepodległa

Pozostałe logotypy związane z obchodami 
100-lecia odzyskania niepodległości 
Źródło: oficjalne portale instytucji 
dysponujących prawem do logotypu, 
kolejno od góry: strona Prezydenta RP, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Instytutu Pamięci Narodowej

Rozpoznawalność logotypów 
Źródło: Badanie rozpoznawalności marki programu Niepodległa, CAPI 2018 (NCK/PBS)

Rozpoznawalność logotypów wśród osób, które uczestniczyły w uroczystościach 
związanych z obchodami rocznych odzyskania niepodległości 
Źródło: Badanie rozpoznawalności marki programu Niepodległa, CAPI 2018 (NCK/PBS)

W badaniu rozpoznawalności wśród 
odbiorców marki zastosowano kon-
cepcję świadomości marki (ang. brand 
awareness)2. 

Celem realizowanego badania sondażo-
wego była próba charakterystyki:

 z poziomu świadomości marek wśród 
odbiorców;

konsumentów / odbiorców / interesariuszy, 
a na podstawie których marka może budo-
wać swoją przewagę konkurencyjną. 

Analiza odpowiedzi pokazała, że 39% 
ankietowanych widziało logotyp programu 
Niepodległa, a wśród tych osób 88% 
widziało go w ciągu ostatnich 3 miesięcy. 
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Logotyp miał bardzo wysoką rozpoznawalność w porównaniu 
z pozostałymi znakami, których rozpoznawalność nie przekroczyła 
poziomu 20%. Rozpoznawalność ta była również znacząco wyższa 
(o około 29 punktów procentowych) od rozpoznawalności znaków 
referencyjnych wśród osób, które zadeklarowały, że uczestniczyły 
w wydarzeniach organizowanych z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Kanały komunikacji 
Źródło: Badanie rozpoznawalności marki programu Niepodległa, CAPI 2018 (NCK/PBS)

Znajomość genezy powstania znaku 
Źródło: Badanie rozpoznawalności marki programu Niepodległa, CAPI 2018 (NCK/PBS)

Około 2/3 tych, którzy znali logotyp marki Niepodległa, widziało 
go na ekranie telewizji, a blisko 1/4 badanych zetknęła się z logotypem 
w przestrzeni publicznej, tj. widziała znak na billboardach lub na plaka-
tach reklamowych. Tyle samo osób widziało logotyp w Internecie.

Zaledwie 5% badanych zadeklarowało, że zna genezę powstania 
logotypu, ale nawet w tej grupie tylko 1/5 wskazała, że znak był wzo-
rowany na piśmie marszałka Piłsudskiego.
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Ocena atrybutów logotypu 
marki Niepodległa 
Źródło: Badanie 
rozpoznawalności marki 
programu Niepodległa, 
CAPI 2018 (NCK/PBS)

Ocena atrybutów logotypu 
marki Niepodległa na tle 
innych znaków związanych 
z obchodami 100-lecia 
odzyskania niepodległości 
Źródło: Badanie 
rozpoznawalności marki 
programu Niepodległa, 
CAPI  2018 (NCK/PBS)

opartego na emocjonalnym i indywidualnym elemencie, który został 
dostrzeżony na etapie wyboru logotypu. r

1 Dobór techniki CAPI pozwolił na prezentację materiałów wizualnych. Wszystkie 
logotypy zaprezentowano respondentom w wersji podstawowej (w oparciu 
o zapisy z ksiąg znaków marek i identyfikacji wizualnej).

2 K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand 
Equity, „Journal of marketing” Vol. 57, No. 1, January 1993, s. 1–22,  
https://www.jstor.org/stable/pdf/1252054.pdf?seq=1#page_scan_tab_con-
tents [dostęp 12.12.2018].

3 K.L. Keller, Strategiczne zarządzanie marką, przekład M. Adamczyk-Żylińska, 
H. Bruzi, M. Miśkiewicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 65–114.

Podczas prowadzonego sondażu respondenci odnosili się także 
do atrybutów marki, a w szczególności do jej cech perswazyjnych 
i estetycznych. Logotyp marki Niepodległa nie wyróżniał się pod 
względem oceny badanych atrybutów na tle pozostałych znaków.

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że logotyp 
marki Niepodległa jest wysoce rozpoznawalny wśród Polaków, 
ale w niskim stopniu są oni świadomi historii powstania znaku 
i ładunku emocjonalnego, który symbolizuje. 

Stanowi to punkt wyjścia dla przyszłych działań zmierzających 
do pełnego wykorzystania potencjału wizualnego kodu komunikacji, 
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Wzornictwo  
– silna marka 

przedsiębiorstwa

Bożena Gargas 
Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

„Piękno jest wartością gospodarczą” – te słowa prof. Wandy Telakowskiej  
stały się teraz bardziej aktualne niż w 1950 roku, gdy tworzyła ona  

Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 

W iadomo, że atrakcyjność wizu-
alna przedmiotu przekłada się 

na wymierną wartość rynkową, wyrażaną 
motywowaniem nabywców do zakupu. 
Atrakcyjność wizualna, jako wartość, wymaga 
ochrony przed wykorzystaniem przez nie-
uprawnione podmioty, przed plagiatem, naśla-
downictwem wyglądu.

Wzór przemysłowy, jako kategoria prawna, 
dotyczy samego wyglądu produktu, ale wzor-
nictwo przemysłowe, jako dziedzina, zajmuje 
się znacznie szerszym polem działalności 
zawodowej. Według definicji Światowej 
Organizacji Wzornictwa (WDO – World Design 
Organization):

Wzornictwo przemysłowe jest procesem 
rozwiązywania strategicznych problemów, 
prowadzącym – przez budowanie sukcesu 
biznesowego – do lepszej jakości życia, 
dzięki innowacyjnym produktom, systemom, 
usługom i doświadczeniom. Wzornictwo 
przemysłowe jest mostem między tym, 
co jest, a tym, co może być. Jest zawo-
dem interdyscyplinarnym, który zaprzęga 
kreatywność do rozwiązywania problemów. 

Wzornictwo przemysłowe dostarcza opty-
mistycznego sposobu widzenia przyszłości, 
przekształcając ograniczenia w sposobności. 
Łączy ono innowacje, technologie, badania, 
biznes i klientów dla tworzenia nowych war-
tości w sferach ekonomicznej, społecznej 
i środowiskowej.

C zy taka świadomość jest w Polsce 
powszechna? Czy pojmowanie takiego 

procesu jest zrozumiałe? Niestety jeszcze 
nie i co ważne, nadal ujawnia się brak wie-
dzy o tej dziedzinie, a tym bardziej – brak 
jej świadomości.

Z punktu widzenia nabywców marka identy-
fikuje produkt, jego pochodzenie, dostarcza 
gwarancji jakości, ale także ułatwia poszuki-
wanie informacji o produkcie, zmniejsza ryzyko 
podczas zakupu, podkreśla status społeczny 
nabywcy, jest wsparciem podczas zakupów 
i dokonywania wyborów, jest tym, co inni 
sądzą o nowoczesnej firmie i jej produkcie.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy marka 
odróżnia produkt, ułatwia jego promocję, 
tworzy barierę dla potencjalnych konkuren-
tów, stawia przedsiębiorcę w dobrej pozycji 

przetargowej, ale wtedy, gdy taka marka 
już istnieje, znajduje w świadomości ludzi.

W zornictwo przemysłowe kreatywnie 
tworzy produkt, jakość, określa 

jego funkcję, estetykę, ergonomię. Proces 
wzorniczy pozwala na wygenerowanie takiej 
wartości, którą śmiało możemy określić 
marką, której świadomość należy budować, 
stworzyć.

W procesie wzorniczym, często długotrwałym 
procesie badawczym, zespół ludzi tworzy 
jakość, rozumianą najczęściej jako dobra 
technologia z „własną skórą” – w rozumieniu 
szerszym niż sam pojedynczy produkt. Jednak 
dzisiaj to jest, musi być myślenie dużo bardziej 
skomplikowane, bo łączy się także z wytworze-
niem usługi pozwalającej produktowi zaistnieć 
w świadomości ludzi.

D la projektantów najważniejsze jest 
zaprojektowanie i produktu, i usługi, 

a to jednoznacznie łączy się zawsze z dobrą 
jakością, wielokrotnie również z zaawansowaną 
technologią, a po tym żmudnym procesie 
oczywiście następuje wprowadzenie produktu 
na rynek. 
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B ez społecznego uświadamiania istnienia produktu 
nie ma jego markowej rozpoznawalności. I choć 

to jakość produktów buduje markę przedsiębiorcy, 
jej świadomość ukształtuje jej rozpoznawalność na rynku, 
zbuduje pozycję rynkową i summa summarum w końcu 
te działania przełożą się na dobry rezultat finansowy. 

Czy więc w trudnym procesie projektowym powinny brać 
udział osoby zajmujące się uświadamianiem budującej 
się marki? Przecież tak często ten proces rozumiany jest 
jako zwykły proces produkcyjny, a działania związane 
z budowaniem świadomości marki powstają później. 

Udział w procesie projektowym wszystkich osób, zespo-
łów zajmujących się budowaniem produktu, sprzedażą, 
tworzeniem marki, jej uświadamianiem, jest bardzo 
potrzebny i pozwala zbudować świadomy przekaz jego 
jakości i odpowiedzialności. 

I  taka świadomość wynikająca ze zrozumienia pro-
cesu tworzenia nowej marki powstała w przypadku 

choćby słynnego jabłuszka, które jest marką dla wielu 
produktów, a brandem w tym przypadku jest innowa-
cyjność, technologiczna doskonałość, kreatywność, 
wyobraźnia, otwartość czy wreszcie, jak wielu twierdzi, 
najlepszy design dostosowany do użytkownika. 

Tak jest też zresztą w przypadku wszelkich maszyn, urzą-
dzeń, mebli, sprzętu AGD, opakowań i wszystkich innych 
produktów. Wzornictwo przemysłowe jest to skompli-
kowany proces badawczy, wykorzystujący technologię 
do budowania marki, a dla środowiska projektowego 
to baza w myśleniu o rozwoju polskich firm.

Chciałoby się więc wręcz narzucić takie myślenie 
w naszej gospodarce – wśród producentów, przedsię-
biorstw, że polska marka musi, powinna oznaczać pro-
dukty, wyroby, urządzenia itp., dobrze zaprojektowane, 
bo taki cel zawsze pociąga za sobą wysoką jakość 
i zaawansowaną technologię. Tylko takie działania mają 
szansę zbudowania marki polskich przedsiębiorców, tym 
samym rosnącej konkurencyjności gospodarki.

C zy tak się nie dzieje? Trzeba powiedzieć, 
że zaczyna się dziać. Ale chodzi przecież 

o powszechną świadomość trudu tworzenia marki, 
marek, czasu takiego procesu i jego kosztów, a wszystko 
po to, aby w końcu – może nawet bez nadmiernej 
promocji – powszechnie zaistnieć polskimi produktami 
wśród światowej konkurencji. Tym bardziej, że w procesie 
wzorniczym myślenie musi być skierowane na budowanie 
wartości trwałej, która potrafi się obronić nawet wów-
czas, gdy konkurencja ma więcej środków na marketing 
i promocję, czyli większe możliwości dotarcia do grupy 
docelowej. r

Ochrona ikon popkultury

Magdalena Miernik 
IP Lawyer | Lookreatywni.pl

Współpracując z agencjami reklamowymi, 
często spotykam się z pytaniem o to, czy można 

wykorzystać wizerunek ikon popkultury w kampanii 
reklamowej produktu lub marki.

Barbie, Albert Einstein, Marilyn Monroe, 
Audrey Hepburn czy Mona Lisa – ikony popkultury 

niezmiennie cieszą się dużą „popularnością” 
i są chętnie wykorzystywane przez projektantów 
w procesie projektowania identyfikacji wizualnej 

przedsiębiorstw.

O tym, w jaki sposób uzyskać prawo do komercyjnego wykorzystania wize-
runku ikon popkultury mówiłam podczas konferencji Urzędu Patentowego RP 
„Projektowanie identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa”. 

1. Ikona popkultury – lalka Barbie 

Moje wystąpienie rozpoczęłam od przybliżenia historii powstania najsłynniejszej lalki 
na świecie – lalki Barbie, która niezmiennie inspiruje projektantów na całym globie. 
Firma Mattel – największy producent zabawek na świecie – do dnia dzisiejszego 
jest jedynym producentem i właścicielem praw do najsłynniejszej lalki na świecie. 
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Kiedy w 2014 roku Jeremy Scott zaprezento-
wał swoją najnowszą kolekcję dla włoskiego 
domu mody Moschino na wiosnę-lato 2015 r., 
opartą na różowej, plastikowej estetyce balan-
sującej na granicy kiczu i mody, nikt nie miał 
wątpliwości, że nową muzą kontrowersyjnego 
projektanta została jedna z największych ikon 
popkultury – lalka Barbie. 

Czy Jeremy Scott musiał zwrócić się do naj-
większego producenta zabawek na świecie 
z prośbą o udzielenie mu zgody na wykorzy-
stanie wizerunku lalki Barbie? A może dzia-
łania dyrektora kreatywnego Moschino mie-
ściły się w zakresie dozwolonej inspiracji?

Projektant sprytnie wybrał obiekt swojej 
inspiracji i wykorzystał go w swojej kolekcji 
w taki sposób, aby nie wkraczać w obszar 
praw wyłącznych firmy Mattel. Warto 
zauważyć, że w całej kolekcji autorstwa 
Jeremy’ego Scotta ani razu nie pojawia się 
oznaczenie „Barbie”. Na różowych strojach 
stworzonych dla włoskiego domu mody 
jedynym znakiem towarowym, jaki się 
pojawia jest znak towarowy domu mody 
Moschino. 

Jeremy Scott uniknął także zarzutów 
o naruszenie praw autorskich firmy Mattel 
poprzez umiejętne wykorzystanie lalki Barbie 
i jej charakterystycznego, słodko różowego 
stylu jedynie jako inspiracji. Warto przypo-
mnieć, że styl nie jest przedmiotem prawa 
autorskiego i nie podlega jego ochronie. 
Dlatego utwór stworzony na podstawie 
jakiegoś określonego „stylu”, czyli zespołu 
cech pozwalających przyporządkować 
dzieło do określonej epoki, nurtu w kulturze, 
postaci lub twórcy, stanowi najczęściej 
samoistne dzieło inspirowane. 

Lalka Barbie jako ikona popkultury stała się 
motywem przewodnim także dla kolekcji 
na wiosnę–lato 2017 r. polskiej marki modo-
wej BIZUU, tworzonej przez duet projektan-
tek – Blankę Jordan i Zuzannę Wachowiak. 
W przeciwieństwie do wspomnianej wyżej 
kolekcji Moschino, projektantki marki BIZUU 
poszły o krok dalej i zamieściły w swojej 
kolekcji bezpośrednie zapożyczenia elemen-
tów chronionych prawem własności inte-
lektualnej firmy Mattel, m.in. znak towarowy 
„Barbie” czy wizerunek lalki Barbie. Było 

to możliwe dzięki współpracy, którą polskie 
artystki nawiązały z marką Mattel. 

Proces załatwiania formalności był cza-
sochłonny i wiązał się z koniecznością 
podpisania szeregu umów, jednak – jak 
przyznały same projektantki – taki sposób 
zabezpieczenia współpracy licencyjnej 
pomiędzy markami dał również i im gwa-
rancję, że kolekcja będzie spełniała wszyst-
kie wymogi prawne, a produkty będą bez-
pieczne i wolne od ewentualnych naruszeń. 

Efekt? Współpraca polskiej marki modowej 
z firmą Mattel – właścicielem praw do znaku 
Barbie to jedna z najciekawszych kooperacji 
w polskim świecie mody ostatnich lat. 

(Od red. – więcej nt. Barbie w tym 
wyd. Kwartalnika UPRP)

2. Ikona popkultury  
– Albert Einstein

W 2014 r. twórcy pop-artowej kampanii 
reklamowej Deutsche Banku postanowili 
wykorzystać na plakatach promujących 
najnowszą ofertę banku wizerunek Alberta 
Einsteina, a konkretnie – zdjęcie autorstwa 
Arthura Sasse’a z 1951 roku, na którym 
72-letni naukowiec wystawia język. 

Aby móc wykorzystać w kampanii 
reklamowej wizerunek ikony popkultury, 
której nie ma już wśród nas, konieczne 
jest uzyskanie zgody podmiotu zarzą-
dzającego prawem do komercyjnego 
wykorzystania wizerunku zmarłego. 

Uzyskanie takiej zgody nie jest zadaniem 
łatwym. Wymaga ono nie tylko pomocy 
prawnika, ale również (najczęściej) gotowo-
ści do zapłaty konkretnej sumy pieniędzy 
za zgodę na wykorzystanie wizerunku 
wybranej postaci. 

Jak twórcom kampanii reklamowej Deutsche 
Banku udało się uzyskać zgodę na komer-
cyjne wykorzystanie wizerunku słynnego 
naukowca? 

Zgodnie z ostatnią wolą Alberta Einsteina, 
spadkobiercą całego jego dorobku jest 
The Hebrew University of Jerusalem – 
Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. In 

accordance with Albert Einstein’s Last 
Will and Testament of 1950, the Hebrew 
University of Jerusalem holds the copy-
right to all of his writings. All of Einstein’s 
published and unpublished writings are 
copyrighted to the Hebrew University 
of Jerusalem. 

Na swojej stronie internetowej The Hebrew 
University of Jerusalem publikuje cennik, 
z którego można dowiedzieć się, ile kosz-
tuje np. wykorzystanie publikacji Alberta 
Einsteina do celów niekomercyjnych. 
W przypadku zaś potrzeby komercyjnego 
wykorzystania prac słynnego naukowca, 
np. zdjęć z jego wizerunkiem, jak informuje 
The Hebrew University of Jerusalem, należy 
zwrócić się do agencji Green Light. 

Agencja Green Light jest podmiotem upo-
ważnionym do udzielania komercyjnych 
licencji do szeroko rozumianego wizerunku 
Alberta Einsteina (jego imienia i nazwiska, 
głosu, podpisu czy fotografii z jego wize-
runkiem). Na stronie internetowej agencji 
Green Light znajduje się specjalnie przy-
gotowany formularz, dzięki któremu można 
zwrócić się do Green Light z zapytaniem 
o zgodę na wykorzystanie konkretnego 
zdjęcia lub podpisu wybitnego naukowca. 
Tam też musiał zgłosić się Deutsche Bank, 
aby – za dokonaniem odpowiedniej opłaty 
licencyjnej – uzyskać prawo do komercyj-
nego wykorzystania wizerunku Alberta 
Einsteina.

Dlaczego Deutsche Bank z prośbą o moż-
liwość wykorzystania zdjęcia Alberta 
Einsteina z wystawionym językiem nie zwró-
cił się bezpośrednio do Davida Waxmana, 
który w 2009 r. nabył zdjęcie Arthura 
Sasse’a z 1951 r. za prawie 75 000 $? 

David Waxman nabył na własność jednie 
oryginalną fotografię Arthura Sasse’a, przed-
stawiającą ekscentrycznego naukowca, 
a nie prawa do wizerunku Einsteina. Prawem 
do komercyjnego wykorzystywania wizerunku 
wybitnego fizyka w imieniu Uniwersytetu 
Hebrajskiego w Jerozolimie dysponuje tylko 
agencja Green Light. 

Dzięki licencji udzielonej przez podmiot 
uprawniony wizerunek Alberta Einsteina 
znalazł się również w reklamie Eti Tutku 



Nr 1/2019 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    43

I N N O WAC YJ N OŚ Ć  I  K R E AT Y W N OŚ Ć  W  G OSP O DA RC E

(popularnego tureckiego ciastka z mozaiką), 
w kampanii reklamowej luksusowego 
brytyjskiego domu towarowego Harvey 
Nichols oraz w reklamie Salesforce, świa-
towego lidera rynku technologii opartych 
na chmurze, który wykorzystał nazwisko 
naukowca jako nazwę dla jednego ze swo-
ich produktów. 

3. Ikona popkultury  
– Marilyn Monroe 

Agencja Green Light jest upoważniona 
do zabezpieczania wszelkich komercyjnych 
przedsięwzięć związanych z wykorzysta-
niem postaci także innych gwiazd, między 
innymi Marilyn Monroe. 

Dzięki uzyskaniu odpowiedniej licencji 
dom, domy Chanel, mógł wykorzystać 
wizerunek i głos słynnej gwiazdy filmowej 
w kampanii reklamowej perfum Chanel 
No. 5. W reklamie perfum wykorzystany 
został cytat z wywiadu, którego Marilyn 
Monroe udzieliła magazynowi „Life” 
w kwietniu 1952 roku (zapis dźwiękowy 
jej wypowiedzi, w której Marilyn Monroe 
otwarcie deklaruje sympatię do perfum 
Chanel No. 5). 

Marylin Monroe „wystąpiła” w ostatnich 
latach również w reklamie niemieckiego 
Commerzbanku oraz Banku Ochrony 
Środowiska (jej wizerunek znalazł się na limi-
towanej edycji kart płatniczych Maestro).

4. Ikona popkultury  
– Audrey Hepburn 

Od przedstawicieli branży kreatywnej często 
słyszę pytanie o to, czy można wykorzystać 
w reklamie jedynie elementy charaktery-
styczne dla wizerunku postaci, nie daną 
postać wprost. 

Odpowiedź na takie pytanie nie jest jedno-
znaczna. Każdy przypadek wykorzystania 
elementów charakterystycznych dla 
wizerunku ikony popkultury należy oce-
niać osobno, opierając się na dotychcza-
sowym orzecznictwie. 

Zastanawiając się nad odpowiedzią warto 
pamiętać o ciekawym wyroku mediolań-
skiego sądu, który na początku 2015 r. roz-
strzygał interesującą sprawę z powództwa 
Luki Dottiego (syna Audrey Hepburn) prze-
ciwko włoskiemu producentowi luksusowej 
pościeli, firmie Caleffi, która postanowiła 
wykorzystać w reklamie swoich produktów 
„jedynie” elementy charakterystyczne dla 
wizerunku granej przez Audrey Hepburn 
postaci Holly Golightly, bohaterki filmu 
„Śniadanie u Tiffany’ego” – czarną, wie-
czorową sukienkę „tubę”, naszyjnik z pereł, 
duże okulary przeciwsłoneczne i charaktery-
styczne upięcie włosów.

Włoski sąd oceniający ten przypadek uznał, 
że w tym konkretnym przypadku, pomimo 
wykorzystania jedynie „elementów charak-
terystycznych dla gwiazdy filmowej” doszło 
do naruszenia wizerunku aktorki, gdyż 
pewne charakterystyczne elementy w odbio-
rze społeczeństwa są kojarzone jednoznacz-
nie z wizerunkiem Audrey Hepburn. 

Do naruszenia wizerunku nie zawsze zatem 
jest konieczne przedstawienie ikony popkul-
tury wprost. W niektórych przypadkach 
(w szczególności w przypadku bardzo cha-
rakterystycznych gwiazd kina) do wykorzy-
stania wizerunku wystarczy użycie jedynie 
elementów typowych dla danej postaci.

5. Ikona popkultury – Mona Lisa 

Co do zasady, komercyjne wykorzystanie 
wizerunku ikon popkultury możliwe jest 
dopiero po uzyskaniu odpowiedniej zgody 
– spadkobierców lub innych podmiotów 
uprawnionych do zarządzania dorobkiem 
i wizerunkiem osoby powszechnie znanej. 
Zgoda ta jest najczęściej odpłatna, co może 
stanowić barierę w przypadku tych działań 
marketingowych, które mają ograniczony 
budżet. 

W takich sytuacjach warto pamiętać 
o domenie publicznej. Domena publiczna 
to ogromna baza utworów i inspiracji, 
z której można i warto czerpać bez ogra-
niczeń. W domenie publicznej znajdują się 
dzieła, co do których wygasł okres trwania 

autorskich praw majątkowych. To właśnie 
w domenie publicznej znajdziemy tak 
wspaniałe ikony, jak Mona Lisa czy Dama 
z łasiczką, z których każdy projektant może 
korzystać bez ograniczeń, również do celów 
komercyjnych. 

Jako przykład umiejętnego wykorzystania 
zasobów domeny publicznej posłużyć może 
kampania reklamowa polskiej marki modo-
wej MEDICINE everyday therapy, stworzona 
przez projektantkę Beatę Śliwińską tworzącą 
pod pseudonimem Barrakuz. W swoich pra-
cach Barrakuz często wykorzystuje zasoby 
domeny publicznej. Jedną z ciekawszych 
prac artystki jest projekt MONALISA’s smile 
stworzony właśnie dla MEDICINE everyday 
therapy, w którym artystka wykorzystała 
słynny obraz Leonarda da Vinci „Mona 
Lisa” w nowy, świeży sposób. Projektantka 
mogła swobodnie (i bezpłatnie) wykorzystać 
elementy dzieła „Mona Lisa”, ponieważ 
twórczość Leonarda da Vinci znajduje się 
już w domenie publicznej.

Innym ciekawym przykładem wykorzy-
stania ikony znajdującej się w domenie 
publicznej jest zeszłoroczny spot telewizyjny 
Orange na Kartę, w którym obok aktorów 
Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka 
„wystąpiła” bohaterka obrazu Leonarda da 
Vinci – „Dama z gronostajem”. Swobodne 
wykorzystanie wizerunku „Damy z grono-
stajem” było możliwe bez konieczności uzy-
skania jakichkolwiek pozwoleń dzięki temu, 
że dzieło „Dama z gronostajem” znajduje się 
już w domenie publicznej. 

Podsumowując, swobodne wykorzy-
stywanie wizerunku ikon popkultury 
możliwe jest tylko w ściśle określonych 
przypadkach i wiąże się najczęściej 
z koniecznością uzyskania zgody 
od podmiotu uprawnionego. Ci, którzy 
nie mogą pozwolić sobie na zakup 
odpowiedniej licencji, nie pozostają 
jednak bez wyjścia. Z pomocą przy-
chodzi domena publiczna, która daje 
kreatywnym możliwość swobodnego 
wykorzystywania utworów i ikon znaj-
dujących się w domenie publicznej 
w nowy, świeży sposób. r
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Wizualny język marki,  
czyli rola typografii 

w brandingu 

Mateusz Machalski 
członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej 
projektant identyfikacji wizualnych i krojów pisma

Typografia oraz jej poprawne użycie zdecydowanie wpływają na jakość 
oraz treść komunikatów. Odpowiednie dobranie liternictwa  
może pomóc nam w formowaniu języka wizualnego marki  

– źle dobrana typografia natomiast może go zniszczyć.

J eszcze przed zapoznaniem się z komu-
nikatem, użytkownik za pomocą liter 

oraz ich formy dostaje informację, jaki cha-
rakter ma dany tekst, np. „Obrona Sokratesa” 
Platona złożona krojem Comic Sans od razu 
traci powagę – ponieważ dziecinne, obłe 
rysowane formy stoją w sprzeczności z cha-
rakterem tego dzieła. Natomiast tekst piosenki 
disco-polo zapisany krojem Trajan PRO staje 
się zdecydowanie bardziej wyrafinowany, 
ponieważ wizualnie kojarzy nam się z kulturą 
antyku.

Ł acińskie kroje pisma są zestawami 
abstrakcyjnych form, które swoją 

dzisiejszą konstrukcją nie odbiegają zbytnio 
od tego, co wynaleziono w starożytnym 
Rzymie. To pokazuje nam jak powolny i zło-
żony jest proces budowy zapisu liter oraz 
ich przemiany. Dzisiejsi typografowie i graficy 
mają dostęp do setek tysięcy różnych kro-
jów pisma – każdy z nich będzie miał inne 
przeznaczenie. 

Ciągła potrzeba posiadania nowych kro-
jów jest spowodowana niekończącymi się 
poszukiwaniami nowych środków ekspresji 

czy odpowiedzią na realne zmieniające się 
zapotrzebowania użytkowników. 

D la typografów projektowanie liter 
będzie tym samym, czym płótno dla 

malarza – medium, które pozwala na wypo-
wiedź artystyczną. Oczywiście typografia 
jest dziedziną dużo bardziej utylitarną, jednak 
zawsze jest miejsce na uwzględnienie wła-
snego charakteru w projekcie.

Pomimo że powstały miliony wzorów krzeseł, 
projektanci cały czas wymyślają nowe – cza-
sem zmiana dotyczy wyłącznie estetyki, mate-
riału czy technologii, czasem jest odpowiedzią 
na realny problem np. grupy społecznej 
o ograniczonej motoryce. 

Ż eby lepiej zrozumieć różnorodność 
tego rynku, wyobraźmy sobie markę 

Mercedes – w ich flocie znajdziemy małą 
A-klasę idealną do jazdy po mieście, dużego 
SUV-a, który przyda się na dłuższe wyjazdy, 
kilka limuzyn oraz sportowe SLS-y. Wszystkie 
te serie służą do czego innego i mają 
różnych odbiorców, jednak każdy, kto ma 
chociaż delikatną wrażliwość wizualną, widzi 
wspólne elementy formalne we wszystkich 

tych modelach. To samo zjawisko dotyczy 
typografii, gdzie inne założenia projektowe 
postawi przed typografem krój do gazety, inne 
do aplikacji mobilnej, a jeszcze inne, kiedy krój 
będzie miał działać w identyfikacji klasycz-
nego domu mody o długiej tradycji. 

Z e względu na rosnące ceny licencji 
krojów coraz częściej zauważamy 

proces powstawania tak zwanych Custom 
Fonts. Są to kroje pisma projektowane 
na zamówienie. Duże firmy, które mogą 
sobie na to pozwolić, oprócz oszczędności 
w porównaniu do cen licencji, zyskują jeszcze 
jedną ważną rzecz – bardzo mocne narzę-
dzie, ponieważ w literach można zaszyć całe 
„DNA” marki. 

D obrym przykładem będzie liternicza 
komunikacja wizualna sieci EMPIK. 

Liternictwo Łukasza Dziedzica zaprojekto-
wane na zlecenie BNA weszło na stałe to pej-
zażu polskich miast i nawet osoby niezwią-
zane ze światem graficznym będą wiedziały, 
która firma do nich mówi. Kolejnym dobrym 
przykładem jest PKO S.A. Kilka lat temu, pod-
czas rebrandingu zaprojektowanego przez 
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White Cat, studio wprowa-
dziło nowoczesną rodzinę 
krojów pisma. Całość 
nawiązywała oczywiście 
w obłej formie do logo 
banku – skarbonki Karola 
Śliwki. Charakterystyczne 
miękkie i nowoczesne 
formy również weszły 
na stałe do komunikacji 
banku – pomagają osiągać 
założone cele opowiadania 
o tym banku jako czymś 
przyjaznym i nowoczesnym. 

Firmy decydują się 
na custom fonts również 
z innych względów. Często 
duże brandy działające 
na kilku różnych rynkach 
potrzebują rozbudowanych 
krojów, które posiadają 
znaki do zapisu: arab-
skiego, hebrajskiego, 
cyrylicy, greki lub skryptów 
azjatyckich. Dzięki custom 
fonts mogą zadbać o to, 
żeby ich komunikacja 
wizualna była identyczna 
niezależnie, czy będziemy 
mieli z nią styczność 
w Auckland, Ammanie 
czy Tel-Avivie. 

S ądzę, że kolejne 
lata będą olbrzymią 

szansą na rozwój typografii 
– pojawienie się nowych 
technologii np. Variable 
Fonts da użytkownikom 
zupełnie inne możliwości 
do realizacji projektów. 
Bardzo pozytywnie odbie-
ram również zdecydowanie 
większą świadomość, że 
„coś takiego”, jak typografia 
istnieje oraz fakt, że firmy 
zaczynają dostrzegać, jak 
ważna jest jej rola w budo-
wie języka wizualnego 
marki. r

Nie taki straszny 
polski branding, 
jak go malują 

Bartosz Kotowicz  
dyrektor zarządzający Engram  
twórca Instytutu Brandingowego IBRA 

Szukając odpowiedzi, czy mamy powodu do wstydu, 
czy zadowolenia musimy spojrzeć na szklankę wody. 

Powszechnie znany paradoks szklanki, zgodnie z którym 
szklanka jednocześnie jest do połowy pusta, jak i do połowy 

pełna, odzwierciedla pokrótce sytuację polskiego brandingu. 

Prozaicznym źródłem sprzeczności takich ocen może 
być osoba obserwatora. Musimy przyznać, tak ogólnie, 
że my Polacy lubimy narzekać i dostrzegać negatywne 
wzorce, sytuacje wyłamujące się ze standardów, wpadki 
czy porażki. Krytyczna optyka jest także częścią pol-
skiego brandingu, na który, nie bez powodów, można 
utyskiwać. Amatorstwo brandingu Pomorskiego, wyjąt-
kowo niski poziom marki Devil czy gminy Lesko, która 
z przytupem chciała skończyć z szarością, to tylko kilka 
z wielu powodów, które wprowadzają w konsternację. 

Osobiście staram się być jednak optymistą również 
w życiu zawodowym. Uważam, że polski branding ma 
kolosalną przyszłość, a teraźniejszość bez dwóch zdań 
nie jest tak zła, jak ją malują. 

Sporo rozwiązań widocznych w krajowym brandingu 
zaskakuje, intryguje i zaciekawia. To, ile widzimy, zależy 
więc od tego, co chcemy zobaczyć. Chciałbym w tym 
pomóc, przedstawiając kilka wybranych tendencji, 
mających wpływ na kształt otoczenia, w którym jako 
konsumenci funkcjonujemy. 

Karnawał polskości 

Zacznę od słowa żółć. Wcale nie dlatego, że zdaniem 
wielu, za dużo jej w naszym narodzie. Pretekstem 

do użycia żółci, jest fakt, że to najbardziej polskie słowa. 
Składa się wyłącznie z liter właściwych tylko polskiemu 
alfabetowi. Określenie „polski” do ulubionych dodali 
najpierw właściciele wielu gastronomicznych kon-
ceptów restauracyjnych czy klubowych. Ich fenomen 
spowodował, że spotkania w Cudzie czy w Składaku 
stały się czymś oczywistym. Oczywistym było również 
przeniesienie tego fenomenu na zdecydowanie bardziej 
masowe marki. Odwołania do „polski” możemy usły-
szeć – a nie rzadko również zobaczyć, poczuć, posma-
kować – w wielu krajowych markach. 

Z pomysłem robią to m.in. marki DO_M, Bracia 
Sadownicy czy Nago. 

Dlaczego z pomysłem? Bo kreatywny naming, bliż-
sze lub dalsze nawiązania do typowo polskich nazw 
czy generalnie próby redefiniowania polskości zwracają 
na siebie uwagę. 

Polskość ma także inny wymiar, wirtualny – za sprawą 
aplikacji Pola możemy w użyteczny sposób sprawdzić 
kraj pochodzenia danego produktu, ale także kapitał 
firmy go produkującej. I tak świat wirtualny zaczyna 
kształtować realną rzeczywistość, w której „polskość” 
staje się ważnym czynnikiem zakupowym. 

Zauważają to producenci, tworząc nowoczesne 
– nierzadko przewrotne – marki produktów o bardzo 
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polskim rodowodzie. Przykładów daleko szu-
kać nie trzeba. Znaleźć możemy je w marce 
ZEWW, pod którą oferowane są kosmetyki 
z węglem drzewnym z Bieszczad, czy Red 
is Bad, marce stojącej za dobrze zaprojek-
towaną odzieżą patriotyczną. Podobnie jak 
we wcześniejszych przykładach, można 
zauważyć, że „polskość” w brandingu, w tym 
w identyfikacji wizualnej, jest elementem nie-
naśladowczym. Stoi w kontraście do typowych 
klisz i skojarzeń z Polską. 

Będąc w temacie „polski” – niewątpliwie 
cieszy kolejny nurt: dobrze zaprojektowanych 
marek masowych. Popularyzacja brandingu 
opartego o dobry design to coś, co z każ-
dym rokiem przybiera na sile. Nie mówimy 
już tylko o markach niszowych, designerskich 
czy dedykowanych określonej, wąskiej grupie 
docelowej. 

Dobry design staje się masowy. Jest obecny 
w Biedronce. Można znaleźć go w Lidlu 
i na wielu innych sklepowych półkach. Od jed-
norazowych kampanii z wybitnym polskim 
ilustratorem Pawłem Jońcą, przez branding 
nowych Biedronek powstałych w miejscu 
przejętych kilku sklepów sieci Piotr i Paweł, 
skończywszy na urzekających kreacjach dla 
marek własnych, które w założeniu powinny 
odzwierciedlać tani produkt. Możemy 
go odnaleźć także w miastach, o niekoniecz-
nie największych walorach wizerunkowych 
i budżetach marketingowych. Wzorem może 
posłużyć Rybnik czy Słupsk. Dobry design 
zauważalny jest także w przedsiębiorstwach, 
wśród branż „niewalczących o klientów” 
i nie przykładających dużej uwagi na swój 
„look”. Branża pogrzebowa i przedsiębior-
stwo pogrzebowe Koperski to jaskrawy 
na to przykład. 

Bliski, znajomy 

Globalna sytuacja, wszelkie dezintegrujące 
działania sprawiają, że szukamy „spokoju” 
w tym, co najbliższe. Często odnajdujemy 
go w swoich lokalnych ojczyznach. Czerpią 
z tego marki odwołujące się do lokalności. 

Lokalny branding przyjmuje różne oblicza. 
Z jednej strony widać odwołania do tradycji 

danego regionu. O lepsze przykłady, jak 
Łódzka Rajtuza czy śląska Gryfnie w tym 
przypadku trudno. Z drugiej strony mamy 
markę Lumi, dedykowaną tylko i wyłącznie 
wybranemu regionowi, w tym przypadku 
Warszawie. Nawiązanie wizualne do danego 
regionu w obu przypadkach, choć na różny 
sposób wyrażone, można szybko rozpoznać. 

„Dawni znajomy” to z kolei inny nurt, w którym 
marki z odwagą nawiązują do swojej tradycji 
lub po prostu wykorzystują nostalgię do minio-
nych czasów. Pan Tu Nie Stał, Wydawnictwo 
Marpress czy Galeria Wypieków Lubaszka 
wracają do swoich korzeni, sytuując sie-
bie w odbiorze klientów jako „dawnych 
znajomych”.

Inną sprawą jest rewitalizacja marek, czyli 
odnawianie produkcji pod znanymi szyldami, 
którą możemy zauważyć choćby na przy-
kładzie Unitry i Kuboty. We wszystkich przy-
kładach nawiązanie graficzne do stylistyk – 
swoją drogą do jednych z lepszych w historii 
polskiego projektowania – jest must-have. 

Nawiązując do historii, nie możemy zapo-
mnieć o prawdopodobnie jednej z najbardziej 
polskich marek – Solidarność. Nie jednak 
o historii chciałbym powiedzieć. Wręcz prze-
ciwnie, wychodząc od Solidarności, która jest 
ikoną zaangażowania, chciałbym na moment 
zatrzymać się w temacie trendu zaangażo-
wanych marek. Te bowiem coraz mocniej, 
jawnie deklarują się ze swoimi wartościami. 
Tym samym odpowiadają na potrzeby młod-
szych pokoleń, które szukają w swoim życiu 
i na zakupach głębszych wartości. Zielone 
Pojęcie czy Many Mornings to przykłady 
marek, które pomaganie mają wpisane 
w swoje DNA. 

Przewrotność brandingu 

Słowem pisane są też kolejne marki, które 
chciałbym przedstawić. Są to przykłady 
brandingów, w których słowo, a więc litera, 
uwzględniana jest na równi z obrazem. Inna 
Bajka, to przykład takiej marki, budowanej 
od początku do końca w oparciu o słowo, 
która jak żadna inna wciąga w swoją opo-
wieść. Prostotę, zwięzłość, atrakcyjność 

komunikatów słownych i ich rolę równoważną 
z obrazem możemy także zobaczyć w mar-
kach 3KIWI BABRY czy Tołpa. Warstwa tek-
stowa w tych markach to znacznie więcej niż 
tylko udany copywriting. 

Prostotę marek, ich transparentność, która 
jest próbą odpowiedzi na zagubienie kon-
sumentów w dobie kakofonii komunikatów, 
można odnaleźć w kolejnych ciekawych 
polskich markach: Lody Syrenka oraz wcze-
śniej wymienionej marce Zielone Pojęcie. 
Czystość form, czytelność komunikatów, 
sprawiają, że marki stają się bardziej 
dostępne i szczere. 

Innymi ciekawymi markami wpisującymi się 
w ten trend są polskie brandy z nurtu odmar-
kowienia. Tendencje zmierzające ku samo-
ograniczeniu się, kultura zero-waste zmienia 
nie tylko nasze zachowania, ale także dotyka 
brandingu, w tym i podejścia do projektowania 
identyfikacji wizualnych. Odwrotność marek, 
konwencji, również w systemach wizualnych, 
można zobaczyć już dzisiaj. Nest Bank 
budujący swoją przewagę komunikacyjną 
na kawiarnianym feelingu, tańczący branding 
Kujawy-Pomorze czy ociekająca złotem 
burgerownia BO to praktyki, które dają sporo 
do myślenia. Przenoszenie konwencji można 
także zobaczyć w craftowym trendzie. Trend 
zapoczątkowany przez niszowe marki stał się 
na tyle masowy, że obserwujemy go od biżu-
terii po piekarnictwo. 

Zauważajmy rzeczy dobre 

Jestem przekonany, że dostrzeganie bła-
hych z pozoru tendencji pomoże tworzyć 
rozwiązania, które mogą stać się prawdziwą 
inspiracją, także poza granicami naszego 
kraju. Pamiętajmy, że nurty w gastronomii 
mogą mieć siłę oddziaływania na strategie 
brandingowe (a w konsekwencji na identy-
fikację wizualną) nie mniejszą niż tendencje 
geopolityczne. Co więcej z doświadczenia 
wiem, że nie łatwo także zauważać rzeczy 
dobre. Warto jednak dostrzec potencjał, 
jaki kryje w sobie współczesny polski 
branding. r
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Kumulatywna ochrona 
dóbr niematerialnych 

przedsiębiorstwa

Mikołaj Lech  
rzecznik patentowy 
Kancelaria Patentowa LECH 
twórca i prowadzący blog znakitowarowe-blog.pl 

Pewne elementy identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa, a nawet jego wiodące 
produkty, mogą być równocześnie chronione poprzez rejestrację znaków towarowych 

i wzorów przemysłowych. Co ciekawe, w pewnych okolicznościach takie dobro 
niematerialne może spełniać przesłanki utworu, w myśl ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Problem w tym, że czasami trudno jednoznacznie ustalić, która 
forma ochrony ma zastosowanie w danym przypadku.

Przestrzenne znaki towarowe

Wątpliwości interpretacyjne nie omijają 
samych ekspertów z urzędów patentowych. 
Przykładowo Urząd UE ds. Własności 
Intelektualnej (dawniej OHIM) jako prze-
strzenny znak towarowy zarejestrował czer-
wony klocek LEGO.

Konkurencja dość szybko wystąpiła o unie-
ważnienie tego prawa wskazując, że to ozna-
czenie składa się wyłącznie z kształtu towaru 
niezbędnego do uzyskania efektu tech-
nicznego. Finalnie Trybunał Sprawiedliwości 
UE1 się z tym stanowiskiem zgodził. 
Przeważył argument, że elementy techniczne 
klocka LEGO, widoczne w trakcie jego uży-
wania, były wcześniej chronione patentami.

Ten sam problem powstał po rejestracji 
przestrzennego znaku towarowego przed-
stawiającego tzw. kostkę Rubika. Różnica 
polegała na tym, że elementy techniczne 
tej zabawki, które w przeszłości chroniono 
patentami, ukryte były w jej wnętrzu. Mimo 

wszystko Trybunał Sprawiedliwości UE2 
uznał, że utrzymanie w mocy tego prawa 
oznaczałoby de facto przyznanie jednemu 
przedsiębiorstwu monopolu na rozwią-
zania techniczne bądź cechy użytkowe 
towaru. Decyzja EUIPO o rejestracji tego 
znaku została więc unieważniona.

Te dwa spory pokazują, że przedsiębiorcy 
podejmują próby ochrony swoich wiodących 
produktów poprzez rejestrację niekonwen-
cjonalnych znaków towarowych. Jeżeli im 
się to uda, to teoretycznie uzyskują prawo 
wyłączne, które sukcesywnie przedłużane 
może trwać wiecznie. Tymczasem patent 
na wynalazek może obowiązywać maksy-
malnie do 20 lat.

Oczywiście w sytuacjach granicznych, 
prawa ochronne na tego typu znaki towa-
rowe mogą zostać unieważnione, ale nie jest 
to proste do przewidzenia. Przykładowo 
ta sztuka nie udała się z przestrzennym 
znakiem towarowym przedstawiającym 
„gołego” ludzika LEGO3.

Niemniej w praktyce dużo częściej dochodzi 
do sporów o to, czy dany wytwór niemate-
rialny może być chroniony jako znak towa-
rowy, wzór przemysłowy czy utwór w myśl 
prawa autorskiego.

Wzory przemysłowe

W formie wzoru przemysłowego możemy 
zabezpieczyć wygląd zewnętrzny danego 
wytworu. Czasami mówi się, że wzory prze-
mysłowe, to skóra w którą obleczona jest 
technologia.

To porównanie, choć daje pewne wyobraże-
nie o wzorach, jednak nie oddaje precyzyjnie 
ich ducha. Jak pokazuje bowiem praktyka, 
w tej formie chronione są często: odzież, 
obuwie, meble, lampy, zabawki, produkty 
spożywcze, a nawet nagrobki.

Definicja wzoru przemysłowego jest na tyle 
szeroka, że w rejestrach urzędowych 
znaleźć można skutecznie zarejestrowane 
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wzory przedstawiające autokary, pociągi, 
a nawet budynki i mosty.

Jeżeli istota danego wytworu jest widoczna 
w trakcie jego normalnego użytkowania, 
to w formie wzoru przemysłowego przed-
siębiorcy starają się chronić swój „pomysł 
na biznes”. Interesującym przykładem jest 
składany taboret (Rp-24026), a także wytła-
czanki do jajek (RCD-002204743-0001), 
które można ze sobą łączyć niczym klocki 
LEGO. Dzięki temu dzieci mogą budować 
pokaźnych rozmiarów fortece.

W kontekście wzornictwa przemysłowego 
pojawia się również pytanie, czy efekt pracy 
projektanta z definicji nie jest chroniony 
prawem autorskim. To oczywiście zależy 
od tego, czy dany wytwór mieści się w kate-
gorii utworu. Na pewno nie można z góry 
wykluczyć, że jakiś rodzaj twórczości jest 
wyłączony z takiej ochrony.

Boleśnie przekonała się o tym kilka lat 
temu branża kamieniarska, która do tej 
pory powszechnie korzystała z cudzych 
autorskich realizacji. Kiedy skopiowano 
prace pewnego kreatywnego projektanta, 
ten postanowił walczyć o swoje prawa 
na drodze sądowej. Finalnie biegli orze-
kli, że nagrobki jego autorstwa wyraźnie 
wyróżniają się wśród innych na rynku, więc 
kwalifikują się do ochrony prawnoautorskiej. 
Na marginesie warto dodać, że pozwani 
starali się uniknąć zarzutu plagiatu (nie-
skutecznie), dokonując delikatnych zmian 
w kolorystyce czy grubości płyty.

Logo jako wzór przemysłowy

W formie wzorów wspólnotowych, można 
rejestrować również wytwory dwuwymia-
rowe, jak na przykład firmowe logo. To cie-
kawe uzupełnienie ochrony wynikającej 
z zastrzeżenia znaku towarowego.

Chodzi bowiem o to, że wzór określony 
w klasie 32 klasyfikacji lokarneńskiej 
jako logo jest chroniony bez względu 
na powierzchnię, na której się znajdzie. 
Z kolei zakres monopolu prawnego przy 
znakach towarowych ograniczony jest 
do wskazanych w zgłoszeniu towarów 

i usług. Tym samym może się wydawać, 
że ochrona wzorów jest szersza.

Jednak ta okoliczność stanowi niejako 
miecz obosieczny. Podstawą unieważnienia 
takiego wzoru może być bowiem każdy 
zarejestrowany słowny znak towarowy 
z wcześniejszą datą rejestracji. Taki los spo-
tkał poniższy wzór wspólnotowy4:

RCD-003405307-0001

któremu przeciwstawiono wcześniejsze 
prawo w postaci polskiego znaku towaro-
wego HELLENA (R-76400).

Prawo autorskie

W kontekście powyższego, warto zastano-
wić się nad tym, czy każde logo, z mocy 
prawa, mimo wszystko nie jest zabezpie-
czone jako utwór. Okazuje się, że zależy 
to od konkretnego przypadku.

Prawem autorskim chroniony jest każdy 
rezultat pracy człowieka, jeżeli można 
uznać, że jest twórczy oraz ma indywidu-
alny charakter. Wymóg tej indywidualności 
jest spełniony w sytuacji, kiedy dzieło nosi 
piętno osobowości twórcy, czyli innymi 
słowy posiada charakterystyczne rysy jego 
osobowości. I właśnie dzięki tym cechom 
dane dzieło odróżnia się od innych dzieł 
tego rodzaju.

Problem w tym, że obecnie mamy modę 
na minimalizm. Logo wielu firm zostały 
zredukowane do prostego czarnego napisu 
na białym tle z lekko tylko stylizowanymi 
literami. W takiej sytuacji istnieje realne 
ryzyko, że w sporze sąd uzna, iż takie logo 
nie jest utworem.

Jak fantazyjna powinna być zatem grafika 
takiego znaku? W jednym z wyroków sąd 
wskazał, że5:

[...] nie da się generalnie oznaczyć mini-
mum indywidualności, które stanowiłoby 
wartość progową dla uzyskania ochrony 
w prawie autorskim i pozwalałoby w sposób 

Klocek lego

Kostka Rubika

Ludzik LEGO

Most RCD

Taboret



Nr 1/2019 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    49

I N N O WAC YJ N OŚ Ć  I  K R E AT Y W N OŚ Ć  W  G OSP O DA RC E

Wytłaczanki do jajek Logo jako wzór wspólnotowy

www.skarpetkowelove.pl

Znak towarowy PIERSI

dostatecznie bezpieczny rozróżnić wytwory 
intelektualne zdatne i niezdatne do ochrony.

Przykładowo w sporze Pawła Kukiza 
o prawa do nazwy zespołu muzycznego 
PIERSI sąd uznał6, że ich logo nie jest 
utworem.

Czy słowo jest chronione prawem 
autorskim?

Wiele kontrowersji budzi również to, 
czy pojedyncze słowo lub proste zestawie-
nie słów może być utworem.

W jednym z wyroków7 Sąd Najwyższy 
wskazał, że powiedzenia, podobnie jak 
słowa, idiomy, czy przysłowia należą 
do domeny publicznej i każdy ma prawo 
do korzystania z nich. Jednak w sporze 
o prawa do nazwy jogurtu JOGI8 Sąd 
Najwyższy uznał, że krótka jednostka 
słowna, pełniąca rolę znaku towarowego, 
może być utworem, jeżeli wykazuje autono-
miczną wartość twórczą. Akurat słowo JOGI 
tych wymogów nie spełniało, ponieważ tak 
nazywał się bajkowy niedźwiadek z Parku 
Yellowstone. Praktyka pokazuje, że pojedyn-
cze słowo nie ma większych szans na to, 
aby być uznane za utwór.

Procesy na gruncie prawa autorskiego obar-
czone są więc takim ryzykiem, że sąd może 
uznać, iż do naruszenia prawa nie doszło, 
ponieważ dany wytwór nie jest utworem. 
Z drugiej jednak strony systematycznie 
zapadają wyroki, które mogą zaskakiwać. 

Przykładowo za utwór uznano kształt 
dość zwyczajnego znicza9, kompozycję 
kwiatów10 czy produkt ubezpieczeniowy11. 
Odmówiono jednak ochrony prawnoautor-
skiej dla smaku sera12.

Prawo autorskie nie chroni pomysłu

W kontekście praw autorskich warto pamię-
tać, że nie chronią one samego pomysłu, 
a jedynie sposób jego urzeczywistnienia. 
Na przykładzie sporu o nazwę JOGI roz-
ważać można to, czy słowo jest utworem. 
Jednak fakt, że dane oznaczenie będzie 
pełnić funkcję znaku towarowego (tj. będzie 
wykorzystywane do oznaczania jogurtów) 
jest pomysłem wyłączonym z ochrony.

Podobnie należy zinterpretować na przy-
kład sam pomysł na to, aby sprzedawać 
skarpetki ułożone w kształt sushi. Ochronie 
prawnoautorskiej podlega za to konkretna 
kompozycja. Teoretycznie konkurencja 
mogłaby wykorzystać sam pomysł, o ile jego 
realizacja wyglądałaby zupełnie inaczej.

Jak pokazałem, bardzo często to samo 
dobro niematerialne potrafi być 

chronione w oparciu o różne podstawy 
prawne. Przedsiębiorcy, którzy chcą 
zabezpieczać swoje interesy na najwyż-
szym poziomie, poza przepisami „darmo-
wymi”, mogą równocześnie skorzystać 
z tych „płatnych” (rejestracja znaku 
towarowego oraz wzoru przemysłowego/
wspólnotowego). Trzeba mieć jednak 
świadomość, że w sytuacjach granicz-
nych takie prawa mogą być podatne 
na unieważnienie. r

Ilustracje i zdj. autor

1 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 14 września 2010 r. w sprawie C-48/09 P.

2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 10 listopada 2016 r. w sprawie C-30/15 P.

3 Wyrok Sądu Unii Europejskiej z 16 czerwca 2015 r. 
w sprawach T-395/14 i T-296/14

4 Dec. Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Inte-
lektualnej nr ICD 10 659.

5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie 
z 29.10.1997 r. (sygn. akt I ACa 477/97).

6 https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-
pawel-kukiz-przegral-batalie-o-prawa-do-nazwy-
piersi,731723.html

7 Wyrok Sądu Najwyższego z 4.03.2002 r. (sygn. akt 
V CKN 750/00).

8 Wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2010 r. (sygn. 
akt IV CSK 359/09).

9 Wyrok Sądu Najwyższego z 6.03.2014 r. (sygn. akt 
V CSK 202/13).

10 Wyrok Sądu Najwyższego z 25.4.1973 r. (sygn. akt 
I CR 91/73).

11 Wyrok Sądu Najwyższego z 3.02.2017 r. (sygn. akt 
II CSK 400/16).

12 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 
z 13.11.2018 r. (sygn. akt C-310/17).
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Znak towarowy  
jako narzędzie  

biznesowego sukcesu 
polskiej marki Romet

Lidia Grabiec  
dyrektor marketigu Arkus & Romet Group

Romet jest największym producentem i liderem w sprzedaży jednośladów 
w Polsce. Produkcja rowerów w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 

1 mln sztuk rocznie (milion sto tys.). Jako producent rocznie produkuje 
ok. 400 tys. rowerów, jego produkcja stanowi 1/3 całej produkcji w Polsce.

Nowoczesna fabryka rowerów 
Romet Grupy Arkus & Romet, wła-
ściciela marki Romet, pozwala pro-
dukować sprzęt najwyższej jakości. 
Romet to aktualnie największy pro-
ducent rowerów w Polsce, należy 
też do grona najważniejszych 
producentów rowerów w Europie. 
W swojej ofercie posiada rowery 
z segmentu rowerów górskich, 
szosowych, trekkingowych, cros-
sowych, miejskich oraz elektrycz-
nych. Znaczną część produkcji 
stanowi eksport rowerów na rynki 
Europy Zachodniej, między innymi 
do takich krajów, jak Niemcy, 
Wielka Brytania, Austria, Belgia, 
Szwecja, Hiszpania, Czechy.

Cel, jaki mieliśmy, rozpoczynając 
biznes na przełomie lat 80. i 90., 
był związany z inwestowaniem 
w Polsce i w polską markę, chcąc 
dorównać światowym markom 
pod względem technologii i jakości 

Automatyczna lakiernia proszkowa 
z wydzielonym węzłem lakierowania 
na mokro umożliwia częste zmiany serii 
kolorystycznych. 
Nasze rowery produkujemy w Polsce, 
co daje pewność pełnej kontroli jakości 
na każdym etapie powstawania roweru.

produktów, by stać się jednym 
z nowoczesnych producentów 
rowerów w Europie. Obecnie 
jesteśmy na etapie, w którym 
ten cel – można powiedzieć 
– konsekwentnie i z dużym biz-
nesowym efektem udało nam się 
zrealizować.

Historia i współczesność

Historia marki Romet sięga roku 
1948, kiedy na bazie kilku przed-
wojennych firm powołano do życia 
Zjednoczone Zakłady Rowerowe 
z siedzibą w Bydgoszczy przy 
ul. Fordońskiej 2. Bydgoszcz stała 
się głównym ośrodkiem produkcji 
rowerów w Polsce jeszcze w okre-
sie międzywojennym. W 1938 r. 
w Bydgoszczy wyprodukowano 
3/5 wszystkich rowerów wyko-
nanych w Polsce. Pod koniec lat 
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pięćdziesiątych w zakładach roz-
poczęto również produkcję moto-
rowerów. W 1971 r. przedsiębior-
stwo zmieniło nazwę na Zakłady 
Rowerowe Romet, natomiast 
w 1991 r. przedsiębiorstwo pań-
stwowe przekształciło się w spółkę 
akcyjną Zakłady Rowerowe 
Romet S.A.

Z bazy danych Urzędu 
Patentowego RP wynika, 
że słowny znak towarowy Romet 
został formalnie złożony do reje-
stracji w styczniu 1968 r.

Od 2005 roku właścicielem praw 
do znaku towarowego Romet jest 
spółka Arkus & Romet Group 
Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu 
na południu Polski, z nowoczesną 
fabryką rowerów i szerokim zaple-
czem produkcyjnym, logistycznym.

Aktualnie fabryka rowerów Romet 
pozwala produkować sprzęt naj-
wyższej jakości. 

Znak rozpoznawalny dla 
kilku pokoleń Polaków

Znak słowno-graficzny pegaza 
był charakterystycznym bran-
dem Zjednoczonych Zakładów 
Rowerowych Romet S.A. W iden-
tyfikacji graficznej występował 
w kolorystyce granatowej i mono-
chromatycznej. Zawierał znak 
słowny Romet i grafikę mitologicz-
nego skrzydlatego konia. Pegaz 
połączony z przekazem słownym 
marki Romet stał się symbolem 

rozwoju polskiej myśli technicznej 
w sektorze rowerowym, a następ-
nie w branży motoryzacyjnej. 
Wartość i przekaz brandu Romet 
był charakterystyczny i mocno 
rozpoznawalny dla kilku pokoleń 
Polaków. Współcześnie po kon-
solidacji marek Arkus & Romet 
nastąpiło wzmacnianie przekazu 
brandu. (…)

Pierwszym etapem ponownego 
wejścia na rynek powinien być 
odświeżony brand, pamiętaliśmy 
jednak, by nie doszło do zbytniej 
ingerencji w wizerunek logotypu, 
nie chcąc zakłócić jego historycz-
nej rozpoznawalności. 

Wzmocnienie odbioru, ener-
getyczność znaku uzyskano 
przez zastosowanie zmiany 
identyfikacji kolorystycznej z gra-
natowej reprezentującej rozdział 

Jako jeden z największych producentów w Europie Romet ma możliwość szybkiej 
reakcji na potrzeby rynku. Produkcja odbywa się na 3 niezależnych liniach montażowych 
przystosowanych do szerokiego asortymentu modeli. Nadzoruje się tu każdy etap 
od projektowania po finalną logistykę. 
Gwarantowaną jakość i optymalizację czasu zapewniają 4 linie do produkcji kół 
od automatycznych naplatarek do napełniania piast szprychami, poprzez zaplatarki kół, 
po roboty centrujące i maszyny do ogumiania. 

historii Zjednoczonych Zakładów 
Rowerowych Romet na kolor czer-
wony. Dla firmy Arkus & Romet 
Group, spadkobiercy rometow-
skiego dziedzictwa, mocny refre-
shing, wniósł korzystne zmiany 
wizerunkowe, a także przyczynił 
się do akceptacji na rynku.

Znaki towarowe i wzory 
przemysłowe – gwarancją 
prawna ochrony i promocji 
produktów 

Budowany przez lata wizerunek 
pozwolił Rometowi na osiągnię-
cie pozycji przedsiębiorstwa 
nowoczesnego, korzystającego 
z aktualnych technologii i tren-
dów, co w połączeniu z obrazem 
uznanej na świecie polskiej, naro-
dowej marki z tradycjami stało się 
wartością docenioną przez rynek. 
To istotne osiągnięcia, bo dzięki 
nim ten korzystny wizerunek prze-
łożył się na większą atrakcyjność 
inwestycyjną, wysoką sprzedaż 
produktów, wzrastającą konku-
rencyjność i nowe perspektywy 
dalszego rozwoju firmy. (…) 
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Marka Romet bazuje na badaniach rozpoznawal-
ności i raportach branży i pokazuje jej miejsce 
w świadomości opinii publicznej. Czas obecności 
na rynku od roku 1968, momentu jej prawnego zare-
jestrowania, imponująco notuje długość życia marki 
w ofercie dla konsumentów, określając tym samym 
jej rynkową stabilność. To co istotne dla przyszłego 
rozwoju firmy – właścicielom znanych marek łatwiej 
również rozszerzać linie produktów i zwiększać swoją 
ofertę, bazując na zdobytym zaufaniu i lojalności 
klientów. Marka zapewnia ochronę w bezwzględnej 
produktowo-cenowej konkurencji. 

Z definicji znaku towarowego (zawartej formalnie 
w art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej) 
wynika unikatowość znaku. (…) Istotną kwestią jego 
wartości jest świadomość marki – im większa świa-
domość marki wśród konsumentów, tym wyższe 
oceny. 

Jak pokazują badania przeprowadzone w 2010 r. 
przez Instytut Badania Opinii Publicznej TNS OBOP, 
marka Romet jest liderem rynku rowerowego pod 
względem rozpoznawalności. (…) Z badania przepro-
wadzonego w 2016 r. przez Instytut Badawczy IPC 
z Wrocławia na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia 
Rowerowego wynika, że marka Romet umacnia 
swoją pozycję jako lider w zakresie rozpoznawalności, 
badanie to pokazało, że tzw. spontaniczna rozpozna-
walność marki Romet sięga 36,2%. Marka Romet 
jest również liderem rozpoznawalności „Top of Mind” 
– 23,2%. Istotny jest udział w rynku sprzedaży jedno-
śladów w Polsce, Romet jest tu liderem.

W sytuacji zaawansowanej technologii produkcji 
oraz coraz większej konkurencji oryginalnych pro-
duktów, zastrzegane znaki towarowe i wzory prze-
mysłowe są wartością mającą wpływ na wartość 
samej marki, ponieważ dzięki nim można budować 
serie modeli, co mocno wpływa na wynik ekono-
miczny firmy. Oczywiście także (a może przede 
wszystkim) zgłoszenia patentowe dają prawną gwa-
rancję niepowtarzalności rozwiązań wraz z zastrze-
żeniem wyłącznego posiadania praw do korzystania 
ze znaków. 

Aktualnie znak słowno-graficzny Romet i Arkus 
& Romet Group chroniony jest w najszerszym moż-
liwym zastrzeżeniu w zakresie terytorialnym krajo-
wym i zagranicznym. Ochroną objęte są również 
wzory przemysłowe celem zabezpieczenia przed 
konkurencyjnym kopiowaniem koncepcji konstruk-
torskiej i wizerunkowej wprowadzanych na rynek 
produktów. r

Skuteczny briefing.  
Jak pracować  

ze studiem  
brandingowym?

Lena Mitkowa  
Creative in Chief w Leniva Studio  
członkini zarządu Stowarzyszenia Twórców 
Grafiki Użytkowej

Briefing – jak zacząć współpracę

Zacznijmy od tego, że sytuacja briefingu jest 
już rodzajem nawiązania relacji biznesowej między 
Zamawiającym a Projektantem. Briefing – chociaż 
w żadnym wypadku nie musi być wiążący – precyzuje 
oczekiwania Zamawiającego i definiuje te elementy, 
wedle których Projektant będzie rozliczany z przygo-
towanej pracy, tj. z tego, czy wywiązał się ze swojego 
zadania. Dlatego tak kluczowe jest zdefiniowanie 
swoich oczekiwań. Tym trudniejsze w wypadku, gdy 
briefing jest przygotowany z góry, jako sytuacja, do któ-
rej Projektant musi się dostosować w stu procentach, 
bez prawa głosu czy elementu doradczego. Taka 
sytuacja może mieć miejsce w przypadku konkursów 
i przetargów. (...) 

Czy muszę wiedzieć, czego chcę?

W przygotowanych przez Zleceniodawcę materiałach 
briefingujących konieczne jest zawarcie podstawowych 
informacji o samej firmie / przedsięwzięciu / usłudze, 
ale także oczekiwania wobec projektu – zarówno te 
merytoryczne (co projekt / identyfikacja ma wyrażać 
w kontekście tożsamości wizualnej), jak i logistyczne 
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(spis materiałów koniecznych 
do przeprowadzenia procesu). 
Wszystkie informacje na temat 
przedsięwzięcia są tutaj więcej niż 
mile widziane. W przypadku rebran-
dingu, konieczne jest także zebranie 
wszystkich dotychczas używanych 
materiałów wizualnych w firmie 
– od papieru firmowego po szablon 
Powerpoint.

Drugim elementem będzie poka-
zanie ewentualnych referencji 
wizualnych przez osoby decyzyjne 
w firmie – tak, by obie strony miały 
świadomość, jaką estetykę / styli-
stykę chcemy osiągnąć. Na podsta-
wie tak przygotowanych materiałów 
studio projektowe jest w stanie 
przygotować debriefującą prezen-
tację, która będzie podsumowa-
niem ustaleń. Prezentacja ta może 
zostać uzupełniona o moodboard. 
Ta część przygotowania do procesu 
brandingowego jest już działaniem 
odpłatnym. 

Jak używać podstawowych 
narzędzi

W procesie brandingowym logo 
jest tylko jednym z elementów. 
Na początku procesu definiowane 
są (przez Zamawiającego lub 
wspólnie z Projektantem, bazując 
na jego ekspertyzie) wszystkie 
elementy, które są konieczne przy 
wdrożeniu identyfikacji. Właściwe 
określenie zapotrzebowania i narzę-
dzi, którymi posługiwać się będzie 
Zamawiający jest kluczowe dla 
dalszego procesu. Wśród zdefi-
niowanych materiałów są oczywi-
ście wszystkie konieczne formaty 
logotypu w odpowiednich profilach 
kolorystycznych wraz z instrukcją 
ich używania, 
podręcznik uży-
wania logotypu 
i materiałów, 
zdefiniowane 
dokumenty 
z pakietu Office, 
szablony do naj-
częściej używa-
nych w komuni-
kacji materiałów 
i wiele więcej. 
Zamawiający 
ma prawo 
oczekiwać 

Stowarzyszenie Twórców Grafiki 
Użytkowej zrzesza projektantów 
graficznych (ze szczególnym 
uwzględnieniem projektantów 
identyfikacji wizualnej) – zarówno 
ze studiów graficznych (niezależne 
studia średniej wielkości), 
jak i freelancerów. Przyjęcie 
do Stowarzyszenia poprzedzone 
jest weryfikacją portfolio przez 
komisję ekspercką. (...) STGU może 
być partnerem w przeprowadzaniu 
postępowania ofertowego 
czy konkursu i świadczyć usługi 
eksperckie. 

STGU – www.stgu.pl,  
ogólny kontakt do zarządu:  
board@stgu.pl

Lena Mitkowa  
– lena@lenivastudio.com 

Materiały  
– www.lenivastudio.com/briefing

od Projektanta porady w kwestii 
używanych materiałów. Po stronie 
Zamawiającego będzie jednak także 
wygospodarowanie czasu na naukę 
użycia odpowiednich narzędzi. Tylko 
tak przeprowadzony proces pozwoli 
na najbardziej efektywne używanie 
materiałów, oszczędność czasu 
i środków finansowych. 

Wdrożenie

Musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że pomyślnie przeprowa-
dzony proces brandingowy nie koń-
czy się na przekazaniu plików przez 
Projektanta. Konieczne jest prze-
szkolenie całego zespołu z przygo-
towanej identyfikacji oraz narzędzi, 
którymi będzie wdrażane. Kluczowa 
jest konsekwencja. Średniej jakości 
branding wdrożony konsekwentnie 
będzie bardziej skuteczny niż nawet 
najlepszy wdrożony z odstęp-
stwami. Aby identyfikacja mogła 
stać się rozpoznawalna, nie może 
być mowy o jej zmienianiu przed 
upływem określonego czasu 
(zakłada się min. 2 lata). Kolejni 
projektanci, którzy będą pracować 
z identyfikacją (lub dedykowany 
zespół projektowy w przedsiębior-
stwie czy instytucji), powinni zostać 
wyposażeni w podręczniki identy-
fikacji (design guidelines), szablony 
i pliki otwarte. (...) r
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Marka  
musi 

wpływać  
na emocje

Tomasz Biskup 
Art Director, Senior Graphic Designer 
studio Super Super

Tomasz Biskup swoją prezentację zade-
dykował wszystkim tym, którzy zajmują 
się ochroną wzorów przemysłowych 
i znaków towarowych, projektantom, 
a także przedsiębiorcom, chcącym, 
by ich marka postrzegana była jako 
awangardowa. Przedstawione przez 
niego wideo twórczości nowojorskiej 
agencji DIA.TV, będącej prekursorem 
w wyznaczaniu trendów wizualnej komu-
nikacji, miało za cel zaprezentowanie 
na konferencji dobrego przykładu pracy 
nowoczesnej agencji. 

Jak mówił: branding – to działanie long 
time inaczej niż marketing. Co można 
robić, aby komunikacja marki była bar-
dziej atrakcyjna? Wg niego w obecnych 
czasach samo logo nie jest wystar-
czające, trzeba podążać za obecnymi 
ciekawymi trendami. Docenił Festiwal 
Filmów autorstwa Pedro Veneziano, 
który zamiast logo, wykorzystał animację 
zbioru elementów, mających konkretne 
właściwości i tworzących charaktery-
styczne formy. Dodał, że trafny system 
płynnej kinetycznej identyfikacji jest 

na tyle dobry, że każda stopklatka z ani-
macji jest również znakiem towarowym, 
który się broni jako znak nieruchomy. 

Podjął też temat stosowania interakcji 
i wrażeń, jakich doświadcza użytkownik 
podczas korzystania z produktu, 
na podstawie przykładu popularnych firm, 
jak Airbnb i Uber. Ogromna część kapitału 
tych firm, to fantastyczny user experience 
(dla projektantów) – podkreślał. 

Podzielił się uwagami na temat najno-
wocześniejszych narzędzi potrzebnych 
do komunikacji marek z odbiorcami, 
takich jak zmiana układu i proporcji 
strony, projekty 3D czy system kine-
tycznej typografii (czyli liter w ruchu). 
Zaznaczył, że te charakterystyczne 
narzędzia dają nam pewnego rodzaju 
odczucia i doznania, że nie są nijakie 
i jesteśmy w stanie je lepiej zapamiętać. 
To rodzaj komunikacji, która wpływa 
na nasze emocje, związane z odbio-
rem treści zawiązanych z produktem 
czy innymi „przedmiotami” promocji 
i reklamy – moim zdaniem – powinna 
podlegać ochronie prawnej. r

D latego dobra wiadomość jest 
taka, że w stosunku do dotych-

czasowych sprawdzonych standardów 
projektowania, postępujące zróżnicowanie 
środowiska pozwala na wdrożenie bardziej 
elastycznych i wciągających sposobów 
projektowania.

Nie zaprzeczam, że zasadniczym 
elementem jest tu ciągłe rozszerzanie iden-
tyfikacji marki na nowe punkty kontaktowe. 
Jednak projektowanie identyfikacji marki 
nie polega jedynie na dostosowaniu trady-
cyjnych zasobów wizualnych do różnorod-
nych platform. 

Minęły czasy, kiedy chodziło głównie 
o dostosowanie kształtu i kolorów, aby 
logo było jednakowo rozpoznawalne 
na malutkim ekranie telefonu, rozkładówce 
magazynu, wielkoformatowym plakacie, 
czy wibrującym montażu wideo. 

Oto 9 aspektów, na które zwracam 
uwagę, starając się zaprojektować identy-
fikację unikalną (a co za tym idzie zauwa-
żalną i rozpoznawalną), ale i elastyczną 
– posiadającą potencjał reagowania 
w czasie rzeczywistym na nieprzewi-
dziane wydarzenia i konteksty.

1. Wracam do źródeł 

Po latach zapaści widzimy, jak wielką 
wartość dodaną wnosi papier do marki, 
wydarzenia czy kultury. I nie chodzi o to, 
aby oceniać skuteczność projektów 
drukowanych po wynikach finansowych 
(jak to dotąd najczęściej bywało). Obecnie 
należy oceniać to medium w świadomości, 
ekspozycji, odczuciu, emocjach. Papier 
zapewnia wyjątkowość, bowiem fizyczna 
obecność tego nośnika w środowisku 
odbiorcy staje się coraz bardziej elitarna.

Jedną z najważniejszych cech projektu 
drukowanego jest jego „całościowość” – 
odbiorca dostaje do ręki przedmiot, który 
ogarnia w całości (podczas gdy specyfika 
urządzeń będących nośnikami projektów 
cyfrowych powoduje, że odbiera głęboko 
„fragmentarycznie”). Ta cecha umożli-
wia swobodniejsze – niż w przypadku 
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Unikalność  
projektu edytorskiego 

w warunkach fragmentacji 
w środkach masowego przekazu 

Marek Knap  
wykładowca na Wydziale Grafiki ASP Warszawa  
dyrektor artystyczny Edipresse Polska

W obecnej sytuacji należy wziąć pod uwagę bardzo trudne warunki, w jakich przyszło 
działać projektantom. Mam na myśli niespotykane dotąd rozproszenie kanałów 

przekazu. Jednocześnie coraz wyraźniej dostrzegam, że tożsamość marki z kreatywnego 
punktu widzenia jest kwestionowana przez specyfikę krajobrazu cyfrowego. 

nośników cyfrowych – stosowanie metod 
często uznawanych za działania ryzykowne 
(kolejne punkty poniżej) bez szkody dla 
spójności identyfikacji.

2. Nie tylko logo

Termin „styl” (wymiennie z terminem 
„estetyka”) zaczął być używany do okre-
ślenia nie tylko cech przedmiotu, ale także 
rodzaju osądu, postawy, a nawet wartości.

Używam testu „bez logo”. Jest to jeden 
ze sposobów, w jaki oceniam, czy zapro-
ponowany styl jest spójny, a tym samym 
efektywny. 

Ten test polega na tym, że wszystkie frag-
menty projektu (w każdym momencie kon-
taktu: na rozkładówce magazynu czy fol-
dzie serwisu internetowego) są oglądane 
bez logo, aby upewnić się, że identyfikacja 
marki jest nadal całkowicie czytelna. W ten 
sposób definiuję prawdziwy branding 

– styl marki musi być widoczny w każdym 
momencie kontaktu z projektem. 

Używając dobrze sformułowanego stylu 
(wykraczającego poza logotyp) możemy 
poszerzyć jego rolę nie tylko do definiowa-
nia marki, ale także budowania zasięgu.

Narzędzia kaligraficzne użyte w magazynie 
Viva! Moda dominują przekaz wizualny 
silnie identyfikując projekt. Proj. Marek 
Knap, 2013.

3. Nie boję się zróżnicowania

Zróżnicowanie jest nieuchronne 
i konieczne. Nie unikniemy zróżnicowania 
wizualnego, używając różnych urządzeń, 
ale projekty na papierze pozwalają 
na znacznie więcej eksperymentowania.

Wielu z nas uwielbia mieszkać w domu 
w stylu KonMari, gdzie wszystko jest 
super zorganizowane, gdzie nawet ubrania 
muszą stać pionowo. Ale ja lubię złożoność 
i różnorodność wokół mnie. Kreatywni 
ludzie odbierają rzeczywistość poprzez 
przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu. 
To właśnie one zasilają ich pamięć prze-
strzenną, ich kreatywność.

Myślę, że być może „grawitowałem” w kie-
runku czasopism, ponieważ oferowały one 
natychmiastową bliskość odmiennych, 
zróżnicowanych światów – pochodzą-
cych od autorów i redaktorów ze świata 
sztuki, fotografii, filmu, ilustracji i muzyki. 
Kultury wysokiej, a czasem prawie 
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ludyczno-tabloidowej. Eklektyczny – przez 
co często niedoskonały – świat ma zdol-
ność pobudzania ciekawości i zadziwiania, 
zapraszając jednocześnie do działania 
na rzecz zmiany i jego rozbudowy poprzez 
dalsze eksperymentowanie.

Z pojęciem eksperymentu związane jest 
zjawisko zakłócania, które jest synonimem 
innowacji i wynalazku.

Zastanawiam się nad reakcjami emocjo-
nalnymi, które chcę, aby odbiorcy moich 
projektów odczuli. Bardzo dużo zmieniło 
się w sposobie, w jaki odbiorcy postrzegają 
(czy raczej wiążą się) z markami i treściami. 
Okazuje się, że większość decyzji podej-
mowanych jest szybko, podświadomie, 
w emocjonalnej części mózgu, więc należy 
znaleźć sposób, aby wzmocnić reakcje 
emocjonalne odbiorców.

Z tego powodu doskonale zapamiętuje się 
sygnały w momencie zakłóceń.

Zakłócenie (na Akademii mawia się 
„zadrażnienie przestrzeni”) nie jest 
tożsame z hałasem, lecz z nawiązy-
waniem emocjonalnych kontaktów 
z odbiorcą. Zawarte w nich zadrażnie-
nia to najczęściej wypowiedź będąca 
strukturą czasoprzestrzenną. Swoista 
sekwencja zmontowana z zadrażnień, 
refleksji i następujących po nich ukoje-
niach – różnych stanów wewnętrznego 
napięcia.

Oczywiście projektowanie to porządkowa-
nie, a więc przy zróżnicowanych projektach 
opartych na wielowarstwowej strukturze 
mocno zasilanej emocjami, pojawia się 
potrzeba obecności (najlepiej) niewidzialnej 
struktury systemowej: palety komponentów 
i zasad ich manipulowania.

Tutaj nie mogę nie wspomnieć zmarłego 
w zeszłych roku znakomitego projektanta 
Krzysztofa Lenka. Mimo że był przede 
wszystkim wielkim humanistą, został 
moim mentorem od spraw systemowych. 
Dzięki niemu uwierzyłem, że geometria 
i powtarzalność przynależą do świata 
przyrody i nadają projektom harmonijnej 
organiczności. 

Projekty modularne oparte na siatce: 
tygodnik „Perspektywy”,  
dyr. art. Krzysztof Lenk, 1970;  
dziennik „Rzeczpospolita”,  
dyr. art. Marek Knap, 2005.

4. Opowiadam historię

Branding, według mnie, to przede wszyst-
kim opowiadanie historii.

Odpowiadając sobie na pytanie (lub 
wyciągając informacje od pomysłodaw-
ców marki), dlaczego twoja marka jest 

dobra, zwykle znajduję odpowiedź, jakiego 
rodzaju narracją należy podzielić się 
ze światem.

Opowiadanie historii wywołuje silniejszą 
reakcję odbiorcy niż lakoniczne sygnały 
oparte na hasłowych komunikatach. 

Przy tak hałaśliwej przestrzeni medialnej, 
sposobem na wyróżnienie się projektu 
(ale przede wszystkim jego trwanie!) jest 
dobra fabuła, dobrze opowiedziana, która 
przyciąga uwagę, sprawia, że człowiek 
zatrzymuje się, słucha, a następnie dzieli 
się historią. 

Aby opowiadanie miało siłę przebicia, 
należy zainwestować w objętość. W tym 
przypadku wieloarkuszowy projekt 
drukowany to najlepszy nośnik (FOTO 
Penderecki szpigiel).

Wobec potężnej pozycji social mediów 
należy z nich korzystać – dobra historia 
ma zwykle zdolność wywoływania samo-
napędzającego się procesu dystrubucji 
w mediach cyfrowych. Dzięki niemu obec-
ność naszej marki może trwać dłużej, sto-
sunkowo małym kosztem.

5. Pokazuję twarze

Zwracam uwagę na umieszczanie nazwisk 
i twarzy w mojej opowieści.

Dzięki temu twoja marka stanie się auten-
tyczna i oryginalna, a nie generyczna.

6. Mam zaufanie

Coś niezwykłego, interesującego lub 
naprawdę pięknego może zostać odrzu-
cone, ponieważ pojawia się szczególna 
potrzeba nadmiernego wyjaśnienia lub 
nadmiernego racjonalizowania tego, 
co zostało zrobione w odruchu chwili. 
Czasami coś po prostu wygląda świet-
nie – i to jest właśnie to. Nie trzeba tego 
uzasadniać.

A więc apeluję – wykażmy się wzajemnym 
zaufaniem i dajmy sobie większą swobodę 
działania. Posiadanie prawie całkowitej 
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wolności tworzenia sprzyja nabieraniu 
pewności siebie i podejmowaniu odważ-
nych, nawet brawurowych decyzji. 

Przy czym określenie „brawura” prze-
stało być pejoratywne (tzn. tożsame 
z nadekspresją czy histerią). Kojarzę 
ją raczej z postępem i przełamywaniem 
stereotypów. Bowiem – muszę tutaj powtó-
rzyć – w czasach nagromadzenia sygna-
łów, unikalne działania dają większą szansę 
zauważalności i rozpoznawalności.

Gdy o tym piszę, wspominam moje 
doświadczenia podczas pracy z Elżbietą 
i Bogdanem Żochowskimi – znakomitymi 
grafikami, autorami wielu magazynów 
m.in. „Ty i Ja” czy „Przekrój”. To oni 
przekonali mnie, że należy oceniać 
nie na poziomie intelektu, lecz intuicji. 
Dzięki nim nauczyłem się słyszeć, że 
„coś” głęboko we mnie mówi mi, czy coś 
działa, czy nie.

Bardzo skuteczne (a w przypadku długo 
istniejących, znanych marek i bezpieczne) 
jest działanie wywołujące zaskoczenie. 
Zaskoczenie to bardzo skuteczne narzę-
dzie promocyjne. 

Akcja „Wolność słowa na Białorusi” 
była dla konserwatywnego czytelnika 
najpoważniejszego dziennika w Polsce 
nie lada szokiem. „Rzeczpospolita”, 
proj. Saatchi&Saatchi/Ryszard Sroka, 
dyr. art. Marek Knap, 2005.

Pisma niszowe to znakomite pole 
eksperymentu. Portret psychologiczny 
bohatera okładki nie musi oznaczać 
klasycznej fotografii, jakich wiele w prasie. 
Miesięcznik „Ruch Muzyczny”, dyr. art. 
Marek Knap, 2014.

7. Zostałem fotoedytorem

Ostatnio obserwuję, jak praca fotoedyto-
rów ponownie zaczęła być dostrzegana. 
Wcześniej przyćmieni przez projektantów 
i dyrektorów artystycznych, teraz widzimy, 
jaką rolę odgrywają w procesie uzyski-
wania odpowiedniej rozpoznawalności 
projektu. Staranna, pozbawiona ograniczeń 
budżetowych i objętościowych fotoedycja 
jest kluczowym czynnikiem sprawczym 
dobrych historii.

8. Inwestuję w unikalną 
typografię

To oczywiste, że wybór kroju pisma jest 
zasadniczym czynnikiem definiującym 
styl. Z tego powodu moje projekty staram 
się opierać na krojach opracowanych 
przeze mnie lub specjalnie zamówionych 
do mojego projektu. Dla projektów (zwłasz-
cza tych z nastawieniem solution-led) jest 
to proces konieczny, lecz wciąż czaso-
chłonny, ale na szczęście coraz rzadziej 
postrzegany przez menedżerów (skażo-
nych myśleniem problem-oriented) jako 
zbytek. 

Bowiem firmy i wydawnictwa coraz czę-
ściej decydują się na tworzenie własnych 
krojów pism, co pozwala im uwolnić się 
od opłat licencyjnych za korzystanie 
z popularnych fontów. Jest w tej chwili 
normą, że w środowisku ekranowym 

właściciele krojów pisma pobierają opłaty 
za ilość wyświetleń, co sprawia, że użycie 
powszechnie dostępnych fontów staje się 
nieraz tak kosztowne, jak zaprojektowanie 
fontu na zamówienie.

Projekty identyfikacji oparte w pełni 
na specjalnie zaprojektowanych fontach. 
„Rzeczpospolita”, proj. i dyr. art. Marek 
Knap, 2004; JEMS Architekci, proj. i dyr. art. 
Marek Knap, 2019.

9. Patrzę z dystansem  
na trendy

Logotypy i w ogóle branding nie są 
odporne na trendy. Wiele marek aktu-
alizuje swoje logo mniej więcej co pięć 
lat, co pozwala im pozostać na bieżąco 
z aktualnymi trendami, zachowując 
jednocześnie (z lepszym i gorszym 
skutkiem) wierność swojej podstawowej 
tożsamości marki. 

Myśląc o celach biznesowych, decyduję, 
czy uwzględniać trendy w projektowaniu, 
czy też nie. Zazwyczaj jeśli tworzę iden-
tyfikację małego brandu, za sensowne 
uznaję podążanie za trendami, ale jeśli 
nadzoruję markę, która istnieje od dzie-
sięcioleci, staram się nie zapomnieć 
o tym, co jest ewidentnie ponadczasowe 
i ewolucyjne. r
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Wycena znaku towarowego  
– jaka część tej wartości  
to efekt pracy grafika?

Andrzej Półkoszek  
specjalista ds. wyceny wartości niematerialnych

To intrygujące pytanie zadano mi w kontekście XII Międzynarodowej Konferencji 
„Innowacyjność i kreatywność w gospodarce – Projektowanie identyfikacji wizualnej 
przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez UPRP. Zastanawiając się nad odpowiedzią, 

stwierdziłem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. 

1. Metody wyceny znaków 
towarowych

Gdyby przyjąć punkt widzenia anali-
tyka finansowego opierającego swoje 
procesy szacowania wartości znaków 
towarowych na powszechnie stoso-
wanej metodologii, to trudno byłoby 
wskazać choćby pośrednie powiązanie 
zasadniczych parametrów kształtu-
jących wartość znaków towarowych 
z warsztatem pracy grafika. 

I tak:

a) W metodzie kosztowej wycena 
oparta jest na specyfikacji wydat-
ków poniesionych na kreowanie 
marki i związanych z jej promocją. 
Jakkolwiek koszty projektu graficz-
nego także zostałyby tu potencjalnie 
ujęte, to jednak przy skali wydatków 
promocyjnych wydają się one mało 
znaczące.

b) W metodzie dochodowej zasad-
nicze znaczenie posiadają zyski 

generowane w ramach biznesu 
i oszacowanie, jaki udział w tych 
zyskach można przypisać potencja-
łowi marki.

c) W metodzie licencyjnej podstawą 
do wyceny są stawki licencyjne, a te 
zazwyczaj szacowane są w odnie-
sieniu do rentowności operacyjnej 
licencjobiorców.

d) W metodzie ceny premii (price 
premium) potencjał marki (znaku 
towarowego) wiąże się z przewagą 
cenową produktów/usług dystrybu-
owanych pod wycenianą marką nad 
innymi produktami w segmencie.

e) W metodzie mnożnikowej – kreujące 
potencjał marki mnożniki wartości 
sprzedaży produktów markowych 
są ustalane w ramach statystyk 
transakcji rynkowych.

Wniosek płynie stąd taki, że anali-
tyk finansowy wyceniający wartość 
pieniężną kapitału (potencjału) marki 

korzysta z danych i informacji, których 
związek z samym procesem projekto-
wania identyfikacji wizualnej przedsię-
biorstwa nie wydaje się być ani oczywi-
sty, ani bezpośredni.

2. Określenie związku projektu 
graficznego z potencjałem 
marki – jako zadanie

Liczne publikacje i dyskusje dostępne 
w sieci Internet potwierdzają istotne 
znaczenie projektów graficznych dla 
budowania potencjału marki. Z tym 
poglądem niewątpliwie trudno byłoby 
polemizować. Jeśli zatem przyjmiemy 
to za pewnik, to należałoby się zasta-
nowić, jakie atrybuty marek (znaków 
towarowych w kontekście ich kapitału 
ekonomicznego) można w sposób ści-
sły powiązać z projektem graficznym 
i siłą jego oddziaływania.

Dosyć powszechną cechą marek jest 
ich świadomość (spontaniczna lub 
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wspomagana), która to cecha stanowi 
częsty przedmiot badań rynkowych. 
Świadomość świadczy o skali postrze-
gania marki przez ogół konsumentów 
w danym segmencie rynkowym i staje 
się podstawą do kształtowania m.in. 
takich pożądanych cech marek, jak 
lojalność. W wielu modelach pomiaru 
potencjału rynkowego marek cecha 
ta występuje wprost i podlega ocenie 
punktowej. 

Jeśli zdamy sobie sprawę, że modele 
te służą zazwyczaj do określenia 
ryzyka przypisanego do wycenianej 
marki w postaci określonej stopy dys-
kontowej, to stąd można by wywieść 
tezę, że identyfikacja związku poten-
cjału projektu graficznego z omawianą 
cechą marki (jej świadomością wśród 
konsumentów) pozwoliłaby na okre-
ślenie potencjalnej różnicy ryzyka 
przypisanego do marki w postaci przy-
rostu lub spadku stopy dyskontowej. 
To zaś prowadziłoby już bezpośrednio 
do oszacowania różnicy w wycenie 
odniesionej do „monetyzacji” zmiany 
poziomu ryzyka marki. 

Trzeba jednak zdać sobie sprawę, 
że w praktyce jedynym relatywnie mia-
rodajnym sposobem ustalenia wpływu 
projektu graficznego na odczucia 
konsumentów byłoby przeprowadzenie 
bezpośrednich badań ankietowych 
na reprezentatywnej próbce populacji.

3. Aspekt praktyczny – po co?

Doceniając inwencję i starania gra-
fików oraz wykazując daleko idącą 
atencję do ich zdolności i kreatyw-
ności, zastanawiam się w kontekście 
postawionego w tytule pytania, czemu 
w gruncie rzeczy miałaby służyć pro-
cedura pomiaru wartości komercyjnej 
projektu graficznego. Doświadczenia 
płynące z rynku (szczególnie pol-
skiego, jakkolwiek nie tylko) wskazują, 
że zapytania ofertowe obejmujące 
opracowanie projektu graficznego logo 
prowadzą do budowania ofert, które 

uzależniają cenę projektu w powiąza-
niu z przekazaniem praw autorskich 
do niego od zakresu rynku, gdzie 
produkt markowy jest lub miałby być 
dystrybuowany. 

Chodzi zatem generalnie o opłatę 
jednorazową, przy czym nie występuje 
żadna analityczna formuła, wiążąca 
wysokość ofert z jakimkolwiek atry-
butem znaku towarowego w sposób 
ścisły. Jest to raczej tylko i wyłącznie 
kwestia oceny wartości własnej pracy 
przez oferentów (grafików).

Sam doświadczyłem dosłownie 
w ostatnich dniach sytuacji, gdy przed-
miotem ofertowania było charaktery-
styczne narzędzie medyczne w postaci 
inhalatora, zawierające docelowo lek 
generyczny. Przedmiotem zapytania 
był projekt kształtu inhalatora. Złożone 
oferty mieściły się w szerokim prze-
dziale od kilkunastu do kilkudziesięciu 
tysięcy złotych, a wyraźnym elemen-
tem je różnicującym był sugerowany 
zakres rynku sprzedaży produktu 
medycznego. Kilka z nich obejmo-
wało odrębne kwotowanie dla rynku 
polskiego, rynku UE, czy też rynku 
światowego. 

Gradacja ta staje się zrozumiała, 
gdy uwzględnimy konieczność 
przekazania przez projektanta praw 
autorskich do projektu, wymaganych 
warunkami zapytania ofertowego. 
Odnośnie do opisywanego aspektu 
sądzę też, że występuje tu typowa 
dla oferentów zróżnicowanych usług 
zasada, aby żądać wyższych stawek 
od znanych korporacji i mniejszych 
od segmentu MŚP (chodzi przecież 
o odpowiedzialność).

4. Czy istnieje na to rynek 
licencjonowania?

W podtekście rozważanego problemu 
pojawia się pytanie, czy prawa autor-
skie do projektu graficznego znaku 
towarowego da się licencjonować. 
Zatem – w odniesieniu do typowych 

praw autorskich, jak pozycje literatury 
czy publikacje muzyczne (tantiemy), 
można niewątpliwie mówić o aktywnym 
rynku licencyjnym (na danym obszarze 
gospodarczym). 

Jednak w przypadku dosłownie rozu-
mianych projektów graficznych znaków 
towarowych taki rynek trudno by było 
sobie wyobrazić. Na przeszkodzie 
stoi chociażby prosty wymóg zama-
wiającego projekt graficzny, aby autor 
projektu przekazał mu prawa autorskie 
od razu. 

Reasumując – gdybyśmy chcieli odpo-
wiedzieć w sposób miarodajny na tytu-
łowe pytanie, to musielibyśmy prawdo-
podobnie się zgodzić, że wycena pracy 
grafika winna pozostawać powiązana 
z potencjałem marki. 

Ten potencjał zaś nie jest możliwy 
realnie do ustalenia w sytuacji, gdy 
marka dopiero „się tworzy” (wchodzi 
na rynek, a zatem nie jest jeszcze 
na nim znana). 

Z kolei w przypadku procesu 
rebrandingu skutki zmiany graficznej 
logo znane przecież będą dopiero 
po adekwatnym okresie, zapewne 
co najmniej kilkuletnim. To wyklucza 
możliwość antycypowania wartości 
dodanej do marki z tytułu potencjału 
pracy grafika w chwili powstawania 
projektu. 

Jeśli uwzględnić w tym jeszcze 
sygnalizowaną już kwestię przeka-
zania praw autorskich dla zama-
wiającego, to w praktyce eliminuje 
to możliwość licencjonowania, a tym 
samym ustalenia wartości projektów 
graficznych jako określonej części 
wartości marki. 

W końcu trzeba też zauważyć, 
że grafik przy kwotowaniu wartości 
swoich usług nie potrzebuje znać 
wyniku bieżącej wyceny marki i o ten 
wynik raczej nie zwykł pytać. A zatem 
nie będziemy raczej w stanie powią-
zać wprost wartości pracy grafika 
oraz wartości marki. r
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O pracy analogowej w dobie 
projektowania cyfrowego

Jan Bajtlik  
grafik, projektant, wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych

W  środowisku grafików czy ilu-
stratorów książek Jan Bajtlik 

jest doskonale rozpoznawalny, byli 
jednak i tacy uczestnicy naszej kon-
ferencji, którzy po raz pierwszy mieli 
okazję zapoznać się z zaprezentowa-
nym przez projektanta portfolio. 

Znalazły się w nim wybrane książki 
dla dzieci, plakaty, ilustracje dla maga-
zynu „The New York Times”, czy pro-
jekty dla luksusowego francuskiego 
domu mody Hermès – poczynając 
od jego strony internetowej, poprzez 
witrynę butiku Hermès w centrum 
handlowym w Dubaju oraz oprawę 
graficzną Hermès Fantasty Funfair 
tamże, po projekty na jedwabne chu-
sty czy biżuterię i ceramikę Hermèsa. 

D la tych, którzy chcieliby zaku-
pić tę markową chustę śpieszę 

donieść, że jak przystało na towar 
luksusowy nie należy ona do najtań-
szych. Miłą informacją jest jednak fakt, 
że polscy fani marki na całym świecie 
odnaleźć mogą na niej nie tylko wyła-
niające się surrealistyczne elementy 
Warszawy: Pałac Kultury, „antykizo-
waną” Rotundę, neon siatkarki prze-
mienionej w piłkarza, rzeźby robot-
ników z MDM-u, Smyk czy kawałek 
mostu Poniatowskiego, ale i tańczącą 

w polskim stroju ludowym parę, 
a jeszcze w innym miejscu podo-
biznę psa… autora. Ciekawostką, 
o której wspomniał prelegent, był 
fakt, że wokół każdej z postaci 
na chuście powstają nowe historie 
w rzeczywistym wymiarze (w dużej 
mierze za sprawą Internetu i mediów 
społecznościowych).

J an Bajtlik mówił, że w pro-
cesie projektowania szcze-

gólną uwagę przywiązuje do ręcz-
nego charakteru powstawania 
swoich szkiców, szablonów, 

ilustracji, pełnych detali. 
Na odręcznych grafikach opiera 
w dużej mierze sukces swoich 
projektów. I niezależnie od czasu, 
jaki musi poświęcić na ich przy-
gotowanie – czasami niewiele, jak 
w przypadku ilustracji dla „The New 
York Timesa”, które z uwagi 
na szybki proces powstawania 
okazały się, jak stwierdził, „strzałem 
w dziesiątkę”, czasami powstających 
na przestrzeni miesięcy, a nawet lat, 
jak to było i jest w przypadku pracy 
dla Hermèsa (od 2016 r.) lub nad 

J. Bajtlik w chuście własnego projektu
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autorskimi książkami „Typogryzmol” czy „Nić Ariadny”, 
których jest autorem teksu i ilustracji. 

W arto wspomnieć, że „Typogryzmol” to książka 
odkrywająca przed najmłodszymi świat typografii 

w sposób nieoczywisty, ucząca liter, gdzie każda roz-
kładówka reprezentuje inny język wizualny, gdzie nie ma 
jednego sztywnego layoutu, cechującego większość tzw. 
książek aktywnościowych dla dzieci. O jej sukcesie świad-
czy nie tylko prestiżowe wyróżnienie w 2015 r. w konkursie 
Bologna Ragazzi Award, przyznawane najciekawszym 
pod względem graficznym książkom dla dzieci, ale i fakt, 
że przetłumaczono ją na kilka języków, a związane 
z książką warsztaty autor prowadził już w londyńskiej gale-
rii Tate Modern oraz w MACBA w Barcelonie, w 2016 r. 

„Nic Ariadny” również robi wrażenie szczegółowością, pre-
cyzją podczas ręcznego szkicowania opowieści o mitycz-
nych bohaterach i ich historiach. Każda rozkładówka ryso-
wana w czasochłonnym stylu, pomyślana jest jak jeden 
z greckich labiryntów, wciąga i przykuwa uwagę dzieci, 
dorosłych, nieznających mitologii i profesjonalistów zaj-
mujących się tematem. Trzeba powiedzieć, że to piękna, 
przemyślana i w innowacyjny sposób opowiedziana histo-
ria, ze specjalnie zaprojektowanymi przez autora fontami, 
nie tylko o Tezeuszu i Minotaurze. 

Z  kolei plakat 
„Weź się 

do Kupy” Jana 
Bajtlika z 2016 r., 
dziś jest dobrze 
rozpoznawalny, 
do kupienia m.in. 
na stronie galeria- 
grafikiplakatu.pl. 
Powstał z inicja-
tywy samego 
autora, począw-
szy od pomysłu 
po drukowanie 
ręcznie szablonem. 
Jego temat jest 
bardzo aktualny. 
To zachęcenie 
do… do sprzątania 
psich odchodów. 
Co ciekawe, odbitki tego plakatu były zrywane z prze-
strzeni miejskiej i trafiały na… aukcje, wpływając w ten spo-
sób na środowisko i zmieniając nie tylko je, ale i kontekst 
problemu oraz jego przekaz. r

Opr. Agnieszka Marczak

Powiedzieli o konferencji

Z wypowiedzi Huberta Tulibackiego, z portalu interneto-
wego dla projektantów, grafikow i twórców stron Grafmag pl., 
partnera medialnego XII Międzynarodowej Konferencji UPRP

Konferencja była nie tylko miejscem na zdobywanie wiedzy, 
ale także owocnym networkingiem w szerokim gronie. Podczas 
przerw kawowych, lunchu i koktajlu po wydarzeniu uczest-
nicy mieli okazję wymieniać doświadczenia, porozmawiać 
o codziennych problemach, po prostu poznać się nieco bliżej. 
W przerwach oglądać można było także niezwykle inspirujące 
wystawy – reprodukcję Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków 
Graficznych oraz projektu „Polscy Ilustratorzy Karolowi Śliwce”, 
w ramach którego graficy podjęli się przygotowania własnych 
prac inspirowanych twórczością tego projektanta. 

Konferencja „Projektowanie Identyfikacji Wizualnej 
Przedsiębiorstwa” to niezwykle ważna i ciekawa inicjatywa. 
Zebranie w jednym miejscu tak zacnego grona specjalistów oraz 
projektantów daje niezwykłe pole do wymiany doświadczeń. 
Niewątpliwym atutem jest także sama forma wydarzenia – dar-
mowy wstęp zapewnia możliwości rozwoju także tym osobom, 
które nie mogą sobie pozwolić na wyjazdy na komercyjne spotka-
nia tego typu. 

Jak powiedzieli mi przedstawiciele studia Mion, którzy na konfe-
rencję przyjechali z Wrocławia:  
– Wszystkie wystąpienia były naprawdę ciekawe i poruszały sze-
roki zakres tematyczny brandingu, lecz szczególnie zainteresowały 
nas wystąpienia Kelly Bennett, Edyty Demby-Siwek i Mikołaja 
Lecha. Przedstawili oni w pigułce najważniejsze informacje doty-
czące prawnej ochrony różnych elementów identyfikacji, co ważne 
– także tych niestandardowych. Jest to wiedza bardzo przydatna 
w dzisiejszych cyfrowych czasach, szczególnie nam, twórcom.

W podobnym tonie o wydarzeniu wypowiadał się także Tomasz 
Bielak – projektant z Gdańska:  
– Cieszę się, że Urząd Patentowy zauważył istotną rolę identyfi-
kacji wizualnej na rynku. Spotkania biznesu z branżą kreatywną 
są niezwykle ważne dla rozwoju idei oraz gospodarki. Wyśmienite 
wystąpienia panelistów oraz pełna sala gości to doskonała 
zachęta, by takie spotkania organizować. Mam nadzieję, że takie 
konferencje, wzmacniające współpracę i porozumienie między 
biznesem i projektantami, będą coraz częstsze.

My również, Grafmag.pl – jako patron medialny wydarzenia – trzy-
mamy kciuki za jego owocną przyszłość. r
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Projektowanie graficzne  
przez pryzmat historii,  

z odwagą w przyszłość
Agnieszka Marczak 
UPRP

T radycyjnie oprócz paneli i wykładów 
z udziałem znakomitych prelegen-

tów z kraju i zagranicy podczas konferencji 
UPRPna GPW uczestnicy mieli niecodzienną 
okazję zapoznania się z kilkoma artystycznymi 
przedsięwzięciami, odkrywającymi przed nami 
zarówno historię polskich znaków graficznych 
i ich twórców, jak i równolegle – współcze-
snych, artystycznych interpretacji dotyczących 
twórczości graficznej znanego, także w świe-
cie, polskiego projektanta Karola Śliwki oraz 
przykładów wykorzystania tradycyjnych metod 
druku w innowacyjnym biznesie modowym.

W holu głównym GPW organizatorzy zapre-
zentowali trzy wystawy, a ich wybór był 
nieprzypadkowy. 

Za pierwszą z nich stał Patryk Hardziej, pro-
wadzący własne studio, tegoroczny prelegent 
panelu 2., podczas którego dyskutowano 
na temat szczególnej wartości formy graficznej 
znaku towarowego. 

E kspozycja przypomniała uczestnikom 
historię polskiej grafiki użytkowej 

z lat 1945–1969 z legendarnej Pierwszej 
Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych 
z 1969 roku, odbywającej się w Związku 
Artystów Plastyków w Warszawie, na któ-
rej pokazano 335 projektów, w tym znak 
Pekao, Mody Polskiej, CPN, Unitry, Domu 
Handlowego „Telimena”, czy inne ikoniczne Dorota Bojanowska podczas swojego wystąpienia na GPW

dziś znaki, takich twórców jak Ryszard 
Bojar, Roman Duszek, Jan Hollender, 
Emilia Nożko-Paprocka, Leon Urbański 
czy Karol Śliwka. Warto przypomnieć, 
że Patryk Hardziej ma na swoim koncie rów-
nież organizację 2. Ogólnopolskiej Wystawy 
Znaków Graficznych, której, razem z Rene 
Wawrzkiewiczem, był pomysłodawcą i kura-
torem. Oprócz historycznych znaków graficz-
nych ukazane zostały na niej te najnowsze, 
powstałe w latach 2000–2005. 

T wórczość Karola Śliwki to temat też 
bardzo bliski Patrykowi Hardziejowi. 

Z jego inicjatywy powstała wystawa 
pt. „Jak Śliwka w kompot. Polscy ilustrato-
rzy Karolowi Śliwce”. Do współpracy jako 

kurator, Hardziej zaprosił młodych, wybitnych 
ilustratorów: Karola Banacha, Michała 
Bednarskiego, Katarzynę 
Bogucką, Bartosza Bojarczuka, Gosię 
Herbę, Pawła Jońcę, Bartosza 
Kosowskiego, Agatę Królak, Alka 
Morawskiego, Olę Niepsuj, Patrycję 
Podkościelny, Jacka Rudzkiego, Dawida 
Ryskiego, Beatę Śliwińską. 

Karol Śliwka to legenda polskiej grafiki użytko-
wej i „król polskich logotypów”, który w swojej 
przeszło 60-letniej karierze stworzył setki 
znaków graficznych, z których wiele funkcjo-
nuje do dzisiaj (projekt PKO, Instytut Matki 
i Dziecka, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, 
Fabryka Mydła i Kosmetyków „Uroda”).

W głównym holu GPW podczas XII Międzynarodowej konferencji UPRP,  
organizatorzy zaprezentowali trzy wystawy, a ich wybór był nieprzypadkowy.
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Twórcy poproszeni zostali o autorskie interpre-
tacje 15 logotypów mistrza. Wystawa ukazała 
wyobraźnię, różnorodność, inwencję twórczą 
i kreatywność polskich ilustratorów, którzy 
swobodnie, ale z rozwagą „bawią się” nieśmier-
telnymi formami, wykreślonymi dziesiątki lat 
temu przez Karola Śliwkę. 

U nikalnym doświadczeniem dla mnie była 
możliwość poznania techniki i sposobu 

powstawania oryginalnego projektu Girl Girl Girl, 
będącego równocześnie tematem trzeciej 
z wystaw, prezentowanych w holu GPW. Fanom 
Elvisa Presleya od razu należy się wytłuma-
czenie, że mowa tu nie o szesnastym albumie 
amerykańskiego muzyka z 1962 r. o tym samym 
tytule, lecz o kolekcji kombinezonów, autorstwa 
Doroty Bojanowskiej, które po raz pierwszy 
zostały pokazane wraz z listami i rysunkami 
na wystawie prac dyplomowych wydziału wzor-
nictwa na londyńskim Goldsmiths University, 
którego dziś Dorota jest absolwentką.

Stworzone przez nią „feministyczne kombine-
zony”, czy efektowne koszule, to efekt końcowy 
długiego i niełatwego procesu – z jednej strony 
przetwarzania osobistych doświadczeń i indy-
widualnych historii kobiet w unikatowe nadruki 
na tkaninach w formie sitodruku, z drugiej 
strony – połączenia tradycyjnych metod druku 
i szycia wraz z linearnymi rysunkami i nowo-
czesną myślą przewodnią. 

G irl Girl Girl to projekt, który został 
stworzony, by podkreślić piękno 

indywidualizmu i wartości, które coraz trudniej 
znaleźć we współczesnej kulturze materializmu 

Przymiarka projektów Doroty Bojanowskiej przez uczestniczki konferencji

Detal różowego kombinezonu zaprojektowanego dla siostry Dominiki

i powszechnej cyfryzacji. Proces polega 
na otrzymaniu bezpośrednich odpowiedzi 
od kobiet na pytania: Co denerwuje Cię jako 
kobietę? Jaką radę dałabyś innym? What 
upsets you as a woman? What advice would 
you give to others?

Kombinezon robotniczy nie został wybrany 
przypadkowo – Chciałam, by moje ubrania 
były funkcjonalne, ale też i niosły za sobą jakąś 
historię. Stąd ich fason oparty jest na kom-
binezonie z lat 40., jaki nosiły wtedy kobiety 
w fabrykach i który był, w sumie nadal jest, 
ucieleśnieniem female empowerment – mówiła 
projektantka podczas swojego wtorkowego 
wystąpienia. – Stworzony, by towarzyszyć 
kobiecie w wybranych przez nią sytuacjach 
– w pracy, na uczelni, podczas imprezy 
czy w chwilach, gdy chce pobyć sama. Każdy 
indywidualnie uszyty według upodobań 

dotyczących wykroju, tkaniny, koloru lub 
zastosowania.

P rojekt Doroty jest przykładem, 
że poprzez modę również możemy 

komunikować swoje opinie, poglądy i doświad-
czenia, a także prowokujemy do dyskusji 
w opinii publicznej. 

W oczekiwaniu na podjęcie od września br. 
wymarzonych studiów na wydziale designu 
eksperymentalnego na Royal College of Art 
w Londynie, który sam zabiegał o projektantkę, 
Dorota poświęca czas i energię na ważne 
dla siebie projekty. Nasza konferencja może 
być tego przykładem, ale nie jedynym. Dla 
magazynu „Wysokie Obcasy” (WO) Dorota 
Bojanowska również jest już godną uwagi, 
młodą projektantką, która sama błyskotliwie 
obserwuje, co dzieje się dookoła niej i innych 
kobiet. Tym razem jej nowy projekt: płaszcz 
dla Superbohaterki WO, wybieranej przez 
kapitułę i czytelniczki magazynu WO, będzie 
jedną z nagród. Kto go otrzyma, dowiemy się 
już w kwietniu. 

W ystawy goszczące w murach GPW 
podczas naszej dwudniowej konfe-

rencji są dowodem na to, że świetne projekty 
powstają często dzięki połączeniu historycznie 
odległych sobie epok projektowania graficz-
nego, ilustracji czy mody. 

Warto projektować i organizować przedsię-
wzięcia na styku: kultury, sztuki, nauki, tradycji 
i odważnego spoglądania w przyszłość. r

Zdj. Robert Graff
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Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP. Absolwentka Wydzia-
łu Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Doktor nauk prawnych, praca doktorska „Pełnomocnik 
w  postępowaniu patentowym”. Członek Rady Admini-
stracyjnej i Komitetu Budżetowo-Finansowego Europej-
skiej Organizacji Patentowej oraz Rady Administracyjnej 
Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Była prezes 
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczą-

ca Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rzecznik patentowy, radca 
prawny oraz adiunkt w Politechnice Świętokrzyskiej. Przez wiele lat redak-
tor naczelna kwartalnika „Rzecznik patentowy” oraz zeszytów naukowych 
– seria „Wynalazczość i  ochrona własności intelektualnej”. Autorka wielu 
inicjatyw na rzecz upowszechniania znaczenia własności intelektualnej i in-
nowacyjności, promocji polskich osiągnięć za granicą oraz transferu wiedzy 
z uniwersytetów do przemysłu, a także w zakresie edukacji dzieci, młodzie-
ży i  studentów. Inicjatorka m.in. cyklu międzynarodowych konferencji „In-
nowacyjność i kreatywność w gospodarce” w Warszawie oraz sympozjów 
„Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w Krakowie, a także 
konkursów na najlepszą pracę naukową, plakat, informację medialną i krót-
ki film, promujących ochronę własności intelektualnej, jak również polskich 
obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej. Instruktorka Związku 
Harcerstwa Polskiego.

Dariusz Andrian
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Reklamo-
wej SAR, Partner i  Chief Executive Officer w  VMLY&R 
Poland. Jako Partner i  CEO zarządza 350-osobowym 
zespołem specjalistów VMLY&R Poland realizującym 
działania marketingowe i  kampanie reklamowe dla to-
powych polskich i  międzynarodowych marek. Mająca 
siedziby w  Warszawie i  Krakowie agencja VMLY&R 
Poland zdobyła ponad 200 branżowych nagród, a  tak-

że została wyróżniona tytułami Innowacyjnej Agencji Roku, Interaktywnej 
Agencji Roku oraz Interaktywnej Grupy Roku. Występuje często jako pre-
legent na  najważniejszych konferencjach dotyczących marketingu i  ko-
munikacji reklamowej, a także zasiada w Komitecie EFFIE i kapitule MIXX 
Awards. Nagrodzony tytułami: Człowiek Roku przez IAB Polska, AdMan 
przez Magazyn Press, jak również Człowiek Reklamy przez Magazyn Brief. 
Od czerwca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Ko-
munikacji Reklamowej SAR, jest także członkiem komitetu doradczego dla 
firmy Facebook. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów na Wy-
dziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, studiował także na Międzywy-
działowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych UW.

Jan Bajtlik
Urodzony w  1989 roku. Zajmuje się projektowaniem 
graficznym, ilustracją i  malarstwem. Jest absolwentem 
Wydziału Grafiki ASP w  Warszawie (2013). Od  2016 
roku pracuje dla Hermès Paris, tworząc projekty chust 
(Carrés Hermès), ceramiki, witryn sklepowych, tapet 
ściennych, ręczników i  akcesoriów modowych. Jest 
współautorem scenografii witryn na  otwarcie nowego 

WYKŁADOWCY I PANELIŚCI

butiku Hermèsa w  Dubaj Mall oraz oprawy graficznej Hermès Fantasty 
Funfair w Dubaju. Projektuje autorskie książki dla dzieci, plakaty i ilustracje. 
Ilustrował między innymi w  „The New York Times”, „Time”, „Gazecie Wy-
borczej”, „Courrier International” i dla Google. Jego prace były wielokrotnie 
prezentowane i nagradzane w kraju i za granicą. Otrzymał między innymi 
srebrny (2011) i brązowy (2018) medal na Triennale Plakatu w Toyamie, wy-
różnienie Bologna Ragazzi Award (2015) za  książkę “Typogryzmol” (wyd. 
Dwie Siostry) i nagrodę za projekty książek dla dzieci od Minister Kultury 
prof. Małgorzaty Omilanowskiej (2015). Ilustrowana przez niego angielska 
wersja książki “Auto” (wyd. Dwie Siostry) – “Our Car” (Neal Porter/Roaring 
Brook Press) została wybrana The 2018 New York Times/New York Public 
Library Best Illustrated Children’s Book. W latach 2014-2016 przeprowadził 
około 150 warsztatów artystycznych dla dzieci w wielu krajach w Europie. 
W 2016  roku miał indywidualną wystawę Cité Internationale des Arts in Pa-
ris w  ramach festiwalu Fête du Graphisme, a w 2018 wystawę rysunków 
na największych targach sztuki we Włoszech, Artissima w Turynie. Współ-
pracuje z Galerią Szydłowski w Warszawie. Zajmuje się też taternictwem, 
alpinizmem i bieganiem. www.janbajtlik.com

Kelly-Marie Bennett
Magister prawa (LLM) w zakresie własności intelektual-
nej. Posiada również dyplom ukończenia studiów na uni-
wersytecie w Alicante w zakresie tłumaczeń pisemnych 
i ustnych. W EUIPO pracuje od 2000 r. jako ekspert ds. 
znaków towarowych. Zajmuje się badaniem zdolno-
ści rejestrowej znaków towarowych, postępowaniami 
sprzeciwowymi oraz przygotowywaniem decyzji w spra-
wie bezwzględnych i  względnych przesłanek odmowy 

udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Obecnie kieruje pracami 
międzyresortowej grupy ekspertów w  zakresie wzorów przemysłowych 
w ramach inicjatywy Grupy Wiedzy (Knowledge Circles). Członek Rejestru 
Grupy Wiedzy w dziale prawnym Departamentu Współpracy Międzynaro-
dowej i Spraw Prawnych, który odpowiada za prowadzenie i  aktualizację 
praktyki legislacyjnej EUIPO w  zakresie znaków towarowych i  wzorów 
przemysłowych. Regularnie uczestniczy w wydarzeniach i webinariach or-
ganizowanych przez EUIPO. Na uniwersytecie w Alicante prowadzi wykłady 
na temat zagadnień z zakresu własności intelektualnej.

Tomasz Biskup
Multidyscyplinarny projektant grafiki użytkowej z  pasją 
do tworzenia znaków graficznych i wyrazistych języków 
komunikacji wizualnej. Doświadczenie w branży projek-
towania graficznego zdobywa od  2006 roku. Obecnie 
związany ze studiem Super Super, w którym pełni rolę 
Art Directora.
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Małgorzata Boguszewska
Przewodnicząca zespołu w  Radzie Podatkowej Kon-
federacji Lewiatan do  spraw tworzenia w  Polsce ulgi 
na  działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). 
Uczestniczka w  pracach Sejmu i  Senatu wprowadza-
jących ulgę B+R do  polskiego systemu podatkowego. 
Pod jej nadzorem powstały pierwsze w Polsce wnioski 
o  wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych 
w zakresie ulgi B+R. Pierwsza w Polsce skutecznie re-

prezentowała przedsiębiorców, którzy skorzystali z  ulgi B+R za  rok 2016 
podczas zapytań kontrolnych ze strony fiskusa. Posiada międzynarodowe 
doświadczenie w zakresie stosowania ulgi B+R w innych krajach UE.

Dorota Bojanowska 
Urodzona w  1996 roku. Obecnie mieszka i  pracuje 
w Londynie. Ukończyła studia BA Design na Goldsmi-
ths, University of London. Od września rozpocznie na-
ukę na Royal College of Art. Obraca się w dziedzinach 
takich jak: moda (w tym męska), fashion print, sitodruk, 
ilustracja oraz design konceptualny. W  pracy liczy się 
dla niej niepowtarzalność decyzji projektowych oraz 
przekaz, jaki za  sobą niosą. Jej  ostatni projekt GIRL 

GIRL GIRL podkreśla piękno indywidualizmu i wartości, które coraz trud-
niej znaleźć we współczesnej kulturze. Historie kobiet z całego świata oraz 
ich odpowiedzi na pytanie o to, co je frustruje, zostały przedstawione w for-
mie ręcznie nadrukowanego printu na kombinezonach robotniczych. W ten 
sposób autorka stworzyła platformę pozwalającą kobietom komunikować 
swoje doświadczenia, a także sprowokowała do publicznej dyskusji. Jej ce-
lem jest stworzenie archiwum kobiet, w którym każda z nich będzie miała 
możliwość opowiedzenia i przedstawienia swojej indywidualnej historii. Pro-
ces tworzenia artystki jest połączeniem tradycyjnych metod druku i szycia 
z linearnymi rysunkami i nowoczesną myślą przewodnią. 

Edyta Demby-Siwek
Absolwentka Wydziału Prawa i  Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, polski oraz europejski rzecznik 
patentowy, ekspert w Urzędzie Patentowym RP. Obec-
nie zatrudniona na stanowisku dyrektora Departamen-
tu Badań Znaków Towarowych. Wcześniej pracowała 
w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prele-
gent i wykładowca na wielu konferencjach i szkoleniach 
dotyczących problematyki znaków towarowych, wzorów 

przemysłowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Anna Forin
Dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Posia-
da 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 17-letnie 
na stanowiskach menedżerskich. Specjalizuje się w za-
rządzaniu projektami oraz w  zarządzaniu i  organizacji 
pracy zespołów. Ma na swoim koncie setki zrealizowa-
nych projektów adresowanych do  firm z  sektora MSP, 
organizacji wpierania przedsiębiorczości i  innowacyjno-

ści, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, instytucji rynku pracy, ad-
ministracji rządowej i samorządowej – finansowanych z budżetu państwa, 
counterpart funds, współfinansowanych z  programów przedakcesyjnych 

(program Phare – edycje krajowe i regionalne) oraz funduszy strukturalnych 
UE (EFRR, EFS). Obecny zakres prac to przede wszystkim wdrażanie in-
strumentów konkursowych dla MSP, tj.: Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 
(2.3.1 POIR), Bony na innowacje dla MSP (2.3.2 POIR), Ochrona własności 
przemysłowej (2.3.4 POIR), Design dla przedsiębiorców (2.3.5 POIR) oraz – 
projekty pilotażowe (2.4.1 POIR, Horizon2020). Lider projektu Granty na di-
zajn realizowanego w ramach Programu Flagowego POLSKIE MEBLE. Ma 
doświadczenie w projektowaniu i realizacji wsparcia z programów pomoco-
wych (schematów grantowych, projektów: pomocy technicznej, twinningo-
wych, własnych, systemowych i  pozakonkursowych) w  zakresie rozwoju: 
przedsiębiorczości i innowacyjności, instytucji otoczenia biznesu i ich sieci 
itp. A także – w projektowaniu usług dla MSP, przygotowaniu i organizacji 
licznych programów informacyjno-doradczych i  szkoleniowych oraz jako 
trener/moderator/prowadzący/wykładowca (szkolenia, konferencje, spotka-
nia, seminaria). Ponadto – w określaniu i weryfikacji standardów organiza-
cyjnych oraz zasad świadczenia usług dla MSP przez organizacje wspiera-
nia przedsiębiorczości i innowacyjności oraz ich konsultantów. Audytor SZJ 
PN-EN ISO 9001. Współpracowała z administracją rządową i samorządo-
wą oraz koordynowała współpracę ponad 200 organizacji-usługodawców 
dla MSP, ich grup i sieci. Z PARP, a wcześniej z Polską Fundacją Promocji 
i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, związana od 1999 r. W latach 
1999 i 2000 nauczyciel akademicki z dziedziny bankowości oraz kredytów 
i zabezpieczeń bankowych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Pra-
wa w Warszawie, kierunku – ekonomia, Wydziału Menedżerskiego. Prace 
licencjacką i magisterską napisała i obroniła w Katedrze Bankowości.

Bożena Gargas
Absolwentka specjalizacji towaroznawstwo przemysło-
we Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicz-
nego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i  Zarzą-
dzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakre-
sie zarządzania. Posiada dyplom ACCA (the Association 
of  Chartered Certified Accountants) z  rachunkowości 
i finansów. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicz-

nego obrotu papierami wartościowymi. Była menadżerem w firmach finan-
sowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych. Od 2012 r. 
jest prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Lidia Grabiec
Urodzona w roku 1978 roku. Dyrektor Marketingu marki 
Romet, odpowiedzialna za  rozwój marki oraz strategię 
reklamową i komunikacyjną. Absolwentka Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wy-
dziale Socjologii, specjalista komunikacji w  biznesie, 
trener komunikacji międzyludzkiej, brand manager, 
dr socjologii.

Patryk Hardziej 
Ilustrator, projektant grafik oraz researcher. Wykładowca 
Akademii Sztuk Pięknych w  Gdańsku oraz założyciel 
kursów pod patronatem Karola Śliwki „Sztuka Projekto-
wania”. Pomysłodawca i kurator Drugiej Ogólnopolskiej 
Wystawy Znaków Graficznych, międzynarodowej wysta-
wy polskiego designu, która odbyła się w pięciu krajach, 
nagrodzonej „Projektem Roku 2016”. Współkurator wy-
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stawy „Karol Śliwka. Polskie Projekty. Polscy Projektanci” (Muzeum Miasta 
Gdyni), nagrodzonej projektem roku 2018 za oprawę graficzną. Ma na kon-
cie współpracę m.in. z takimi markami i instytucjami jak: Amnesty Interna-
tional, British Airways, BMW, Costa Coffee, Coca-Cola, Mini, New Scientist 
Magazine, Bertagnolli, Mondadori Libri, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, 
Ministerstwo Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Nowej Zelandii.

Jia Haiyan
Zastępca dyrektora generalnego departamentu badania 
wzorów w Krajowej Administracji ds. Własności Intelek-
tualnej Chińskiej Republiki Ludowej (CNIPA). Posiada 
bogate 24-letnie doświadczenie zawodowe w  zakresie 
zarządzania procedurami związanymi z  udzielaniem 
patentu, badaniem wzorów przemysłowych i zarządza-
niem informacjami na  temat etapu badania zgłoszenia 
patentowego. Uczestnik programu Leading Talents re-

alizowanego przez CNIPA. Brał udział w  pracach nad rewizją prawa pa-
tentowego, zmianie wytycznych i zasad w zakresie badania wzorów prze-
mysłowych. Lider kilku projektów badawczych realizowanych przez CNIPA 
dotyczących wzorów przemysłowych i  zarządzania informacją. Doświad-
czony wykładowca szkoleń skierowanych do  ekspertów z  dziedziny IP, 
rzeczników patentowych i innych specjalistów ds. własności intelektualnej. 
Ze względu na doświadczenie zawodowe, wielokrotnie zasiadał jako juror 
w  konkursie Chinese Patent Award, a  także oceniał akademickie tematy 
badawcze CNIPA.

Aleksandra Heromińska
Od  2005 pracuje w  Urzędzie Patentowym RP jako 
ekspert w  Departamencie Znaków Towarowych, 
od 2011 roku jako ekspert – orzecznik w Departamencie 
Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP, w  którym jako 
członek Kolegium Orzekającego zajmuje się rozstrzy-
ganiem spraw spornych dotyczących praw własności 
przemysłowej. Ukończyła politologię na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Prawo Autor-

skie, Wydawnicze i Prasowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Mediację 
i  inne metody alternatywnego rozstrzygania sporów na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Posiada uprawnienia mediatora. 

Marcus Höpperger 
Dyrektor Departamentu Znaków Towarowych, Wzorów 
Przemysłowych i Oznaczeń Geograficznych, Sektor ma-
rek i  wzorów przemysłowych w  Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO). Od  czasu rozpoczę-
cia pracy w WIPO pracował na  różnych stanowiskach, 
zajmując się zagadnieniami związanymi z międzynaro-
dowym prawem własności przemysłowej, m.in. pełnił 
funkcję dyrektora ds. madryckiego systemu między-

narodowej rejestracji znaków towarowych. Obecnie pełni funkcję sekre-
tarza Stałego Komitetu WIPO ds. ochrony prawnej znaków towarowych, 
wzorów przemysłowych i  oznaczeń geograficznych. Wcześniej był m.in. 
odpowiedzialny za organizację konferencji dyplomatycznej zorganizowanej 
w  2006  r., na  której przyjęty został traktat singapurski o  prawie znaków 
towarowych oraz konferencji dyplomatycznej zorganizowanej w  2015 r., 
na której przyjęty został Akt genewski Porozumienia lizbońskiego w sprawie 
nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych.

Jakub Jamontt
Współzałożyciel firmy Digital Wanderer, od kilku lat two-
rzącej rozwiązania VR dla biznesu. Osobiście odpowie-
dzialny za wiele projektów VR, w  tym m.in. stworzenie 
aplikacji marketingowo-szkoleniowej dla firmy Budmat, 
wirtualnego salonu marki VZÓR oraz symulacji siatkar-
skiej VR, wykorzystywanej przez wiele marek w Polsce 
i  za  granicą (np.  Grupę Azoty, PZPS). Współtwórca 
3D Estate, systemu automatyzującego tworzenie Wir-

tualnej Rzeczywistości dla mieszkań. Obecnie zaangażowany w  projekt 
rozwiązania VR dla fitnessu – viro.fit.

Alain Kaj
Prezes Inventage Sp. z  o.o. i  Pegasus Solutions 
Sp.  z  o.o., które pomogły już  ponad 1000 firm w  Pol-
sce. Francuz, mieszkający i pracujący w Polsce od 25 
lat. Prekursor rozwiązań ulepszających wynik finanso-
wy i usług doradztwa operacyjnego opartych o Umowę 
Sukcesu, m.in. w zakresie podatków i składek na ubez-
pieczenia społeczne. Prestiżowy dyplom Executive 
MBA HEC uzyskał w 2006. Zdobytą wiedzą i wielolet-

nim doświadczeniem dzieli się również ze studentami warszawskich uczel-
ni wyższych podczas publicznych wystąpień na  konferencjach. Od  2010 
roku jest członkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (CCIFP).

Marek Knap 
Urodzony w  1968 roku. Wielokrotnie nagradzany pro-
jektant graficzny specjalizujący się w  grafice edytor-
skiej. Od  2007 roku zajmuje stanowisko dyrektora ar-
tystycznego Edipresse Polska – oddziału szwajcarskiej 
grupy mediowej w  Warszawie. Jest odpowiedzialny 
za  komunikację wizualną w  szerokiej gamie publikacji 
drukowanych i  ekranowych tego wydawcy. Marek był 
dyrektorem artystycznym polskich edycji „Marie Claire”, 

„Maxima” i  „Newsweeka”. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego „Rzecz-
pospolitej” – zdobywczyni Best-Designed Newspaper Award w 2005 roku. 
Jest autorem layoutów „Dziennika Gazety Prawnej” i (wspólnie z Markiem 
Trojanowskim) „Tygodnika Powszechnego”. Oprócz tytułów wiodących, Ma-
rek pracuje również na rynku niszowym. Jego najnowszym projektem jest 
„Ruch Muzyczny” – miesięcznik o muzyce klasycznej nagrodzony statuetką 
Art Front 2015. Podczas ponad dwudziestoletniej praktyki pracował jako 
dyrektor artystyczny dla znaczących domów wydawniczych: Axel Springer 
Polska (Ringier), Presspublika (Gremi Media), Hachette Filipacchi, Instytut 
Książki, Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Hatje Cantz.
Jest członkiem American Institute of Graphic Arts i jurorem konkursów So-
ciety for News Design w Stanach Zjednoczonych i Rosji. Prowadzi zajęcia 
z grafiki edytorskiej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej.

Paweł Kolczyński
Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
od 25 lipca 2018 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu oraz podyplomowych Europejskich Studiów Spe-
cjalnych w  Centrum Studiów Europejskich im. Jeana 
Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada wieloletnie 
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doświadczenie w nadzorze właścicielskim i prowadzeniu procesów restruk-
turyzacji. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 
oraz Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie 
(kadencja 2016–2019). Od  początku sierpnia 2016 roku prezes zarządu 
Funduszu Rozwoju Spółek S.A. Wieloletni nauczyciel akademicki, wykła-
dowca m.in. Kolegium Nauk Ekonomicznych i  Społecznych Politechniki 
Warszawskiej.

Bartek Kotowicz 
Dyrektor zarządzający agencji brandingowej Engram. 
Twórca Instytutu Brandingowego IBRA oraz marki Pan 
Wizualny dedykowanej projektowaniu informacji. Wy-
kładowca i  juror konkursów branżowych (KTR, Polski 
Rebranding Roku). Z  zapałem szkoli, prowadzi zajęcia 
dydaktyczne i pisze artykuły. Strateg oraz fan marek. In-
teresują go zwłaszcza zagadnienia z zakresu brandingu 
korporacyjnego. Twórca Instytutu Brandingowego IBRA, 

dyrektor zarządzający Engram.

Mikołaj Lech 
Rzecznik patentowy, absolwent prawa na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w praw-
nej ochronie marki, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
oraz prawie autorskim. Na co dzień pracuje w Kancelarii 
Patentowej LECH w Bydgoszczy. Od 2013 roku prowa-
dzi blog znakitowarowe-blog.pl, który został nagrodzony 
przez Urząd Patentowy RP. Autor ponad 400 interne-
towych publikacji, wśród których są  artykuły, nagrania 

wideo oraz podcasty. W wolnych chwilach biega w triathlonach oraz trenuje 
kalistenikę.

Mateusz Machalski 
Urodzony w 1989 roku. Studia na Wydziale Grafiki ASP 
w  Warszawie (2009–2014) ukończone z  wyróżnieniem 
Rektorskim. Pięciokrotny Stypendysta Ministra Kultu-
ry. Laureat stypendium „Młoda Polska”. Członek rady 
programowej Międzynarodowego Biennale Plakatu. 
Członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki 
Użytkowej. Członek organizacji ATypI (Association Ty-
pographique Internationale). Laureat nagrody The best 

of Design 2018 – Klubu Twórców Reklamy. Dyrektor artystyczny magazynu 
„Newonce” i „Warsawholic”. Autor ponad 30 rodzin pism, licznych krojów 
korporacyjnych, multiskryptowych i ponad 90 identyfikacji wizualnych firm 
i instytucji. Kierownik zespołu przy digitalizacji „BRYGADY”, której premierę 
ogłosił prezydent Andrzej Duda. Autor międzypokoleniowego projektu Bona 
Nova realizowanego wspólnie z Andrzejem Heidrichem – twórcą polskich 
banknotów. Współzałożyciel grupy produkcyjno-kreatywnej BORUTTA, 
fundacji RESPECT WWA. Autor licznych tekstów i artykułów dotyczących 
projektowania graficznego, kultury wizualnej oraz typografii. Równolegle 
do pracy projektowej zajmuje się prowadzeniem warsztatów oraz wykładów 
w Polsce i za granicą. 

Tommy McCall
Założyciel Infographics.com– butikowej agencji wizualiza-
cji danych specjalizującej się w prezentacji złożonych i bo-
gatych zbiorów danych. Jako projektant infografik, edytor 
i producent jest w stanie połączyć swoje doświadczenie 
w zakresie tych dziedzin w taki sposób, aby przedstawić, 
zwizualizować i umożliwić zrozumienie złożonych danych. 
Jako projektant stara się odnaleźć „naturalny kształt” da-
nych i „wyrzeźbić” z nich coś pięknego i przyciągającego 

uwagę. Jako edytor danych wynajduje historie i  dzieli się spostrzeżeniami 
ukrytymi w  tym, co często jest ogromnym morzem informacji. Jako produ-
cent nadzoruje programistów, designerów, analityków danych, animatorów 
i ilustratorów, którzy wprowadzają jego wizje w życie. McCall wierzy, że umie-
jętność rozpoznawania obrazów graficznych, komunikacji poprzez wykresy, 
diagramy i mapy powoli staje się kluczową kompetencją, porównywalna z tą, 
jaką dla poprzednich pokoleń była umiejętność czytania, pisania i  liczenia. 
W kontekście obserwowanego w ostatnich latach gwałtownego wzrostu wy-
twarzanych i  gromadzonych ilości danych, McCall widzi olbrzymi potencjał 
nowych formatów graficznych do przekazywania specjalistycznych zestawów 
danych. Wśród klientów McCalla znajdują sie m.in: „New York Times”, „MIT 
Technology Review”, „Harvard Business Review”, CNN, Fortune i konferen-
cje naukowe TED. Współpracował też z Instytutem Gallupa, firmami Nielsen, 
Boston Consulting Group, McKinsey, Ralph Lauren, Kimberly Clark, Cirque 
du Soliel, GlaxoSmithKline oraz z wieloma instytucjami finansowymi, w tym 
z  Bank of  America i  Nowojorską Giełdą Papierów Wartościowych. Zanim 
założył własne studio, McCall był twórcą infografik dla Money Magazine i re-
daktorem graficznym w New York Times. Odwiedził ponad sto krajów, prze-
mierzając wszystkie siedem kontynentów. W ostatnim czasie zdecydował się 
wziąć urlop naukowy, w czasie którego skupił się na swoich dwóch pasjach, 
tj.: podróżach i kręceniu filmów. W tym czasie wyprodukował video „mediacje” 
w rozdzielczości UHD, do wykorzystania w projektach na wielką skalę.

Magdalena Miernik
IP Lawyer | Lookreatywni.pl 
Prawnik zajmujący się na  co dzień sprawami z  zakresu 
prawa własności intelektualnej. Doradza wielu firmom 
z  branży kreatywnej. Jej  klientami są  agencje kreatyw-
ne, studia graficzne oraz firmy z branży technologicznej 
chcące chronić i komercjalizować swoją własność intelek-
tualną. Założycielka serwisu o prawie własności intelektu-
alnej Lookreatywni.pl oraz firmy prawniczej świadczącej 

wsparcie prawno-biznesowe dla branży kreatywnej. Absolwentka Szkoły IP 
przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona Grocjusza. Członkini 
Youth Business Poland i YPIN – Young Polish International Network. Od 6 lat 
czynnie wspiera szkoleniowo i doradczo branżę kreatywną i środowisko star-
tupowe. Promotorka wiedzy na temat prawa własności intelektualnej.

Wojtek Mierowski
Partner BNA/Brand New Attitude Branding Agency
25 lat w  biznesie. Współtwórca i  współwłaściciel BNA. 
Zajmuje się brandingiem, brand strategy, brand desi-
gnem, brand consultingiem, designem, tworzeniem 
corporate identity i brand identity. Prowadzi prezentacje, 
debaty, wykłady, warsztaty i  szkolenia z  zakresu bran-
dingu, współczesnych zjawisk kulturowych w kontekście 

brandingu, brand strategy, brand designu, identyfikacji wizualnej, wizerun-
ku i  tożsamości firm, Design Thinking, No Process Process, Beta Design 
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(m.in. ASP Kraków, Davos World Communication Forum, SGH Warszawa) 
Autor publikacji w mediach branżowych (Media & Marketing, Nowy Marketing, 
Marketer+, Harvard Business Review). Nominowany do nagrody Człowieka 
Roku 2002 przez redakcję miesięcznika „Impact” za stworzenie logo Polski 
(latawiec), pierwszy w historii Polski projekt brandingu narodowego. Współ-
twórca wielu projektów nagradzanych w  Europie (Epica, EDA), na  świecie 
(USA: Creativity, Rebrand100, UK: Transform Awards) oraz w Polsce (Złote 
Orły, KTR, Effie). Członek jury konkursów branżowych: Złote Orły, Effie, Polski 
Konkurs Reklamy KTR, ADCE Art Directors Club of Europe (Barcelona). Czło-
nek-założyciel PKB – Polskiego Klubu Brandingu przy SAR (Stowarzyszenie 
Komunikacji Marketingowej), obecnie jego prezes. Jedyny designer wymie-
niony w „Who is who” Poland. Autor brandingu największych polskich i kilku 
zagranicznych marek, takich jak: mBank, Polbank EFG, Kaspi Bank (Kazach-
stan), Eurokredit (Ukraina), Bank BPH GE Capital Group, Getin Bank, Teleko-
munikacja Polska, Empik, Reserved, Radio Chili Zet, Tyskie, Lech, nHDTV, Ży-
wiec, Warka, Totalizator Sportowy, Ekstraklasa, CULTURE.pl, NC+, Szczecin 
City, Warszawa Capital City, Żabka Convenience Store Net, WP – Wirtualna 
Polska, O2, Onet – Grupa Onet/Reigner Axel springer.

Lena Mitkowa
Członkini Zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki 
Użytkowej. Strateg. Ukończyła filologię polską i  nie-
miecką na  Uniwersytecie Warszawskim oraz produk-
cję mediów cyfrowych na Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i  Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi. Od 2009 roku wraz z Mariuszem Neonem Mit-
kiem prowadzi leniva studio. Zajmuje się strategią i po-
zycjonowaniem marek. 

Małgorzata Pawlik-Leniarska
Partnerka Zarządzająca międzynarodowej agencji 
brandingowej Dragon Rouge, którą założyła i prowadzi 
w Polsce od 20 lat. Ekspertka i pasjonatka brandingu. 
Pracowała dla wielu międzynarodowych i  lokalnych 
marek w Polsce, Rosji, Turcji i innych krajach Centralnej 
Europy. Doradzała Zarządom WSiP i PGNiG przy wej-
ściu na  giełdę. Uczestniczyła w  projektach nagrodzo-
nych w  międzynarodowych konkursach jak Transform 

Awards, Rebrand 100, Brand Identity Grand Prix, Pentawards oraz KTR 
i Effie w Polsce. Jest wiceprezeską European Packaging Design Associa-
tion (epda). Przez wiele lat Członkini Zarządu SAR, jedna z inicjatorek utwo-
rzenia Klubu Brand Design w Polsce. Wykładała w Szkole Strategii Marki, 
szkole Brand Design i na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Jurorka 
red dot, Brand Identity Grand Prix w Mediolanie, KTR i wielu innych polskich 
konkursów kreatywnych. Absolwentka Kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim i MBA Akademii Leona Koźminskiego. Uwielbia Afrykę, tajską 
kuchnię, francuskie i hiszpańskie wina i dobry design. W wolnych chwilach 
próbuje rozszyfrowywać egipskie hieroglify.

Michał Piątek
Entuzjasta technologii Wirtualnej Rzeczywistości, współ-
założyciel firmy Digital Wanderer aplikującej rozwiązania 
VR do środowiska biznesowego. Kierował realizacją licz-
nych aplikacji z pogranicza marketingu i entertainmentu, 
łącząc posiadane wykształcenie architektoniczne z naj-
nowszymi osiągnięciami technologii VR. Współkreator 
3D Estate, systemu wizualizacji mieszkań online, sto-

sowanego przez kilkudziesięciu deweloperów mieszkaniowych, platformę 
klientów rynku pierwotnego Obido oraz strefę projektową IKEI.

Andrzej Półkoszek
Absolwent Politechniki Warszawskiej (Wydział Mecha-
niczny Energetyki i  Lotnictwa), studia podyplomowe 
na  Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Eko-
nomicznych) oraz Executive MBA (Szkoła Biznesu 
Politechniki Warszawskiej). Doświadczenia zawodo-
we: 15  lat w  bankowości (PEKAO S.A.– Departament 
Exportu Wewnętrznego oraz BRE Bank SA – Departa-
ment Kredytów), 2 lata w handlu zagranicznym (Polskie 

Towarzystwo Handlu Zagranicznego VARIMEX), 2 lata w liniach lotniczych 
(Polskie Linie Lotnicze „LOT”), 3 lata w  przemyśle (Centrum Elektroniki 
Profesjonalnej RADWAR). Obecnie konsultant ekonomiczno-finansowy 
(analityk finansowy) wykonujący usługi dla biznesu od 1992 roku. Od 1997 
roku prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą pod marką Andrzej 
Półkoszek Konsulting. Certyfikowany rzeczoznawca dwóch organizacji 
o  zasięgu ogólnopolskim: BOMIS oraz SIMP [Stowarzyszenie Inżynierów 
i  Techników Mechaników Polskich]. Autor licznych studiów wykonalności, 
wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Od  kilkunastu lat 
prowadzi działalność szkoleniową w zakresie analizy finansowej i wyceny, 
początkowo w kilku firmach szkoleniowych (Warszawa, Katowice, Poznań), 
od dłuższego czasu związany w tym zakresie z marką BOMIS [Poznań].

Dominik Rozkrut
Doktor ekonomii. Prezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Swoje zainteresowania badawcze skupia 
przede wszystkim na  statystycznych metodach po-
miaru nauki, techniki, innowacji, bio- i  nanotechnologii, 
społeczeństwa informacyjnego, sektora ICT, statystyce 
transportu, gospodarki morskiej, wykorzystaniu me-
tod klasyfikacji i  analizy danych. Odbył staże naukowe 
w University of Massachusetts, Lappenranta University 

of Technology i UNU-MERIT. Od początku kariery związany z Uniwersyte-
tem Szczecińskim (Instytut Ekonometrii i  Statystyki), pracował w  zespole 
zarządzania ryzykiem Pomorskiego Banku Kredytowego. Wybrany do Biu-
ra Grupy Working Party on Measurement and Analysis of Digital Economy 
przy OECD zajmujących się standardami pomiaru i kwestiami analizy roz-
woju gospodarki cyfrowej. Bierze także udział w  pracach grupy National 
Experts of Science and Technology Indicators. Autor i współautor wielu pu-
blikacji naukowych. Kierował i uczestniczył w realizacji międzynarodowych 
i  krajowych grantów badawczych poświęconych zagadnieniom rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy, efektom oddziaływania ICT na gospodarkę 
i społeczeństwo. Uczestniczył w przygotowaniu wielu opracowań o charak-
terze naukowo-wdrożeniowym.

Anna Światłowska
Projektantka graficzna z  tytułem Doktora Sztuk Pięk-
nych na Universidad Complutense w Madrycie, Resident 
Artist w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Współ-
założycielka warszawskiej Pracowni Sitodruku SITO. 
Od 2017 prowadzi pracownię projektowania graficznego 
na  wydziale Sztuki Nowych Mediów w  Polsko-Japoń-
skiej Akademii Technik Komputerowych w  Warszawie. 
Specjalizuje się w  identyfikacji i  komunikacji wizualnej, 

zwłaszcza w obszarze kultury. Współpracowała z licznymi markami, agen-
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cjami i instytucjami (m.in. Jagermeister, Red Bull, Opera, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej, Teatr Wielki – Opera Narodowa, Ambasada Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Waszyngtonie). Od 2013 roku związana jest z Muzeum 
Warszawy, dla którego stworzyła m.in. nową identyfikację wizualną. Jest 
zdeklarowaną wielbicielką typografii, geometrii i koloru szarego.

Wang Binying 
Pochodzi z  Chin, dołączyła do  Międzynarodowego 
Biura WIPO w  kwietniu 1992 r., obejmując stanowisko 
starszego eksperta w Biurze ds. Współpracy na  rzecz 
Rozwoju Azji i  Pacyfiku. W  1994 r. pani Wang została 
Doradcą w Biurze Dyrektora Generalnego, a w 1996 r. 
awansowała na  stanowisko Starszego Doradcy, gdzie 
była odpowiedzialna za  nadzorowanie rutynowych 
prac administracyjnych Biura Dyrektora Generalnego. 

Poza sprawowaniem powyższych funkcji, odpowiadała za  koordynację, 
organizację i  dokumentację zgromadzeń państw członkowskich WIPO, 
organu zarządzającego WIPO. W  listopadzie 1997 r. objęła stanowisko 
Starszego Doradcy w  Biurze Planowania Strategicznego i  Rozwoju Poli-
tyki (OSPPD), poszerzając portfolio prac w  OSPPD o  wyżej wymienione 
obowiązki. W  marcu 1999 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Wewnętrz-
nych i  Spraw Zgromadzenia Ogólnego. W  grudniu 2003 r. objęła stano-
wisko Dyrektora Wykonawczego ds. Wsparcia Administracyjnego i Spraw 
Zgromadzenia Ogólnego (ASGA). W listopadzie 2006 r. została powołana 
na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sys-
tem bezpieczeństwa WIPO. W grudniu 2009 r. została mianowana Zastęp-
cą Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za  Sektor Marek i  Wzorów 
przemysłowych i  w  2014 r. powołano ją  na  drugą kadencję. Wymieniony 
sektor odpowiada za rozwój prawa międzynarodowego w ramach Stałego 
Komitetu WIPO ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów Przemysłowych 
i  Oznaczeń Geograficznych (SCT). Sektor ten jest również odpowiedzial-
ny za  administrowanie międzynarodowymi systemami rejestracji znaków 
towarowych (Porozumienie i  Protokół Madrycki), wzorów przemysłowych 
(Porozumienie Haskie) i pochodzenia nazw (Umowa Lizbońska). Studiowała 
na kierunkach: język angielski, komunikacja, transport i prawo. W latach 70. 
ukończyła Uniwersytet Zhongnan w Changsha w Chinach, uzyskując tytuł 
magistra prawa, ze specjalizacją prawo własności przemysłowej. Posiada 
także tytuł magistra prawa Law School of University of California (Berkeley, 
USA). Uzyskała również dyplom z zakresu prawa amerykańskiego Colum-
bia Law School w Nowym Jorku. Przed dołączeniem do WIPO, w  latach 
1975-1980, pracowała w Ministerstwie Komunikacji i Transportu w Chinach, 
a także była oddelegowana do Tanzanii i Zambii. Do 1992 roku pracowała 
w Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i Handlu (SAIC) w Departamencie Re-
jestracji Znaków Towarowych i Handlu Zagranicznego, a także w Chińskim 
Urzędzie Znaków Towarowych, instytucji zajmującej się obsługą znaków 
towarowych na mocy SAIC.

Wang Meifang
Dyrektor Wydziału III Badań, Departament badania 
wzorów w Krajowej Administracji ds. Własności Intelek-
tualnej Chińskiej Republiki Ludowej (CNIPA). Od 22 lat, 
tj.  od  czasu rozpoczęcia pracy w  urzędzie w  1997  r., 
pani  Meifang zajmuje się badaniem wzorów przemy-
słowych, procedurą unieważniania rejestracji wzoru. 
W  ostatnich latach aktywnie uczestniczyła w  pracach 
legislacyjnych CNIPA nad ustalaniem kluczowych wy-

tycznych. Zarządzała kilkoma projektami badawczymi realizowanymi przez 
Urząd w  zakresie wzorów przemysłowych. Była także bardzo aktywnym 
członkiem zespołu ds. rewizji prawa patentowego, wytycznych w zakresie 
badania wzorów przemysłowych i materiałów szkoleniowych dla przyszłych 
rzeczników patentowych. Jej publikacje na  temat wzorów przemysłowych 
ukazały się m.in. w China Patent and Trademark, China Patent and Inven-
tion i China Patent Representation.

Rafał Wiśniewski
Dr hab., profesor nadzwyczajny w  Instytucie Socjologii 
UKSW, socjolog kultury, nauczyciel akademicki, me-
nedżer kultury, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. 
Były wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa So-
cjologicznego, współzałożyciel oraz członek Pracowni 
Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości. Kie-
rownik Zakładu Badań nad Kulturą w Instytucie Socjolo-
gii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uni-

wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2016–2017 dyrektor 
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej kadencji 2018–2024. 
Dyrektor Artystyczny Festiwalu EUFONIE, Pełnomocnik Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego do  spraw wydarzeń kulturalnych związanych 
z  obchodami 15. rocznicy wejścia Polski do  Unii Europejskiej. Autor pu-
blikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturo-
wej, opublikował m.in. „Horyzonty kultury. Pomiędzy ciągłością i  zmianą”, 
red. R.  Wiśniewski, M. Szupejko (2012); „Kultury kontestacji. Dziedzictwo 
kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu”, red. T. Maślanka, R. Wi-
śniewski (2015); „Sociologies of  Formality and  Informality”, red. A. Mica, 
J. Winczorek, R. Wiśniewski (2015). „Sociology of the Invisible Hand”, red. 
A. Mica, K. Wyrzykowska, R. Wiśniewski, I. Zielińska (2018). „Eseje o Nie-
podległej”, red. R. Wiśniewski (2018).

Irmak Yalçıner
Turecki rzecznik patentowy, partner w  kancelarii Yalci-
ner Patent and Consulting Ltd. Posiada doświadczenie 
w zakresie wdrażania przepisów z zakresu prawa wła-
sności przemysłowej, ich  analizy pod kątem naruszeń 
i  unieważnień, w  szczególności w odniesieniu do  reje-
stracji znaków towarowych i  wzorów przemysłowych 
oraz postępowań sądowych. Pełniła funkcję eksperta 
w  sądach własności intelektualnej w  Turcji. W  2014  r. 

jako konsultant WIPO w  jednostce haskiej brała udział w  pracach nad 
opracowaniem wytycznych dotyczących prawidłowego ujawniania wzorów 
przemysłowych. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa AIPPI w Turcji (Stowa-
rzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej), jest członkiem Komitetu Stałe-
go AIPPI ds. Wzorów, Komitetu AIPPI ds. Nominacji oraz Międzynarodowej 
Federacji Rzeczników Patentowych FICPI CET Grupa 2 w zakresie ochrony 
prawnej wzorów. Autorka publikacji na temat procedur związanych z udzie-
leniem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego obowiązującego na tere-
nie wielu jurysdykcji. Prowadzi wykłady w zakresie IP, zwłaszcza ochrony 
prawnej wzoru przemysłowego. r
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Nowości w bibliotece

Jak zapewnić  
skuteczny przekaz marki 

Wydana w 2018 roku książka Donalda Millera pod tytułem  
Model Story Brand. Zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki  
to wyjątkowy poradnik marketingowy dla przedsiębiorców. 

Każdego dnia większość przedsiębiorców 
popełnia błąd, który może kosztować 
ich tysiące, o ile nie miliony złotych. Polega 
on na tym, że nie mówią jasno o tym, 
co mają do zaoferowania. A klienci przecież 
kupują, ponieważ zachęcają ich do tego 
także właściwie dobrane słowa. Dzięki 
książce Millera przedsiębiorca ma szansę 
się nauczyć, jak opowiadać o swojej marce 
prosto i skutecznie. A potencjalni odbiorcy 
dostrzegą korzyści, jakie przyniesie im 
korzystanie z jego produktów, pomysłów 
czy usług.

Lektura Model Story Brand pomoże czytel-
nikowi poznać siedem uniwersalnych ele-
mentów, które działają na odbiorców, praw-
dziwe motywacje klientów, metody uprasz-
czania przekazu, który stanie się dla klientów 
jasny i zachęci przedsiębiorców do działania, 
a także sposoby tworzenia skutecznych tre-
ści do zamieszczania na stronach interneto-
wych, w folderach reklamowych i w mediach 
społecznościowych.

Co roku Donald Miller podpowiada ponad 
tysiącom klientów, jak przestać marnować 
pieniądze na nieskuteczne działania marke-
tingowe i rozwijać biznes dzięki formułowa-
niu jasnego przekazu. Ten schemat może 
się przydać każdemu człowiekowi interesu. 
Niezależnie od tego, czy jest się właścicie-
lem ogromnego przedsiębiorstwa, niewielkiej 
firmy, czy też politykiem ubiegającym o głosy 
wyborców. 

Książka Model Story Brand. Zbuduj sku-
teczny przekaz dla swojej marki może 
odmienić to, jak przedsiębiorca mówi 

o sobie, o swojej działalności, a także 
o wyjątkowej wartości, którą jego marka 
wnosi w życie klientów. 

Poniższe opinie i recenzje są potwierdze-
niem tych możliwości, które po zapoznaniu 
się z książką, można przetworzyć na własne 
twórcze działanie.

To najważniejszy poradnik marketingowy 
roku. Wszystkie osoby profesjonalnie zaj-
mujące się komunikacją znają znaczenie 
opowieści. Donald Miller opracował metody, 
które sprawią, że twój przekaz zdoła prze-
bić się przez szum informacyjny i dotrze 
do najbardziej znużonego reklamą pokolenia 
odbiorców. Musisz przeczytać tę książkę! 

Dave Ramsey,  
autor bestsellerów z listy „New York Timesa”

Donald Miller nauczy cię o wiele więcej niż 
tylko jak sprzedawać; pokaże ci, jak zmieniać 
życie klientów. Musisz odegrać w ich życiu 
pewną rolę, a dzięki tej książce dowiesz się, 
jak to zrobić. Jeśli chcesz, aby twój biznes 
się rozwijał, przeczytaj ją. 

John C. Maxwell,  
autor bestsellerów z listy „New York Timesa”

Jeśli lubisz zarabiać, przeczytaj tę książkę. 
Model StoryBrand w niej zawarty pomoże ci 
tworzyć hasła reklamowe, których odbiorcy 
słuchają i na które reagują. My z niego korzy-
stamy i wszystko działa jak należy! 

Ryan Deiss,  
założyciel i prezes firmy DigitalMarketer

Po zaangażowaniu Donalda Millera 
do współpracy i zapoznaniu się z jego 
modelem zmieniliśmy naszą stronę inter-
netową, a efekty okazały się fantastyczne. 
Od razu zauważyliśmy różnicę. Model 
StoryBrand działa i wdrażamy go w całej 
organizacji. Przeczytaj tę książkę! 

Ken Blanchard,  
główny mentor w The Ken Blanchard 

Companies, autor książki  
Nowy jednominutowy menedżer 

Opracowanie Maria Fuzowska

(Informacje o treści publikacji 
zaczerpnięto z notki wydawniczej) 
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Z notatnika rzecznika prasowego

Z historii zamykania  
dwutlenku węgla w butelce

Podczas ostatniej wizyty u lekarza otrzymałem zalecenie, aby dla utrzymania nerek 
w dobrej formie wypijać dziennie szklankę piwa bezalkoholowego. Żeby zadbać 
o zdrowie, odwiedziłem więc dział z piwem w moim osiedlowym sklepiku – piwo 
bezalkoholowe było w ofercie, ale nie wiedzieć czemu tylko w zakapslowanych 

szklanych butelkach. Zakupiwszy butlę złocistego napoju udałem się do domu i dopiero 
wtedy zorientowałem się, że w mojej kuchni brakuje tak prostego przyrządu jak 

otwieracz do butelek. Żeby dobrać się do zawartości, użyłem więc noża oraz obcęgów 
i trochę się pokaleczywszy, mogłem w końcu napić się zalecanego „lekarstwa”. 

A by nie mieć w przyszłości takich 
kłopotów, kupiłem w sklepie inter-

netowym trzy modele otwieraczy, w tym 
jeden przedwojenny, bo jestem zapalonym 
zbieraczem dziwnych staroci. Okazało się, 
że ten dawny otwieracz wykonany z mocnej 
chromowanej stali i z piękną rączką z egzo-
tycznego drewna najlepiej spełnia swoją 
użyteczną rolę. 

P onieważ lubię znać historię swoich 
„eksponatów”, postanowiłem sprawdzić, 

jak to z tym otwieraczem było. Okazało się, 
że pierwszy otwieracz do kapsli został opa-
tentowany w 1893 roku przez francuskiego 
wynalazcę Alfreda Louisa Bernardina – był 
to otwieracz stacjonarny przymocowany 
do stołowego blatu. Otwieracz ręczny wynalazł 
i opatentował rok później William Painter, który 
był także twórcą samego kapsla opatento-
wanego w 1892 r. i nazywanego wówczas 
zamknięciem koronowym. Firma założona 
przez Williama Paintera istnieje do dzisiaj i jest 
największym producentem kapsli na świe-
cie – dzięki patentom na swoje rozwiązania 
jej właściciel został multimilionerem. Choć 
mogłoby się wydawać, że tradycyjny kapsel 
wychodzi już z użycia wobec konkurencji 
wygodniejszych puszek, to po uważniejszej 
obserwacji widać, że zakapslowanych napo-
jów jest w sklepach całkiem sporo. Co więcej, 
powracają do łask nawet tzw. krachle, czyli 
stosowane dawniej butelki z porcelanowym 
korkiem na sprężynowym kabłąku i sprzeda-
wane są w nich luksusowe marki piwa. Tego 

typu zamknięcie opracowano jeszcze przed 
wynalezieniem kapsla i zostało ono opaten-
towane 1875 r. przez amerykańskiego wyna-
lazcę Charlesa de Quillfeldta. 

Jak widać problemy przechowywania napo-
jów gazowanych i zamknięć do butelek były 
od samego początku przedmiotem zaintere-
sowania wynalazców, którzy dzięki opaten-
towanym rozwiązaniom dorobili się fortuny. 
Także współcześnie zamknięcia do napojów 
musujących stanowią prawdziwą żyłę złota. 

W  1959 roku amerykański wynalazca 
Ermal Cleon Fraze opatentował 

innowacyjne zamknięcie aluminiowej puszki 
do napojów, polegające na zastosowa-
niu zawleczki i nacięcia w odpowiednim 
kształcie, dzięki czemu można było otwo-
rzyć puszkę bez użycia żadnych narzędzi. 
Problemem okazało się to, że oddzielone 
od puszek zawleczki bardzo zaśmiecają śro-
dowisko. Konstrukcję puszki udoskonalono 
więc w taki sposób, że obecnie zawleczka 
zostaje przy puszce, a całość nadaje się 
w stu procentach do recyklingu. Masowa 
produkcja takich puszek jest obecnie jed-
nym z najbardziej dochodowych biznesów, 
a właściciel patentu na zamknięcie puszki 
został już nie tylko multimilionerem, lecz 
multimiliarderem. 

M oje dalsze „badania” tematu szczel-
nego zamykania bąbelków w butelce 

wykazały, że rozwiązania tego problemu 
i patenty w tym zakresie są jeszcze dawniej-
sze. Już w 1844 roku został bowiem złożony 

przez producenta win musujących wniosek  
o udzielenie patentu na korek do szampana, 
którego istotą było zastosowanie oplotu z cien-
kiego drutu oraz górnej okrągłej blaszki, które 
utrzymywały zamknięcie na szyjce butelki. 
Jak wiemy, i to rozwiązanie jest masowo 
stosowane do dzisiaj. Co ciekawe, nie udało 
mi się natomiast znaleźć nigdzie informacji, kto 
jest wynalazcą najpopularniejszego obecnie 
zamknięcia butelki, czyli znanej wszystkim 
zakrętki z gwintem. Być może twórca tego 
rozwiązania po prostu nie zadbał o ochronę 
patentową i fortuna przeszła mu koło nosa. 

T e wszystkie wysiłki, mające na celu 
utrzymanie dwutlenku węgla w butelce, 

mają swoje źródło w tym, że bardzo lubimy 
napoje gazowane. Kto jednak wymyślił 
samą wodę sodową, czyli wpadł na pomysł 
sztucznego nasycania napojów CO2? Tego 
dokładnie nie wiemy – prawdopodobnie 
po raz pierwszy wodę sodową wytworzyli 
chemicy francuscy w połowie XVIII wieku. 
Wtedy jednak nie funkcjonowały jeszcze 
urzędy patentowe i nie było usystematyzowa-
nych norm prawnych chroniących osiągnięcia 
wynalazcze. 

Dzisiaj jesteśmy w tym zakresie w komfor-
towej sytuacji – aby zbić fortunę wystarczy 
po prostu wymyślić jeszcze bardziej innowa-
cyjne i wygodniejsze zamknięcie do napojów 
gazowanych oraz zgłosić je do urzędu paten-
towego i sukces gwarantowany... r

Adam Taukert
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Co robić z plastikiem?

Jesteśmy skazani  
na plastik z recyklingu

Rozmowa z Pawłem Hermanem 
ekspertem Stena Recycling

Firmy z branży recyklingowej, chcąc przyczynić się do stworzenia najlepszych, 
cyrkularnych rozwiązań dla jak największej ilości plastiku pochodzącego 

z przemysłu, pracują nad patentami przyszłości.

– 100 kilogramów – tyle plastiku rocz-
nie zużywa statystyczny mieszkaniec 
Unii Europejskiej. Żeby ograniczyć jego 
ilość w naszym środowisku, Parlament 
Europejski zatwierdził właśnie dyrek-
tywę ekologiczną, zakazującą produko-
wania i sprzedaży produktów jednora-
zowego użytku z tworzyw sztucznych. 

Oznacza to, że od 2021 roku będzie 
obowiązywał całkowity zakaz sprze-
daży jednorazowych talerzy, słomek, 
sztućców czy patyczków do uszu…

– Plastik rządzi – taka jest prawda i przed 
nią nie uciekniemy. Jest niemal wszędzie, 
używa się go zarówno do produkcji gadże-
tów, jak i olbrzymich instalacji czy maszyn. 

Jedna piąta potężnego Airbusa 380 
to przecież plastik. To musi przemawiać 
do wyobraźni.

– Podobnie jak odnotowywane co i raz 
przez media przypadki martwych wie-
lorybów. Ostatnio w żołądku jednego 
z nich znaleziono aż 88 kilogramów 
plastiku, a ssak zmarł z głodu…

– Według Komisji Europejskiej ponad 
80 proc. odpadów w morzach stanowią 
tworzywa sztuczne. Produkty objęte 

nowymi przepisami – 70 proc. wszystkich 
odpadów morskich. Przepisy te zmniej-
szą rachunki za szkody dla środowiska 
o 22 mld euro, czyli o szacunkowy koszt 
zanieczyszczenia tworzywami sztucz-
nymi, jaki ponieślibyśmy w Europie 
do 2030 roku.

– Z drugiej jednak strony tworzywa 
sztuczne są przedmiotem szczególnie 
wielu innowacji. Rejestruje się tu szcze-
gólnie dużo patentów, nie tylko w zakre-
sie wzorów, ale i całych technologii. 

Czy nie ma obawy, że dyrektywa ekolo-
giczna może wywołać też efekt dziecka 
wylanego z kąpielą?

– Tworzywa sztuczne są materiałem inno-
wacyjnym, dającym wiele pożytecznych 
możliwości wykorzystania. Dlatego nie da 
się wyeliminować plastiku z naszego życia 
z dnia na dzień, mimo że nie jest on obo-
jętny dla środowiska. Ratunkiem może być 
z jednej strony jego mądre ograniczenie, 
a z drugiej – odpowiedzialne zarządzanie 
tworzywami i ich recykling.
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Jak świat korzysta z plastiku dziś, a jakie 
są prognozy na 2050 rok

Paradoksalnie globalny szum wokół pla-
stiku stał się szansą na zmianę myślenia 
o odpadach, traktując je jako cenny suro-
wiec możliwy do ponownego wykorzy-
stania. Jest to zgodne z ideą gospodarki 
cyrkularnej, zakładającej utrzymywanie 
produktów i materiałów w obiegu możli-
wie jak najdłużej, co w efekcie powinno 
przełożyć się na ograniczenie wytwarzania 
odpadów do minimum.

– Jednak chyba do tego daleka droga 
i to nie tylko w Polsce. Większość 
odpadów, nawet wyselekcjonowanych 
w ramach segregowania z innych 
śmieci, trafia do spalarni. A Pan mówi 
o perspektywach, jakie się rysują dla 
plastiku z recyklingu…

– Rzeczywiście, obecnie odpady z two-
rzyw sztucznych są jednym z najbardziej 
niewykorzystanych zasobów, co potwier-
dza utrzymujący się od lat bardzo niski 
stopień ich recyklingu. 

Statystyki dają do myślenia – jedynie 
9 proc. poddaje się recyklingowi, a aż 
79 proc. trafia na składowiska. Obecnie 
standardowym etapem cyklu życia więk-
szości tworzyw sztucznych jest ich skła-
dowanie na lądzie lub wyrzucanie do oce-
anu – prawie 80 proc. – bądź spalanie, 
któremu podlega aż 12 proc. 

W ten sposób tak powszechnie stosowany 
materiał traci większość swojej wartości 
na różnych etapach jego zagospodarowa-
nia. Szacuje się, że zużycie plastiku w Unii 
Europejskiej wzrośnie o 27 proc. w ciągu 
30 lat. A 60 proc. tego plastiku mogłoby 
jednak zostać poddane recyklingowi.

– Co trzeba zrobić, by tak się stało?

– Unia Europejska oraz regulacje prawne 
mobilizują do dokonania zmian w podej-
ściu do odpadów, w tym tworzyw sztucz-
nych, oraz przeanalizowania dotychczaso-
wych praktyk. 

Niestety nadal w procesie produkcyj-
nym nie uwzględnia się działań, które 
pozwoliłyby na ponowne wykorzystanie 
tworzywa. W przypadku niektórych przed-
siębiorstw mogą to być setki ton czystego, 
nadającego się do użytku plastiku, który 
jest przeznaczony do spalania, zamiast 
wykorzystywany ponownie jako surowiec. 
Wystarczyłoby już na samym początku 
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odpowiednio je oddzielić, umożliwiając tym 
samym powtórne wykorzystanie.

– Może więc skłonić firmy do używa-
nia, w miarę możliwości, wyłącznie 
tworzyw sztucznych, które nadają się 
do recyklingu?

– Aktualnie coraz więcej firm zaczyna 
korzystać z opakowań z materiałów 

Naturalne zasoby Ziemi są na wyczerpaniu. Na szczycie listy znajdują się czysta 
woda i węglowodory. Z powodu zapotrzebowania na surowce i energię 
recykling musi wzrosnąć. Ponad 99 proc. tego, co obecnie znajduje się 

na składowiskach, to materiał, którego potrzebujemy. 
Koszt recyklingu jest jednak obecnie wyższy niż koszt posłużenia się materiałem 
pierwotnym. W niedalekiej przyszłości wydobywanie surowców ze składowisk 

stanie się dziedziną biznesu.

nadających się do recyklingu. Zatem popyt 
na tego rodzaju materiał będzie wzrastał. 

Wyzwaniem na tym etapie jest jednak 
wyselekcjonowanie odpowiedniego 
do recyklingu plastiku. Paleta barw 
tworzyw sztucznych jest nieskończenie 
wielka, przez co jeszcze bardziej pro-
blematyczna. Producenci nie potrafią 
jednoznacznie stwierdzić, jaki rodzaj 
plastiku gromadzą, co uniemożliwia 
poddanie go recyklingowi. Najłatwiej jest 
przetworzyć przezroczysty plastik, czyli 
ten, który zawiera jak najmniej dodatków 

w całej produkcji. Dzięki temu możliwe 
byłoby ponowne jego wykorzystywanie 
wiele razy. Ekologicznie patrząc, zwrotny 
materiał opakowaniowy może zostać 
przetransportowany nawet tysiąc kilome-
trów i nadal mieć niższy współczynnik 
emisji CO2, niż gdyby został wykorzystany 
tylko raz.

– Przed biznesem stoi więc wielkie 
wyzwanie i w związku z koniecznością 
dostosowania się do dyrektywy eko-
logicznej, i sprostania oczekiwaniom 
konsumentów?

– Dokładnie tak. Producenci, którzy wyko-
rzystują tworzywa, powinni dążyć do tego, 
by przede wszystkim ograniczyć wielość 
ich rodzajów oraz wybierać te, które 
można poddawać recyklingowi. Analizując 
rodzaje tworzyw, z którymi obecnie 
pracują, oraz stosowaną technologię, 
łatwiej będzie im sprecyzować wyma-
gania wobec swoich dostawców oraz 
projektantów. Od nich w szczególności 
zależy, czy i w jakim stopniu zastosowany 
plastik będzie mógł zostać przetworzony 
i wykorzystany.

Zmiany te wymuszają również sami kon-
sumenci, którzy stając się coraz bardziej 
świadomi, wymagają produktów ekologicz-
nych oraz pochodzących z recyklingu.

– Od czego należy zacząć? Stena 
Recycling znana jest w Polsce z pio-
nierskich działań na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju czy gospodarki 
cyrkularnej. Firma ma własne pomy-
sły dotyczące recyklingu tworzyw 
sztucznych?

– Kluczowym wyzwaniem dziś, poza 
zmianą podejścia do odpadów plasti-
kowych, jest znalezienie najlepszego 
sposobu na zrównoważone przetwórstwo 
tworzyw sztucznych. 

Firmy z branży recyklingowej szukają 
innowacyjnych rozwiązań, pozwalających 
na przetwarzanie i oddzielanie plastiku. 
Chcąc przyczynić się do stworzenia 
najlepszych, cyrkularnych rozwiązań dla 
jak największej ilości plastiku pochodzą-
cego z przemysłu, pracują nad patentami 
przyszłości.

kolorystycznych, powietrza czy substancji 
chemicznych.

Kolejne wyzwanie stanowi również skom-
plikowany proces sortowania i mycia 
niektórych tworzyw sztucznych. Wówczas 
przetwarzanie staje się o wiele trudniejsze 
i bardziej kosztowne. Idealnym scena-
riuszem byłoby wykorzystywanie tego 
samego rodzaju tworzywa sztucznego 
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Dla przykładu: Stena Recycling prowadzi 
projekt badawczy SenSoRe, którego 
celem jest testowanie różnych, udoskona-
lonych technologii umożliwiających wydo-
bycie czystego plastiku z zanieczyszczo-
nych tworzyw sztucznych, pochodzących 
z odpadów elektronicznych. Celem firmy 
jest zminimalizowanie stopnia poddawania 
spalaniu materiałów, które mogłyby być 
ponownie wykorzystane. Testowane tech-
nologie mogą być również przydatne przy 
recyklingu tworzyw sztucznych ze złożo-
nych frakcji, które są obecnie składowane.

Przez wiele lat byliśmy w stanie przetwo-
rzyć większość czystego plastiku z odpa-
dów elektronicznych, ale naszym celem 
jest znalezienie możliwości recyklingu 
pozostałych tworzyw sztucznych, które 
obecnie są poddawane innym procesom. 
Chcemy przyczynić się do stworzenia 
cyrkularnych rozwiązań dla jak największej 
ilości plastiku pochodzącego z przemysłu.

– Mówimy o konieczności recyklingu 
tworzyw sztucznych. Równie palący 
jest chyba problem wielokrotnego 
spożytkowania zasobów naturalnych? 
Na tym wszak opiera się główna 
idea gospodarki cyrkularnej określa-
nej też mianem gospodarki obiegu 
zamkniętego.

– Naturalne zasoby Ziemi są na wyczer-
paniu. Na szczycie listy znajdują się 
czysta woda i węglowodory. Z powodu 
zapotrzebowania na surowce i energię 
recykling musi wzrosnąć. Ponad 99 proc. 
tego, co obecnie znajduje się na składowi-
skach, to materiał, którego potrzebujemy, 
jednak koszt recyklingu jest obecnie wyż-
szy niż koszt posłużenia się materiałem 
pierwotnym. 

W niedalekiej przyszłości wydobywanie 
surowców ze składowisk stanie się dzie-
dziną biznesu. Realizując ideę zrównowa-
żonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu 
zamkniętym, firmy będą czerpały z niego 
wymiernie korzyści biznesowe. Jestem 
o tym przekonany.

– Dziękuję za rozmowę. r

Jak unikać niebezpieczeństw 
cyberprzestępczości

Rozmowa z Jolantą Malak,  
dyrektorem Fortinet w Polsce

Większość ataków cybernetycznych na świecie 
to nie jest tylko efekt użycia supertechnologii 

i komputerów o wielkich mocach obliczeniowych. 
Jesteśmy ludźmi ciekawymi świata, żeby 

nie powiedzieć ciekawskimi, nierzadko jednak 
naiwnymi, mało przezornymi i dobrze przygotowana 
socjotechnika może każdego z nas postawić w roli 
ofiary, jeśli nie będziemy stosować się w cyfrowym 

świecie do zasady ograniczonego zaufania. 

– Ataki hakerów – największe 
straty, idące w miliony, jeśli 
nie miliardy złotych, przynoszą 
wielkim firmom. Gigant jednak 
tak czy owak sobie poradzi. 
Gorzej z konsumentem, któremu 
wykradziono z konta pienią-
dze lub zaciągnięto na jego 
dane osobowe zobowiązania 
finansowe o dużej wartości. 
Cyberprzestępcy to współcześni 
rabusie i oszuści?

– Cyberprzestępcy to przestępcy 
działający w przestrzeni wirtualnej. 
Ich zasady i motywy są takie same 
jak kryminalistów działających 
w realnym świecie. Co ciekawe, 
a może i naturalne, ofiarami są naj-
częściej ci, którzy w życiu codzien-
nym są podatni na oszustwa 
i kradzieże.

Prawdą jest, że konsument często 
jest pozostawiony sam sobie, bez 
skutecznej możliwości dochodze-
nia swoich praw, rekompensaty 

strat, czy przede wszystkim uzna-
nia, iż został okradziony. 

Brakuje prawników specjalizu-
jących się w przestępstwach 
internetowych, ale też przepisów 
skutecznie regulujących prawa 

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum Stena Recykling  
oraz Internet
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konsumenta w tej dziedzinie. 
W wielu sytuacjach jesteśmy 
zupełnie bezsilni. 

Z drugiej strony, dopiero utrata 
tożsamości w sieci lub wymierna 
strata pieniędzy uświadamia 
ludziom konieczność wprowadza-
nia mechanizmów podnoszących 
bezpieczeństwo korzystania 
z Internetu.

Nie uważam jednak, że giganci 
łatwiej radzą sobie z cyberprze-
stępcami. Ataki na duże firmy 
i organizacje przeprowadzane 
są na większą skalę, często skut-
kują ogromnymi stratami w biz-
nesie, a ich skutki automatycznie 
wpływają na klientów i pracowni-
ków. Są przykłady firm zajmują-
cych się sprzedażą internetową, 
które upadły po tym, jak prze-
stępcy przejęli serwery u dostawcy 
usługi chmurowej. Straty po takich 
atakach najbardziej dotykają wła-
ścicieli firm, ale funkcjonujemy 
w jednym systemie, więc tracimy 
również jako konsumenci. 

– Konsument odczuwa skutki 
ataku cyberprzestępcy 
od razu od strony finansowej. 
Czy dobrze kojarzę, że cyber-
przestępczość tej kategorii 
pojawiła się, gdy banki zaczęły 
się przenosić do Internetu 
i wraz z cyfryzacją tego sektora 

rozwijają się sposoby i metody 
działania cyberprzestępców?

– Tam gdzie są pieniądze, również 
istnieje zainteresowanie ze strony 
cyberprzestępców, którzy zyskali 
nowe możliwości działania. 
Wpłynęły na to zarówno rozwój 
narzędzi dla konsumentów w sek-
torze finansowym, coraz gęstsza 
sieć bankomatów i łatwy dostęp 
do nich, jak i wprowadzanie kart 
płatniczych, bankowości elektro-
nicznej, różnych form płatności 
online czy wreszcie rozwijanie apli-
kacji mobilnych.

– Od czego się zaczęło? 
Od kamerek montowanych 
na bankomatach, by pod-
glądać PIN? Jak ustawiłaby 
Pani kolejne kamienie milowe 
w historii cyberprzestępczości 
nakierowanej na konsumenta?

– Skimming, czyli technika sczy-
tywania danych z kart płatniczych 
w bankomatach, pojawił się 
już w latach 80., a do Polski zawi-
tał w latach 90., gdy tylko banki 
zaczęły wprowadzać nowe rozwią-
zania techniczne. 

Ostatnia dekada ubiegłego stulecia 
to również pierwsze wielkie ataki 
na konta bankowe – w 1994 r. 
rosyjski matematyk Lewin ukradł 
10 milionów dolarów należących 
do klientów Citibanku, a w 1998 r. 

dwóch braci bliźniaków z Chin 
– Hao Jinglong i Hao Jingwen – 
okradło banki na około 260 tys. 
juanów, czyli równowartość ok. 31 
tys. dolarów. O ile jednak Lewin 
został skazany tylko na trzy lata 
więzienia i blisko ćwierć miliona 
dolarów grzywny, to Chińczycy 
zostali skazani na śmierć. 

Warto wspomnieć też o hakerze 
Albercie Gonzalezie, który był 
odpowiedzialny za wykradzenie 
danych ponad 130 milionów 
kart debetowych i kredytowych 
w latach 2005–2007. 

W tamtych czasach podstawowe 
informacje o tych narzędziach 
płatniczych można było sprzedać 
na czarnym rynku za 10–15 dol. 
za sztukę. Dziś, przy wyciekach 
rzędu paruset tysięcy do milionów 
numerów kart, cena spadła do kil-
kunastu centów za jeden rekord.

Na początku ataki były przeprowa-
dzane z wykorzystaniem wirusów 
komputerowych. Celem przestęp-
ców było przejęcie komputera 
użytkownika i pozyskanie haseł, 
np. do bankowości elektronicz-
nej. Później pojawiła się technika 
ataków typu DDoS, czyli zmaso-
wanych zapytań do systemów 
operatorów telekomunikacyjnych, 
które albo zatrzymywały działanie 
urządzeń, albo wykorzystywały 
zamieszanie do podrzucenia złośli-
wego oprogramowania. 

Ta technika jest stosowana do dziś 
i dotyka także firmy i organizacje. 
W 2004 r., w czasie szybkiego 
rozwoju Internetu, pojawił się 
Facebook i inne popularne dziś 
strony internetowe, a działalność 
przestępców przeniosła się 
do świata wirtualnego. 

Portale społecznościowe wpro-
wadziły rewolucję w zachowaniu 
w sieci. Na początku obserwowa-
liśmy to głównie na rynku ame-
rykańskim, ale już chwilę później 
mieliśmy do czynienia z lawiną 
internetową globalnie. 
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To zjawisko zostało wykorzy-
stane przez cyberprzestępców, 
którzy zaczęli masowo stosować 
socjotechnikę w celu prowadza-
nia ataków phishingowych, czyli 
przekierowywania użytkowników 
na podrobione strony, np. zna-
nych banków, i wyłudzania w ten 
sposób danych do kont. Ten 
mechanizm jest popularny do dziś, 
ale teraz phishing jest kojarzony 
głównie z podsyłanymi linkami 
do zarządzanych przez cyberprze-
stępców stron lub załącznikami 
do poczty internetowej, zawierają-
cymi złośliwy kod.

Obecnie jednym z najbardziej 
niebezpiecznych i często występu-
jących ataków jest ransomware. 
Przestępcy przejmują kontrolę nad 

braku jasnych zasad i standardów 
dotyczących bezpieczeństwa 
w tego typu nowych rozwiąza-
niach, stajemy się jeszcze bardziej 
podatni na ataki niż parę lat temu.

– Co teraz dla hakerów jest cen-
niejsze – możliwość podjęcia 
od razu pieniędzy z konta lub 
bankomatu czy kradzież danych 
osobowych?

– Numery aktywnych kart można 
kupić już za około pół dolara. Jeśli 
karta kredytowa ma przypisane 
nazwisko, PIN i inne ważne infor-
macje, to według analiz naszej 
firmy Fortinet jej cena może 
wzrosnąć do 2–2,5 dolara. Konta 
bankowe są nieco trudniejsze 
do wyceny. Ogólnie można zało-
żyć, że wartość ważnego konta 

do 70 dolarów w zamian za pełne 
dane logowania. Ponownie, jest 
to informacja pochodząca od poje-
dynczej osoby aresztowanej 
za prowadzenie takiego nielegal-
nego biznesu.

Kradzieże dokumentacji medycznej 
to znacznie ciekawszy przypa-
dek, ponieważ rejestry medyczne 
mają większą wartość niż bardziej 
powszechne rodzaje informacji 
finansowych. Obecnie kosztują 
od 10 do 20 dolarów za rekord, 
a informacje o ich wartości są sze-
rzej dostępne i dokładniejsze 
w porównaniu z informacjami 
o cenach za konto bankowe. 
Należy też zwrócić uwagę, 
że numer karty bankowej możemy 
zmienić. Informacje o naszym 

Fortinet to działająca globalnie firma zajmująca się opracowywaniem 
i sprzedażą sprzętu i oprogramowania z dziedziny bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz obsługi sieci. Została założona w 2000 r. przez braci 
Kena i Michaela Xie, a swoją siedzibę ma w Sunnyvale w Dolinie Krzemowej. 

W Polsce Fortinet jako jedyna firma oferuje rozwiązania bezpieczeństwa 
w obszarach sieci, punktów końcowych, aplikacji, centrum danych, chmury 
i dostępu, zaprojektowane tak, aby tworzyły zintegrowaną strukturę 
bezpieczeństwa. W ten sposób zapewnia możliwie skuteczną, zintegrowaną 
i kompleksową ochronę we wszystkich warstwach systemu informatycznego 
firmy lub instytucji, narażonych na ataki. 

Podstawowe zasady cyberhigieny nie są skomplikowane  
lub trudne do zapamiętania i stosowania przez osoby,  
które na co dzień poruszają się w cyfrowym świecie.

komputerem, szyfrują jego zawar-
tość i w zamian za hasło do odszy-
frowania danych żądają okupu pła-
conego bitcoinami. W większości 
przypadków szansa na odzyskanie 
danych jest minimalna, a wpłacony 
okup przepada razem z danymi 
na komputerze.

– Czy jest więc tak, że cyber-
przestępcy zawsze o krok, 
o pół wyprzedzają tych, którzy 
są powołani do tego, by z nimi 
walczyć?

– Znaną prawdą w naszej branży 
jest to, że zabezpieczać musimy 
całą, coraz bardziej skomplikowaną 
infrastrukturę, a cyberprzestępcy 
do przeprowadzenia ataku wystar-
cza jeden najdrobniejszy element, 
nad którym nie mamy wystarcza-
jącej kontroli. Dotyczy to zarówno 
firm, jak i sieci w naszych domach. 
Podłączamy nowe urządzenia 
do Internetu: telewizory, lampy, 
gniazdka, grzejniki, czujniki. Przy 

bankowego z dołączonymi danymi 
logowania różni się w zależności 
od kwoty na nim zgromadzonej. 
Kilka lat temu do więzienia trafiła 
osoba, która za sprzedaż danych 
z jednego konta pobierała… 
10 dolarów. Rachunki te miały 
salda w wysokości od 100 do 500 
dolarów, więc wypłaty środków, 
jeśli udało się je zrealizować, 
w porównaniu z inwestycją były 
stosunkowo wysokie. W przypadku 
kont ze środkami przekraczającymi 
20 tys. dolarów cena wzrastała 

stanie zdrowia czy grupie krwi, 
w połączeniu np. z numerem 
PESEL, to dane, które zawsze 
pozostaną prawdziwe.

– Zmorą ostatnich czasów 
są e-maile czy SMS-y z linkami, 
które służą do kradzieży danych 
albo np. ustawiania fałszywych 
witryn do przelewów. Mimo 
gigantycznej, solidarnej akcji 
firm z sektora finansowego, zaj-
mujących się ochroną danych 
osobowych, całej branży IT, 
Polacy nadal popełniają te same 
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błędy – klikają w linki, bezre-
fleksyjnie kopiują numery konta, 
na które mają dokonać przelewu 
itp…

– Niestety, większość ataków 
cybernetycznych na świecie 
to nie efekt użycia supertechnologii 
i komputerów o wielkich mocach 
obliczeniowych. Jesteśmy ludźmi 
ciekawymi świata, żeby nie powie-
dzieć ciekawskimi, i dobrze przy-
gotowana socjotechnika może 
każdego z nas postawić w roli 
ofiary. Ludzie często zachowują się 
w sposób bardzo przewidywalny. 
Właśnie takie rutynowe działania 
wykorzystują najchętniej prze-
stępcy, którzy podszywają się pod 
nasz bank, znajomych z portalu 
internetowego czy firmy wysyła-
jące faktury elektroniczne. Jakość 
niektórych podróbek jest często 
bardzo wysoka, są one coraz sta-
ranniej przygotowane, także pod 
względem językowym.

– Jakie jeszcze grzechy główne 
lekkomyślnego konsumenta 
można by wyliczyć?

– Bardzo często ludzie sami 
narażają swoje bezpieczeństwo. 
Bezustannie można powtarzać 
o konieczności zmiany haseł 
czy posiadania różnych haseł 
do aplikacji internetowych, w któ-
rych pozostawiamy dane o kartach 
bankowych i realizujemy transak-
cje. Na portalach społecznościo-
wych można łatwo sprawdzić, 
gdzie przebywają w danym dniu 
domownicy, namówić do ściągnię-
cia aplikacji z niepewnych źródeł 
czy podrzucić informację o świetnej 
ofercie handlowej z niesprawdzo-
nego sklepu internetowego.

Bardzo wiele osób chętnie korzysta 
z połączeń z niezabezpieczonymi 
sieciami Wi-Fi. Urządzenia pod-
łączone do domowej sieci często 
mają zaś niezaktualizowane opro-
gramowanie. Natomiast gdy dosta-
jemy np. korektę faktury z nowym 
numerem konta, dla własnego 
bezpieczeństwa w tak podejrzanej 

sytuacji warto wziąć telefon, 
zadzwonić do firmy wystawiającej 
fakturę i upewnić się, że nie przele-
jemy pieniędzy przestępcom.

Korzystając z Internetu, płatności 
online, bankowości elektronicz-
nej, należy przede wszystkim 
zachować zdrowy rozsądek. 
Czy dalibyśmy do potrzymania 
portfel obcemu, który zaczepia 
nas w supermarkecie? Albo 
czy weszlibyśmy do ciemnej bramy 
za nieznajomym, który proponuje 
nam niezwykle korzystną transak-
cję? Podobne zasady obowiązują 
i w świecie realnym i cyfrowym. 

Zasada ograniczonego zaufania 
sprawdza się na drogach podczas 
jazdy rowerem czy samochodem. 
Podobnie ograniczone zaufanie 
do tego, co widzimy w Internecie, 
do przychodzących do nas maili 
i wiadomości z dziwnymi załącz-
nikami, może nas uchronić przed 
utratą pieniędzy. Podstawowe 
zasady cyberhigieny nie są skom-
plikowane lub trudne do zapamię-
tania i stosowania przez osoby, 
które na co dzień poruszają się 
w cyfrowym świecie.

– Teraz linki służące cyberprze-
stępcom pojawiły się w postach 
publikowanych w mediach 
społecznościowych. Jak daleko 
sięga pomysłowość hakerów?

– W zeszłym roku hakerzy dostali 
się do ogromnej ilości wrażliwych 
informacji o mieszkańcach Indii. 
Sprawa wyszła na jaw, gdy użyt-
kownicy aplikacji WhatsApp zaczęli 
zgłaszać, że w ofertach aukcyjnych 
można znaleźć linie papilarne 
pochodzące z systemu Aadhaar. 
Okazało się, że rządowy system 
do wykrywania linii papilarnych 
został złamany.

W ostatnim czasie mieliśmy też 
do czynienia z większą intensyw-
nością ataków korzystających 
ze steganografii, czyli techniki ukry-
wania informacji w plikach ze zdję-
ciami lub wideo. Mechanizm ataku 

wykorzystywał memy na portalu 
społecznościowym, w których 
przestępcy wcześniej pozostawili 
ukryte polecenia. Złośliwe opro-
gramowanie pobierało memy 
z Twittera i po znalezieniu ukrytej 
komendy podejmowało założone 
przez cyberprzestępców działanie.

– Wchodzimy w epokę sztucz-
nej inteligencji stosowanej. 
Czy SI będzie dostępna także 
dla przestępców, jak np. dru-
karki 3D czy drony? Jak użytek 
ze sztucznej inteligencji mogą 
zrobić cyberprzestępcy? Jako 
konsumenci powinniśmy się 
już bać?

– Sztuczna inteligencja przyniesie 
wiele nowych możliwości, ułatwi 
życie, pozwoli lepiej wykorzystać 
nasze talenty, automatyzując 
wykonywanie łatwo powtarzalnych 
zadań. Powstaną nowe zawody, 
a część obecnych zostanie zastą-
piona pracą robotów. 

Ważne jest, żeby wśród twórców 
sztucznej inteligencji przeważała 
chęć pomocy ludziom. Pierwsze 
doświadczenia z botem Microsoftu 
Tay w 2016 r. pokazały, jak łatwo 
złe mechanizmy uczące mogą 
doprowadzić do powstania 
potwora. 

Ale sztuczna inteligencja jest też 
dostępna dla cyberprzestępców. 
Już dziś zajmujemy się przygo-
towywaniem i zabezpieczaniem 
stosowanych w niej mechanizmów, 
które będą miały za zadanie 
nie dopuścić do wypaczenia pro-
cesu uczenia.

Jestem pewna, że ta technika, 
łącząca świat wirtualny z rzeczy-
wistym, będzie pod ciągłą presją 
ze strony cyberprzestępców. Tak 
więc korzystanie z tych nowych 
narzędzi będzie wymagało od nas 
jeszcze większej uwagi i czujności. 

– Dziękuję za rozmowę. r

Rozmawiał Zbigniew Biskupski

Zdj. archiwum Fortinet



Alicja Lament (Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy), plakat nagrodzony w 2018 r. w kategorii 
uczniowskiej w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej
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Uroczysta inauguracja studiów  
„Intellectual Property and New Technology”

27 lutego 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja fazy stacjonarnej studiów 
magisterskich II stopnia „Intellectual Property and New Technologies”, 

organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy 
z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej 

(WIPO Academy). 

W  inauguracji wzięli udział i wygłosili 
powitanie reprezentujący partne-

rów studiów: prof. Jerzy Pisuliński, dziekan 
WPIA UJ i prof. Bartosz Brożek, prodzie-
kan WPIA UJ, dr Alicja Adamczak, prezes 
Urzędu Patentowego RP oraz Giovanni 
Napolitano, Department for Transition 
and Developed Countries WIPO. W trak-
cie uroczystości  uczestnicy mieli okazję 
wysłuchać okolicznościowego wykładu 
prof. Fryderyka Zolla nt. „Private Law 
in the Time of Technological Revolution”.

I nauguracja była okazją do spotka-
nia i dyskusji 

z uczestnikami 
studiów z 10 krajów 
z całego świata (Indii, 
Malediwów, Indonezji, 
Jemenu, Chin, Gruzji, 
Estonii, Białorusi, 
Ukrainy, Węgier 
i Polski). Część z nich, 
jako pracownicy krajo-
wych urzędów paten-
towych oraz instytucji 
rządowych z krajów 
w trakcie transformacji, 
korzysta z możliwości 
zdobycia specjalistycz-
nego wykształcenia, 
dzięki stypendiom fun-
dowanym przez WIPO 

Academy. Ich udział w studiach jest także 
okazją do nawiązania kontaktów z urzę-
dami i instytucjami, które reprezentują. 

S tudia są oferowane przez Wydział 
Prawa i Administracji UJ (od wielu 

lat zajmujący czołowe miejsce w rankin-
gach krajowych i zagranicznych uczelni 
oferujących studia prawnicze). Jest 
to drugi w Europie i siódmy na świecie 
tego typu program organizowany pod 
patronatem WIPO – największej na świe-
cie organizacji zajmującej się własnością 
intelektualną. 

A ktywnym partnerem studiów jest 
Urząd Patentowy RP, oferujący 

studentom atrakcyjne praktyki, wizyty 
studyjne ze specjalistycznymi szkoleniami, 
dostęp do organizowanych przez siebie 
wydarzeń szkoleniowych i edukacyjnych. 
Z programem współpracują także wiodące 
polskie i zagraniczne kancelarie prawnicze 
specjalizujące się w dziedzinie prawa 
własności i nowych technologii, oferujące 
studentom zarówno prestiżowe praktyki, 
jak i specjalistyczne warsztaty oraz czę-
ściowe stypendia. 

Inauguracja nowych studiów magisterskich na UJ



Z  DZI A Ł A L N OŚ C I  U C ZE L N I  W Y ŻSZ YCH

Nr 1/2019 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    81

Nowy kierunek studiów stanowi unikalną 
ofertę edukacyjną na poziomie studiów 
magisterskich dla osób zainteresowanych 
specjalizacją w dynamicznie rozwijającej 
się dziedzinie prawa własności intelektu-
alnej w kontekście szeroko rozumianych 
nowych technologii. 

S tudia wykorzystują nowoczesną 
metodę kształcenia na odległość 

i są oferowane w atrakcyjnej 3-semestral-
nej formule odpowiadającej kolejnym, 
następującym etapom: 

 z zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu 
prawa własności intelektualnej 
w ramach I semestru realizowanego 
w formie e-learningu, 

 z uzyskanie specjalistycznych wiadomo-
ści w ramach warsztatów i konserwato-
riów w trakcie drugiego semestru,

 z prowadzenie własnych badań pod 
nadzorem opiekuna naukowego oraz 
zdobycie praktycznych umiejętności 
w ramach praktyk w trakcie trzeciego 
semestru studiów. 

P rogram oferuje ogólne i spe-
cjalistyczne kursy prowadzone 

przez wykładowców z Wydziału Prawa 
i Administracji UJ oraz wiodących ośrod-
ków naukowych z zagranicy specjalizują-
cych się w prawie własności intelektualnej, 
ekspertów WIPO oraz praktyków z branży 
nowych technologii.

Program studiów realizowany jest w cało-
ści w języku angielskim, co stanowiąc 
dodatkowy atut studiów, podnosi kompe-
tencje absolwentów oraz przygotowuje 
ich do pracy na arenie międzynarodowej. 

S tudia „Intellectual Property and New 
Technologies” wpisujące się w stra-

tegię internacjonalizacji polskich uczelni 
zostały docenione i nagrodzone w ogól-
nopolskim konkursie Fundacji Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego „Studia 
z Przyszłością”, w którym uzyskały aż 
dwa certyfikaty jakości, w tym wyróżnienie 
specjalne „Laur Europejski” za wzorowe 
umiędzynarodowienie studiów i współ-
pracę z zagranicą. 

1

Unique Joint Master’s Degree Programme in 

Intellectual Property and New Technologies jointly 

organized by the Jagiellonian University of Krakow,  

the World Intellectual Property Organization  

and the Patent Office of the Republic of Poland

C ertyfikat „Studia z Przyszłością” 
otrzymują kierunki studiów, które 

wyróżniają się inwestowaniem w najwyż-
szą jakość edukacji, nowoczesnością kon-
cepcji kształcenia, jakością realizowanego 
programu oraz skutecznością w edukowa-
niu dla potrzeb rynku pracy.

Rekrutacja na studia na rok akademicki 
2019/2020 trwa do sierpnia 2019 r. r

Więcej informacji o studiach  
na stronie internetowej: 

http://www.wpia.uj.edu.pl/ip

Dodatkowych informacji udziela 
dr Justyna Ożegalska-Trybalska,  

kierownik studiów: 

ip@uj.edu.pl 

Zdj. UJ
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Z myślą o innowacyjnej medycynie na UW 

Analiza oddechu  
może wskazać na nowotwór

Marek Massalski

Na Uniwersytecie Warszawskim powstaje technologia do wykrywania 
nowotworów na podstawie analizy wydychanego powietrza. Badanie 

trwa jedynie kilka minut i może zostać przeprowadzone z pomocą łatwego 
w użyciu aparatu. Prototyp już jest, natomiast potrzeba jeszcze środków, 
by skomercjalizować pomysł i upowszechnić go w medycznej praktyce.

Istnieje wiele sposobów na sprawdzenie, 
czy pacjent cierpi na nowotwór. Nie ma 
jednak jeszcze w użyciu urządzeń, które 
mogą to zrobić w tak bezinwazyjny sposób 
– wskazać obecność choroby na pod-
stawie analizy wydychanego powietrza. 
Jeszcze nie ma, jest jednak nadzieja, 
że za kilka lat takie aparaty będą na wypo-
sażeniu nie tylko szpitali, ale nawet interni-
stycznych gabinetów.

Prototyp takiego urządzenia jest 
konstruowany w Instytucie Fizyki 
Doświadczalnej Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Warszawskiego pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza 
Stacewicza z Zakładu Optyki.

Na czym to polega?

Zespół prof. dr. hab. Tadeusza Stacewicza 
od wielu lat prowadzi badania polegające 
na wykorzystaniu laserów do wykrywania 
w wydychanym powietrzu biomarkerów, 
czyli biologicznych wskaźników stanów 
chorobowych. Zespołowi udało się opra-
cować skuteczne metody i urządzenia 
do detekcji m.in. amoniaku, którego 

obecność wskazuje na występowanie 
bakterii Helicobacter pylori, tlenku węgla – 
przy chorobach płuc, czy metanu – w pro-
blemach jelitowych. 

Od 2017 roku prowadzony jest najnowszy 
projekt badawczy, który skupia się na iden-
tyfikowaniu formaldehydu, etanu i innych 
lotnych związków organicznych, których 
nadmierna obecność w wydychanym 
powietrzu skojarzona jest z nowotworami – 
przede wszystkim płuc i piersi. 

Formalne zakończenie projektu planowane 
jest na połowę 2021 r., jednak pierw-
sze wyniki badań pojawią się znacznie 
wcześniej.

Bezinwazyjne, proste, skuteczne, a zarazem 
tanie urządzenie do badań przesiewowych 
mogłoby odwrócić niekorzystne trendy 
związane z zachorowalnością na nowo-
twory złośliwe. Dlatego od kilku lat intensy-
fikowane są prace w kierunku wykorzysta-
nia spektroskopii laserowej i innych technik 
do wykrywania biomarkerów poważnych 
chorób (w tym raka) w powietrzu wydycha-
nym przez człowieka. Nasze urządzenie 
pozwoliłoby na detekcję formaldehydu 
w ciągu kilku minut. Aby użyć analogii, 

koszt aparatury nie powinien przekroczyć 
wydatków na zakup fotela dentystycznego. 
Dlatego mogłaby ona znaleźć się w gabi-
necie internisty i służyć do prowadzenia 
badań przesiewowych na masową skalę – 
mówi prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz.

Prace badawcze nad wykrywaniem 
formaldehydu i etanu, podobnie jak wcze-
śniejsze prace badawcze w obszarze 
oznaczania biomarkerów w wydychanym 
powietrzu, są prowadzone we współ-
pracy z naukowcami z Zespołu Detekcji 
Sygnałów Optycznych w Instytucie 
Optoelektroniki Wojskowej Akademii 
Technicznej. 

Na WAT opracowano m.in. układ pobie-
rania próbek, który spełnia standardy 
medyczne. 

Ogromny potencjał 
komercjalizacyjny

Nowotwory płuc oraz piersi to obecnie 
najczęściej występujące nowotwory odpo-
wiednio u mężczyzn i kobiet. Rokrocznie 
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są one przyczyną zgonów dziesiątek 
tysięcy pacjentów. 

Jak wiadomo, w przypadku nowotwo-
rów dla skutecznej terapii najważniejsze 
jest wczesne ich wykrywanie i podjęcie 
leczenia. Moment wczesnego uchwycenia 
choroby utrudnia fakt, iż w początkowych 
stadiach nie daje ona żadnych objawów. 

Wynalazek z Uniwersytetu Warszawskiego 
w przyszłości może zwiększyć szanse 
na przeżycie dziesiątek tysięcy pacjentów – 
tyle bowiem rocznie umiera na nowotwory 
złośliwe z powodu zbyt późno postawionej 
diagnozy. Warunkiem powodzenia pro-
jektu jest jednak finansowanie, o które 
teraz zabiegają naukowcy, a następnie 
upowszechnienie rozwiązania na tyle, 
by można było z jego pomocą wdrożyć 
system badań przesiewowych, realizowa-
nych na większą skalę. 

Zestaw laboratoryjny będący obecnie 
w posiadaniu zespołu prof. Stacewicza 
umożliwia prowadzenie wstępnych prac 
badawczych. Jednak do dalszych zaawan-
sowanych testów potrzebne są dodatkowe 
środki finansowe na poziomie ok. 10 mln zł. 

Są one potrzebne na doskonalenie prototy-
pów urządzenia, a także przeprowadzenie 
szczegółowych badań przydatności apa-
ratu w zastosowaniach medycznych.

Jednym ze sposobów znalezienia finan-
sowania jest pomysł utworzenia uniwer-
syteckiej spółki spin-off, co ułatwiłoby 
naukowcom pozyskiwanie środków 

na prowadzenie badań, a także powięk-
szenie zespołu o inżynierów, specjalistów 
od marketingu i pracowników administra-
cyjnych. Na tym etapie działania te wspiera 
Uniwersytecki Ośrodek Transferu 
Technologii UW.

Skuteczny detektor formaldehydu miałby 
zastosowanie nie tylko w medycynie. 
Potencjalnym obszarem zastosowań jest 
także przemysł i ochrona środowiska. 
Formaldehyd wykorzystuje się m.in. przy 
produkcji mebli, a że jest to środek szko-
dliwy dla zdrowia, Unia Europejska zapo-
wiedziała wprowadzenie norm dla tego 
związku. Jeśli do tego dojdzie, potrzebne 
będą metody pomiaru, które zapewnią 
powtarzalne wyniki i wystarczającą czułość, 
której nie zapewniają proste mierniki elek-
troniczne dostępne w handlu. To wszystko 
powoduje, że wynalazek profesora 
Stacewicza ma ogromy potencjał komer-
cjalizacyjny – mówi dr Robert Dwiliński, 
dyrektor UOTT UW.

Nowoczesny laser pomoże 
wykryć chorobę

Wraz z postępem technologicznym rozwi-
jają się szybkie i precyzyjne metody anali-
tyczne, które mają zastosowania w medy-
cynie. Dużym zainteresowaniem cieszą się 
zwłaszcza tzw. metody nieinwazyjne, czyli 
pozwalające wykrywać biomarkery w ślinie 
czy właśnie w wydychanym powietrzu. 

W badaniu powietrza wydychanego 
przez człowieka tkwi ogromny potencjał 
– substancje wytwarzane w procesach 
biochemicznych przedostają się do krwi, 
a następnie przez płuca trafiają do wydy-
chanego powietrza. 

Dzięki badaniom nad składem powie-
trza wydychanego przez osoby chore 
i porównywaniu go z oddechem ludzi 
zdrowych, udało się ustalić, że obecność 
lub zmiany stężeń pewnych substancji 
można kojarzyć z konkretnymi chorobami. 
Początkowo wykorzystywana była do tego 
technika chromatografii gazowej. Pozwala 
ona oznaczać w wydychanym powietrzu 
nawet śladowe ilości wielu substancji, 
które są wytwarzane w procesach meta-
bolicznych. Część z nich może być uznana 
za biomarkery. 

Wadą chromatografii gazowej jest jed-
nak stosunkowo długi czas oczekiwania 
na wyniki. Poza tym metoda ta nie spraw-
dza się w przypadku formaldehydu, który 
wskazuje na rozwój nowotworu. Dlatego 
rozpoczęły się poszukiwania innych metod 
i jedną z nich jest spektrometria laserowa. 

Dotychczas wykrywanie formaldehydu 
było możliwe przy pomocy chromato-
grafii gazowej, jednak nie jest to opty-
malny sposób detekcji tego lotnego 
związku organicznego, ponieważ wyniki 
nie zawsze są jednoznaczne. Poza 
tym, chociaż chromatografia gazowa 
jako metoda charakteryzuje się wysoką 
czułością, to trudno byłoby wykorzystać 
ją do badań przesiewowych. Pojedyncze 
badanie trwa około półtorej godziny 
i wiąże się z wyższymi kosztami, ponie-
waż potrzebna jest droga aparatura oraz 
wykształcony laborant. Nasza propozycja 
będzie wielokrotnie szybsza i tańsza, 
możliwa do użycia praktycznie w każ-
dym gabinecie lekarskim – mówi mgr 
inż. Mateusz Winkowski, doktorant 
w Zakładzie Optyki w Instytucie Fizyki 
Doświadczalnej UW, członek zespołu 
prof. dr. hab. Tadeusza Stacewicza.

Uruchomienie projektu skoncentrowanego 
na wykrywaniu formaldehydu przy pomocy 
laserów było możliwe dzięki postępowi Prototyp urządzenia do wykrywania nowotworów
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w optoelektronice. Na rynku pojawiły się 
lasery na konkretną długość fali, dopa-
sowane do widm wymienionych powyżej 
związków, w szczególności małe lasery 
półprzewodnikowe, zasilane w nieskompli-
kowany sposób. 

Istotną rolę odegrały także najlepsze 
na świecie fotodetektory w zakresie bliskiej 
i średniej podczerwieni, produkowane 
w Polsce przez firmę VIGO. To wszystko 
sprawiło, że możliwe stało się zbudowanie 
względnie taniego i prostego czujnika 
do wykrywania biomarkerów (m.in. formal-
dehydu) przy pomocy lasera.

Od pacjenta pobiera się próbkę wydy-
chanego powietrza. Urządzenie dokonuje 
pomiaru, bazując na osłabieniu natężenia 
światła o określonej długości fali. Ultraczułe 
metody pomiarowe wykorzystujące lasery 
pozwalają na wykrycie lotnych związków 
organicznych oraz ich stężenia. 

Opracowane rozwiązanie skraca czas 
badania do kilku minut i obniża koszty 
badania w porównaniu do chromatografii 
gazowej. Badanie pacjenta jest oczywiście 
bezbolesne i bezinwazyjne.

Walka z rakiem: liczy się 
wczesne wykrycie

Badania przesiewowe to prowadzone 
na masową skalę testy, które pozwa-
lają skutecznie wykrywać choroby oraz 
monitorować osoby znajdujące się w tzw. 
grupie ryzyka. Mają ogromne znaczenie 
zwłaszcza w przypadku osób niechętnie 
zgłaszających się do lekarza, czyli tych, 
którzy trafiają na leczenie zbyt późno, gdy 
stadium choroby jest już zaawansowane. 

Jak podaje Krajowy Rejestr Nowotworów, 
zachorowalność na raka w Polsce w ciągu 
ostatnich 30 lat wzrosła ponad dwukrotnie. 
Nowotwory złośliwe stanowią drugą przy-
czynę zgonów w kraju. Rocznie zabijają 
ponad 100 tys. osób. Rak płuc i piersi 
to najczęściej występujące nowotwory 
wśród Polaków. r

Zdj. UW

100 lat AGH w Krakowie

Służy nauce i gospodarce, 
wychowuje na ludzi 
mądrych i prawych

Wysokiej klasy badania naukowe  
ukierunkowane na wdrożenia przemysłowe 

oraz kształcenie znakomitych kadr inżynierskich 
od lat są marką uczelni.

Wiedza przekazywana w AGH  
ma przede wszystkim wymiar praktyczny.

Sto lat historii uczelni to może 
jeszcze nie wiek sędziwy, zwłasz-
cza w zestawieniu z funkcjonu-
jącym po sąsiedzku od 1364 r. 
Uniwersytetem Jagiellońskim, 
jednak Akademia Górniczo- 
-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie w ciągu tego okresu 
zasłużyła się dla polskiej nauki, 
gospodarki i Polski w sposób 
wyjątkowy.

Rangę samych narodzin uczelni 
najlepiej określa fakt, iż uroczy-
ste otwarcie Akademii Górniczej 
w Krakowie wraz z inauguracją 
pierwszego roku akademickiego 
było jednym z najważniejszych 
wydarzeń dla wyłaniającego się 
z ponad stuletniego niebytu oraz 
wojennego chaosu państwa 
polskiego.

Wniosek do Naczelnika 
Państwa

– Komitet Organizacyjny Akademii 
Górniczej w Krakowie pod 

przewodnictwem profesora 
Józefa Morozewicza w wolnej 
już Polsce formalne starania 
o otwarcie uczelni rozpoczął 
25 stycznia 1919 r., po otrzyma-
niu stosownego upoważnienia 
do podjęcia zadań od Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (MWRiOP 
– Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego) 
Jana Łukasiewicza – informuje 
Katarzyna Wrzoszczyk z Działu 
Informacji i Promocji AGH. 

8 kwietnia 1919 r. podczas 
posiedzenia Rady Ministrów 
Minister WRiOP złożył oficjalny 
wniosek w sprawie założenia 
i uruchomienia Akademii Górniczej 
w Krakowie. W kwietniu 1919 r. 
minister Jan Łukasiewicz 
wystosował pisma do Naczelnika 
Państwa w sprawie mianowania 
pierwszych profesorów Akademii 
Górniczej. 

Sześciu profesorów zostało ofi-
cjalnie mianowanych przez Józefa 
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Piłsudskiego 1 maja 1919 r., 
zaś w „Dzienniku Urzędowym 
Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej” 
z 18 czerwca 1919 r. ukazały 
się „Postanowienia przejściowe 
nieobjęte statutem obowią-
zujące w Akademii Górniczej 
w Krakowie”.

20 lipca 1919 r. Ministerstwo 
WRiOP wydało zarządzenie 
w sprawie zasad przyjmowania 
kandydatów na pierwszy rok 
studiów w Akademii Górniczej. 
Liczbę słuchaczy ograniczono 
do 80.

Otwarcie nowej uczelni miało miej-
sce 20 października 1919 r. pod-
czas wizyty Józefa Piłsudskiego 
w Krakowie. Uroczystość odbyła 
się w auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dekady zabiegów 
o uczelnię

Starania o utworzenie w kraju 
uczelni górniczej oraz powołanie 
odpowiedniej kadry naukowej 
rozpoczęły się w drugiej połowie 
XIX w. i nasiliły wraz z uzyskaniem 
przez Galicję autonomii w 1860 r. 
Prowadzono intensywne działa-
nia dyplomatyczne w Wiedniu, 
aby uzyskać przychylność rządu 
austriackiego. W 1912 r. grupa 
wybitnych inżynierów i działaczy 
górniczych pod przewodnictwem 
inż. Jana Zarańskiego wszczęła 
zabiegi o zgodę na powołanie 
w Krakowie wyższej uczelni 
kształcącej inżynierów górnictwa. 
Starania te zostały zwieńczone 
powodzeniem – 10 lipca 1912 r. 
władze Krakowa otrzymały 
zezwolenie na otwarcie uczelni. 
W kwietniu 1913 r. Ministerstwo 
Robót Publicznych w Wiedniu 
powołało Komitet Organizacyjny 

Akademii Górniczej w Krakowie, 
którego pracami kierował profesor 
Józef Morozewicz. Dokument 
zatwierdzający utworzenie wyż-
szej szkoły górniczej w Krakowie 
został podpisany 31 maja 1913 r. 
przez cesarza Franciszka Józefa I.

Obecna nazwa Akademii 
Górniczo-Hutniczej została wpro-
wadzona na mocy wewnętrznej 
uchwały z 1947 r., która została 
następnie formalnie zatwier-
dzona przez władze nadrzędne 
w 1949 r. W 50. rocznicę otwarcia 
Akademia Górniczo-Hutnicza 
otrzymała imię Stanisława 
Staszica, sztandar i wprowadzoną 
centralnie strukturę instytutową.

Warto przy tym pamiętać, 
że Akademia Górniczo-Hutnicza 
kontynuuje tradycje Akademii 
Górniczej założonej w Kielcach 
przez Stanisława Staszica, która 
istniała w latach 1816–1826.

O fundamentach, na których 
wyrosła uczelnia, ogromnych 
nadziejach, jakie od samego 
początku w niej pokładano, 
a także tradycjach i spełnianej 
od 99 lat misji, przypominają teraz 
zapisane w Statucie Akademii 
Górniczo-Hutniczej słowa: 

Akademia, będąca uniwersyte-
tem technicznym, służy nauce, 
gospodarce i społeczeństwu przez 
kształcenie studentów i rozwój 
kadry naukowej oraz prowadzenie 
badań naukowych. Akademia 
pielęgnuje swoje tradycje i wycho-
wuje studentów na ludzi mądrych 
i prawych, w duchu odpowiedzial-
ności zawodowej i obywatelskiej, 
zgodnie ze swoją dewizą: „Labore 
creata, labori et scientiae servio”.

Uroczysta inauguracja 4 października 2018 r. rozpoczęła jubileuszowy setny rok akademicki 
2018/2019 w AGH
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Uczelnia innowatorów

Dziś AGH jest jedną z najwięk-
szych uczelni technicznych 
w Polsce. Na 16 wydziałach 
studiuje tu około 30 tys. stu-
dentów. Studenci mogą wybie-
rać w 62 kierunkach studiów 
i ok. 200 specjalnościach. 
Uczelnia zatrudnia obecnie 
4,2 tys. pracowników, w tym 

Wydarzenia w ramach 
obchodów 100-lecia AGH:
4 października 2018 r. 

100. inauguracja Roku 
Akademickiego

7 lutego 2019 r.  
Koncert „Razem dla dzieci  
100 lat AGH”

9 lutego 2019 r.  
Jubileuszowy Bal AGH

8 kwietnia 2019 r.  
Otwarcie wystawy dotyczącej 
historii powstania Akademii 
Górniczej

25–26 maja 2019 r.  
Gwiaździsty Rajd 100-lecia AGH

29 maja 2019 r.  
Burza Mózgów AGH

8 czerwca 2019 r.  
Dzień AGH

8 czerwca 2019 r.  
VIII Bieg AGH

13–15 czerwca 2019 r.  
IV Światowy Zjazd Inżynierów 
Polskiego Pochodzenia

18–19 października 2019 r.  
Główne Obchody Jubileuszu oraz 
Światowy Zjazd Absolwentów AGH

19 października 2019 r.  
Uroczyste posiedzenie Senatu 
z okazji 100-lecia AGH oraz 101. 
Inauguracji Roku Akademickiego

19 października 2019 r.  
Widowisko teatralno-muzyczne 
„Kids of Evolution”

4–6 czerwca 2020 r.  
Konferencja Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich

2 tys. nauczycieli akademickich. 
W strukturze AGH znajdują się 
wydziały, których działalność 
badawcza związana jest nie tylko 
z tradycyjnymi gałęziami przemy-
słu, z dziedzinami nauk o Ziemi 
oraz nauk technicznych, ale rów-
nież z dziedzinami kluczowymi dla 
rozwoju nowoczesnej gospodarki, 
takimi jak: nowe materiały, odna-
wialne źródła energii, inżynieria 
biomedyczna czy technologie 
informacyjne.

Wysokiej klasy badania naukowe 
ukierunkowane na wdrożenia 
przemysłowe oraz kształcenie 
znakomitych kadr inżynierskich 
od lat są marką uczelni.

Wiedza przekazywana w AGH 
ma przede wszystkim wymiar 
praktyczny. 

– Dla sukcesu polskiej nauki 
i gospodarki bardzo ważne jest, 
by studentów jak najwcześniej 
uczyć innowacyjności – powiedział 
na antenie Radia Kraków rektor 
AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Słomka. – My zaczynamy pracę 
z nimi od razu, gdy zaczynają 
naukę. Mamy sto kilkadziesiąt 
kół naukowych, które znakomicie 
działają, a część wypracowanych 
tam pomysłów jest opatentowana 
i może być później komercjalizo-
wana. Innowacyjna nauka potrze-
buje stosownego zaplecza. 

Jedną z naszych najnowszych 
inwestycji jest np. Centrum 
Energetyki, gdzie na 16 tys. m kw. 
powierzchni mieści się 40 kom-
pleksowych laboratoriów do bada-
nia wszystkich typów energii.

Absolwenci uczelni bezpośrednio 
po ukończeniu studiów szybko 
znajdują zatrudnienie, nawet 
w trudnych dla pracownika okre-
sach na rynku pracy. W ciągu 
wieku istnienia uczelnię ukończyło 
ok. 200 tys. absolwentów. 

– Teraz 90 proc. absolwentów 
znajduje pracę do trzech mie-
sięcy po zakończeniu studiów, 
dla 82 proc. jest ona zgodna 
z uzyskanym wykształceniem, 
a 61 proc. absolwentów znaj-
duje pracę jeszcze przed obroną 
dyplomu – podkreśla rektor 
prof. T. Słomka.

Jak w przypadku wielu reno-
mowanych uczelni, aktywność 
AGH nie zamyka się tylko 
w obszarze naukowym, o czym 
świadczą osiągnięcia na prze-
strzeni ostatnich lat, w tym m.in. 
trzykrotne zwycięstwo AZS AGH 
Kraków w klasyfikacji generalnej 
Akademickich Mistrzostw Polski, 
tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 
czy też nagroda „Lodołamacze” 
za wspieranie niepełnosprawnych.

Obchody jubileuszu

Główne obchody stulecia Uczelni 
zaplanowano na 2019 r. W paź-
dzierniku odbędzie się uroczyste 
posiedzenie senatu uczelni, inau-
guracja kolejnego roku akademic-
kiego w Centrum Kongresowym 
ICE Kraków, której towarzyszyć 
będzie widowisko teatralno-
-muzyczne „Kids of evolution” oraz 
zjazd absolwentów AGH z całego 
świata. 

Jubileusz zakończy Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, którzy pod Wawelem 
będą gościć w czerwcu 2020 r. 
(szczegóły obchodów – patrz 
ramka).

Jubileusz 100-lecia AGH został 
objęty Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. r

Źródło: https://100lat.agh.edu.pl/

Oprac. Zbigniew Biskupski

Zdj. AGH
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Innowacyjna i nowoczesna

Politechnika Wrocławska to jedna z największych uczelni akademickich 
w Polsce, zajmująca wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych  

(w 2018 roku 3. miejsce wśród polskich uczelni technicznych i 6. w Polsce  
wśród wszystkich uczelni). Pod kierunkiem ponad 2 tys. nauczycieli akademickich 

kształci prawie 28 tys. studentów.

O randze uczelni świadczą wyniki, jakie Politechnika osiąga w corocz-
nych rankingach, takich właśnie, jak Ranking Szkół Wyższych 
Perspektywy, w którym niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

Jest wiodącym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce. 
Jej pozycja wśród uczelni technicznych w Europie i na świecie z roku 
na rok rośnie. Rozwój uczelni zapewnia potencjał badawczy, dydaktykę 
na najwyższym poziomie, innowacyjność oraz współpracę z gospo-
darką. Uczelnia kształci specjalistów, którzy są cenieni i poszukiwani 
na rynku pracy. Jest uczelnią techniczną i uniwersytecką instytucją 
badawczą. 

Politechnika Wrocławska jest spadkobiercą materialnego dorobku 
niemieckiej Königliche Technische Hochschule Breslau oraz intelektual-
nego i naukowego dziedzictwa Politechniki Lwowskiej. 

Jej twórcami i organizatorami, rozpoczynając w 1945 roku polskie trady-
cje akademickie we Wrocławiu, byli uczeni lwowscy oraz warszawscy. 
Od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia 
technicznego. 

Pierwszy inauguracyjny wykład wygłosił prof. Kazimierz Idaszewski, 
wybitny wynalazca maszyn elektrycznych, profesor Politechniki 
Lwowskiej w dniu 15 listopada 1945 roku. Ten dzień upamiętniający 
pierwszy po wojnie wykład stał się dorocznym świętem uczelni. Dziś 
Politechnika Wrocławska należy do największych i najlepszych politech-
nik w kraju z bardzo szerokim, interdyscyplinarnym profilem kształcenia 
polskiej kadry inżynieryjno-technicznej, z unikatowymi kierunkami 
kształcenia. 

– Nauczanie studentów ma na celu nie tylko przekazanie im rzetelnej 
wiedzy, ale także kształtowanie twórczego i krytycznego myślenia 
– podkreśla rektor uczelni prof. dr hab. inż. Cezary Madryas. 
– Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez najwyższe 
standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz 
wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Jako 
wspólnota akademicka jest instytucją otwartą, pielęgnującą wartości 
i tradycje uniwersyteckie, podejmującą wszechstronną, partnerską 

współpracę z innymi uczelniami, a także partnerami zewnętrznymi. 
Na uczelni działa od lat Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Możliwości i potencjał

Politechnikę Wrocławską wyróżnia oferta edukacyjna, która umożliwia 
studentom naukę zarówno według standardowych programów, jak rów-
nież w ramach indywidualnych toków kształcenia. Uczelnia utrzymuje 
kontakty z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na świecie, 
realizując procedurę podwójnego dyplomowania. Obecnie umowy 
o współpracy obejmują 205 partnerów z 49 krajów. Studenci oraz pra-
cownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej mają możliwość kształcenia 
się oraz uczestniczenia we wspólnych projektach, takich jak: Erasmus+, 
Student Exchange Programme, Double Degree Master Programme 
T.I.M.E., Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, DAAD. 

Na terenie Politechniki działa wiele organizacji i stowarzyszeń stu-
denckich. Są wśród nich: 19 organizacji studenckich, 14 agend kultury 
i 154 koła naukowe. To w nich studenci mają możliwość rozwijania 

Interdyscyplinarny profil PWr
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swoich pasji naukowych i twórczych. Profil 
tej aktywności jest bardzo zróżnicowany 
i zależy wyłącznie od wyobraźni studentów. 
Na Politechnice działa również niekomercyjna 
stacja radiowa – Akademickie Radio LUZ.

Politechnika Wrocławska realizuje strate-
gię dostosowywania działalności uczelni 
do potrzeb rynku. Z powodzeniem wdraża 
idee transferu wiedzy do gospodarki, kre-
owania innowacyjności, a także współpracy 
z biznesem, jednostkami samorządu oraz 
ośrodkami naukowo-badawczymi. Sprzyja 
działaniom koncentrującym się na wspieraniu 
przedsiębiorczości oraz promowaniu studen-
tów i absolwentów w poszukiwaniu pracy. 

Politechnika co roku uzyskuje szereg orygi-
nalnych rozwiązań technicznych, patentów, 
wynalazków i technologii mających zastoso-
wanie w przemyśle. W ciągu ostatnich 10 lat 
przyznano uczelni 1283 patenty. Działa w niej 
887 laboratoriów dydaktycznych, 175 labo-
ratoriów badawczych oraz 13 laboratoriów 
akredytowanych. Światowy poziom badań 
naukowych prowadzonych przez pracowników 
uczelni oraz doskonale wyposażone laboratoria 
owocują współpracą z wieloma krajowymi 
i zagranicznymi firmami. Studenci mają 
możliwość wzięcia udziału w praktykach, 
stażach, czy też realizacji tematu pracy 
dyplomowej w oddziałach renomowanych 
firm na całym świecie, np. Nokia, COMARCH, 
KGHM, NETIA, Volvo, Ryanair.

Pomoc materialna dla studentów

Warto podkreślić, że Politechnika szczegól-
nie dba o swoich studentów, starając się 
ułatwić im studiowanie. Studenci Politechniki 
Wrocławskiej mogą starać się – po spełnieniu 
określonych warunków – o różnego rodzaju 
stypendia. W ramach pomocy materialnej 
oferowane są różne świadczenia. 

 z Stypendium socjalne  
Może je otrzymać student lub doktorant 
będący w trudnej sytuacji materialnej – 
pod uwagę brana jest wysokość dochodu 
przypadająca na jednego członka rodziny 
i nie przekraczająca określonej kwoty (jego 
wysokość jest corocznie aktualizowana). 

 z Stypendium specjalne dla osób 
niepełnosprawnych  
Otrzymuje je student lub doktorant na pod-
stawie orzeczenia o niepełnosprawności, 
wydanego przez właściwy organ. Nie jest 
to uzależnione od sytuacji materialnej. 

 z Stypendium rektora dla najlepszych 
studentów  
Stypendium rektora dla najlepszych 
studentów może otrzymywać student, 
który uzyskał wysoką średnią ocen lub 
posiada osiągnięcia naukowe, arty-
styczne czy też wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym 
lub krajowym. 

 z Stypendium dla najlepszych 
doktorantów  
Jest to stypendium przyznawane w formie 
konkursu, gdzie pod uwagę brana jest 
średnia ocen ze zrealizowanych przez 
doktoranta kursów, średnia ocen z prowa-
dzonych przez doktoranta zajęć dydak-
tycznych oraz aktywność publikacyjna 
doktoranta. 

 z Stypendium z funduszu własnego 
Politechniki Wrocławskiej  
Przeznaczone jest dla wyjątkowo aktyw-
nych studentów Politechniki Wrocławskiej 
bez względu na typ i rodzaj studiów 
(minimum trzysemestralnych). Stypendium 
może być przyznane wielokrotnie i nieza-
leżnie od innych stypendiów. 

Dodatkowo najlepsi studenci i absolwenci 
Politechniki Wrocławskiej mogą liczyć na sty-
pendia przyznawane przez firmy i instytucje 
współpracujące z uczelnią czy też dziekanów 
wydziałów, na których studiują. Istnieje także 
Studencki Programu Stypendialny Rady 
Miasta Wrocławia. (Szczegółowe informacje 
dotyczące programu znajdują się na stronie 
wroclaw.pl).

Z działalności charytatywnej 
uczelni

W ostatnich latach Fundacja Rozwoju PWr 
skupiła się głównie na funduszu wspar-
cia studentów z niepełnosprawnością. 
Od ponad 10 lat istnieje fundusz ze stypendiami 

dla studentów z niepełnosprawnością, co poka-
zuje, że wokół nas są ludzie, którzy chcą nas 
wspierać. Mam więc nadzieję, że i otwarcie 
kolejnych funduszy nam się uda. Chcę to rozwi-
nąć – mówi Kamil Nawirski prezes Fundacji 
Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. – Mam 
też już plany związane z otwarciem kolejnych 
dwóch innych funduszy – wspierającego 
młodych naukowców i funduszu służącego 
poprawie zaplecza dydaktycznego. Podobnie 
jak w przypadku funduszu wsparcia stu-
dentów z niepełnosprawnością – opartego 
na fundraisingu, czyli pozyskiwaniu pieniędzy 
od darczyńców – a zatem nie od sponsorów 
i nie w ramach barterów, będziemy się zwracać 
do osób, które w dobrej wierze chcą wesprzeć 
uczelnię. Chcemy skorzystać z modelu ame-
rykańskiego, w którym absolwenci, w ramach 
podziękowań dla swojej uczelni, wpierają ją, gdy 
sami osiągną sukces. Wierzę, że taki model ma 
szansę rozwinąć się także w Polsce. 

Pozyskiwanie darczyńców, jak wyjaśnia, 
to cały proces opierający się w dużej mierze 
na relacjach i na pokazywaniu, co dobrego 
robi i Politechnika Wrocławska, i jej fundacja. 
I uświadamianiu, ile moglibyśmy zrobić, gdyby-
śmy mieli ku temu możliwości, przede wszyst-
kim finansowe. Z każdym rokiem powinno być 
też łatwiej, bo w świadomości dzisiejszych 
studentów będziemy się starali utrwalić 
przekonanie, że jest taka fundacja, która robi 
dobre rzeczy dla nas wszystkich, czyli dla 
ludzi, którzy związali swoje życie z Politechniką 
na kilka albo i na kilkadziesiąt lat. I później ci 
studenci, już jako absolwenci, będą kojarzyć 
nas i być może zechcą wesprzeć nasze dzia-
łania. (…) 

To bardzo ważne, by udowodnić, że pieniądze 
przekazane naszej fundacji zwrócą się nam 
wszystkim z nawiązką, bo dzięki nim rozwinie 
się uczelnia, a nasi absolwenci będą mieli jesz-
cze większe szansę na zdobywanie nowych 
doświadczeń i prowadzenie zaawansowanych 
projektów – podkreśla. r

(Z rozmowy z Kamilem Nawirskim, 
prezesem Fundacji Rozwoju 

Politechniki Wrocławskiej – strony 
www.pwr.edu.pl)

(oprac. – red)



Z  DZI A Ł A L N OŚ C I  U C ZE L N I  W Y ŻSZ YCH

Nr 1/2019 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    89

Braliśmy udział

Zasilanie funduszu stypendialnego 
dla niepełnosprawnych  

studentów

Tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału 
Politechnika Wrocławska organizuje 

Bal Charytatywny Politechniki Wrocławskiej. 
W tym roku było to już XVII takie wydarzenie. 

Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele świata 
nauki, biznesu i sportu. Jak co roku podczas zabawy 
przeprowadzana jest aukcja charytatywna, na której 

można wylicytować wiele cennych przedmiotów. 

Całkowity dochód z imprezy zasila 
fundusz stypendialny niepełno-
sprawnych studentów.

Dzięki pieniądzom zebranym podczas 
balu Fundacja Rozwoju Politechniki 
Wrocławskiej będzie mogła wspo-
móc najzdolniejszych studentów 
z niepełnosprawnością.

Na zaproszenie prof. Cezarego 
Madryasa, Rektora Politechniki 
Wrocławskiej (na zdjęciu), w tym 
roku w auli gmachu głównego bawiło 
się ponad 170 gości. Środki na ten cel 
przekazały Fundacja PKO Bank Polski 
oraz inne firmy i donatorzy: Impel, 
PCC Rokita, Elekrotim, Nalco Polska. 
Także Urząd Patentowy RP został jed-
nym z donatorów fantów rzeczowych, 
które przekazała prezes UPRP dr 
Alicja Adamczak, będąca członkiem 
Konwentu Honorowego uczelni. 

Dzięki środkom zebranym pod-
czas XVII Charytatywnego Balu 

Politechniki Wrocławskiej, po raz 
kolejny uczelnia będzie mogła wspo-
móc swych najzdolniejszych niepeł-
nosprawnych studentów. Łącznie 
udało się uzyskać na ten cel ponad 
1,1 mln zł.

Największym zainteresowaniem 
gości cieszyła się kolekcja rysunków 
tuszem znanego wrocławskiego arty-
sty Edwarda Koziołka, pracownika 
Wydziału Architektury, oryginalna 
piłka ligi NBA z podpisem Marcina 
Gortata, a także album wydany 
z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości z dedykacją premiera RP 
Mateusza Morawieckiego i oko-
licznościowy medal, wyemitowany 
dla upamiętnienia 100-lecia Sejmu 
Ustawodawczego. r

(oprac. red. na podstawie materiałów 
ze stron www.pwr.edu.pl)

Zdj. PWr



Z  DZI A Ł A L N OŚ C I  U C ZE L N I  W Y ŻSZ YCH

90    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2019

Braliśmy udział

Doktoranci o prawie własności 
przemysłowej w XXI wieku

8 marca 2019 r. zorganizowana została przez Katedrę Prawa  
Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,  

którą kieruje prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz,  
I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów nt.  

„Prawo własności przemysłowej w XXI wieku – teoria i praktyka”.

P atronat nad konferencją objął Rektor 
UwB – prof. Robert Ciborowski oraz 

władze dziekańskie Wydziału Prawa, Urząd 
Patentowy RP oraz Polska Izba Rzeczników 
Patentowych. W programie konferencji był 
zorganizowany panel ekspercki, w którym 
wystąpili eksperci z Urzędu Patentowego 
z Departamentu Znaków Towarowych oraz 
Departamentu Orzecznictwa, jak również 
członkowie władz PIRP oraz przedstawiciele 
doktryny, którzy łączą naukę z praktyką, 
funkcjonując jako rzecznicy patentowi, rad-
cowie i adwokaci. 

Zorganizowanie tej konferencji to ważna 
inicjatywa skierowana do doktorantów 
uczelni publicznych i niepublicznych, którzy 
mają okazję zaprezentować swoje referaty 
oraz przygotować ich teksty do publikacji. 

W konferencji wzięli udział doktoranci z bar-
dzo wielu ośrodków naukowych w Polsce. 
Poziom naukowy był naprawdę wysoki, zaś 
problematyka przedstawianych w czasie 
konferencji referatów – niezwykle aktualna 
i ciekawa. 

P rzy tej okazji należy dodać, że dzia-
łalność Katedry Prawa Własności 

Intelektualnej na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku koncentruje 
się również na upowszechnianiu wiedzy 
z zakresu ochrony własności intelektu-
alnej, czyli z zakresu prawa autorskiego 

Uczestnicy I edycji konferencji na UwB

Prof. J Sieńczyło-Chlabicz otwiera konferencję
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B I O G R A F I E  N I E Z W Y K Ł E ,  M A ŁO  ZN A N E
i prawa własności przemysłowej. 
Katedra organizuje wiele semi-
nariów naukowo-praktycznych, 
w których uczestniczą nie tylko 
studenci i doktoranci uczelni 
wyższych, ale również przed-
siębiorcy, rzecznicy patentowi, 
dziennikarze, przedstawiciele 
szeroko rozumianego rynku 
mediów, wydawcy, producenci, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych itd. 

D otychczasowe seminaria 
poświęcone były m.in. 

takim tematom, jak „Ochrona 
danych osobowych w świetle 
RODO” (seminarium naukowo-
-praktyczne), „Dyrektywa w spra-
wie praw autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym – cenzura 
Internetu czy poszanowanie praw 
autorskich?”, „Umowy prawno-
autorskie w branży informatycz-
nej” itd. Przy Katedrze prężnie 
działa Koło Naukowe Prawa 
Własności Intelektualnej, Mediów 
i Internetu, którego opiekunem 
jest prof. J. Sieńczyło-Chlabicz. 
Reprezentacja studentów i człon-
ków Koła zajęła pierwsze miejsce 
w ogólnopolskim konkursie 
IP Challenge w edycji 2017/2018, 
zorganizowanym tym razem przez 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego pod 
honorowym Patronatem Urzędu 
Patentowego RP.

– Postaramy się w następnych 
latach organizować kolejne edycje 
naszych spotkań, poświęcone 
nie tylko prawu własności prze-
mysłowej, ale również szeroko 
rozumianemu prawu własności 
intelektualnej – mówiła na zakoń-
czenie konferencji prof. Chlabicz, 
dziękując wszystkim doktorantom 
za udział w konferencji i bardzo 
ciekawe, inspirujące problemy 
prawne, z którymi mieli odwagę 
się zmierzyć, oraz patronom kon-
ferencji. r

Zdj. UwB

Wybitny wynalazca 
– żyjący Cichociemny

Z inicjatywy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy 
Armii Krajowej 17 stycznia odbył się uroczysty koncert 

z okazji 98. urodzin Cichociemnego, majora Aleksandra 
Tarnawskiego ps. „Upłaz”, „Wierch”, którego biografia 

jest jedną z wyjątkowo ciekawych, nieznanych opowieści 
z historii Polski XX wieku. Major jest ostatnim żyjącym 

Cichociemnym, członkiem elitarnej grupy specjalistów 
od dywersji w czasach II Wojny Światowej. 

Aleksander Tarnawski jest również wybitnym wynalazcą 
i chemikiem, który dopiero u schyłku życia mógł ujawnić 

fakty ze swojego życiorysu. 
Prezes Urzędu Patentowego RP podczas uroczystości 

wręczyła jubilatowi honorowe odznaczenie 
Prezesa Rady Ministrów „Za zasługi dla wynalazczości”.

Aleksander Tarnawski ukończył 
Gimnazjum Państwowe w Chorzowie 
w czerwcu 1938 roku. Jako nastola-
tek marzył, aby zostać 
naukowcem i wynalazcą, 
pasjonował go świat 
chemii. W paździer-
niku 1938 roku roz-
począł studia wyższe 
na Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Lwowskiego. 
Niestety wojna zmusiła 
go do zmiany planów, 
a wyznaczyła mu wielo-
krotnie bohaterski szlak 
wojenny. Po opuszczeniu 
obozu dla uchodźców 
na Węgrzech w grudniu 
1939 roku przedostał 
się do Francji, gdzie 
po zgłoszeniu się do WKU 

(punkt werbunkowy) został przydzie-
lony do I Batalionu 1 Pułku Piechoty 
1 Dywizji Grenadierów. Od kwiet-
nia 1940 roku szkolił się w Szkole 

Gratulacje dla wielkiego patrioty i wynalazcy

Piotr Brylski
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Podchorążych Piechoty w Camp 
de Coëtquidan (polski obóz woj-
skowy położony w Bretanii w miej-
scowości Guer, w departamencie 
Morbihan, którego komendantem 
był generał Stanisław Maczek). 
Po upadku Republiki Francuskiej 
ewakuował się barką do Wielkiej 
Brytanii, gdzie przeszedł pod 
brytyjskie dowództwo i został skie-
rowany do Szkoły Podchorążych 
Broni Pancernej w Crawford. 
Wówczas uzyskał stopień kaprala 
podchorążego z przydziałem 
do 1 Pułku Pancernego 16 Brygady 
Pancernej. Od października 
1941 roku do 22 maja 1943 roku 
pełnił służbę wojskową w 1 Pułku 

Pancernym, a później w 1 Dywizji 
Pancernej.

W Wielkiej Brytanii zgłosił się 
do służby w Armii Krajowej. 
Po konspiracyjnym przeszkole-
niu w dywersji i broni pancernej 
został zaprzysiężony 23 września 
1943 roku w Oddziale VI Sztabu 
Naczelnego Wodza. Po odbyciu 
stażu w oddziałach brytyjskich 
został przetransportowany 
do Głównej Bazy Przerzutowej 
w Brindisi we Włoszech. Zrzutu 
dokonano w nocy z 16 na 17 kwiet-
nia 1944 roku w ramach operacji 
„Weller 12”. Zrzut desantowanych 
odbył się na placówkę odbior-
czą „Kanapa”, położoną koło wsi 

Baniocha koło Góry Kalwarii pod 
Warszawą. Na terenie okupowanej 
Polski uczestniczył w wielu niebez-
piecznych, wręcz niesamowitych 
akcjach. 

Po wojnie kontynuował studia 
chemiczne w nowopowstałej 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
gdzie pracował przez większość 
życia i gdzie mieszka do dziś. 
O tym, że był Cichociemnym, 
nie mówił nikomu, wiedział 
wyłącznie jego ojciec. Nigdy 
nie interesowały się nim władze 
komunistyczne. Poza tym, jak sam 
przyznaje, przeszłość udało mu się 
utrzymać w sekrecie. Przez lata 
nie wracał do tego, co było.
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Był wybitnym inżynierem, wyna-
lazcą wielu opatentowanych roz-
wiązań. Specjalizował się w chemii 
przemysłowej, w tym zwłaszcza 
w farbach i lakierach dla przemysłu. 
Jego najważniejsze dokonania były 
na polu substancji po raz pierwszy 
skutecznie zwalczających korozję 
w dużych instalacjach przemysło-
wych. Jak szacuje się, jego roz-
wiązania dla państwowego prze-
mysłu pozwoliły na wielomilionowe 
oszczędności z powodu wyższej 
wydajności produkcyjnej. Do dziś 
posiada podręczne laboratorium 
domowe we własnej kuchni. 

A… w wieku 93 lat wykonał 
w tandemie spadochrono-
wym kolejny skok spadochro-
nowy z żołnierzami jednostki 
GROM im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej. 
W 2016 r. opublikowana została 
książka o jego losach i walce pt. 
,,Ostatni”, wywiad-rzeka autorstwa 
Michała Wójcika i Emila Marata. 

Na pierwszym spotkaniu z rodzi-
nami Cichociemnych zaskoczył 
wszystkich, gdy mówił o tym, 
że nie jest bohaterem, po prostu 
postąpił tak, jak trzeba, bo jak 
każdy młody chłopak domagał 
się czynu. Pan Aleksander jest 
niezmiennie w dobrej formie, 
na co dzień otoczony jest oficjalną 
i dyskretną opieką żołnierzy GROM, 
którzy nawiązują do dziedzictwa 
jego i jego współtowarzyszy.

Major Aleksander Tarnawski miał 
być honorowym gościem jubileuszu 
100-lecia Urzędu Patentowego RP 
w listopadzie 2018 roku i odzna-
czonym na Zamku Królewskim 
w asyście Jednostki Wojskowej 
GROM. Niestety zły stan zdro-
wia nie pozwolił mu na przejazd 
do Warszawy z Gliwic. 

Uroczystości w Koszęcinie 
otworzył dyrektor Zespołu Śląsk 
Tomasz Janikowski. Narrację 

historyczną prowadził aktor Dariusz 
Jakubowski, który na tle histo-
rii Cichociemnych przypomniał 
wojenne losy Jubilata. 

Nieznane historie 
Cichociemnych z czasów 
wojny

Podczas koncertu po raz pierw-
szy przedstawiony został zestaw 
melodii ludowych, służących 
do zaszyfrowanego przekazywania 
informacji o nadchodzącym zrzucie. 
Operacja radiowego szyfrowania 
wiadomości o nadchodzącym 
zrzucie skoczków nazywała się 
„JODOFORM” i, jak podaje Józef 
Garliński, znana była szczegó-
łowo tylko jednemu pracownikowi 
Polskiego Radia – por. Czesławowi 
Halskiemu (speaker polskiej sekcji 
BBC). Tylko por. Cz. Halski miał 
prawo w reakcji na alarmową 
wiadomość telefoniczną zmienić 
płytę i zakończyć audycję melodią 
obojętną, co oznaczało odwołanie 
lotu. Zdarzało się tak w przypad-
kach zmiany pogody lub nieprzewi-
dzianych czynników technicznych. 
Nasłuchujący w Polsce wiadomości 
BBC żołnierze AK mieli świado-
mość, że w przypadku wykrycia, 
są szczególnie zagrożeni, dla nich 
ta pieśń była wówczas najbardziej 
wyczekiwaną i najpiękniejszą melo-
dią świata.

O skoku Cichociemnych z grupy 
„Upłaza” informowała piosenka 
„Ostatni mazur”. Wyselekcjonowano 
pewne melodie „zastrzeżone” 
i zachowano je w pełnej tajemnicy. 
Gdy w kraju zarządzano pogo-
towie, nikt nie wiedział, czy doj-
dzie do zrzutu. Dopiero nadanie 
na zakończenie audycji Polskiego 
Radia umówionej melodii stano-
wiło potwierdzenie, że około 24.00 
przyleci samolot. Melodia specjalna 
ze zbioru zastrzeżonych była 

nadawana na zakończenie audycji 
i była poprzedzona słowami spi-
kera: „na zakończenie nadajemy…”. 
We wszystkich innych audycjach 
spiker mówił: „a teraz chwila 
muzyki polskiej”. Nadanie melodii 
wymagało jeszcze specjalnego 
potwierdzenia, iż samolot faktycz-
nie wystartował do danej placówki 
odbiorczej. Z upływem czasu i roz-
wojem akcji zrzutowych bywało, 
że podczas jednej nocy czuwało 
kilkadziesiąt placówek odbiorczych. 
Problem ten rozwiązano poprzez 
podawanie przez spikera podczas 
audycji zawierającej komunikat 
specjalnej trzy cyfrowej liczby, zwa-
nej „kaczką”. Liczbę tę rozpoznawali 
nasłuchujący żołnierze palcówki 
odbiorczej.

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością Dowódca Komponentu 
Wojsk Specjalnych gen. Sławomir 
Drumowicz, Dowódca Jednostki 
Wojskowej GROM płk Mariusz 
Pawluk, Dowódca Jednostki 
Wojskowej JWK płk Michał 
Strzelecki, Jednostkę Wojskową 
AGAT reprezentował płk Zbigniew 
Cerekwicki. Wśród honorowych 
gości był również inż. pilot Ryszard 
Witkowski, kombatant AK uczest-
nik odbioru zrzutów na placówce 
„Solnica”, Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. Uroczystość 
uświetnił wspomniany występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 
im. Stanisława Hadyny przy 
współorganizacyjnym udziale 
w uroczystości polskich specjal-
nych Jednostek Wojskowych 
GROM i AGAT. 

Major Aleksander Tarnawski, 
człowiek dzielny i skromny 
do dziś wszystkich zaraża swoją 
pozytywną energią i uśmie-
chem. Życzymy dwustu lat Panie 
Majorze! r

Zdj. organizatorzy
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Jan Szczepanik  
– zapomniany polski Edison

Dorota Szlompek

Jan Szczepanik, podobnie jak sławny amerykański wynalazca Tomasz Edison, 
był samoukiem. Jego liczne wynalazki chronione setkami patentów, takie jak: 

elektro-foto-optyczna metoda tkacka, elastyczna kamizelka kuloodporna, 
metoda przekazywania obrazów wraz z dźwiękiem na odległość, barwna 

fotografia czy barwny film dźwiękowy budziły podziw w ówczesnym świecie. 
Pewnie Szczepanik byłby dzisiaj wymieniany w gronie najwybitniejszych 

światowych wynalazców, gdyby miał lepsze warunki do wdrażania swoich 
pionierskich rozwiązań.

Pomysłowy od dziecka

Szczepanik przyszedł na świat 
w 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk 
w diecezji przemyskiej. Był nieślubnym 
dzieckiem Marianny Szczepanik, która 
służyła u lwowskiego lekarza. Miał szczę-
ście do opiekunów. Wychowany najpierw 
przez brata matki wśród sześciorga jego 
dzieci, a potem przez siostrę matki, ukoń-
czył czteroletnią szkołę ludową w Krośnie. 
Wiódł prym wśród swoich rówieśników, 
organizując im ciekawe zabawy. Wspierali 
go ich wpływowi rodzice, którzy nie mieli 
mu za złe, że rozbierał na części drogie 
zabawki ich dzieci. Swemu bliskiemu 
koledze Szczepanik pociął harmonię 
na kawałki, żeby sprawdzić, dlaczego gra. 
Już wtedy dał się poznać tego techniczny 
talent. Zaprojektował i wykonał wraz z kole-
gami model kolejki z wagonikami. 

W tym czasie zetknął się z Ignacym 
Łukasiewiczem, którego podziwiał i odwie-
dzał w pracowni. Szczepanik naukę 
kontynuował w Gimnazjum Klasycznym 
w Jaśle. Trudności z zaliczeniem egzaminu 

z greki spowodowały, że w 1888 roku 
musiał zmienić szkołę. W Seminarium 
Nauczycielskim w Krakowie zainteresował 
go nowy program kształcenia nauczycieli, 
a zwłaszcza szwedzka metoda slőjdu sty-
mulująca rozwój zainteresowań technicz-
nych uczniów.

Inspiracje wynalazcze

Z powodu nieukończonego gimnazjum 
Szczepanik nie mógł podjąć wyższych 
studiów technicznych, mimo że był w tym 
kierunku niezwykle uzdolniony. Dodatkowo, 
trudne warunki materialne zmusiły go, 
aby zaczął na siebie zarabiać. Jako sty-
pendyście rządowemu wyznaczono mu 
posadę nauczyciela ludowego w powiecie 
krośnieńskim. 

Nie był zwykłym nauczycielem. Swoją 
genialną myśl wynalazczą potrafił przy-
stosować do emocjonujących dzieci 
problemów. Pod jego kierunkiem niezdarne 
rączyny prędko uczyły się budować 
mosty drewniane, domki dla lalek lub 

Jan Szczepanik po 1900 r.  
(http://www.tarnow.pl/szczepanik/index.php 
http://www.tarnowteraz.pl/?i=131 - domena 
publiczna)

z blaszanych pudełek od konserw kon-
struować lokomotywy, wagoniki i inne 
zabawki 1. Odwiedzał swoich uczniów 
w domach, gdzie były rękodzielnicze 
warsztaty tkackie. Zaczął wtedy pracować 
nad rozwiązaniami, które miały usprawnić 
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ich działanie. Nie był to wówczas jego jedyny projekt wynalazczy. 
Zwierzył się Romanowi Zawilińskiemu, poznanemu w sklepie ama-
torowi fotografii, że pragnie wykrywać rzeczy, związki i możliwości 
dotąd nieznane lub za niemożliwe uznane 2. 

W teczce z 1895 roku są zapiski o jego różnorodnych planach. 
Znajdujemy tam wzmianki o maszynie służącej do wyrabiania 
cegieł, o motorze elektrolityczno-chemicznym, o przyrządzie 
do pomiaru jasności czy maszynie do przesyłania rysunków drogą 
telegraficzną 3. Zachowały się także z tego czasu jego plany ste-
rowców, aeroplanów i samolotów z ruchomymi skrzydłami. 

Tkackie patenty 

Twórcza pasja tak pochłonęła młodego Szczepanika, 
że w 1896 roku, po czterech latach porzucił nauczycielską 
karierę. Zamieszkał w Krakowie i szukał możliwości wdrożenia 
swoich tkackich wynalazków. Początkowo pracował w sklepie 
Stowarzyszenia Tkaczy z Korczyna oraz produkował i sprzedawał 
akcesoria fotograficzne. Wkrótce zatrudnił się w sklepie fotograficz-
nym należącym do finansisty Ludwika Kleinberga, który zaopatry-
wał go w potrzebne do prac wynalazczych środki finansowe. 

W tym samym roku wraz Ludwikiem Kleinbergiem zgłosił 
do ochrony patentowej pierwsze wynalazki tkackie. Jego nowa-
torski sposób automatycznej produkcji tkanin wzorzystych 
metodą elektro-fotograficzno-optyczną dawał duże oszczędno-
ści finansowe w wytwarzaniu gobelinów i znacznie skracał czas 
ich produkcji. 

Szczepanikowi udało się uzyskać kilkadziesiąt patentów tkac-
kich w tym niemieckie, austriackie, amerykańskie i angielskie. 
Przedmiotem ich były: sposoby wykonywania wzorców (patronów) 
drogą fotograficzną, co umożliwiło mechanizację żmudnej ręcznej 

pracy patroniarzy, zautomatyzowane sposoby wybijania kart wzor-
nicowych oraz adaptacja maszyny włókienniczej Jacquarda przez 
wprowadzenie elektrycznego sterowania, dzięki której maszyny 
zużywały mniej energii i dłużej pracowały. 

W 1901 roku Szczepanik dokonał w Stanach Zjednoczonych 
zgłoszenia patentowego na metodę wykonania tkaniny barwnej 
służącej do produkcji materiałów dekoracyjnych w barwach 
naturalnych. Metoda ta nie mogła wtedy być jeszcze wdrożona, 
bo wymagałoby to wprowadzenia dużych zmian do maszyn tkac-
kich produkujących czarno-białe tkaniny.

Jeden z ojców telewizji

Wykorzystany w metodzie tkackiej rozkład obrazu na punkty zna-
lazł wkrótce zastosowanie w innych wynalazkach Szczepanika. 
Już w 1895 roku przeprowadzał on próby przenoszenia 

Maszyna tkacka opatentowana przez Jana Szczepanika około 1898 r.  
(http://www.tarnow.pl/szczepanik/wynalazki.php – domena publiczna)

Patent brytyjski Jana Szczepanika nr 5031 na telektroskop  
(Źródło: Espacenet)
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obrazów drogą telegraficzną z wykorzystaniem płyt selenowych. 
W ich wyniku opracował telektroskop – urządzenie do prze-
kazu na odległość kolorowego obrazu wraz z dźwiękiem, 
które zgłosił do opatentowania w 1897 roku, niezrażony brakiem 
zainteresowania nim środowisk naukowych ani austriackich 
władz wojskowych. Nie spełniły się niestety przewidywania 
redakcji „Wędrowca”, który pisał, że Na przyszłej wystawie pary-
skiej za pomocą telektroskopu będzie można oglądać manewry 
na lądzie i morzu. Wówczas każdy realnie oceni znaczenie wiel-
kiego wynalazku naszego rodaka 4. Nie mógł być on wtedy jeszcze 
technicznie zrealizowany i pokazany jak planowano na Światowej 
Wystawie w Paryżu w 1900 roku, gdzie Szczepanik prezentował 
swoje tkackie wynalazki, wymagał nowych narzędzi, którymi jesz-
cze nie dysponowała nauka 5.

Szczepanik został uznany za jednego z prekursorów telewi-
zji. Amerykanin Albert Abramson zajmujący się historią telewizji 
wymienia go w swojej książce Electronic Motion Pictures. A history 
of the Television Camera wśród najważniejszych wynalazców 
metod lub urządzeń, które stały się podwaliną telewizji. Władysław 
Jewsiewicki analizując wynalazek elektroskopu Jana Szczepanika 
udowodnił, że efektem badań wynalazcy było określenie głów-
nych założeń odpowiadających działaniu współczesnych urzą-
dzeń telewizyjnych 6.

Do Wiednia po sukces

Szczepanik, nawiązując do postaci Ignacego Łukasiewicza, pisał 
do swojego szkolnego kolegi o trudnościach z przekonaniem kra-
jowych przemysłowców do swoich włókienniczych wynalazków. 
Dziś, kiedy sam zdobywam gorzkie doświadczenie, pojąłem, ile ten 
człowiek najeść musiał się zawodów, zazdrości ludzkiej i zawiści, 
nim mu zezwolili dla nich pracować 7. 

Szczepanik w 1898 roku wyjeżdża do Wiednia, aby szukać lep-
szych warunków do prowadzenia prac wynalazczych. Założone 
tam towarzystwo Société des Inventions Jan Szczepanik & Cie, 
której dyrektorem był Ludwik Kleinberg, eksploatując i popula-
ryzując wynalazki tkackie Szczepanika, dostarczało mu na ten 
cel funduszy i zaplecza badawczo-naukowego oraz zapewniało 
ochronę patentową. Gabriela Zapolska w opowiadaniu Intuicja 
tak między innymi opisała wrażenia ze swojej wizyty w spółce 
Tu gra duch ludzki na harfie warsztatowej przędzy – tu jest nie-
widzialna potęga, niepojęta potęga, płynąca naprzód z bystro-
ścią górskiego potoku 8. W tym czasie Szczepanik fascynował 
także innych artystów młodopolskich. Znany poeta Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer zadedykował mu wiersz pt. Statek odkrywczy, 
a kolega z czasów szkolnych Franciszek Pik Mirandola poświę-
cił mu liryki, widząc w nim okręt człowieczej tęsknoty.

Krótkie lata prosperity 

Tadeusz Żeleński, zapisując informacje o tym, że Szczepanik 
wspomógł finansowo ważne dla polskiej kultury krakowskie cza-
sopismo literacko-artystyczne „Życie”, nadmienił, że Szczepanik 
od roku 1896 prowadził wytwórnie gobelinów we Wiedniu, 
a w latach 1898–1902 przeżywał okres zamożności 9. 

Zyskami z opatentowanych wynalazków tkackich dzielił się ze swo-
imi wspólnikami: Ludwikiem Kleinbergiem i Franzem Habrichem, 
z którym będzie jeszcze przez długie lata współpracował. 

Budynek w Wiedniu mieszczący pracownię Jana Szczepanika  
przed 1901 „Głos Narodu” Ilustrowany : dodatek bezpłatny do 
„Głosu Narodu” Nr 1 z 21 września 1901 r. 
(http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/411709 – domena publiczna)

Jan Szczepanik w swojej pracowni w Wiedniu (przed 1901) „Głos 
Narodu” Ilustrowany: dodatek bezpłatny do „Głosu Narodu” Nr 1 
z 21 września 1901 r.  
(http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/411709 – domena publiczna)
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To właśnie z nim Szczepanik wzniósł się balonem podczas 
wystawy przemysłowej w Wiedniu. 

Gazeta „Neue Freue Presse” napisała, że w trakcie lotu sławny 
wynalazca wyskoczył na linie z balonu, do którego powrócił wyko-
nawszy kilka ewolucji. Prawdopodobnie na skutek opinii o niesto-
sowności takiego zachowania, w następnym numerze ukazało się 
sprostowanie wyjaśniające, że z balonu została wyrzucona kukła 
na linie poruszana przez Habricha, podczas gdy Szczepanik cały 
czas pozostawał w balonie. 

W 1899 roku Szczepanik miał audiencję u cesarza Franciszka 
Józefa I, któremu podarował największy, wykonany opracowaną 
przez siebie metodą gobelin, zatytułowany Apoteoza. Nawiązywał 
on do pięćdziesięciolecia jego panowania. 

Paradny ślub

Szczepanik, ku jego zaskoczeniu, został w 1901 roku powołany 
do wojska. W Przemyślu odbywa krótką służbę wojskową. Poznaje 
tam swoją przyszłą żonę Wandę Dzikowską – córkę znanego 
amatora fotografa, powszechnie szanowanego powiatowego leka-
rza Zygmunta Dzikowskiego herbu Doliwa, z którą dochowa się 
pięciorga dzieci. 

Ślub kawalera Orderu Izabeli Katolickiej w listopadzie 1902 roku 
w Bazylice Katedralnej w Tarnowie wzbudził wielką sensację. 
Para przyjechała nań karetą zaprzężoną w araby ze stadniny 
księcia Sanguszki. Ciekawscy wchodzili na konfesjonały dla 
lepszego widoku, a miejscowe urzędy zostały zamknięte, żeby 
zatrudnieni tam mogli wziąć udział w uroczystości. Szczepanik 
przybywa na swój ślub koleją już z Wiednia, gdzie został wcześniej 
przeniesiony z Tarnowa w stopniu szeregowca. 

Szczepanik kończy współpracę z Ludwikiem Kleinbergiem 
w 1902 roku. Mimo usilnych starań wynalazcy, w tym czasie 
były czynne tylko trzy fabryki gobelinów: w Wiedniu, w Roubaix 
we Francji i Barmen w Niemczech. Podróże Szczepanika do Anglii 
i zainteresowanie tutejszych przedsiębiorców nie doprowadziły 
do powstania tam patroniarni. Także utworzone w 1900 roku 
Towarzystwo Syndykat Krajowy dla Wynalazków Jana 
Szczepanika, które starało się zebrać pieniądze i pozyskać popar-
cie społeczne, nie odniosło sukcesu.

Kamizelka, co się kul nie bała

Międzynarodowy rozgłos przyniosła Szczepanikowi opatentowana 
lekka i elastyczna kamizelka kuloodporna zwana ówcześnie 
„pancerzem kuloochronnym”. Był to udoskonalony wynalazek 
polskiego zakonnika zmartwychstańca Kazimierza Żeglenia. Aby 
go ulepszyć, Szczepanik do jej wyrobu użył „specjalnego wią-
zania nici” pomysłu Nicolasa Reisera – dyrektora szkoły tkackiej 
w Akwizgranie i opatentowanego przez siebie nowego sposobu 
tkania dywanów wypukłych. Materiałem, z którego wytwarzane 
były kamizelki, wzmocnionym cienką blachą, wyłożono karetę króla 
Hiszpanii Alfonsa XIII. Dzięki temu nie zginął w zamachu w maju 
1902 roku, gdy w wieku 16 lat obejmował władzę w Hiszpanii. 
Wdzięczny monarcha hiszpański nadał Szczepanikowi i jego 
wspólnikom: Franzowi Habrichowi i Ludwikowi Kleinbergowi tytuły 
Kawalera Izabeli Katolickiej. 

Jan Szczepanik z żoną 8 listopada 1902 r.  
(http://www.tarnow.pl/szczepanik/zyciorys.php – domena publiczna) 

Prezentacja kamizelki kuloodpornej 1 stycznia 1901 r.  
http://www.tarnow.pl/szczepanik/wynalazki.php – domena publiczna) 
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Wynalazek Szczepanika uratował życie Alfonsowi XIII także pod-
czas ataku bombowego w dniu jego ślubu w maju 1906 roku. 
Ówczesny car Rosji Mikołaj II był pod tak dużym wrażeniem 
zastosowań tkaniny kuloodpornej, że nadał Szczepanikowi 
Order Świętej Anny. Gdy ten odmówił jego przyjęcia z pobudek 
patriotycznych, car obdarował go złotym zegarkiem z kopertą 
wysadzaną brylantami, a jego przyszłą żonę złotą broszką 
zdobną w brylanty i szafiry. Wydaje się, że możliwości szerszego 
zastosowania tkaniny kuloodpornej zaprzepaścił spór Żeglenia 
i Szczepanika o pierwszeństwo do wynalazku.

Mark Twain fanem Szczepanika

„Wiener Tageblatt”, zachwycając się geniuszem „austriackiego 
Edisona”, pisał w 1901 roku, że w trzech dziedzinach Szczepanik 
osiągnął zdumiewające rezultaty: w przemyśle tkackim, w optyce 
i elektronice10. Znany amerykański pisarz Mark Twain, który też 
go tak nazywał, postanowił kupić od niego prawa do wynalazku 
tkackiego w celu wdrożenia go w Stanach Zjednoczonych. 
Przyjechał do Wiednia, aby spotkać się z wynalazcą i jego 
wspólnikiem. Miał wówczas 63 lata, a Szczepanik 26. Tak pisał 
o pertraktacjach w tej sprawie: Rozmawialiśmy do północy, potem 
rozstaliśmy się; cały czas myślałem o tym i cenie 1.500.000 dola-
rów. (...) W czasie śniadania myślałem o tym intensywnie, także 
kiedy mówiłem o tym z Mr. Kleinbergiem. Zaczęliśmy dochodzić 
do porozumienia11. 

Transakcja nie została niestety sfinalizowana, prawdopodobnie 
z powodu wygórowanej ceny podanej przez Ludwika Kleinberga. 
Fascynacja Twaina wynalazkami Szczepanika jednak nie ustała 
i przerodziła się w przyjaźń. Szczepanik sporządził gobelin 
z portretem pisarza i jego autografem, którego miniatura pro-
mowała wynalazki tkackie Szczepanika. Twain zaś uczynił 
Szczepanika bohaterem dowcipnego opowiadania Austriacki 
Edison znowu nauczycielem wiejskiej szkoły, które ukazało się 
w „The Century Illustrated Monthly Magazine” niedługo po ich spo-
tkaniu. Zaintrygowany wynalazkiem telektroskopu Twain uczynił 
Szczepanika bohaterem innego opowiadania From the London 
Times of 1904, opisującego rzeczywistość, w której działała 
już telewizja wynaleziona przez Szczepanika, a on dzięki temu 
zdobywał popularność i szacunek możnych ówczesnego świata. 

Instalacja solarna

Niezwykłym wytworem wyobraźni wynalazczej Szczepanika jest 
jego projekt przetwarzania energii słonecznej w inny rodzaj 
użytecznej energii. Przedstawiony przez wynalazcę w 1903 roku, 
wzięty za jego czystą fantazję, nie spotkał się z akceptacją. 
Miano za złe Szczepanikowi, że mimo iż się ożenił, nie ustatko-
wał się i nie przestał wybiegać wyobraźnią poza świat możliwy12. 

Powstała satyra pod tytułem Eksploatacja słońca (wesoły szkic 
możliwości), w której Szczepanik objaśnia potencjalnym inwesto-
rom – przedstawicielom dużych banków włoskich, zasady dzia-
łania „słońcozbiora”. Składał się on z olbrzymich, umieszczonych 
na wysokich wieżach, obracanych prądem elektrycznym platino-
-azbestowych luster zbierających promienie słoneczne. 

Szczepanik miał nadzieję, że perspektywa obniżenia kosztów 
ogrzewania skłoni austriackich lub rodzimych przemysłowców 
do zainteresowania „zbieraczami słonecznymi”. Tak się nie stało. 
Ta proekologiczna instalacja, wtedy zbyt nowatorska technicznie, 
z dzisiejszej perspektywy świadczy o świetnej intuicji wynalazczej 
naszego rodaka. 

Małoobrazkowy film barwny

Oprócz wyżej wymienionych wynalazków Szczepanik opracował 
wiele innych. I tak w 1899 roku zgłosił do ochrony patentowej 
metodę wykonywania kolorowych filmów małoobrazkowych. 
Prace nad nią prowadzili dalej w 1907 roku Rudolf Berthon, 
a potem Keller-Dorian. Wykorzystali oni jako surowiec światłoczuły 
zamiast płyty fotograficznej taśmę celuloidową z wytłoczonym 
na niej rastrem soczewkowym. 

Amerykańska firma Kodak w 1928 roku, korzystając z tej metody, 
wypuściła na rynek Kodakcolor – film barwny dla amatorów 
na taśmę 16 mm, dzięki któremu odniosła duży komercyjny suk-
ces. Szczepanik niestety nie miał w nim udziału. Zaś niemiecka 
firma AGFA po wprowadzeniu kolejnych ulepszeń w 1932 roku 
wyprodukowała aparaty do barwnego filmu małoobrazkowego 
„Agfakolor” na taśmę odwracalną 16 mm. Jak pisze Władysław 
Jewsiewicki w swojej książce poświęconej Szczepanikowi, wyda-
nej w 1972 roku: każdy posiadacz małoobrazkowego aparatu 

Artykuł M. Twaina o Szczepaniku 1 stycznia 1898 r.  
(http://www.tarnow.pl/index.php/pol/Nauka/Szczepanik-Polski-Edison/
Szczepanik-i-Twain – domena publiczna)
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do zdjęć barwnych na taśmie 16 mm bądź 8 mm winien mieć 
w pamięci imię właściwego autora zasady, na której oparta jest 
ta metoda filmowa13. 

Niespotykanie twórczy umysł 

Inwencja wynalazcza Szczepanika była wprost niespożyta. 
W 1900 roku opracował aeromobil o nazwie latająca ryba, 
a także fotosculptor do sporządzania kopii rzeźb, który dał 
w prezencie cesarzowi Austro-Węgier Franciszkowi Józefowi I. 
Pozwalał on robić dokładne kopie dzieł sztuki, co wzbudziło nie-
pokój o możliwość używania go do produkowania ich falsyfikatów. 
Wraz z Edwardem Krompachem opatentował metodę magne-
tycznego przygotowania rudy. W 1901 roku uzyskał ochronę 
na caluridul – samoczynny regulator ciągu kominowego pozwa-
lający zmniejszyć zużycie węgla o 20%. 

Niestety, wydaje się, że ani towarzystwo wiedeńskie, ani sam 
Szczepanik nie dołożyli wystarczających starań, aby to prak-
tyczne rozwiązanie skutecznie rozpropagować. W roku 1902 
Szczepanik opracował karabin elektryczny o dużej szybkostrzel-
ności. W trakcie doświadczeń z nim został postrzelony w nogę. 
Przedstawił także swoją propozycję telegrafu bez drutu. Według 
relacji jego syna przez czas jakiś zajmował się praktycznie telegrafią 
iskrową. Na zlecenie rządu austriackiego uruchamiał nawet jedną 
z pierwszych próbnych stacji14.

Poszanowanie praw innych wynalazców

Jan Szczepanik doradzał także początkującym wynalazcom, 
którzy zgłaszali się do niego ze swoimi rozwiązaniami. 
Czasem finansował ich ulepszenia w zamian za niewielkie 
udziały. W swojej drugiej pracowni w Wiedniu przy Ungargasse 
12 pomagał im sporządzać modele wynalazków. Brał też udział 
w uzyskaniu ochrony patentowej. Umowa, jaką zawarł z kolegą 
z lat szkolnych Franciszkiem Pikiem Mirandolą, miała nastę-
pujące zapisy: Ani rysunki techniczne dziś istniejące, ani te, 
które w przyszłości powstać mają, zarówno odnośnie modelu 
głównego, jak i do waryantów tegoż modelu definitywnego 
nie są moją własnością, nie przysługuje mi też prawo korzystać 
z nich osobiście, ani przez osoby trzecie. Tak samo model ani 
jego odmiany nie są moją własnością. Wreszcie patenty opiewać 
będą na imię WPana15. 

Szczepanik także w umowach z innym uwzględniał prawa 
wynikające z autorstwa wynalazku. Władysław Jewsiewicki 
wspominał, że mimo nieraz dużego wysiłku włożonego w opraco-
wanie zgłoszonego mu pomysłu umieszczał na patencie nazwisko 
projektodawcy a Towarzystwa tylko jako firmy finansującej wynala-
zek16. I tak w przypadku maszyny do pisania dla ociemniałych, 
patent austriacki wystawiony został na Société des Inventions Jan 
Szczepanik & Cie i Emila Antona Nowaka. 

Wynalazki dla kraju

Szczepanik chciał, żeby jego wynalazki służyły rozwojowi rodzimej 
gospodarki. Po nieudanych próbach uruchomienia przemysłowego 
wyrobu gobelinów w Krośnie, pisał do przyjaciela Franciszka Pika 
Mirandoli: Wiesz sam, co chciałem zrobić z Krosna, a jakie są tego 
skutki17. Około 1899 roku opracował nowoczesny pług. Trzeba 
pamiętać, że Galicja była w tym czasie ekonomicznie zacofana. 
Gdy Szczepanik urodził się, używano tam jeszcze powszechnie 
okutego lemiesza drewnianego, a metalowy był rzadkim widokiem. 
Zaproponowany przez Szczepanika pług był lżejszy, dokład-
niejszy i wyposażony w śruby w dyszlu, co pozwalało regu-
lować głębokość orki. Wynalazkiem zainteresowany był hrabia 
Tyszkiewicz i w jego dobrach latem 1900 roku odbył się pierwszy 

Patent brytyjski na małoobrazkowy film kolorowy
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pokaz orki pługiem Szczepanika z udziałem właścicieli ziemskich, 
fabrykantów i prasy18. 

Około 1900 roku Szczepanik wynalazł metodę pozyskiwania 
wełny torfowej z włókien roślinnych znajdujących się w torfie. 
Miała ona przyczynić się do przemysłowej eksploatacji rozle-
głych torfowisk w okolicach Nowego Targu, ale nie ma zapisów 
o jej wdrożeniu w Polsce pod zaborami. Szczepanik mówił z żalem 
dla redakcji Ilustracji Polskiej: Za Teslą stoi Towarzystwo Akcyjne, 
złożone z bogatych ludzi i finansistów, przejętych doniosłością 
dokonywanych przez Teslę prób. Wybudowało mu ono pracownię 
w górach Rocky Mountains i nie szczędzi grosza na wiele setek 
tysięcy dolarów kosztujące doświadczenia19.

Kryzys finansowy 

Szczepanik takiego wsparcia nie miał. Niestety patroniarnia 
w Barmen zbankrutowała, co też stało się udziałem wiedeńskiego 
towarzystwa zaledwie po trzech latach funkcjonowania. Także 
Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Tkackiego Szczepanika 
w Krakowie zostało zlikwidowane, o czym zdecydowali zarzą-
dzający – nastawieni na szybkie zyski przedstawiciele rodzin 
magnackich – Zdzisław hr. Tarnowski, Władysław hr. Mycielski 
i jego prezes Antonii hr. Wodzicki. W czerwcu 1903 roku, krótko 
przed walnym zgromadzeniem zarządu, Szczepanik wystosował 
list do jego członka. Duże fragmenty listu przedrukowano w prasie, 
co miało wywrzeć nacisk na zarząd. Wynalazca zapewniał w nim, 
że jego wynalazki tkackie okażą się opłacalne, a przejściowe 
trudności, spowodowane protestami robotników widzących w jego 
wynalazkach zagrożenie dla swoich miejsc pracy, zostaną wkrótce 
pokonane. Zarząd Towarzystwa nie zmienił decyzji o likwidacji 
i wyegzekwował od wiedeńskiej firmy Szczepanika znaczne 
odszkodowanie za niedostarczenie maszyn, mimo że w ciągu roku 
nie podjął żadnej działalności. 

Wydarzenia te wpłynęły negatywnie na dobrze do tej pory funkcjo-
nującą, kierowaną przez przyjaciela wynalazcy Agenturę Oddziału 
Artystyczno-Reprodukcyjnego Towarzystwa Akcyjnego dla prze-
mysłu tkackiego Szczepanika. Jerzy Pilecki – późniejszy badacz 
przyczyn niepowodzenia fabryk i towarzystw Szczepanika upatry-
wał także w bezwzględnym działaniu jego wspólników nastawio-
nych na szybki zysk z patentów i licencji oraz w wizjonerskim cha-
rakterze niektórych rozwiązań naszego wynalazcy. Co istotne, jego 
zdaniem Poza tym J. Szczepanikowi brakło istotnego poparcia 
ze strony własnego społeczeństwa20.

Trudny czas

Gdy trudności finansowe zmusiły Szczepaników do powrotu 
do Tarnowa i zamieszkania z rodzicami żony, nasz wynalazca 
nie spotkał się z życzliwym przyjęciem miejscowego środowiska. 

Brak uznania i zrozumienia dla jego pracy wynalazczej dopro-
wadziły do jego izolacji towarzyskiej. Radzono mu zajęcie się 
czymś pożytecznym, jak na przykład prowadzeniem sklepu. 
Na kąśliwe uwagi odpowiadał czasem niekonwencjonalnym 
zachowaniem, ekstrawagancją, jak wtedy, gdy przed świętami kupił 
na targu wieprzka i prowadził go do domu doktora – przez miasto 
– na postronku, a mijanym znajomym kłaniał się z wielką uprzejmo-
ścią, uchylając kapelusza21. 

Teść na złośliwe pytania o herb, jakim się pieczętuje Szczepanik, 
odpowiadał, że „herbem rozumu”. Szczepanik nie zwątpił jednak 
w sens swoich działań. Pracował z niezwykłym zapałem w labo-
ratorium na poddaszu przy ulicy Sowińskiego. Wyjeżdżał też 
do Berlina i Drezna, gdzie od 1907 roku miał małą pracownię. Mógł 
poświęcać się wynalazkom dzięki wsparciu żony i czasem scep-
tycznego teścia, który utrzymywał jego rodzinę. Także współfinan-
sował jego patenty, nawet gdy przychodziło mu wyzbyć się z tego 
powodu cennych przedmiotów jak np. obrazu Julianna Fałata. 
Doktor Dzikowski tak pisał do swojej siostry w 1912 roku: Jasiek 
w Dreźnie od 3 miesięcy – dzięki Bogu jest już na dobrej drodze 
i w toku swoich ulubionych prac – może i rezultaty wkrótce będą, 
na co moja poczciwa Wanda 8 lat czeka22.

Praca nad barwną fotografią 

Szczepanik wiele lat poświęcił wynalazkom z dziedziny fotografii 
barwnej. Prace te trwały do wybuchu pierwszej wojny światowej. 
W latach 1898–1904 opracował i opatentował aparat fotogra-
ficzny i rzutnik do zdjęć w barwach naturalnych metodą 
addytywną, czyli przez dodanie 3 kolorów podstawowych23. 
Zaś w latach 1902–1912 ubiegał się o ochronę wynalazków 
dotyczących uzyskania odbitek w barwach naturalnych. 

Etykieta pochodząca z opakowania światłoczułego papieru 
do fotografii barwnej wynalezionego przez Jana Szczepanika 
i sprzedawanego przez jego firmę około 1900 r. 
(http://www.tarnow.pl/szczepanik/zyciorys.php – domena publiczna)
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Ich przedmiotem były: sposób kopiowania barw-
nych diapozytywów i wyrób specjalnego papieru 
do odbitek barwnych. 

Po raz pierwszy kolorowe zdjęcia uzyskane przez 
Szczepanika metodą blaknięcia barw pod wpływem 
światła zostały pokazane w Wiedniu w 1903 roku. 
Z jej wykorzystaniem opracował barwoczuły papier 
do odbitek barwnych wytwarzany przez kilka lat, 
począwszy od 1905 roku przez szwajcarską firmę 
J.K. Smith w Zurychu. Metoda ta jednak była zbyt 
droga, by mogła być szeroko stosowana. Stała się 
jednak ważnym etapem w dziedzinie kolorowej 
fotografii. 

Szczepanik opracował też z doktorem Hollbornem 
sposób produkcji płyt rastrowych do fotogra-
fii barwnej. Były one sprzedawane pod nazwą 
Veracolor. W 1907 roku Szczepanik zgłasza 
do ochrony patentowej w Wielkiej Brytanii i Francji 
kolorymetr – aparat służący do pomiaru barw. 
Wykorzystana w nim myśl techniczna przyczyniła się 
do rozwoju barwnej fotografii i wciąż znajduje prak-
tyczne zastosowanie. Joseph Eder autor Historii foto-
grafii tak pisał o wynalazcy: Jeśli nawet Szczepanik 
nie miał szczęścia ze swoimi wynalazkami świad-
czącymi o genialności, to jednak wskazał drogę 
innym wynalazcom, którzy z większym powodze-
nie mogli je realizować24.

Film z dźwiękiem 

Szczepanik ma swój istotny wkład w rozwój techniki 
dźwiękowej. Po dogłębnym zanalizowaniu ówcze-
snych patentów i dotychczasowych sposobów wyko-
rzystania systemu optycznego do zapisu dźwięku, 
zaproponował własne rozwiązanie, w którym między 
innymi usunął dotychczasowy problem, jakim były 
mechaniczne elementy bezwładne. W 1914 roku 
Wynalazca zgłosił do ochrony urządzenie do fotogra-
ficznego zapisu dźwięku wraz z aparatem projek-
cyjnym. W patencie zaproponował m.in. próżniową 
fotokomórkę elektryczną do odtwarzania dźwięku, 
co stosowane było jeszcze do niedawna25. Patent ten 
nie przyniósł jednak Szczepanikowi spodziewanych 
zysków. Ochrona z braku funduszy obowiązywała 
tylko na terytorium Austrii, brak też było potrzebnej 
wiedzy o wzmacniaczach elektrycznych, a i czas 
był niefortunny. Właśnie wybuchła pierwsza wojna 
światowa. Ostatnią część życia Szczepanik poświę-
cił filmowi barwnemu i nie wracał już do techniki 
dźwiękowej. 

Film w barwach naturalnych

Od początku pierwszej wojny światowej, mimo ograniczeń z nią związa-
nych, Szczepanik intensywnie pracuje nad filmem kolorowym, przenosząc 
w tym celu pracownię z Drezna do Berlina. Szukał tam możliwości finanso-
wania swoich wymagających dużo nakładów doświadczeń. Dla doskonale-
nia swojej metody powołuje do życia, oprócz już funkcjonujących w Berlinie 
i Dreźnie, nowe laboratoria: w Luisenhof i Weisser Hirsch. 

W Berlinie powstaje spółka do eksploatacji jego wynalazku. System 
filmu barwnego Szczepanika był chroniony patentami w wielu krajach. 
Przedmiotem zgłoszenia patentowego z 1918 roku było urządzenie 
do optycznego wyrównywania przesuwu obrazów, szczególnie zdatne 

Z polskiego patentu na przyrząd do optycznego wyrównywania przesuwu 
obrazów
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do kinematografii w barwach naturalnych26 pozwalające usunąć 
migawkę w kamerze zdjęciowej i projektorze filmowym. Po opra-
cowaniu sposobu wykonywania zdjęć przez trzy obiektywy naraz, 
powstają modele kamery zdjęciowej i aparatu projekcyjnego. 

Przegrany pojedynek z technicolorem

Szczepanik miał nadzieję, że zaproponowana przez niego addy-
tywna (trójbarwna) metoda uzyskania filmu barwnego z wyko-
rzystaniem wyrównania optycznego wejdzie do powszechnego 
użytku. Jego wynalazki w dziedzinie filmu barwnego chroniły patenty 
austriackie, niemieckie, amerykańskie i polskie. Znaleźli się chętni 
inwestorzy. 

W Berlinie powstaje spółka do eksploatacji jego wynalazku. 
Berlińska firma Bush A.G. Rathenov nakręciła, korzystając 
z pierwszego modelu kamery Szczepanika, doskonałej jakości 
film w plenerze. Drugi film, sporządzony ulepszonym modelem 
kamery zarejestrował operację chirurgiczną w szpitalu Langenbeck-
Virchov i uznano go za wielki sukces. Jeszcze z większym uzna-
niem spotkała się prezentacja trzeciego filmu przedstawiającego 
krajobraz Alp. 

System Szczepanika opisywano w angielskich i niemieckich cza-
sopismach fachowych. Liczne, publiczne prezentacje zbierały entu-
zjastyczne recenzje. W „National Zeitung in Basel” napisano: Przez 
wynalazek Szczepanika zrobiono tak wielki krok naprzód, że można 
przez to problem praktycznej kinematografii kolorowej uważać 
za rozwiązany i spodziewać się, że obraz czarno-biały wkrótce ustąpi 
kolorowemu27. Niestety, system Szczepanika nie mógł być używany 
bez zmiany aparatury projekcyjnej, co podrażało koszty eksploatacji 
filmów, a amerykański przemysł filmowy był niechętny nowym inwe-
stycjom. To przesądziło o niepowodzeniu tego systemu. Szczepanik 
nie doczekał mającej miejsce w 1935 roku premiery filmu Becky 
Sharp w technikolorze, który nie mógł konkurować jakością barw 
z filmami Szczepanika, ale zaczął być używany w filmowej produkcji 
przemysłowej, bo był tańszy.

Za wczesne odejście 

Lata niezwykle wytężonej pracy, realizacja niezwykle wymagają-
cych projektów, trudna współpraca z inwestorami i ciągły niepo-
kój o byt materialny bardzo nadszarpnęły zdrowie Szczepanika. 
Zmarł po ciężkiej chorobie 18 kwietnia 1926 roku w wieku 54 lat. 
Żona Szczepanika, spełniając jego życzenie, zawiozła umierają-
cego męża do Polski. Podziękował jej za to, mówiąc Wiedziałem, 
że jesteś dobra, ale nie – że aż tak28. 

Spoczął w grobowcu rodzinnym Dzikowskich w Tarnowie 
z odznaką najwyższego hiszpańskiego wyróżnienia – Orderu 
Izabeli Katolickiej. Synowie Szczepanika podjęli próbę 

kontynuacji dzieła ich ojca. Ich staraniem powstało niewielkie 
laboratorium we Lwowie. Zbigniew Szczepanik skonstruował 
przystawkę do aparatu projekcyjnego, która umożliwiała wyświe-
tlanie filmów barwnych. W 1932 roku bracia przeprowadzili się 
do Warszawy, gdzie było zlokalizowane laboratorium i biuro kon-
strukcyjne. Profesorowie Politechniki Lwowskiej pozytywnie ocenili 
filmy nakręcone z inicjatywy braci. 

Zbigniew Szczepanik usprawnił urządzenia do filmu barwnego 
ojca. Było to jednak czasowym rozwiązaniem, ponieważ użycie 
przystawki nie zapewniało równie wysokiej jakości barw natu-
ralnych, co zastosowanie oryginalnej aparatury. 

Mimo że „Laboratorium Doświadczalne Szczepanik-Film” 
wyprodukowało 13 krótkometrażowych filmów barwnych, 
wyświetlanych w dwóch kinach w Warszawie, które zbierały 
wysokie oceny, w tym znanego malarza Wojciecha Kossaka, 
to przedsięwzięcie nie okazało się sukcesem. Bracia próbo-
wali nawiązać jeszcze w 1934 roku współpracę z Niemcami, 
ale odrzucili ich propozycję prowadzenia dalszych badań 
w Niemczech. Rozmowy z amerykańską firmą Bell & Howell, 
owoc wizyty w Chicago, także nie przyniosły rezultatu.

W pamięci bliskich 

Jan Szczepanik był tytanem pracy. Tylko raz na krótki czas zanie-
chał działalności wynalazczej, aby pomóc swojej żonie ukoić ból 
po stracie pierworodnego syna, który utopił się w studni. 

O trudzie wynalazcy tak pisał jego syn Zbigniew: Oczami kilku-
letniego dziecka widzę te setki i tysiące różnych torebek, pudełek 
i słoików, rozmaite naczynia i wiele płyt obciągniętych papierem 
do wylewania emulsji fotograficznej. Pamiętam duże kopioramki 
do wyświetlania próbek i ciągle krążących rodziców ustawiają-
cych te ramki do słońca. Stałe dyskusje i sprawdzanie, jak która 
barwa wychodzi. (...) Praca Ojca wymagała przebadania tysięcy 
chemikaliów, wykonania dziesiątek tysięcy prób. (...) Pamiętam 
wypowiedź Ojca, który określił liczbę przeprowadzonych prób 
na bliską sto tysięcy29. 

Szczepanik prowadził swoją działalność wynalazczą przez długie 
lata za granicą, podczas gdy żona i dzieci mieszkali w Tarnowie. 
Jego córka Maria Zboińska w swoich wspomnieniach mówi 
o nim „świąteczny ojciec”. 

Przyjeżdżał do domu głównie podczas świąt, starając się rodzi-
nie w tym czasie zapewnić dużo atrakcji. Otaczał czułą opieką 
nie tylko żonę i dzieci. Był w stałym kontakcie z wieloma przy-
jaciółmi oraz z przybranymi rodzicami, którym w okresie powo-
dzenia kupił nieruchomość w Krośnie. Ze względu na skromne 
pochodzenie Szczepanika, więzi te były na tyle dyskretne, 
że przedstawiciele obu rodzin spotkali się dopiero w 1972 roku, 
na uroczystościach stulecia jego urodzin.
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W świadomości Polaków

Dokumentacja pracy wynalazczej Szczepanika w tym systemu filmu 
barwnego w znacznej części nie zachowała się. Została zniszczona 
wraz z jego archiwum, laboratorium, urządzeniami, aparatami itp. 
w trakcie powstania warszawskiego w 1944 roku. Musiał tego doko-
nać, pod groźbą utraty życia, syn wynalazcy Zygmunt. 

Może także z tej przyczyny Jan Szczepanik i jego dorobek wyna-
lazczy jest obecnie wciąż za mało znany wśród Polaków. Po jego 
śmierci w tarnowskich gazetach pisano o nim między innymi: 
Pełen twórczej fantazji i zdolności kombinatoryjnych zwrócił na sie-
bie uwagę sfer technicznych już przed 30-tu laty – i nie omylono 
się na Nim. On to właśnie zastosował fotografię do jackardowskich 
patronów tkackich, lecz że wynalazek nie dawał od razu zadawala-
jących wyników, wywołało to w kraju niekorzystne wrażenie, co tak 
rozgoryczyło wynalazcę, że opuściwszy kraj i rodzinę, udał się 
za granicę i osiadł w Berlinie, aby pracować nad kolorową fotogra-
fią i filmem w barwach naturalnych30. 

Mimo że Jan Szczepanik był za życia doceniany za granicą, 
nazywany tam austriackim Edisonem, a przez Niemów – Polakiem 
genialnym wynalazcą, to dziś jego nazwisko, jak pokazuje ankieta, 
jest w Polsce kojarzone raczej z popularnym piosenkarzem. r
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z ochroną własności intelektualnej
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Zakres i skutki  
nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2019 r.  

o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej

Ww. ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającą na celu 
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków 

towarowych, o czym już pisaliśmy. Przypomnijmy, że nadrzędnym celem 
dyrektywy 2015/2436 jest tworzenie i rozwijanie dobrze funkcjonującego rynku 
wewnętrznego oraz ułatwienie rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz 

zarządzanie nimi w Unii Europejskiej w celu wspierania konkurencyjności. 

Uregulowany zarówno przez Dyrektywę, 
jak i Rozporządzenie (UE) 2017/1001 
w sprawie znaku towarowego Unii 
Europejskiej, system ochrony znaków 
towarowych ma na celu ustanowienie 
trwałego i komplementarnego współ-
istnienia unijnego znaku towarowego 
i krajowych systemów ochrony znaków 
towarowych. 

Takie współistnienie systemów jest 
konieczne dla skutecznego i wydajnego 
funkcjonowania systemu znaków towa-
rowych, przy uwzględnieniu potrzeb 
przedsiębiorców.

Należy podkreślić przede wszystkim 
olbrzymie znaczenie ekonomiczne 
przedmiotowej zmiany ustawy. Według 
danych Urzędu Patentowego RP 
na koniec 2018 roku liczba praw ochron-
nych na znaki towarowe pozostające 
w mocy udzielone w trybie krajowym 
wyniosła 149 807, a w trybie międzyna-
rodowym – 83 311.

Kwestia prawidłowej i pełnej regulacji 
w przedmiocie uzyskiwania i utrzymywania 
praw ochronnych na znaki towarowe ma 
więc doniosłe znaczenie ekonomiczne 
i gospodarcze. Regulacja w zakresie uprosz-
czenia i zwiększenia dostępności systemu 

ochrony znaków towarowych obejmuje 
swoim zakresem ok. 2 mln aktywnych 
przedsiębiorców. Ponadto wydaje się, 
że konsekwencją uproszczenia sposobu 
przedłużania ochrony na znaki towarowe 
będzie zmniejszenie liczby wygaśnięć 
z mocy ustawy praw wyłącznych na znaki 
towarowe na skutek braku uiszczenia 
opłaty za kolejny okres ochronny, ponieważ 
obecnie z tego powodu wygasa z mocy 
ustawy ok. 9 tys. praw wyłącznych na znaki 
towarowe.

Do najistotniejszych spraw uregulowa-
nych uchwaloną ustawą należy zaliczyć: 

1) Kwestie uzyskiwania i utrzymywania 
prawa ochronnego na znak towarowy, 
w tym w szczególności:

a) modyfikację definicji znaku towarowego 
– dotychczas znakiem towarowym mogło 
być tylko takie oznaczenie, które można 
przedstawić w sposób graficzny, nowela 
rezygnuje z tego wymagania, ponieważ 
nie przystaje ono do zmieniających się 
warunków gospodarczych i postępu techno-
logicznego; w myśl zmodyfikowanych prze-
pisów znakiem towarowym będą mogły być 
również nietradycyjne znaki np. dźwiękowe, 
zapachowe czy holograficzne (więcej w tym 
wydaniu Kwartalnika); 

b) wprowadzenie regulacji dotyczącej 
wspólnych znaków towarowych i znaków 
towarowych gwarancyjnych – takie rodzaje 
znaków towarowych stanowią szczególną 
kategorię oznaczeń, która wprowadza 
sformalizowane zasady używania znaku 
określone w odpowiednim regulami-
nie. Umożliwienie zgłoszenia znaków 
towarowych gwarancyjnych w Urzędzie 
Patentowym (które zgodnie z postanowie-
niami dyrektywy nie ma charakteru obliga-
toryjnego) wpłynie na zmniejszenie kosztów 
ponoszonych przez przedsiębiorców; 

c) wprowadzenie zmian w zakresie trybu 
przedłużania praw ochronnych na znaki 
towarowe – w poprzednio obowiązującym 
stanie prawnym przedłużenie prawa ochron-
nego na znak towarowy wymagało złożenia 
pisemnego wniosku i wydania przez Urząd 
Patentowy decyzji. W myśl noweli dla 
przedłużenia prawa ochronnego na znak 
towarowy wystarczające jest obecnie wnie-
sienie opłaty za kolejny okres ochrony przez 
uprawnionego lub osobę ustawowo lub 
umownie upoważnioną. Ponadto na Urząd 
Patentowy nałożony został obowiązek infor-
mowania uprawnionych z praw wyłącznych 
o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty 
za kolejny okres ochrony; 
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d) powiadomienia o zbliżającym się ter-
minie uiszczenia opłaty za dalszy okres 
ochronny – Urząd Patentowy RP minimum 
na 6 miesięcy przed upływem tego okresu 
skieruje do każdego uprawnionego lub 
ustanowionego w tej sprawie pełnomocnika 
przypomnienie o zbliżającym się terminie 
przedłużenia prawa ochronnego do znaku, 
za następny 10-letni okres ochrony. W infor-
macji wskazany będzie m.in. numer prawa 
ochronnego, konkretna data wygaśnięcia 
tego prawa, oraz informacja, jak przedłużyć 
prawo na znak towarowy.

2) Kwestie dochodzenia roszczeń cywil-
noprawnych w przypadku naruszenia 
prawa ochronnego na znak towarowy. 

Nowelizacja reguluje m.in. prawo zakazy-
wania czynności przygotowawczych zwią-
zanych z użyciem opakowania lub innych 
środków, wprowadza zakaz reprodukcji 
zarejestrowanych znaków towarowych 
w słownikach lub innych zbiorach informacji, 
reguluje kwestię zajęcia towarów, ozna-
czonych znakiem podrabianym, będących 
w tranzycie, określa odpowiedzialność osób, 
z usług których korzystano przy naruszeniu 
prawa ochronnego na znak towarowy.

3) Ponadto należy wskazać, że do wpro-
wadzanych nowelizacją instytucji 
prawnych zostały przyjęte odpowiednie 
przepisy przejściowe. 

Zgodnie z nimi, do postępowań o udzie-
lenie prawa ochronnego, unieważnienie 
i stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochron-
nego, które zostały wszczęte po wejściu 
w życie ustawy, stosuje się przepisy nowe. 
Jednocześnie w odniesieniu do oceny prze-
słanek względnych i bezwzględnych udzie-
lenia prawa ochronnego na znak towarowy 
stosowane będą przepisy właściwe w dniu 
dokonania zgłoszenia tego znaku. Pozwoli 
to uniknąć sytuacji, w której istniejący 
w obrocie znak towarowy mógłby zostać 
np. unieważniony na podstawie przyczyn, 
które nie istniały w momencie zgłoszenia 
danego znaku. r

Nowe rodzaje  
znaków towarowych 

w polskim Prawie  
własności przemysłowej 

Edyta Demby-Siwek 
ekspert UPRP 
dyrektor Departamentu Znaków Towarowych UPRP

Uchwalona w dniu 20 lutego 2019 r. nowelizacja 
ustawy Prawo własności przemysłowej, która stanowi 
implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mającej 
na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych, przewiduje 

nową definicję znaku towarowego. 

Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych 
przez przedmiotową nowelizację jest znie-
sienie wymogu graficznej przedstawialności 
w definicji znaku towarowego. Zniesienie 
tego wymogu umożliwia przyjmowanie zgło-
szeń nowych rodzajów znaków towarowych, 
które do tej pory nie były przewidziane 
w polskim prawie. 

Dlatego też nowy art. 120 ustawy Prawo 
własności przemysłowej stanowi, że:

1. Znakiem towarowym może być każde 
oznaczenie umożliwiające odróżnienie 
towarów jednego przedsiębiorstwa 
od towarów innego przedsiębiorstwa 
oraz możliwe do przedstawienia w reje-
strze znaków towarowych w sposób 
pozwalający na ustalenie jednoznacz-
nego i dokładnego przedmiotu udzielo-
nej ochrony.

2. Znakiem towarowym, w rozumieniu 
ust. 1, może być w szczególności wyraz, 

włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, 
cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym 
kształt towaru lub opakowania, a także 
dźwięk.

Zgodnie z powyższą definicją nie jest 
konieczne przedstawienie znaku towaro-
wego w formie graficznej. Niemniej, aby 
umożliwić właściwym organom i opinii 
publicznej ustalenie jasnego i dokładnego 
przedmiotu ochrony udzielonej upraw-
nionemu, przyjęto, iż znak towarowy 
można przedstawić w dowolnej formie, 
z wykorzystaniem ogólnie dostępnej 
techniki, o ile może on zostać odtworzony 
w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, 
samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, 
trwały i obiektywny. Wymienione kryteria 
zostały utrwalone w orzecznictwie m.in. 
w wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w spra-
wie C-273/00 Sieckmann oraz wskazane 
w motywach ww. dyrektywy.

Departament Znaków Towarowych 
UPRP
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Należy jednocześnie pamiętać, że każde 
oznaczenie, na które ma być udzielone 
prawo ochronne, powinno posiadać zdol-
ność odróżniającą oraz być postrzegane 
za pomocą jednolitego aktu postrzegania. 
Zgłoszenia znaków towarowych badane 
są przez Urząd Patentowy RP w zakresie 
formalno-prawnym, a także merytorycznym. 
Zniesienie wymogu graficznej przedsta-
wialności znaku nie oznacza, iż pozostałe 
przeszkody do udzielenia prawa ochronnego 
nie będą miały zastosowania. 

W związku ze zmianą definicji znaku towaro-
wego przed dokonaniem zgłoszenia wybra-
nego rodzaju znaku towarowego należy 
pamiętać o kilku ogólnych zasadach.

Rodzaje znaków towarowych

W podaniu o udzielenie prawa ochron-
nego należy określić rodzaj znaku towa-
rowego, o którego ochronę ubiega się 
zgłaszający.

Rodzaje znaków towarowych:
 z znak słowny,
 z znak słowno-graficzny,
 z znak graficzny, 
 z znak przestrzenny,
 z znak pozycyjny,

 z deseń,
 z kolor/kombinacja kolorów,
 z znak dźwiękowy,
 z znak ruchomy,
 z znak multimedialny,
 z znak holograficzny,
 z znak inny np. znak zapachowy, smakowy. 

Jeżeli podanie nie zawiera określenia 
rodzaju znaku towarowego, Urząd na pod-
stawie przesłanego przedstawienia znaku 
określi jego rodzaj, o czym powiadomi 
zgłaszającego. Natomiast, jeżeli zgłaszający 
wskazał rodzaj znaku, który nie odpo-
wiada załączonemu przedstawieniu 
znaku, Urząd sam dokona oceny rodzaju 
znaku towarowego i powiadomi o tym 
zgłaszającego, wyznaczając mu termin 
do wypowiedzenia się.

Przedstawienie znaku towarowego

Sposób przedstawienia znaku towa-
rowego w podaniu zależy od formy 
dokonania zgłoszenia (forma papierowa, 
forma elektroniczna). 

W przypadku zgłoszenia dokonanego w for-
mie papierowej znak powinien być wska-
zany w podaniu. Reprodukcja takiego znaku 
nie może być mniejsza niż 8 cm x 8 cm 
i większa niż 10 cm x 10 cm. Jeżeli zamiesz-
czenie znaku towarowego w podaniu byłoby 
jednak utrudnione ze względu na potrzebę 
zobrazowania jego szczegółów, znak taki 
może być przedstawiony na odrębnym arku-
szu o formacie A4. 

Natomiast w przypadku znaków dźwię-
kowych, ruchomych, multimedialnych, 
holograficznych oraz znaków innych 
możliwe jest przedstawienie znaku 
na innych nośnikach np. CD, DVD, pen-
drive bez konieczności określenia znaku 
w podaniu. 

Jeżeli zgłaszający przedstawia znak towaro-
wych w różnych formach np. plik MP3 i zapis 
nutowy, Urząd zwróci się o wskazanie jednej 
z form przedstawienia znaku. W przypadku 
zgłoszenia dokonanego w formie elektro-
nicznej znak powinien być przedstawiony 
w pliku o określonym formacie. 

Przedstawienie znaku w innym forma-
cie będzie uznane jako brak określenia 
znaku towarowego. 

Ograniczenia dotyczące wielkości 
plików: 

 z Rozdzielczość: min. 150 dpi, optymalna 
300 dpi. 

 z Długość nazwy pliku (dotyczy także 
pozostałych załączników) – 50 znaków.

 z Format pliku: MP4
 — maksymalny rozmiar pliku: 50 MB,
 — parametry obrazu: 

strumień video w jakości: 720p lub 
1080p lub 1440p lub 2060p,

 — parametry dźwięku: 
strumień audio: 1 lub 2 kanały, 
minimalna szybkość transmisji bitów: 
128 kbps.

 z Format pliku: MP3
 — maksymalny rozmiar pliku: 5 MB,
 — strumień audio: 1 lub 2 kanały, 
 — szybkość transmisji bitów: minimum 

128 kbps.
Uwaga!  Przedstawienie znaku towaro-
wego nie może być zastąpione jego opisem. 
Ponadto przedstawienie znaku w innym 
niż wskazany przez Urząd elektronicznym 
formacie będzie uznane jako brak określenia 
znaku towarowego.

Kolorystyka znaku towarowego

W przypadku zastrzeżenia znaku towaro-
wego w określonej kolorystyce, a więc gdy 
znak towarowy zawiera elementy barwne, 
znak przedstawia się w kolorach, z poda-
niem wykazu użytych kolorów, zgodnie 
z Międzynarodową Klasyfikacją Elementów 
Obrazowych (Klasyfikacja wiedeńska). 
W razie potrzeby można dodatkowo określić 
użyty w znaku kolor za pomocą szcze-
gółowych parametrów – kodów kolorów/
palety barw. Zaleca się stosowanie palety 
barw RGB. 

Uwaga! W przypadku znaków barwnych 
wymagane jest, aby ich reprodukcja dokład-
nie przedstawiała wszelkie barwy, które 
mają być przedmiotem ochrony. Wskazanie 

Dopuszczalne formaty plików 
elektronicznych dla przedstawienia 
poszczególnych rodzajów znaków

Rodzaj znaku
Format pliku 

elektronicznego

Znak graficzny JPEG

Znak słowno-graficzny JPEG

Znak przestrzenny JPEG

Znak pozycyjny JPEG

Znak stanowiący deseń JPEG

Kolor JPEG

Znak dźwiękowy JPEG, MP3

Znak ruchomy JPEG, MP4

Znak multimedialny MP4

Znak holograficzny JPEG, MP4

Znak inny JPEG, MP3, MP4
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kolorów jedynie w opisie nie będzie wystar-
czające dla ich zastrzeżenia dla zgłaszanego 
znaku towarowego. Jeżeli wskazane kolory 
nie odpowiadają przedstawieniu znaku, 
Urząd dokona stosownych zmian w zakresie 
kolorów i powiadomi o tym zgłaszającego. 
Jeżeli do zgłoszenia dołączony został opis 
zawierający wykaz użytych kolorów, Urząd 
dokona wówczas stosownych zmian w opi-
sie w zakresie wskazanych kolorów.

Opis znaku towarowego

W zależności od rodzaju znaku towarowego, 
do zgłoszenia może być konieczne dołącze-
nie opisu znaku wówczas, gdy jego przed-
stawienie nie jest wystarczające dla jego 
pełnego zobrazowania. Jeżeli w znaku użyto 
kolorów, opis powinien zawierać wykaz 
wszystkich ujętych w znaku kolorów. Opis 
można dołączyć do każdego rodzaju znaku 
towarowego. 

W szczególności wskazane jest dołącze-
nie opisu do następujących znaków:

 z pozycyjnych,
 z stanowiących deseń,
 z stanowiących kolor,
 z ruchomych,
 z innych np. dotykowych.

Opisy powyżej wymienionych znaków 
będą podlegały ujawnieniu w internetowej 
bazie Urzędu (Register Plus dla Znaków 
Towarowych). 

Opis znaku, jeżeli zostanie dołączony 
do zgłoszenia, musi być zgodny 
z przedstawieniem znaku towarowego. 
W przypadku gdy opis znaku nie doty-
czy w całości lub w części zgłaszanego 
znaku towarowego (nie zgadza się z jego 
przedstawieniem), Urząd zwróci się 
do zgłaszającego o zmianę opisu lub 
jego usunięcie. 

Rodzaje znaków towarowych 
i sposób ich przedstawiania

Znak słowny to znak składający 
się wyłącznie ze słów lub liter alfabetu 

łacińskiego (dużych lub małych), cyfr, innych 
standardowych znaków typograficznych lub 
ich kombinacji. 

Znak słowny należy przedstawić w zgło-
szeniu poprzez przedstawienie oznaczenia 
w standardowym zapisie i układzie, bez 
żadnych elementów graficznych czy kolorów. 
W przypadku znaków słownych, ochronę 
znaku zastrzega się bowiem dla słów jako 
takich.

Uwaga!  Znak stanowiący tekst zapisany 
w niestandardowym układzie, na przykład 
w pionie lub ukosie, bądź też wykorzystujący 
niestandardową czcionkę (inną niż najczę-
ściej spotykany jak np. Arial, Times New 
Roman, Cambria, Calibri itp.) może zostać 
uznany za znak słowno-graficzny. 

Przykłady znaków słownych

TORNADO, ACHEMA, GÓRKOR, Doktor 
Leks, SILVER MOON, SOMETHING 
SPECIAL IN THE AIR, BONETTI, 
ENTERCENTER, DLA ŻYCIA TLEN  
– DLA ZDROWIA LEN. 

Znak graficzny to znak składający się 
z niestandardowych znaków typograficz-
nych, stylizacji lub układów elementów gra-
ficznych lub samych elementów graficznych. 

Znak graficzny należy przedstawić poprzez 
złożenie reprodukcji oznaczenia ukazującej 
wszystkie jego elementy oraz – w stosow-
nym przypadku – jego kolory.

Przykłady znaków graficznych

             

Znak słowno-graficzny to znak skła-
dający się z zestawienia elementów słow-
nych i graficznych, także z użyciem kolorów. 

O ile znak graficzny składa się wyłącznie 
z elementów graficznych, to znak słowno-
-graficzny może składać się z kombinacji 
elementów graficznych i słownych, elemen-
tów słownych zapisanych niestandardową 
czcionką lub w kolorze, elementów słownych 
przedstawionych w niestandardowym ukła-
dzie, liter innych niż łacińskie oraz kombinacji 
powyższych elementów.

Przedstawienie znaku graficznego lub 
słowno-graficznego: w przypadku zgłoszeń 
dokonanych w formie elektronicznej znak 
powinien być złożony w jednym pliku JPEG 
(na jednej stronie), natomiast w zgłoszeniach 
dokonanych w formie papierowej – w poda-
niu, na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniej-
szym niż 8 cm x 8 cm i większym niż 
10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Przykłady znaków słowno-graficznych

Znak przestrzenny to znak, który 
obejmuje lub składa się z trójwymiarowego 
kształtu, na przykład pojemnika, opako-
wania, samego produktu lub wyglądu tych 
przedmiotów. Określenie „składa się” ozna-
cza, że znak przestrzenny może stanowić 
kombinację samego kształtu wraz z innymi 
elementami, jak np. elementy słowne, gra-
ficzne, etykiety itp. 
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Znak przestrzenny należy przedstawić 
w zgłoszeniu poprzez przekazanie graficznej 
reprodukcji kształtu (w tym obrazu wygene-
rowanego komputerowo) albo reprodukcji 
fotograficznej. Reprodukcja graficzna lub 
fotograficzna może zawierać różne ujęcia.

Przedstawienie znaku przestrzennego 
w przypadku zgłoszeń dokonanych w formie 
elektronicznej – wszystkie ujęcia muszą być 
złożone w jednym pliku JPEG (na jednej 
stronie), natomiast w zgłoszeniach doko-
nanych w formie papierowej – w podaniu, 
na jednej odbitce, w rozmiarze nie mniej-
szym niż 8 cm x 8 cm i większym niż 
10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4. 
Możliwe jest również przedłożenie pojedyn-
czego widoku znaku przestrzennego pod 
warunkiem, że widoczny będzie efekt prze-
strzenny oznaczenia.

Przykłady znaków przestrzennych

Kolor to znak, który składa się wyłącznie 
z jednego koloru lub kombinacji kolorów bez 
konturów. 

W zakresie znaków towarowych będących 
kolorem istotne znaczenie mają wymogi dla 
ich określenia, wynikające z orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE. Zgodnie 
z przedmiotowym orzecznictwem, przedsta-
wienie graficzne znaku musi mieć charakter 
dokładny i trwały.

Przykłady znaków będących kolorem

Uwaga! Jeżeli przedstawienie znaku 
zawiera inne elementy, jak np. słowa, takie 
oznaczenie nie będzie uznane za kolor, 
ale np. za znak słowno-graficzny. Należy 
także pamiętać, iż nie zawsze udzielenie 
prawa ochronnego na kolor lub kombinację 
kolorów będzie możliwe. 

Odmowa udzielenia prawa ochronnego 
może mieć miejsce w przypadku, gdy:

 z zgłoszonych kolorów jest zbyt 
wiele, co nie pozwoli odbiorcom 
na ich zapamiętanie;

 z kolor jest wyłącznie elementem deko-
racyjnym towarów lub pojawia się 

na prośbę konsumenta (np. kolory samo-
chodów lub podkoszulek);

 z kolor stanowi charakterystyczną cechę 
towarów (np. szampon koloryzujący);

 z kolor wykazuje funkcję techniczną 
(np. czerwony kolor gaśnic, różne kolory 
na oznaczenie kabli elektrycznych);

 z kolor ma charakter zwyczajowy lub 
uniwersalny (np. niebieski – rękawice 
medyczne);

 z kolor wskazuje na szczególne właści-
wości towarów, takie jak smak (żółty 
– smak cytrynowy).

Znak pozycyjny to znak ukazujący 
w określony sposób umieszczenie znaku 
na produkcie. 

Znak pozycyjny należy przedstawić w zgło-
szeniu poprzez przekazanie reprodukcji 
dokładnie ukazującej ustawienie znaku 
i jego rozmiar lub proporcję do stosownego 
towaru. Elementy niestanowiące przedmiotu 
wniosku o rejestrację muszą być oznaczone 
jako wyłączone, za pomocą linii przerywanej. 

Reprodukcja znaku pozycyjnego: w przy-
padku zgłoszeń dokonanych w formie 
elektronicznej znak powinien być złożony 
w jednym pliku JPEG (na jednej stronie), 
natomiast w zgłoszeniach dokonanych 
w formie papierowej – w podaniu, na jednej 
odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 
8 cm x 8 cm i większym niż 10 cm x 10 cm 
lub na jednym arkuszu A4. Przedstawienie 
powinno jasno określać pozycję znaku i jego 
rozmiar lub proporcję w odniesieniu do towa-
rów, na których znak będzie umieszczony. 
Elementy, które nie stanowią części przed-
miotu rejestracji, muszą zostać zaznaczone 
za pomocą przerywanych linii. 

Do zgłoszenia powinien zostać dołączony 
opis w celu wskazania, w jaki sposób 
znak jest umieszczony na towarach. Jeżeli 
w oznaczeniu wskazano kolory, należy 
je również wymienić w opisie. Opis, który 
sugeruje, że pozycja znaku może się różnić 
w odniesieniu do różnych towarów, jest 
nieprawidłowy i nie może być zaakcepto-
wany. W takim przypadku Urząd powiadomi 
o usterkach w zgłoszeniu i wyznaczy termin 
na ich usunięcie. 
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Przykłady znaków pozycyjnych

       

Uwaga!  Taki znak towarowy, jak znak 
pozycyjny, musi znacznie odbiegać od tra-
dycyjnej formy lub zwyczajów przyjętych 
w danym sektorze towarów czy usług, aby 
posiadać charakter odróżniający (wyrok 
z dnia 12.2.2004 r., C-218/01, Perwoll, 
EU:C:2004:88, § 49).

Znak dźwiękowy to znak, który składa 
się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji 
dźwięków. 

Reprodukcję znaku dźwiękowego należy 
złożyć poprzez przekazanie pliku audio albo 
poprzez przedstawienie dźwięku za pomocą 
zapisu muzycznego (zapis nutowy). 

W przypadku zgłoszeń znaków dźwię-
kowych przedstawionych w postaci 
zapisu nutowego, dokonanych w formie 
elektronicznej – zapis muzyczny (nutowy) 
powinien być złożony w jednym pliku JPEG 
(na jednej stronie), natomiast w zgłosze-
niach dokonanych w formie papierowej 
– w podaniu, na jednej odbitce, w roz-
miarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm 
i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jed-
nym arkuszu A4. Przedstawienie znaku 
w postaci zapisu nutowego powinno więc 
zawierać wszystkie elementy niezbędne 
do odtworzenia melodii, tj. tonacja, tempo, 
tekst (jeżeli występuje) itd. 

Plik audio przyjmuje się w formacie MP3, 
a jego rozmiar nie może przekraczać 5 MB. 
Nie należy stosować zapętlenia dźwięku. 
Plik audio może być przesłany zarówno 
w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak 
i papierowych na odpowiednim nośniku 
(pendrive, płyta CD, DVD). 

Jeżeli zgłaszający przesyła zarówno plik 
audio, jak i zapis nutowy, Urząd zwróci się 
o wskazanie jednej z form przedstawienia 
znaku.

Przykłady znaków dźwiękowych

Zapis nutowy:

EUTM 016960197

Pliki audio:

EUTM 017942838

EUTM 017932277

Uwaga! Długość nagrania nie jest 
określona przepisami prawa, należy jednak 
pamiętać, iż znak ma być postrzegany 
i zapamiętany przez odbiorcę za pomocą 
jednego aktu poznawczego. Nagranie zbyt 
krótkie lub zbyt długie może nie spełniać 
tego warunku. Nie ma potrzeby załączania 
dodatkowo opisu znaku dla znaków dźwię-
kowych, ponieważ samo przedstawienie 
znaku towarowego określa przedmiot 
ochrony. Inne sposoby przedstawienia 
znaku dźwiękowego jak np. onomatopeja, 
sonogram nie będą akceptowane, ponieważ 
nie będą w stanie umożliwić właściwym 
organom i opinii publicznej ustalenie jasnego 
i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej 
uprawnionemu. 

Znaki towarowe składające się z dźwięku 
i innych elementów, jak np. ruch, nie kwa-
lifikują się jako znaki dźwiękowe, a będą 
uznane za np. znaki multimedialne. 

Znak stanowiący deseń to znak, 
który składa się wyłącznie z zestawu regu-
larnie powtarzających się elementów. Taki 
rodzaj znaku może obejmować dowolny 
rodzaj towarów i usług, jednak najczęściej 
dotyczy towarów, jak np.: papier, tkaniny, 
artykuły odzieżowe, galanteria skórzana, 
biżuteria, tapety, meble, płytki, opony, mate-
riały budowlane itp.

Znak taki należy przedstawić w zgłoszeniu 
poprzez przekazanie reprodukcji, ukazującej 
powtarzający się układ elementów (do repro-
dukcji można dołączyć opis wyjaśniający 
sposób, w jaki elementy znaku regularnie 
się powtarzają). Reprodukcja znaku sta-
nowiącego deseń: w przypadku zgłoszeń 
dokonanych w formie elektronicznej znak 
powinien być złożony w jednym pliku JPEG 
(na jednej stronie), natomiast w zgłosze-
niach dokonanych w formie papierowej 
– w podaniu, na jednej odbitce, w rozmiarze 
nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm i większym niż 
10 cm x 10 cm lub na jednym arkuszu A4.

Do zgłoszenia powinien być dołączony 
opis wskazujący na powtarzalność danych 
elementów. Jeżeli w oznaczeniu wskazano 
kolory, należy je wymienić w opisie.

Przykłady znaków – deseni

 

EUTM 017869029 EUTM 017608845 

Uwaga!  Należy jednak pamiętać, że zbyt 
złożony, skomplikowany lub banalny projekt 
nie zostanie zapamiętany przez relewantny 
krąg odbiorców (wyrok z dnia 9.10.2002, 
T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 28). 
Takie oznaczenia nie są bowiem, co do zasady, 
postrzegane jako znaki towarowe. Znak towa-
rowy w postaci desenia powinien nadawać 
się do odróżniania w obrocie towarów, dla 
których został zgłoszony. W takim przypadku 
może to być zaskakujące zestawienie desenia 
i towaru np. deseń dla sprzętu medycznego, 
który zazwyczaj jest biały. 
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Znak ruchomy to znak, który składa się 
z określonego ruchu lub zmiany ustawienia 
elementów znaku lub który przechodzi 
w taki ruch lub taką zmianę ustawienia. 
Określenie „składa się z” oznacza, że oprócz 
samego ruchu, znak może również zawie-
rać słowa, elementy graficzne, animowane 
postaci. 

Znak ruchomy należy przedstawić w zgło-
szeniu poprzez przekazanie pliku wideo albo 
za pomocą serii następujących po sobie 
nieruchomych obrazów (przedstawienie 
znaku), ukazującej ruch lub zmianę układu 
(w przypadku wykorzystania nieruchomych 
obrazów powinny być one ponumerowane 
lub opatrzone opisem wyjaśniającym 
ich kolejność). Plik wideo przyjmuje się w for-
macie MP4 i nie może przekraczać 50 MB. 
Plik wideo może być przesyłany zarówno 
w przypadku zgłoszeń elektronicznych, jak 
i papierowych na odpowiednim nośniku 
(pendrive, płyta CD, DVD). 

W przypadku przedłożenia znaku rucho-
mego w postaci serii następujących 
po sobie obrazów nie występuje ogranicze-
nie co do ich ilości, o ile:

– w przypadku zgłoszeń elektronicznych 
– wszystkie mieszczą się w jednym pliku 
JPEG, na jednej stronie, 

– w przypadku zgłoszeń w formie papiero-
wej – w podaniu, na jednej odbitce, w roz-
miarze nie mniejszym niż 8 cm x 8 cm 
i większym niż 10 cm x 10 cm lub na jed-
nym arkuszu A4. 

Obrazy należy ponumerować lub przedłożyć 
opis wyjaśniający sekwencję. Opis znaku 
musi być zgodny z przedstawieniem znaku 
i nie powinien rozszerzać jej zakresu. Jeżeli 
oznaczenie zawiera kolory, należy je również 
wymienić w opisie.

Przykłady znaków ruchomych

Znaki – nagrania video

EUTM 017286295

EUTM 017586521

EUTM 017952705

Uwaga!  Przy znakach ruchomych należy 
szczególnie zwrócić uwagę, czy przeciętny 
odbiorca zmieniające się obrazy będzie 
postrzegał jako znak towarowy, a więc, 
czy zawierają one elementy wyróżniające 
się i umożliwiające zapamiętanie znaku. 
Dodanie ruchu do elementów wskazują-
cych na właściwości towarów może zostać 
uznane za niewystarczające do nadania 
znakowi zdolności odróżniającej. 

Znak multimedialny to znak składa-
jący się z kombinacji obrazu i dźwięku lub 
który przechodzi w taką kombinację obrazu 
i dźwięku. Określenie „składa się z” ozna-
cza, że poza obrazem i dźwiękiem, znak 
może również zawierać słowa, elementy 
graficzne itp. 

Znak multimedialny należy przedstawić 
poprzez przekazanie pliku audiowizualnego 
zawierającego kombinację obrazu i dźwięku.

Plik wideo przyjmuje się w formacie MP4 
i nie może przekraczać 50 MB. Plik wideo 
może być przesyłany w przypadku zgłoszeń 
elektronicznych oraz papierowych na odpo-
wiednim nośniku (pendrive, płyta CD, DVD). 

Przykłady znaków multimedialnych

EUTM 017451816

EUTM017279704

Uwaga! Znaków multimedialnych 
nie można przedstawić w postaci zesta-
wienia nieruchomych obrazów z doda-
niem nośnika audio, czy też za pomocą 
dwóch nośników, z których jeden zawiera 
plik audio, a druki plik graficzny. Nie ma 
potrzeby załączania dodatkowo opisu 
znaku dla znaków multimedialnych, 
ponieważ samo przedstawienie znaku 
towarowego określa przedmiot ochrony. 
Znaki multimedialne są przedmiotem 
badania przez Urząd Patentowy, w zakre-
sie ewentualnych przeszkód do rejestracji 

znaku, analogicznie do pozostałych zna-
ków towarowych. 

Podobnie jak przy znakach ruchomych, 
należy szczególnie zwrócić uwagę, czy prze-
ciętny odbiorca zmieniające się obrazy 
wraz z dźwiękiem będzie postrzegał jako 
znak towarowy, a więc – czy zawierają one 
elementy wyróżniające się i umożliwiające 
zapamiętanie znaku, za pomocą jednego 
aktu postrzegania. Znaki multimedialne 
zawierające zbyt dużą ilość elementów, 
a także łączące się nierozerwalnie z towa-
rem, czy też opisujące ich właściwości, 
mogą być przedmiotem odmowy udzielenia 
prawa.

Hologram to znak składający się z ele-
mentów o charakterze holograficznym.

Znak holograficzny należy przedstawić 
poprzez przekazanie pliku wideo lub przed-
stawienia graficznego lub fotograficznego 
zawierającego ujęcia niezbędne do właści-
wego ukazania całego efektu holograficz-
nego (przedstawienie znaku). Plik wideo 
przyjmuje się w formacie MP4 i nie może 
przekraczać 50 MB. Plik wideo może być 
przesyłany w przypadku zgłoszeń elektro-
nicznych oraz papierowych na odpowiednim 
nośniku (pendrive, płyta CD, DVD). 

W przypadku przedstawienia graficznego, 
nie występuje ograniczenie co do ilości 
obrazów, o ile w przypadku zgłoszeń elek-
tronicznych wszystkie mieszczą się w jed-
nym pliku JPEG, na jednej stronie – w zgło-
szeniach dokonanych w formie papierowej, 
wszystkie mieszczą się w podaniu, na jednej 
odbitce, w rozmiarze nie mniejszym niż 
8 cm x 8cm i większym niż 10 cm x 10 cm 
lub na jednym arkuszu A4. 

Przykłady hologramów

Plik video:

EUTM 017579491

Uwaga!  Nie ma potrzeby załączania 
dodatkowo opisu znaku dla hologramu, 
ponieważ wystarczające jest samo przed-
stawienie znaku towarowego.
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Znaki inne. Jeżeli 
zgłoszony znak towarowy 
nie odpowiada żadnemu 
z wyżej wskazanych 
rodzajów znaków, taki 
znak należy przedstawić 
w odpowiedniej formie 
przy użyciu powszechnie 
dostępnej technologii. 
Znak ten musi nadawać 
się do odtworzenia 
w rejestrze w sposób 
wyraźny, precyzyjny, 
odrębny, łatwo dostępny, 
zrozumiały, trwały 
i obiektywny celem 
umożliwienia właściwym 
organom i społeczeństwu 
jasnego i precyzyjnego 
określenia przedmiotu 
ochrony udzielonej 
właścicielowi znaku. 

W przypadku znaków 
innych, istotne jest załą-
czenie opisu zgodnego 
z przedstawieniem ozna-
czenia. Przykładem zna-
ków innych może być np. 
zapach pod warunkiem, 
że przedstawienie znaku 
jest jasne, precyzyjne, 
samodzielne, łatwo 
dostępne, zrozumiałe, 
a obecny stan technologii 
pozwoli na spełnienie 
przedmiotowych warun-
ków. Zgodnie z orzecznic-
twem unijnym nie uznaje 
się również przedłożenia 
próbek za odpowiednią 
formę przedstawienia 
znaku. Opis znaku 
nie może zastąpić jego 
przedstawienia ponie-
waż opis zapachu lub 
smaku nie jest ani jasny, 
ani dokładny, ani obiek-
tywny (wyrok z dnia 
12.12.2002 r., C-273/00, 
Sieckmann). r

Postępowanie sporne  
przed Urzędem Patentowym RP  

– istotne zagadnienia w świetle zmian  
ustawy Prawo własności przemysłowej

Agata Filipkowska  
ekspert orzecznik UPRP

Nowe brzmienie przepisów ustawy Prawo własności 
przemysłowej będzie miało istotny wpływ na toczące się przed 

Urzędem Patentowy RP postępowania sporne. Przyczyną 
wprowadzenia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej 
była konieczność pełnej implementacji przepisów Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 
16 grudnia 2015 r., mającej na celu zbliżenie ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do znaków 
towarowych zarówno w odniesieniu do przepisów prawa 

materialnego, jak i przepisów prawa proceduralnego.

Celem pełnej implementacji ww. dyrektywy było 
doprowadzenie do ujednolicenia podstawowych 
przepisów w zakresie zgłaszania znaków towarowych 
państw członkowskich oraz znaków towarowych UE, 
w wyniku czego system ochrony znaków towaro-
wych ma być jasny, łatwo dostępny, zrozumiały 
i obiektywny. 

Ustawodawca nie przewidział w obecnej noweliza-
cji zmian przepisów zawartych w Tytule VII p.w.p. 
pt. „Postepowanie sporne”, zatem, od strony proce-
duralnej, postępowanie sporne nie uległo zmianie. 
Natomiast zmienione zostały przepisy, które znajdują 
w niej zastosowanie. Do tych przepisów niewątpliwie 
można zaliczyć art. 120, art. 1291, art. 1321, art. 136, 
art. 1361, art. 1362, art. 1363, art. 138, art. 15215, 
art. 164, art. 165, art. 166, art. 169, art. 172 oraz 
art. 1721.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, 
iż zmianie uległa definicja znaku towarowego 
– zrezygnowano z obowiązku jego graficznego 
przedstawienia, co wiąże się z dopuszczeniem 

ochrony niekonwencjonalnych znaków towaro-
wych, m.in. znaków ruchomych. 

W związku z powyższym, w sprawach rozstrzyga-
nych w trybie postępowania spornego, może zwięk-
szyć się liczba przypadków, w których będzie istniała 
konieczność ustalenia, czy dane oznaczenie może 
stanowić znak towarowy. 

Do cech, jakimi powinno wyróżniać się oznaczenie, 
aby mogło być znakiem towarowym, zalicza się 
zmysłową postrzegalność, samodzielność względem 
towaru, a także jednolitość. Właściwość określana jako 
„jednolitość” odnosi się do takiej struktury (konstrukcji) 
oznaczenia, która umożliwia jego objęcie jednym 
aktem poznawczym. Z tego względu oznaczenie 
mające stanowić znak towarowy powinno cechować 
się skrótowością, wyrazistością i komunikatywnością. 
Zawarcie w znaku towarowym zbyt wielu treści może 
uniemożliwić odbicie w świadomości nabywcy związku 
pomiędzy danym oznaczeniem i towarem, jaki ma 
być nim sygnowany. Takie ryzyko zaś może wystąpić 
w szczególności w przypadku znaków tzw. ruchomych. 
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Ponadto, w związku z pojawieniem się możli-
wości ochrony znaków niekonwencjonalnych 
(np. smakowych, czy zapachowych), Kolegia 
Orzekające mogą w przyszłości stanąć 
przed koniecznością uwzględnienia nowych, 
trudnych do oceny środków dowodowych. 
Zgodnie bowiem z treścią art. 75 § 1 k.p.a., 
znajdującego zastosowanie w postępowaniu 
spornym przez Urzędem Patentowym RP 
na mocy art. 256 ust. 1 p.w.p. jako dowód 
należy dopuścić wszystko, co może przy-
czynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest 
sprzeczne z prawem.

W art. 1321 ust. 1 p.w.p. został dodany 
pkt. 6, który stanowi, iż osoba uprawniona 
do wykonywania praw wynikających z wcze-
śniejszego oznaczenia geograficznego 
lub nazwy pochodzenia może zakazać 
używania późniejszego znaku towarowego. 
Art. 255 p.w.p. nie przewiduje jednak rozpa-
trywania w postępowaniu spornym spraw 
o zakazanie używania znaku towarowego. 
W przepisie tym może zatem chodzić o unie-
ważnienie prawa ochronnego na znak towa-
rowy w przypadku, gdy uprawniony z prawa 
wcześniejszego nie zgadza się na używanie 
tego znaku. Przepis powyższy nie precyzuje 
jednak, jakie muszą zachodzić dodatkowe 
przesłanki, aby uznać złożony wniosek, 
oparty na jego podstawie, za zasadny. 

Duże problemy będzie także rodzić ustalenie 
daty, od której liczony jest pięcioletni okres 
nieprzerwanego nieużywania znaku towa-
rowego, zarejestrowanego w trybie między-
narodowym, który skutkuje stwierdzeniem 
wygaśnięcia ochrony tego znaku na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej. Art. 15215 

w obecnym brzmieniu przewiduje bowiem 
aż pięć terminów, od których można liczyć 
bieg owych pięciu lat nieużywania znaku. 

Warto zwrócić także uwagę, iż w treści 
art. 164 p.w.p., wskazującego na okoliczno-
ści, które mogą skutkować unieważnieniem 
prawa ochronnego na znak towarowy, 
pojawiły się nowe przesłanki unieważnie-
nia o charakterze formalnym. Mianowicie 
prawo ochronne na znak towarowy może 
być unieważnione na wniosek, w całości 
lub części, jeżeli nie zostały spełnione 
warunki wymagane do uzyskania tego 

prawa z przyczyn, o których mowa m.in. 
w art. 1361 oraz art. 1363. 

Powyższe przepisy dotyczą wspólnego 
znaku towarowego oraz znaku towaro-
wego gwarancyjnego, w przypadku zgło-
szenia których do ochrony koniecznym 
jest dołączenie stosownego regulaminu 
ich używania. 

Obecnie prawo ochronne na tego typu 
znaki może zostać unieważnione nie tylko 
z powodu braku spełnienia wymogów okre-
ślonych w ich definicji, ale również z powodu 
braku lub wadliwości załączonego do zgło-
szenia regulaminu. Co ciekawe, jeżeli zosta-
nie dokonana zmiana skutkująca usunięciem 
„wady” regulaminu brak jest podstaw 
do uwzględnienia wniosku o unieważnienie. 

W wyniku nowelizacji rozbudowana została 
treść art. 165 p.w.p. określającego okolicz-
ności, w których wystąpienie z wnioskiem 
o unieważnienie prawa ochronnego na znak 
towarowy jest niedopuszczalne. Szczególne 
trudności interpretacyjne może budzić treść 
pkt 1, 2 i 3 ust. 3 tego przepisu, z uwagi 
na zastosowanie w nich nieostrych pojęć, 
takich jak: „nie nabrał jeszcze odróżniają-
cego charakteru”, „wystarczająco odróż-
niającego charakteru”, czy też „nie uzyskał 
jeszcze renomy”. 

Zmiana brzmienia art. 166 p.w.p. w pewien 
sposób upraszcza postępowanie o unieważ-
nienie znaku towarowego w przypadku, gdy 
uprawniony podniesie zarzut nieużywania 
znaku przeciwstawionego – obecnie brak jest 
bowiem konieczności występowania z wnio-
skiem o stwierdzenie wygaśnięcia ww. znaku 
przeciwstawionego i łącznego rozpatrywania 
ww. spraw. Jasno także jest wskazany prze-
dział czasowy, za jaki uprawniony do znaku 
przeciwstawionego ma wykazać jego używa-
nie lub wskazać uzasadnione powody nieuży-
wania. Wątpliwości może jednak budzić treść 
ust. 5 i 6 ww. art. 166 p.w.p. 

Zapisy te stanowią, iż prawo ochronne 
na znak towarowy nie może być unieważ-
nione na tej podstawie, że znak jest iden-
tyczny lub podobny do wcześniejszego znaku 
towarowego, jeżeli przed dniem złożenia 
wniosku zostało wszczęte postępowanie 

o unieważnienie prawa ochronnego na wcze-
śniejszy znak towarowy. W takim przypadku 
wniosek o unieważnienie może być rozpa-
trzony dopiero po uprawomocnieniu się decy-
zji w sprawie unieważnienia prawa ochron-
nego na wcześniejszy znak towarowy. 

Taka procedura, w zależności od dynamiki 
sporu między stronami w postępowaniu 
o unieważnienie znaku wcześniejszego, 
może trwać długo. Tymczasem obecna 
regulacja nie wskazuje, w przeciwieństwie 
do regulacji dotyczącej znaków unijnych, 
czy w takim przypadku Urząd Patentowy RP 
powinien zawiesić postępowanie, co pozwo-
liłoby uniknąć ewentualnego zarzutu 
bezczynności. 

Również duże problemy interpretacyjne, 
po obecnej nowelizacji, będzie stwarzać 
treść art. 169 ust. 1 pkt 5 p.w.p., który sta-
nowi, iż prawo ochronne na znak towarowy 
wygasa na skutek niepodjęcia przez upraw-
nionego do wspólnego znaku towarowego 
lub znaku towarowego gwarancyjnego, 
działań w celu uniemożliwienia używania 
tych znaków w sposób niezgodny z zasa-
dami określonymi w regulaminie używania. 
Przepis ten nie precyzuje, po jakim czasie 
bezczynności uprawnionego można wystą-
pić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia 
prawa na ww. podstawie.

Wskazane powyżej wątpliwości w zakre-
sie stosowania przepisów wprowadzo-
nych lub zmienionych w ostatniej nowe-
lizacji ustawy Prawo własności przemy-
słowej będą musiały zostać wyjaśnione 
przez orzecznictwo. r

(Wystąpienie na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku 8 marca 2019 r. podczas 

I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów 
„Prawo własności przemysłowej w XXI wieku 

– teoria i praktyka”.  
W panelu eksperckim nt. postępowania 

spornego przed UPRP udział brali:  
prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz,  

dr Krzysztof Czuba,  
ekspert UPRP Małgorzata Szymańska-Rybak,  

dr hab. prof. KUL Marcin Trzebiatowski,  
dr Michał Mazurek  

oraz dr hab. Adrian Niewęgłowski).
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McDonald’s stracił BIG MACA?  
O co tyle hałasu? 

Magdalena Podbielska 
asesor Departament Znaków Towarowych UPRP

Po 11 stycznia 2019 r. „cały świat” wstrzymał oddech.  
W Internecie i prasie zaczęły pojawiać się nagłówki  

„McDonald’s przegrał w UE batalię o znak towarowy BIG MAC”,  
„McDonald’s przegrał bój o BIG MACA”,  

„McDonald’s stracił wyłączność do BIG MACA”.
Zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci otwierali szeroko oczy  

i próbowali zrozumieć – dlaczego? Przecież BIG MAC to najsłynniejsza kanapka, 
którą można kupić w restauracjach typu fast-food.  

Do tego silnie związana z marką McDonald’s. Przez długi czas pojawiały się 
różne komentarze omawiające to wydarzenie. Co tak naprawdę się wydarzyło? 

Otóż wszystkiemu „winne” jest… prawo własności intelektualnej.

Kiedy BIG MAC zaczął swoje 
życie? 

Znak towarowy słowny BIG MAC został 
zgłoszony w Urzędzie Unii Europejskiej 
ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), pod 
numerem 000062638, w dniu 25 marca 
1996 r. Zgłoszenie to obejmowało towary 
z klasy 29 i 30 oraz usługi w klasie 42 
Klasyfikacji nicejskiej, a więc żywność, 
różnego rodzaju kanapki, a także usługi 
związane z restauracjami. 

Znak uzyskał rejestrację 22 grudnia 
1998 r. i nieprzerwanie jego ochrona była 
przedłużana na kolejne okresy ochronne. 

Zamach na BIG MACA!

Spokojne życie tego znaku towarowego 
skończyło się w dniu 11 kwietnia 2017 r., 

kiedy to Supermac’s (Holdings) Ltd. 
wniosła o jego wygaszenie. Ta irlandzka 
sieć restauracji typu fast-food, istnie-
jąca od 1978 r., zarzuciła McDonald’s, 
że znak towarowy BIG MAC nie jest 
rzeczywiście używany na terenie Unii 
Europejskiej, w odniesieniu do towarów 
i usług, dla jakich został zarejestrowany, 
w okresie 5 lat. 

Wydawałoby się, że takie stwierdzenie 
to szaleństwo. BIG MAC jest bowiem 
serwowany klientom od 1968 r., a dzisiaj 
jest sprzedawany w ponad 100 krajach 
na świecie. Jednak czasem najbar-
dziej szalone pomysły okazują się 
najskuteczniejsze. 

Czemu Supermac’s dopiął 
swego? 

Zgodnie z art. 58 (1)(1) Rozporządzenia 
w przypadku, gdy w okresie pięciu 
lat znak towarowy nie był rzeczywi-
ście używany w Unii w odniesieniu 
do towarów lub usług, dla których został 
on zarejestrowany, i gdy nie istnieją 
usprawiedliwione powody nieużywania, 
stwierdza się wygaśnięcie prawa wła-
ściciela unijnego znaku towarowego. 
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Na postawie tego przepisu wniosek 
złożył Supermac’s. 

Zadaniem McDonald’s było wykazanie, 
że ten znak towarowy jest rzeczywiście 
używany. To właśnie właściciel znaku 
towarowego musi niejako bronić swego 
prawa w takim postępowaniu i musi robić 
to czynnie. 

Prawo własności intelektualnej 
nie zawiera legalnej definicji rzeczy-
wistego używania znaku towarowego. 
Przyjmuje się jednak, iż znak jest rzeczy-
wiście używany, gdy jego używanie jest 
zgodne z podstawową funkcją znaku, 
czyli funkcją odróżniającą. Polega ono 
więc na opatrywaniu znakiem towarów lub 
usług wprowadzanych do obrotu. Znak 
musi być używany w sposób zarobkowy. 
Towary i usługi powinny być przedmiotem 
dystrybucji lub sprzedaży, poprzedzonej 
zastosowaniem znaku w kampaniach 
reklamowych, służących pozyskaniu klien-
tów i zwiększeniu sprzedaży. Ważnym 
jest, aby posługiwanie się znakiem pro-
wadziło do zagwarantowania odbiorcy, 
że towar lub usługa nim oznaczone 
pochodzą od określonego przedsiębiorcy.

Rzeczywistym używaniem znaku 
nie będzie jego używanie o charakterze 
prywatnym czy takie, które ma miejsce 
jedynie wewnątrz przedsiębiorstwa. Znak 
taki musi więc być używany na towarze, 
a jeśli nie jest to możliwe, to np. w doku-
mentacji handlowej, na broszurach, 
ulotkach, nalepkach, placówkach handlo-
wych, materiałach pomocniczych, takich 
jak w przypadku restauracji menu, szyldy. 
W takim wypadku znak musi być jednak 
używany w odniesieniu do określonych 
towarów lub usług. Używanie znaku 

będzie mogło zostać uznane za rzeczywi-
ste tylko, jeśli osiągnie określoną wartość 
rynkową. Należy więc zbadać, jakie 
czynności podjął właściciel znaku, w jakim 
okresie i z jaką częstotliwością, w celu 
uzyskania znaczenia rynkowego. Należy 
uwzględnić w szczególności wielkość 
sprzedaży towarów i usług oznaczonych 
znakiem. Te wszystkie czynniki muszą 
zostać udowodnione przez właściciela 
znaku towarowego, a nie podmiot, który 
twierdzi, że znak nie był rzeczywiście 
używany. W przypadku McDonald’s, 
nie sprostał on temu zadaniu. 

Czemu udowadniać 
„oczywistą oczywistość”? 

Postępowanie przed EUIPO rządzi się 
swoimi prawami, a żaden znak nie ma 
taryfy ulgowej. Tak to już jest, że nawet 
słynny McDonald’s musiał wykazać 
używanie znaku BIG MAC. Dowody, 
jakie należy złożyć w takim przypadku, 
muszą w sposób obiektywny odnosić się 
do kwestionowanego znaku towarowego 
i wykazywać okoliczność jego używania. 
Muszą one również wskazywać w sposób 
nie budzący wątpliwości na czas, miejsce 
i zakres jego używania. Uznaje się, że naj-
wyższą wartość dowodową mają faktury 
i rachunki potwierdzające konkretne trans-
akcje. Charakter uzupełniający mogą mieć 
cenniki, druki zamówień, opakowania, 
etykiety, katalogi czy inne materiały rekla-
mowe. Wyższą wartość dowodową mają 
również materiały przedstawione z nieza-
leżnego źródła. Materiały przedstawione 
przez samego uprawnionego czy jego 
pracowników mogą być bowiem mniej 
wiarygodne i obiektywne. Na podstawie 
tych wszystkich dowodów, ocenianych 
łącznie, EUIPO stwierdza, czy rzeczywiste 
używanie znaku nastąpiło, czy nie. 

Jak popisał się McDonald’s?

McDonald’s musiał udowodnić, że w okre-
sie od 11 kwietnia 2012 r. do 10 kwietnia 
2017 r. rzeczywiście używał znaku 

towarowego BIG MAC. Na tę okoliczność 
złożył następujące dowody:

 z 2 oświadczenia podpisane przez 
przedstawicieli McDonald’s 
w Niemczech, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Wskazywały one na znaczącą 
liczbę sprzedaży kanapek BIG MAC 
dla okresu od 2011 r. do 2016 r. 
Do oświadczeń załączono opakowania 
kanapek i promocyjne broszury. 

 z Broszury, wydruki i plakaty pokazujące 
kanapkę BIG MAC lub jej opakowa-
nie, które używane były na terenie 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji. 
Materiały datowane były na okres 
od 2011 r. do 2016 r. 

 z Wydruki ze stron internetowych 
McDonald’s, w 18 wersjach języko-
wych, datowane na okres od 7 stycz-
nia 2014 r. do 3 października 2016 r. 
Przedstawiały one różne kanapki, 
między innymi kanapkę BIG MAC. 

 z Wydruk ze strony WIKIPEDIA w angiel-
skiej wersji językowej, który przed-
stawiał informację o BIG MACU, jego 
historię, zawartość i składniki odżyw-
cze w różnych krajach sprzedaży. 

Wydział Unieważnień EUIPO stwierdził, 
że dowody te nie są wystarczające dla 
udowodnienia rzeczywistego używania 
znaku. W odniesieniu do oświadczeń 
wskazał, iż są to dowody wyprodukowane 
przez stronę bądź ich pracowników. Mają 
one w związku z tym mniejszą wartość 
dowodową niż dowody niezależne. 
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Nie znaczy to jednak, że nie mają one 
żadnej wartości, powinny być jednak 
wsparte przez dowody z niezależnych 
źródeł. 

W dalszej ocenie EUIPO wskazał, że nie-
które dowody odnoszą się do wska-
zanego okresu, części krajów Unii 
Europejskiej i części towarów i usług, dla 
których zarejestrowany jest znak, jednak 
nie są one wystarczające. Wskazał, iż bro-
szury, opakowania i wydruki nie są wystar-
czające, aby wesprzeć liczby wskazane 
w oświadczeniach. 

Ocenił również dowody ze stron interneto-
wych, uznając, że standard dla dowodów 
z Internetu nie jest wyższy niż dla innych 
dowodów. Obecność znaku towarowego 
na stronie internetowej może bowiem 
pokazać naturę używania znaku albo 
potwierdzić fakt, że produkt jest ofero-
wany publicznie. Jednak zwykła obecność 
znaku towarowego na stronie interneto-
wej nie jest wystarczająca, o ile nie jest 
wsparta dowodami pokazującymi miejsce, 
czas i zakres używania znaku, takimi 
jak: ruch na stronie, ilość wejść w róż-
nych momentach czasu, kraje, z których 
dokonywano wejść na stronę, wskazanie, 
ile zamówień było dokonanych przez 
stronę. Takie dowody nie były zaś przed-
stawione w sprawie. Wydruki ze stron 

nie wskazywały, czy i jak można zakupić 
przez nie kanapki lub jak je zamówić. 

EUIPO ocenił również dowód w postaci 
wydruku ze strony Wikipedia. Wskazał, 
że nie może on być postrzegany jako 
wiarygodne źródło dowodów, skoro treści 
na tej stronie są edytowane przez jej użyt-
kowników. Dlatego, nie wsparte innymi 
niezależnymi dowodami, nie mogą prze-
sądzać o rzeczywistym używaniu znaku 
towarowego. 

Oceniając zebrany materiał dowodowy 
całościowo, Urząd wskazał, iż nie dają 
one informacji o produktach oznaczo-
nych znakiem, aktualnej ich sprzedaży 
czy transakcjach komercyjnych. W mate-
riałach nie znalazła się żadna informacja 
o aktualnej sprzedaży towarów, a tym 
bardziej oferowania usług. Na koniec 
EUIPO podkreślił, że metody i dowody 
na udowodnienie rzeczywistego używa-
nia znaku są nielimitowane. Zgłaszający 
nie udowodnił faktu nieużywania znaku 
towarowego nie z powodu wysokiego 
standardu, ale dlatego, że sam wybiórczo 
dobrał dowody złożone w sprawie. 

Oznacza to, że McDonald’s był zbyt 
pewny siebie, składając te dowody. Uznał 
udowodnienie rzeczywistego używania 
znaku BIG MAC raczej za niedogodną 
formalność i nie wziął sobie do serca 
wszystkich wymogów dowodowych. 

Czy to już koniec ochrony 
BIG MACa?

Nagłówki, które pojawiały się w Internecie 
czy prasie były dość dramatyczne, 
jednak niepotrzebnie. Decyzja EUIPO 
była decyzją I instancji. McDonald’s 
złożył już w dniu 8 marca 2019 r. 
odwołanie. Przed organem II instancji 
będzie mógł również przedstawić 
dodatkowe dowody. Nie wydaje się, aby 
odpowiednich dowodów nie posiadał. 
Tym razem zapewne przedstawi 
dokładne zestawienia sprzedaży kanapek 
w różnych krajach i taki dowód wydaje się 
być wystarczający. 

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt. 
McDonald’s, spodziewając się takiego 
obrotu sprawy, na wszelki wypadek 
zabezpieczył się i dokonał kolejnego zgło-
szenia znaku towarowego słownego BIC 
MAC w EUIPO. „Młodszy brat” BIG MACA 
został zgłoszony 6 października 2017 r. 
i od 11 kwietnia 2018 r. jest już zarejestro-
wany jako unijny znak towarowy. Nie jest 
więc tak, że nazwa BIG MAC nie jest 
obecnie chroniona dla tej słynnej kanapki. 

Jak uczyć się na cudzych 
błędach?

Jak widać na przykładzie McDonald’s, 
nie należy lekceważyć zarzutu nieużywa-
nia znaku towarowego. 

Dowody na rzeczywiste używanie znaku 
muszą być konkretne, odnosić się 
do oznaczania znakiem towarów i usług 
wskazanych w zgłoszeniu, a przede 
wszystkim pokazywać obecność 
znaku na rynku i jego pozycję rynkową. 
Najważniejsze w tym przypadku są liczby, 
wsparte innymi dowodami. Nawet 
jeśli mamy do czynienia z tak znanym 
i używanym znakiem towarowym, jak 
BIG MAC. r
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Obrazy mówiące więcej  
niż tysiąc słów

Blanka Bułacz 
aplikant ekspercki UPRP

                                 

W czasach komunikacji cyfrowej piktogramy, które w szybki sposób przekazują 
zrozumiałe informacje, coraz częściej są używane jako ikony programów, 

wskazujące na pochodzenie komercyjne w branży informatycznej.  
Ale czy tak proste symbole mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe? 

Urządzenia komputerowe ze swoimi gra-
ficznymi interfejsami nie są w dzisiejszych 
czasach niczym nowym, a graficzne ikony 
aplikacji telefonicznych i komputerowych 
trafiają do umysłów konsumentów znacznie 
skuteczniej niż sama nazwy danych progra-
mów. Ze względu na wysoką konkurencyj-
ność na rynku oraz popularność różnego 
rodzaju aplikacji, ikony coraz częściej stano-
wią cenny zasób danego przedsiębiorstwa. 

Piktogram jest to znak informacyjny, jed-
noznacznie rozumiany przez ludzi różnych 
narodowości lub też znak pisma obraz-
kowego1. Obraz to najstarszy sposób 
komunikacji. Przekazuje on informację 
w sposób szybki i uniwersalny, dlatego 
jest tak pożądany przez przedsiębiorców.

Zgodnie z definicją przedstawioną w wytycz-
nych dot. znaków towarowych EUIPO pikto-
gramy to podstawowe i uproszczone znaki 
i symbole, którym można przypisać wyłącz-
nie wartość informacyjną i instruktażową 
w odniesieniu do przedmiotowych towarów 
lub usług. Przykładami mogą tu być ozna-
czenia, które wskazują na sposób użycia 
towaru lub skorzystania z usługi (np. rysunek 
telefonu w połączeniu z usługą dostawy 

pizzy) lub które zwięźle ujmują powszechnie 
zrozumiały komunikat (np. nóż i widelec 
w odniesieniu do usług zaopatrzenia 
w żywność)2.

Zgodnie z decyzjami Izb Odwoławczych 
EUIPO, ikony komputerowe i telefoniczne 
są zdefiniowane jako wizualne przed-
stawienie obiektu, sytuacji lub pomysłu 
(R 1616/2015-5, § 21), graficzne przed-
stawienie aplikacji przeznaczonych 
do uruchamiania komputerów, tabletów, 
telefonów komórkowych, wskazujące 
na ich funkcje (R 2443/2015-2 § 29), 
a także graficzne przedstawienie programu 
(R 2256/2015-§ 21).

Pomimo tego, iż ikony aplikacji telefonicz-
nych i komputerowych są znakami graficz-
nymi, uzyskanie na nie prawa ochronnego 
jako znaku towarowego nie jest tak oczywi-
ste. Bardzo często są one prostymi symbo-
lami, będącymi wyłącznie nośnikami jasnej 
informacji o rodzaju oferowanych usług. 
Wówczas mogą one zostać uznane za nie-
dystynktywne i opisowe, tzn. nie spełniające 
podstawowej funkcji znaku towarowego – 
wskazania źródła komercyjnego pochodze-
nia towarów lub usług. 

Oznacza to, że znaki towarowe stanowiące 
postać piktogramów, które bezpośrednio 
przekazują informację o rodzaju, jakości lub 
innych cechach towarów i usług, nie zostaną 
zarejestrowane ze względu na zarzut opi-
sowości. Odmowa rejestracji będzie miała 
również miejsce w odniesieniu do piktogra-
mów, które nie odbiegają swoim graficznym 
przedstawieniem od norm i zwyczajów przy-
jętych dla danego sektora. 

Przykłady oznaczeń, którym 
odmówiono rejestracji

W przypadku sprawy dotyczącej znaku 
towarowego, przedstawiającego ikonę 
z zarysem głowy człowieka oraz lite-
rami alfabetu stwierdzono, iż oznaczenie 
to zasadniczo składa się z elementów 
typowych dla przedstawiania towarów, dla 
których zgłoszono dane oznaczenie, a mia-
nowicie oprogramowania do zarządzania 
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informacjami kontaktowymi. Podkreślono, 
iż ogólne wrażenie, jakie wywołuje przed-
miotowy znak, nie jest wyraźnie odmienne 
od ikon przedstawiających oprogramowania 
o podobnych funkcjach. 

Ponadto, zdaniem Izby Odwoławczej, 
oznaczenie to nie zawiera żadnego cha-
rakterystycznego elementu lub cech 
przyciągających wzrok, które mogłyby 
nadać mu minimalny charakter odróżnia-
jący, umożliwiający postrzeganie go przez 
konsumenta jako wskazówkę pochodzenia 
handlowego, a nie jedynie symbol (EUIPO, 
BoA, 25/01/2016, R 1616/2015-5).

Rejestracji dla klas 9 i 38 Klasyfikacji 
nicejskiej odmówiono również oznaczeniu 
przedstawiającemu kopertę. Uznano, 
iż system poczty elektronicznej działający 
na komputerze lub urządzeniu przenośnym 
(np. tablecie lub telefonie komórkowym) 
wymaga stosowania „ikon” do przedstawia-
nia obecnego stanu aplikacji lub jej działa-
nia. Podkreślono również, iż nie ma bardziej 
odpowiedniej „ikony” reprezentującej wiado-
mość elektroniczną niż koperta. Natomiast 
symbol strzałki zamieszczonej na kopercie 
wskazuje, że czynność dostarczenia wia-
domości została wykonana prawidłowo 
(pkt 16 i 17, EUIPO, BoA, 05/04/2016, 
R 2256/2015-2).

W przedmiotowym znaku towarowym 
zaznaczono, że „chmurki” przekazują jasną 
i klarowną informację o tym, że aplikacja 
umożliwia użytkownikowi komunikację 
za pomocą wiadomości tekstowych lub 
połączenia telefonicznego. Jak wskazano 
w decyzji: Treść semantyczna wyjaśnia, 
że   aplikacja mobilna może być używana 

do wysyłania SMS-ów do (lub przez) użyt-
kownika. Postrzegany jako całość znak 
nie jest charakterystyczny. Elementy słowne 
wyjaśniają elementy graficzne i odwrotnie 
(EUIPO, 28/08/2018).

Zdaniem Izby Odwoławczej, zastosowana 
w przedmiotowym oznaczeniu prosta 
kombinacja graficznych symboli repre-
zentujących przycisk „play” i „download” 
nie powoduje, że zastosowany znak jest 
charakterystyczny. Uznano, iż piktogram 
jako całość będzie postrzegany jako 
narzędzie informacyjne, wykorzystywane 
w przemyśle rozrywkowym (EUIPO, BoA, 
25/07/2018, R 334/2018-2).

Znak towarowy przedstawiający piórko 
również uznano za przekazujące jasną i kla-
rowną informację o towarach, dla których 
zostało zgłoszone. Stwierdzono, iż będzie 
on postrzegany jako oznaczenie opisowe, 
wskazujące na skład/materiał wypełnienia 
wskazanych w zgłoszeniu towarów, takich 
jak materace, poduszki, kołdry (EUIPO, BoA, 
13/03/2018, R 1447/2017-5).

W przedmiotowej sprawie podkreślono, że 
w konfrontacji ze znakiem związanym z opro-
gramowaniem komputerowym do połączeń 
wideo, telefonii wideo, transmisji głosu, 
treści audio i wideo oraz kamer w klasie 9 
Klasyfikacji nicejskiej, właściwy krąg odbior-
ców nie będzie w stanie zidentyfikować 
tego znaku jako wskazującego na źródło 
pochodzenia, ponieważ znak jest prostą 

reprezentacją samych towarów, tj. opro-
gramowania i kamer wideo (EUIPO, BoA, 
7/08/2015, R2985/2014-5).

Ze względu na rodzaj towarów i usług nale-
żących do klas 9, 35, 36, 38 i 42 Klasyfikacji 
nicejskiej (np. bankomatów, usług ban-
kowych) stwierdzono, iż krąg odbiorców 
będzie odbierał przedmiotowy znak jako 
praktyczne wskazówki lub jako strzałki 
kierunkowe pokazujące, w którym miejscu 
wsadzić do urządzenia kartę magnetyczną. 

Podkreślono również, iż konsumenci 
powszechnie widują tego typu informacje 
na co dzień w różnych miejscach, takich 
jak banki, supermarkety, dworce, lotniska, 
parkingi, budki telefoniczne itp. (pkt 37–42, 
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 
2 lipca 2009 r. w sprawie T-414/07). 

Odmowa rejestracji może również wystąpić 
z innych powodów niż opisowość lub prze-
kazywanie jasnej, klarownej wiadomości 
o towarach lub usługach, dla których zgło-
szone jest dane oznaczenie. Taka sytuacja 
miała miejsce w przypadku oznaczenia 
przedstawiającego błyskawicę. 

W przedmiotowej sprawie odmówiono 
rejestracji powyższego oznaczenia na pod-
stawie art. 7 ust. 1 lit. b) RWZT, ponieważ 
jest ono odwzorowaniem standardowego 
międzynarodowego oznaczenia wskazu-
jącego na niebezpieczeństwo porażenia 
prądem o wysokim napięciu, określonego 
normą ISO 3864 (EUIPO, BoA, 21/09/2012, 
R 2124/2011-5) 

Analizując decyzje EUIPO, należy stwier-
dzić, że ikony, będące piktogramami, mogą 
zostać zarejestrowane jako znaki towarowe, 
jednakże w zależności od ich graficznego 
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przedstawienia (R 1055/2016-4, pkt. 29). Oznacza to, iż piktogram 
lub ikona, aby mogły zostać zarejestrowane, powinny znacząco 
odchodzić od norm lub zwyczajów przyjętych dla danego sektora 
oraz nie mogą wskazywać bezpośrednio na cel lub rodzaj funkcji 
danego oprogramowania. 

Oznaczeniami, będącymi ikonami, które uzyskały 
rejestrację są m.in. 

R 2502/2015-2 R 2434/2015-2

EUTM 5949301 EUTM 745

EUTM 16054975 EUTM 16059222

EUTM 12870812 EUTM 9151226

W wielu przypadkach ikony aplikacji komputerowych i telefo-
nicznych są uznawane za oznaczenia nie spełniające podstawowej 
funkcji znaku towarowego, a mianowicie nie wskazują na komercyjne 
źródło pochodzenia towaru lub usługi, przez co nie uzyskują ochrony 
jako znaki towarowe. 

Należy jednak pamiętać, że istnieją inne możliwości ochrony pik-
togramów np. jako wzorów przemysłowych. r

1 www.sjp.pwn.pl hasło: „piktogram”.
2 Wytyczne dot. znaków towarowych EUIPO, Część B, Dział 4, Rozdział 3.

Wybrane  
problemy praktyczne  

umów z dziedziny  
własności intelektualnej

dr hab. Adrian Niewęgłowski 
Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Niedawno upłynęło dwadzieścia 
pięć lat od uchwalenia ustawy 
o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych1. Zbliża się okrągła 
rocznica uchwalenia ustawy Prawo 
własności przemysłowej2. Ponieważ 

oba akty prawne obowiązują już dość 
długo, pojawiają się pewne refleksje 
dotyczące praktycznych aspektów 

ich stosowania.

O czywiście, ze względu na ograniczone ramy 
niniejszego artykułu, nie sposób dokonać 

ich głębszej analizy. Ta jest zresztą co jakiś czas 
podejmowana w fachowej literaturze przedmiotu. 
Można mimo to podzielić się kilkoma uwagami, które 
nasuwają się pod wpływem obserwacji praktyki 
obrotu. Dotyczyć będą wąskiego, jednak ważnego 
aspektu stosowania każdej z ustaw, mianowicie sfery 
umów.

W ydawałoby się, że prawo autorskie obowią-
zuje na tyle długo, iż praktyka prawidłowego 

oznaczania przez strony umów prawnoautorskich pól 
eksploatacji powinna się już ukształtować i nie rodzić 
kwestii. W okresie początkowym, tuż po uchwaleniu 
prawa autorskiego, problemy w tym zakresie były 
zjawiskiem w pewnym sensie usprawiedliwionym. 
Jest to konstrukcja nietypowa, charakterystyczna 
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dla obrotu prawami autorskimi. 
Kształtowanie postanowień 
w tej dziedzinie wymaga precy-
zji i zastanowienia się, w jakich 
granicach chcemy eksploatować 
dzieło. Dlatego prawodawca 
wymaga w każdej umowie tego 
typu jasnego określenia – w jaki 
sposób korzystamy z utworu. 
Pola eksploatacji mogą być bar-
dzo różne – przykładowo można 
wymienić drukowanie, rozprowa-
dzanie drogą cyfrową, najem i uży-
czenie, reemitowanie itd.

M imo jednak tak długiego 
czasu obowiązywania 

prawa autorskiego bolączką wielu 
spotykanych w praktyce umów 
są nadal błędy i usterki w obrębie 
pól eksploatacji. 

Przede wszystkim brzmienie nie-
których postanowień jest na tyle 
niezrozumiałe, dwuznaczne, 
że trudno przypuszczać, jaki był 
w ogóle zamiar stron (np. licencja 
upoważnia do „zdigitalizowania 
utworu albo nadania mu postaci 
cyfrowej” lub do „remitowania 
i wtórnego nadawania utworu” 
itd.). Jego ustalenie w postępo-
waniu sądowym może okazać się 
niemożliwie. A problemów można 
byłoby uniknąć, dokładając staran-
ności na etapie formułowania pól 
eksploatacji w umowie. 

I nna uwaga, która się nasuwa, 
dotyczy posługiwania się przez 

strony wzorami pól eksploatacji, 
przejętymi z Internetu lub innych 
źródeł. Takie mechaniczne korzy-
stanie z formularzy nie rozwiąże 
kwestii spornych, jakie mogą się 
pojawić. Nie uwzględnia także 
okoliczności zasadniczej. Pola 
eksploatacji powinny być dostoso-
wane do przedmiotu umowy. Stąd 
budzi zdziwienie potraktowanie 
w niektórych umowach dotyczą-
cych projektów architektonicz-
nych jako pierwszoplanowego 

pola eksploatacji, „wprowadzenia 
do pamięci komputerów”. 

Nadal często pojawiającą się 
usterką w umowach jest nie-
jednoznaczność postanowień 
dotyczących przeniesienia praw 
autorskich. Nie chodzi tylko 
o to, że brzmienie konkretnego 
postanowienia jest niejasne. 
Niejednokrotnie pojawiają się klau-
zule kontraktowe, które pozostają 
ze sobą w sprzeczności (np. z jed-
nej z nich wynika, że umowa prze-
nosi autorskie prawa majątkowe. 
W innej już jednak zastrzeżono, 
że „licencji udzielono na czas 
nieoznaczony”).

S zczęśliwie w podobnych 
przypadkach prawa 

autorskie przychodzi z pomocą. 
Zgodnie z art. 65 tej ostatniej 
ustawy, ilekroć mamy do czynie-
nia z brakiem „wyraźnego” (czyli 
jednoznacznego, niewątpliwego) 
postanowienia o przeniesieniu 
prawa, trzeba przyjąć, że doszło 
do udzielenia licencji (która w tym 
przypadku jest niewyłączna). 
W interesie potencjalnego 
nabywcy jest więc zadbanie o to, 
aby postanowienia przenoszące 
prawa autorskie zostały sfor-
mułowane w sposób klarowny. 
Wszelkie usterki w tego typu sytu-
acjach działają na korzyść twórcy.

Praktyka sporządzania umów 
w zakresie praw własności prze-
mysłowej wydaje się być obar-
czona mniejszą ilością usterek, 
niż ma to miejsce w przypadku 
prawa autorskiego. Być może 
po części ma na to wpływ brak 
pól eksploatacji i innych specyficz-
nych konstrukcji, odbiegających 
od ogólnych reguł prawa cywil-
nego. Strony umów z tej dziedziny 
powinny pamiętać o ujawnieniu 
praw w stosownych rejestrach. 

K westia ta ma kapi-
talne skutki prawne 

dla możliwości występowania 
na drogę sądową z roszczeniami 
wobec naruszycieli. Warto zauwa-
żyć, że przeniesienie patentu 
czy prawa ochronnego staje się 
skuteczne wobec osób trzecich, 
dopiero z chwilą wpisu do odpo-
wiedniego rejestru (patentowego, 
czy rejestru znaków towarowych) 
– art. 67 ust. 3 p.w.p. Bez ujaw-
nienia się w rejestrze, pozycja 
nabywcy prawa przypomina nieco 
sytuację spadkobiercy, który 
nie dysponuje jeszcze odpo-
wiednim dokumentem. Takim, 
jak choćby stwierdzenie nabycia 
spadku. W sensie materialnopraw-
nym mamy do czynienia z osobą 
uprawnioną. Jednak wobec osób 
trzecich nie może ona wykonywać 
swoich praw. Ten stan rzeczy 
zmieni się dopiero z chwilą zajścia 
określonego zdarzenia prawnego. 
W analizowanym przypadku jest 
nim wpis do rejestru UPRP.

P ewną nowością jest coraz 
częstsze poddawanie 

sporów, jakie mogą wyniknąć 
w odniesieniu do praw własności 
przemysłowej, pod rozstrzygnię-
cie sądu polubownego. Stąd 
pojawiające się w umowach z tej 
dziedziny klauzule arbitrażowe. 
Trzeba pamiętać, że szereg spraw 
z zakresu własności przemysłowej 
nie może być przedmiotem zapisu 
na sąd polubowny. Powodem 
jest niedopuszczalność drogi 
sądowej. Dotyczy to spraw, 
które są załatwiane przez Urząd 
Patentowy RP w postępowaniu 
spornym (nie mają zdatności 
arbitrażowej). r

1 Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. Poz. 2339 
ze zm.), dalej: pr. aut.

2 Ustawa z 30.6.2000 r. Prawo własności przemysło-
wej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. Poz. 2302 ze zm.), 
dalej: p.w.p.
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Swoboda twórcza a rodzaj produktu 
w praktyce wzorów przemysłowych

dr Lavinia Brancusi  
Centrum Prawa Nowych Technologii, Instytut Nauk Prawnych PAN

Z asadniczym pytaniem w sytuacji współistnienia na rynku 
dwóch produktów o zbliżonym wyglądzie jest to, 

czy podobieństwo zauważane między nimi świadczy tylko 
o „bezpiecznym” urozmaiceniu oferty rynkowej, czy rodzi 
już wątpliwości, co do istnienia stanu naruszenia prawa 
ze wzoru przemysłowego. W tym kontekście dość szybko rysuje 
się kolejne pytanie o to, czy ewentualne ograniczenia swobody 
twórczej miałyby znaczenie dla oceny zaistniałej sytuacji. 

P rzepis art. 104 ustawy Prawo własności przemysłowej 
(dalej jako PWP)1 wskazuje, że wzór przemysłowy 

posiada indywidualny charakter, jeżeli ogólne wrażenie wywo-
łane na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego 
wrażenia wywołanego na nim przez inny wzór wcześniej 
ujawniony publicznie (wzór należący do prior art), przy czym 
ta ocena musi uwzględnić zakres swobody twórczej dostępnej 
przy opracowywaniu wzoru. Symetrycznie, definicja norma-
tywna zakresu ochrony wzoru ujęta w art. 105 ust. 4 PWP prze-
widuje, że prawo z rejestracji rozciąga się na każdy wzór, który 
na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogól-
nego wrażenia, przy czym tutaj również zamieszczono odpo-
wiednie odesłanie do przesłanki swobody twórczej. Podobną 
regulację zawarto w odniesieniu do wzorów wspólnotowych 
w przepisach art. 6 oraz art. 10 Rozporządzenia nr 6/2002 
(dalej jako Rozp.)2. 

W  dalszych wywodach dla uproszczenia użyte będzie 
pojęcie wzoru jako odniesienie do kategorii wzorów 

przemysłowych (wspólnotowych), a nie użytkowych. 

Dla wyboru tematu niniejszego opracowania istotne jest 
to, że na gruncie regulacji unijnej prawo z rejestracji wzoru 

W prawie wzorów przemysłowych, na poziomie krajowym i unijnym, przesłanka 
swobody twórczej stanowi ważny element zarówno badania zdolności 

ochronnej, jak i ustalenia przedmiotowego zakresu ochrony wzoru.

wspólnotowego nie jest ograniczone do produktu (rodzaju pro-
duktów), dla którego nastąpiło zgłoszenie. Wskazanie produktu 
stanowi wprawdzie konieczny element procedury zgłoszeniowej, 
ale ma to jedynie walor porządkowy (zob. w szczególności 
art. 36 ust. 6 Rozp.)3. 

O dmienne rozwiązanie przyjmuje wciąż ustawa polska 
na mocy przepisu art. 105 ust. 5 PWP4, pozostając 

zatem w tyle za standardami ochrony zawartymi w Dyrektywie 
98/715. Oderwanie możliwości ochrony wzoru wspólnotowego 
od rodzaju produktu może rodzić trudności przy ocenie wzorów 
ucieleśnionych w odmiennych produktach. Idąc dalej tym tro-
pem, należy zauważyć, że możliwość przeprowadzenia dowo-
dów z prior art zawierających produkty z odległych sektorów, 
wiąże się z koniecznością właściwej identyfikacji tych wzorów. 
Ma to również znaczenie dla ustalenia swobody twórczej oraz 
uwzględnienia potencjalnych ograniczeń przy analizie porów-
nawczej wzorów.

Z tej perspektywy praktyka urzędu EUIPO w postępowaniach 
o stwierdzenie nieważności wzorów wspólnotowych wydaje się 
ciekawa z uwagi na to, że zawiera zapowiedzi, a czasem odpo-
wiedzi na powyższe trudności. Niniejszy artykuł omawia niektóre 
aspekty swobody twórczej w kontekście relacji z określeniem 
(kategorii) produktu. 

U trwaloną zasadą praktyki orzeczniczej jest, że charakter 
produktu oraz branża przemysłu muszą być uwzględ-

nione w ramach oceny indywidualnego charakteru rozpatry-
wanego wzoru, albowiem mają one bezpośrednie przełożenie 
na prawidłowe ustalenie zorientowanego użytkownika oraz 
przypisanej mu wiedzy w zakresie rozumienia i posługiwania się 
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tym produktem. Zakłada to a priori przedstawienie w sposób 
jasny oraz wyczerpujący dowodów z prior art tak, aby organ roz-
strzygający był w stanie dokonać normatywnej oceny ogólnego 
wrażenia wzorów. 

Jedna z niedawno rozpoznanych spraw w trybie skargi kasa-
cyjnej przez Trybunał Sprawiedliwości dotyczyła trudności 
w ustaleniu postaci wcześniejszego wzoru (a w istocie produktu) 
powołanego dla zakwestionowania ważności wzoru odwodnie-
nia prysznicowego6. Dowód stanowił rysunek z katalogu przed-
stawiającego coś w rodzaju kraty czy listwy, która mogłaby 
równie dobrze przedstawiać listwy stosowane w samochodach 
ciężarowych (zdjęcia zakwestionowanego wzoru oraz spornego 
produktu poniżej). 

       

D opiero przy przytoczeniu przez innego wnioskodawcę 
drugiego postępowania o stwierdzenie nieważności, 

a rozpoznawanego później łącznie przez TS, materiał dowo-
dowy uzupełniający pozwalał stwierdzić, że wcześniejszy wzór 
stanowiło także urządzenie do odprowadzenia cieczy. Trybunał 
stwierdził, że do wnioskodawcy należy dostarczenie urzędowi 
niezbędnych wskazówek, a w szczególności dokładne i kom-
pletne wskazanie i przedstawienie wzoru, na którego pierw-
szeństwo się powołuje w celu podważenia ważności spornego 
wzoru. 

U rząd nie ma obowiązku łączenia rozmaitych elementów 
jednego lub większej liczby wzorów, tak aby uzyskać 

kompletną postać wcześniejszego wzoru w sytuacji, gdy te ele-
menty były ujawnione publicznie w sposób odrębny (np. w róż-
nych wydrukach katalogów). Niejasność co do natury wcześniej-
szego wzoru rodziła także pytanie, czy zorientowany użytkownik 
może dokonać porównania ogólnych wrażeń wzorów, skoro 
nie rozumie wzoru. Sąd UE uważał, że tylko przez właściwą 
identyfikację danego produktu można określić, czy poinfor-
mowany użytkownik zna (ang. is aware) wzór wcześniejszy, 
a to ustalenie jest dalej konieczne do przyjęcia, że wcześniejszy 
wzór będzie stanowił przeszkodę dla uznania indywidualnego 
charakteru późniejszego wzoru7. 

W  tym ostatnim aspekcie TS zajął odmienne stanowi-
sko, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że konieczne 

jest, by poinformowany użytkownik produktu, w którym sporny 
wzór jest zawarty lub zastosowany, znał wcześniejszy wzór, 
jeżeli ten ostatni wzór jest zawarty lub zastosowany w produk-
cie z branży przemysłu innej niż ta, do której odnosi się sporny 
wzór8. Zauważalny dysonans między Sądem a Trybunałem 
można próbować złagodzić, jeżeli odczyta się te twierdzenia 
jako dwie uzupełniające się perspektywy. Jasne jest, że zorien-
towany użytkownik musi być w stanie identyfikować wzór 
z prior art, aby móc dokonać porównania. Niekoniecznie jednak 
zorientowany użytkownik musi znać konkretny egzemplarz pro-
duktu w takim sensie, że zetknął się z nim osobiście wcześniej, 
żeby dopuścić taki wzór jako relewantny dowód wcześniej-
szego ujawnienia. Trybunał zakłada, że zorientowany użytkow-
nik może dokonywać porównania ad hoc dwóch przedstawień 
graficznych wzorów, byleby były one klarowne, ewentualnie 
dwóch produktów w rzeczywistości i to nawet w sytuacji, gdy 
są odmienne rodzajowo. 

P owiązanie powyższych uwag z tematem swobody twór-
czej ukazuje niedociągnięcia konstrukcji normatywnej 

zorientowanego użytkownika w przypadku porównania odmien-
nych produktów. W literaturze już wcześniej ostrzegano przed 
ryzykiem stworzenia tzw. „kombinowanego” modelu zoriento-
wanego użytkownika, zastanawiając się nad tym, z kim (oraz 
z czym) należałoby łączyć osobę zorientowanego użytkownika, 
tj. ze wzorem, którego ważność jest kwestionowana, 
czy ze wzorem wcześniejszym9. 

W  praktyce EUIPO przyjęto zasadę, że zorientowany 
użytkownik wiąże się z pierwszym z tych dwóch, 

a zatem ze spornym, badanym wzorem10. W rzeczywistości 
jednak zorientowany użytkownik będzie kimś w rodzaju „czło-
wieka-orkiestry”, który musi dostrajać szybko swój poziom 
wiedzy do każdego z podsuniętych mu dowodów z prior art, 
zakładając – jak często to czyni EUIPO – że poducza się 
na podstawie informacji z Internetu11. Wiedza dotycząca 
zakresu swobody twórczej staje się również pochodną takiego 
modelu zorientowanego użytkownika. Nawet przyjmując, 
że swobodę twórczą określa się również w odniesieniu 
do wzoru, którego ważność jest kwestionowana, to prze-
ciwstawienie odległego produktu z prior art zakłada jednak 
rozważenie zakresu możliwości projektowania w relacji z tym 
wcześniejszym produktem. 

C zy zorientowany użytkownik, posługując się dokumen-
tacją graficzną wzorów, jest w stanie dobrze uchwycić 

specyfikę i detale swobody twórczej? W cytowanej powyżej 
decyzji dotyczącej wzoru ikonek komputerowych o wyglą-
dzie podobnym do kształtu cukierków – tj. wcześniejszy 
wzór przynależał do kategorii słodyczy – urząd przyjął dość 
ogólne i powierzchowne ustalenia, że swoboda twórcza jest 
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ograniczona tylko przez to, że ikonki mają być przedstawione 
na ekranie komputera i mieć odpowiedni rozmiar. 

W zasadzie istnieją nieograniczone możliwości projektowania 
kształtu (tu de facto konturów), kolorów oraz deseni i wzorów 
(ang. pattern)12. Takie ustalenia wydają się zbliżone do przy-
padku projektowania logo, etykiet, czyli ogólnie mówiąc dwuwy-
miarowych kombinacji słowno-graficznych13. W praktyce jednak 
może nastąpić zderzenie wzorów o wiele bardziej uwarunko-
wanych specyfiką branży czy procesem produkcyjnym, a takie 
aspekty będą raczej wymagać sięgania do ekspertyz i opinii 
biegłych. 

I stotną kwestią przy ocenie swobody twórczej stanowi ewen-
tualne zawężenie pojęcia relewantnego produktu do pewnej 

podkategorii. Na ogół takie zawężenie wypływa z pewnych spe-
cyficznych cech produktu, na przykład nowatorsko-designer-
skich lub wynikających z określonej funkcjonalności lub szcze-
gólnych zasad ergonomii. Powstaje pytanie, na jakiej podstawie 
można uzasadnić oraz przeprowadzić takie zawężenie, biorąc 
pod uwagę, że zgłaszający wzór wspólnotowy ma niewielkie 
pole manewru na sprecyzowanie tego rodzaju szczegółów. 

Oczywistym sposobem jest odzwierciedlenie takich cech 
w przedstawieniu graficznym wzoru; mniejsze możliwości 
zostawia wskazanie produktu (lub części) według klasyfikacji 
lokarneńskiej; jeszcze mniejsze, wręcz wątpliwe na gruncie unij-
nym jest zamieszczenie takich szczegółów w opisie (skoro opis 
nie ma charakteru obowiązkowego i nie jest ukazany w bazie 
ogólnodostępnej). Często potrzeba zaszeregowania wzoru 
do pewnej podgrupy produktów pojawia się strategicznie na eta-
pie wymiany argumentacji i dowodów między stronami w postę-
powaniu o stwierdzenie nieważności, zwłaszcza gdy występuje 
duże podobieństwo między spornym wzorem a wcześniejszymi 
obiektami z prior art, łącznie z własnymi wzorami zgłaszającego. 

N iestety praktyka EUIPO nie pozwala na sformułowanie 
jasnych wskazówek, kiedy uwypuklenie specyficznych 

cech wzoru wraz z próbą zawężenia badania zakresu swo-
body twórczej do takiej wąskiej podgrupy produktów, miałoby 
szanse powodzenia. Przykładowo, w jednej decyzji dotyczącej 
wzoru rękawa teleskopowego zarejestrowanego odpowiednio 
ze wskazaniem Electrically operated lifting column, in particular 
for tables, zdefiniowano sektor szeroko jako przemysł meblar-
ski, producent mebli nie został uznany za zorientowanego 
użytkownika, a swobodę twórczą przyjęto za ograniczoną 
jedynie tym, że kolumna musi być stabilna, aby utrzymać blat 
stołu oraz musi zawierać zintegrowany silnik elektryczny, który 
umożliwia ruch rękawa14. Podobnie, w przypadku wzoru fotela 
bujanego zarejestrowanego z taką właśnie specyfikacją (ang. 
rocking chairs), urząd odmówił zawężenia badania do kategorii 
„składanych” foteli bujanych, którą postulował zgłaszający15. 
Taka argumentacja zmierzałaby do uzasadnienia podobień-
stwa wzorów, zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie takiej samej 

struktury dwóch skrzyżowanych ze sobą pierścieni. W tym 
przypadku słusznie przyjęto, że zakres swobody twórczej był 
duży, przeznaczenie funkcjonalne krzesła bujanego mogłoby 
być zrealizowane za pomocą różnych struktur i konfiguracji, 
a zatem podobieństwo ogólnych wrażeń wzorów świadczyło 
o braku indywidualnego charakteru późniejszego wzoru. 

W  sprawie dotyczącej wzoru struktury kartonowej 
o wyglądzie plastra miodu, używanej jako wypeł-

nienie do drzwi oraz zarejestrowanej ze wskazaniem „drzwi 
(części)”, uznano, że proces wytwarzania wzoru nie ogranicza 
stopnia swobody twórcy (poniżej zdjęcia kwestionowanego 
wzoru oraz ujawnionego wcześniej patentu amerykańskiego)16. 
Natomiast urząd zarzucił zgłaszającemu, że powyższy opis 
(tj. części drzwi) był zbyt szeroki i bez żadnego doprecyzowa-
nia co do rodzaju części drzwi czy jej funkcji, w związku z tym 
zgłaszający nie mógł podnosić, że swoboda twórcy była ograni-
czona względami technicznymi. 

         

P ozostaje tu otwarte pytanie, w jaki sposób i na jakim 
etapie zgłaszający miałby takie informacje dostarczyć. 

Wypada jednak zauważyć, że sporny wzór wyglądał prawie 
identycznie jak wzór wcześniejszy, stąd kwestia braku indywidu-
alnego charakteru wyglądała wręcz na oczywistą. 

Inna ciekawa sprawa dotyczyła wzoru materiału promocyjnego 
o wyglądzie panelu prostokątnego, złożonego z różnych płat-
ków, które się składały i otwierały na wzór harmonijki (poniżej 
zdjęcia wzoru zakwestionowanego oraz wcześniejszego 
dowodu z prior art)17. Problem polegał na tym, że urząd przyjął 
bardzo wąski zakres swobody twórczej w oparciu o aspekty 
dźwiękowe użytkowania wzoru, niewidoczne w dokumenta-
cji rejestrowej – chodziło mianowicie o składanie produktu 
w harmonijkę ze względu na potrzebę hałasowania, gdyż były 
to obiekty używane na imprezy masowe18. To ustalenie służyło 
do ograniczenia analizy porównawczej do niewielkich różnic 



124    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2019

A K A D E M I A  W I E DZ Y  I P

dotyczących kształtu uchwytów i rozstrzygnięcia na tej podsta-
wie o ważności wzoru. 

              

O drębną kwestią związaną z wyszczególnieniem podka-
tegorii produktów na podstawie pewnych szczególnych 

cech wzorniczych jest to, czy takie zawężenie może dodatkowo 
świadczyć o ukształtowaniu się pewnych trendów wzorniczych 
czy rodziny produktów. Rysuje się tu kolejne istotne pyta-
nie, a mianowicie czy miałoby to wpływ na sposób badania 
porównawczego wzorów. W tym miejscu trzeba przypomnieć, 
że w pierwszej sprawie dotyczącej wzorów, która była rozpa-
trywana przez Trybunał Sprawiedliwości19, spornymi produk-
tami były dodawane do opakowań snacksów pewne płaskie 
krążki promocyjne dla dzieci, na których nadrukowano obrazy 
kolorowe z postaciami z gier lub kreskówek oraz zawierające 
wypukłość w części centralnej tak, aby przy naciskaniu jej pal-
cem przez dziecko wydobywał się dźwięk. Sąd niższej instancji 
uznał wtedy, że jest to pewien „paradygmat rynkowy”, albowiem 
krążki bez takich cech nie miały szans powodzenia na rynku20. 

W  tej sprawie rysowała się zatem możliwość uznania 
trendów rynkowych czy tego rodzaju specyficznych 

wymagań klientów jako czynnika ograniczenia swobody twór-
czej. Nie zostało to potwierdzone w kolejnych rozstrzygnięciach. 
Obecnie w praktyce EUIPO i Sądu upowszechniła się wręcz 
argumentacja, że takie czynniki estetyczne, w tym gusta klien-
tów czy trendy wzornicze, nie ograniczają swobody twórczej21. 
W sytuacji zaś pojawienia się licznych podobnych produktów 
na rynku można najwyżej rozważyć kwestię zagęszczenia 
stanu wzornictwa oraz jego ewentualnego wpływu na spo-
sób oglądania i porównania wzorów oczami zorientowanego 
użytkownika. r
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„Bezkarne” używanie  
swego znaku towarowego

Monika Zielińska 
adwokat, polski i europejski rzecznik patentowy, PATPOL

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli od kiedy liczy się 5-letni okres,  
kiedy można bez konsekwencji nie używać swojego znaku towarowego?

Klienci często pytają, od kiedy powstaje obo-
wiązek używania znaku, a konkretnie od kiedy 
brak rzeczywistego używania może sprawić, 
że stanie się on podatny na wygaszenie. 

Okres, po którym uprawniony z rejestracji 
znaku ma obowiązek podjąć jego rzeczywiste 
używanie, aby uniknąć negatywnych kon-
sekwencji dla swojego prawa wyłącznego, 
wynosi 5 lat. 

Pięć lat, ale od kiedy? 

Aby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, 
konieczne jest ustalenie początkowej daty, 
od której zaczyna biec pięcioletni okres „bez-
karnego” nieużywania. 

Początek tego terminu jest różny dla różnych 
rodzajów znaków (krajowych, unijnych, między-
narodowych), które chronione są na obszarze 
Polski. Dodatkowo, zgodnie z nową dyrektywą 
znakową nr 2015/2436, nad której implemen-
tacją do porządku prawnego naszego kraju 
trwają jeszcze prace, jest on zależny od prze-
biegu postępowania o uznaniu ochrony znaku 
międzynarodowego. 

W konsekwencji precyzyjna odpowiedź 
na to dość istotne pytanie często nastręcza 
trudności nawet osobom, które specjalizują się 
w prawie własności intelektualnej. 

Znaki krajowe

Dla znaków polskich początkową datą, od któ-
rej liczymy pięć lat, jest dzień następujący 
po dacie wydania decyzji o udzieleniu prawa 
ochronnego. Na przykład dla znaku, dla któ-
rego decyzja o udzieleniu prawa ochronnego 
wydana została w dniu 2.12.2010 r., pierwszy 
5-letni okres dopuszczalnego i nie obciążo-
nego negatywnymi konsekwencjami nieużywa-
nia znaku kończy się w dniu 3.12.2015 r. 

Znaki unijne

W przypadku znaku unijnego, okres, po którym 
staje się on podatny na wygaszenie w razie 
braku rzeczywistego używania, rozpoczyna 
swój bieg w dacie rejestracji. 

Znaki międzynarodowe 

W tym przypadku okres nieużywania znaku też 
wynosi 5 lat, ale data początkowa jest liczona 
w inny sposób. Do celów określenia daty, z którą 
znak podlegający rejestracji międzynarodowej 
wskazującej Unię musi wejść do faktycznego 
użycia w Unii, istotna jest nie data rejestracji, lecz 
data publikacji w biuletynie EUIPO. 

Oznacza to, iż w razie publikacji ogłoszenia 
o uznaniu rejestracji międzynarodowej wyzna-
czającej Unię w dniu 16.11.2009 r., najpóźniej 
z dniem 16.11.2014 r. powstał obowiązek uży-
wania znaku.

Kwestia początku biegu tego pięcioletniego 
okresu w przypadku rejestracji międzynarodo-
wych wskazujących Polskę wymagała de lege 
lata podjęcia szeregu czynności o charakterze 
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śledczym. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, 5-letni termin 
na podjęcie rzeczywistego używania biegnie mianowicie w przypadku 
rejestracji międzynarodowej wyznaczającej Polskę od dnia ogłoszenia 
w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o uznaniu ochrony tego znaku. 

Problem w tym, że informacja o tym, kiedy ukazała się w WUP 
publikacja o uznaniu ochrony międzynarodowej nie była zamiesz-
czana w żadnej publicznie dostępnej bazie danych. 

Ustalenie numeru WUP i ewentualnie daty jego publikacji możliwe jest 
zatem albo telefonicznie w Urzędzie Patentowym, albo poprzez przeszu-
kiwanie wszystkich publikacji Wiadomości po dacie wyznaczenia Polski. 
Po ustaleniu numeru WUP w zakładce „Biuletyn i Wiadomości UPRP” 
na stronie UPRP można znaleźć cyfrową wersję danego wydawnictwa 
i sprawdzić jego datę publikacji, która z reguły przypada na ostatni dzień 
miesiąca. 

W świetle przepisów dyrektywy nr 2015/2436, początek biegu 
pięcioletniego okresu, kiedy znak międzynarodowy mimo nieuży-
wania nie jest podatny na wygaszenie, będzie różny w zależności 
od tego, jak przebiegał proces uznania ochrony krajowej danej 
rejestracji.

I tak, może to być data, w której upłynął termin na odmowę tego znaku lub 
na wniesienie sprzeciwu wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu 
lub podniesienia zarzutu opartego na bezwzględnych lub względnych 
podstawach odmowy, okres ten liczy się od dnia, w którym decyzja koń-
cząca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna lub dnia, 
w którym prawomocne stało się orzeczenie dotyczące bezwzględnych lub 
względnych podstaw odmowy, lub dnia, w którym sprzeciw wycofano. 

Prace nad implementacją tych postanowień do polskiego porządku 
prawnego są jeszcze w toku, chociaż powinny były zostać wdrożone 
do dnia 14 stycznia 2019 r. Zgodnie z projektem nowelizacji Prawa 
Własności Przemysłowej ustawodawca zafunduje nam za to brak 
vacatio legis, żeby nadrobić stracony czas. 

Co więcej, w odniesieniu do znaków międzynarodowych dyrektywa 
nie nakłada na państwa członkowskie obowiązku umieszczenia tych 
początkowych dat biegu 5-letniego terminu bezkarnego nieużywania 
w rejestrze – obowiązek taki istnieje jedynie w odniesieniu do zna-
ków krajowych. 

Można się zatem spodziewać, że w najbliższej przyszłości rozwikła-
nie zagadki, od kiedy rejestracja międzynarodowa staje się w Polsce 
podatna na wygaszenie, będzie jeszcze bardziej czasochłonne i utrud-
nione niż dotychczas. 

Aby rozeznać się co do tego, od kiedy liczymy 5-letni okres, trzeba 
będzie prześledzić cały proces uznawania ochrony tej rejestracji między-
narodowej w danym kraju. Przy czym poszczególne daty (jak np. data 
prawomocności decyzji kończącej postępowanie w sprawie) nie są teraz 
ujawniane w publicznie dostępnej bazie danych Urzędu Patentowego 
ani ogłaszane w oficjalnych publikatorach. Jeśli to nie ulegnie zmianie, 
określenie daty, z którą znak międzynarodowy uznany w Polsce staje się 
podatny na wygaszenie, może przestać być możliwe. r

Z wokandy UPRP

Niezarejestrowany 
znak towarowy 

jako przeciwstawienie 
w sprawie 

o unieważnienie

W dniu 30 czerwca 2016 r. do Urzędu 
Patentowego RP wpłynął wniosek L. 

z siedzibą w P., F. o unieważnienie prawa 
ochronnego na znak towarowy ekiosk.pl 
udzielonego na rzecz E. S.A. z siedzibą 
w W., przeznaczonego do oznaczania 

towarów i usług z klas 9, 39 i 41.
Jako podstawę prawną swojego 

żądania wnioskodawca wskazał art. 1321 
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności 

przemysłowej.
Wnioskodawca podniósł, iż sporny 

znak towarowy jest podobny 
do przysługującego mu znaku 

towarowego lekiosk.

U prawniony w piśmie z dnia 2 listopada 
2016 r. wniósł, na podstawie art. 97 par. 1 

pkt 4 kpa, o zawieszenie postępowania w niniejszej 
sprawie, gdyż przeciwstawiony w niniejszej sprawie 
znak towarowy nie uzyskał jeszcze rejestracji, która 
warunkuje wydanie decyzji, co do istoty sprawy 
w niniejszym postępowaniu.

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2017 r. uprawniony 
podtrzymał wniosek o zawieszenie postępowania. 
Wnioskodawca sprecyzował podstawę prawną 
żądania unieważnienia spornego prawa, wskazując 
art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.
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K olegium Orzekające posta-
nowiło oddalić wniosek 

uprawnionego o zawieszenie 
postępowania w przedmiotowej 
sprawie.

W kolejnych pismach i na rozpra-
wach strony podtrzymały swoje 
stanowiska w sprawie.

Kolegium Orzekające zważyło, 
co następuje:

Zgodnie z art. 164 p.w.p. prawo 
ochronne na znak towarowy 
może być unieważnione na wnio-
sek, w całości lub w części, jeżeli 
zostanie wykazane, że nie zostały 
spełnione ustawowe warunki 
wymagane do uzyskania tego 
prawa. 

Natomiast w świetle przepisu 
art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe 
warunki wymagane do uzyska-
nia prawa ochronnego ocenia 
się według przepisów obowią-
zujących w dniu zgłoszenia 
znaku towarowego w Urzędzie 
Patentowym.

Wnioskodawca zarzucił, iż sporne 
prawo ochronne zostało udzie-
lone z naruszeniem przepisu 
art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W  myśl przepisu art. 132 
ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo własności przemysłowej 
nie udziela się prawa ochronnego 
na znak towarowy identyczny lub 
podobny do znaku towarowego, 
na który udzielono prawa ochron-
nego lub zgłoszonego w celu 
uzyskania prawa ochronnego 
(o ile na znak taki zostanie udzie-
lone prawo ochronne) z wcze-
śniejszym pierwszeństwem 
na rzecz innej osoby dla towarów 
identycznych lub podobnych, 
jeżeli zachodzi ryzyko wprowa-
dzenia odbiorców w błąd, które 
obejmuje w szczególności ryzyko 
skojarzenia znaku ze znakiem 
wcześniejszym. 

Zatem niezbędnym warunkiem 
dla zastosowania tego przepisu 
jest dysponowanie przez wnio-
skodawcę prawem wyłącznym 
z wcześniejszym pierwszeń-
stwem do znaku towarowego 
stanowiącego przeciwstawie-
nie dla późniejszych znaków 
towarowych. 

Z materiałów dowodowych zgro-
madzonych w aktach sprawy 
wynika jednakże, że wniosko-
dawca takim prawem nie dyspo-
nuje. Na wskazany przez niego 
jako podstawa wniosku o unie-
ważnienie unijny znak towarowy 
lekiosk nie udzielono bowiem 
ochrony. W związku z tym powo-
łany przez wnioskodawcę znak 
towarowy nie może stanowić 
skutecznego przeciwstawienia 
dla spornego znaku towarowego 
w świetle przepisu stanowiącego 
podstawę prawną przedmioto-
wego wniosku.

T ym samym, w ocenie 
Kolegium Orzekającego, 

w rozpatrywanej sprawie, brak 
było podstaw do unieważnienia 
prawa ochronnego na sporny 
znak towarowy, ponieważ 
nie zostały spełnione przesłanki 
określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 
p.w.p.

W ocenie Urzędu Patentowego 
RP niezasadny był również 
wniosek o zawieszenie postę-
powania w oparciu o przepis 
art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Mimo 
że wobec przeciwstawionego 
unijnego znaku towarowego toczy 
się postępowanie sprzeciwowe 
i nie została udzielona ochrona, 
to do czasu uzyskania ochrony 
nie może stanowić skutecznego 
przeciwstawienia dla spornego 
oznaczenia. Zawieszenia postę-
powania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 
k.p.a. nie uzasadnia okoliczności, 
że prawo to może w przyszłości 

uzyskać ochronę z datą wcze-
śniejszą niż data pierwszeństwa 
spornego oznaczenia.

P owyższe stanowisko 
znajduje potwierdzenie 

w orzecznictwie administracyj-
nym, w którym wskazuje się, 
że samo stwierdzenie, że wynik 
innego postępowania może 
mieć, a nawet będzie miał wpływ 
na losy sprawy administracyj-
nej, nie daje jeszcze podstaw 
do zawieszenia postępowania, 
jeżeli w chwili orzekania możliwe 
jest rozpatrzenie sprawy przez 
organ administracyjny i wydanie 
decyzji (wyrok WSA w Poznaniu 
z dnia 18 sierpnia 2010 r., sygn. III 
SA/Po 343/10). 

Reasumując: między analizo-
wanymi sprawami nie zachodzi 
związek tego rodzaju, że zakoń-
czenie postępowania o uzyskanie 
ochrony na unijny znak towarowy 
lekiosk warunkuje wydanie 
decyzji w niniejszej sprawie, 
bowiem rozstrzygnięcia w ww. 
postępowaniu nie jest niezbędne 
do wydania decyzji w przedmioto-
wej sprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe, 
Kolegium Orzekające oddaliło 
wniosek o unieważnienie prawa 
ochronnego na znak towarowy 
ekiosk.pl. r

Decyzję wydało  
Kolegium Orzekające w składzie:

Joanna Kołodziejczyk  
– Przewodnicząca Kolegium 

Orzekającego
Agnieszka Więckowska  

– ekspert orzecznik
Agnieszka Kiliańska  

– ekspert

Opracowanie treści decyzji 
na potrzeby Kwartalnika UPRP: 

Karolina Wojciechowska
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Nowoczesna metoda  
rozwiązywania sporów 

Magdalena Ławreszuk 
ekspert Departament Znaków Towarowych UPRP

Alternatywne metody rozwiązywania sporów dają szansę prowadzenia 
i rozwijania działalności gospodarczej, niezależnej od postępowań przed 

organami administracji i związanych z tym kosztów, dłuższego czasu 
ich rozpatrywania i złożonych procedur.

Polski biznes, oparty w dużej mierze na dzia-
łalności małych i średnich przedsiębiorstw1, 
stawia instytucjom państwowym wymóg 
kreowania rzeczywistości prawnej na miarę 
ich potrzeb. Długi czas postępowań admi-
nistracyjnych i sądowo-administracyjnych, 
wysoki koszt pomocy prawnej i zawiłe 
procedury oraz skomplikowane dokumenty 
są obecnie skutecznie wypierane działa-
niami mającymi na celu ułatwienie funk-
cjonowania polskiego małego i średniego 
przedsiębiorcy.

Wszystkie te cechy łączy w sobie mediacja 
jako alternatywny sposób rozwiązywania 
sporów zarówno między podmiotami gospo-
darczymi, jak i między organem administracji 
a przedsiębiorcą.

Mediacje między przedsiębiorcami

Polski rynek „nasycony” młodymi przedsię-
biorcami chętnie korzysta z nowych techno-
logii2, a oni mają świadomość konieczności 
ochrony własności intelektualnej. Niemniej 
nawet niewielki zakres działania przed-
siębiorstwa – o małej skali produkcji lub 

świadczenia usług czy też na ograniczo-
nym obszarze – nie gwarantuje uniknięcia 
konfliktu gospodarczego z konkurentem. 
Terytorialny charakter praw własności prze-
mysłowej powoduje, iż nawet działalność 
lokalna może stanowić nieświadome naru-
szenie czyjegoś prawa wyłącznego. Z dru-
giej strony – każdy przedsiębiorca może być 
narażony na nieuczciwy atak konkurencji, 
kradzież pomysłu czy imitowanie jego znaku 
towarowego.

Dlatego konieczne są narzędzia, które 
pozwolą zarządzać tego rodzaju konfliktami, 
bez narażania biznesu na wstrzymywanie 
działalności i ponoszenie kosztów, które 
mogłyby zagrozić jego prosperowaniu. 
Zamiast walki z konkurentem i narażania 
się na niekoniecznie satysfakcjonujące 
rozstrzygnięcie sądu lub organu orze-
kającego, można skorzystać z mediacji, 
która daje możliwość samodzielnego 
zadecydowania o rozwiązaniu problemu. 

W przypadku sporu na poziomie lokalnym, 
wybór mediacji jako sposobu rozwiąza-
nia konfliktu niesie także ogromną zaletę 
logistyczną – wspomnianą oszczędność 

czasu i pieniędzy. A udział w sesji mediacji 
nie wymaga stawiennictwa stron w siedzibie 
Urzędu lub sądu administracyjnego w godzi-
nach ich pracy3.

Źródłem konfliktu, już w odniesieniu 
do znaków towarowych, może być 
nierzetelne wykonywanie licencji 
czy zaniedbania licencjodawcy w działaniach 
na rzecz ochrony znaku. 

Po pierwsze, ochrona ta ma aspekt formalny 
– wnoszenie opłaty do Urzędu za kolejny 
okres ochronny oraz aktualizowanie ewentu-
alnych zmian danych w rejestrze Urzędu. 

Po drugie, ma aspekt faktyczny, czyli reali-
zację ochrony przedmiotu własności przed 
konkurencją na drodze spornej/polubow-
nej, w tym działanie przeciwko dewaluacji 
renomy albo zdolności odróżniającej znaku 
towarowego. 

Tak jak licencjobiorca może wstąpić 
do sprawy o naruszenie prawa ochronnego 
wszczętej przez uprawnionego, tak samo 
licencjobiorca może dołączyć wraz ze swo-
imi propozycjami rozwiązania problemu 
na drodze mediacji. 
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Uczestnikami mediacji może być wiele osób, 
a także wiele stron, na których korzyść 
działa elastyczność terminu sesji.

W przypadku znaku towarowego wspól-
nego, na pewnym etapie może dojść 
do zakończenia współpracy jednego 
ze współuprawnionych, a prawo do znaku 
może na drodze mediacji zostać prze-
kształcone w dogodnych dla niego warun-
kach w prawo indywidualne drugiego 
współuprawnionego.

Warto tutaj zwrócić uwagę, że konflikt 
między dwoma podmiotami prowadzą-
cymi działalność gospodarczą może być 
wielowątkowy – obejmować: domenę 
internetową, znak towarowy, nazwę firmy 
i prawo autorskie do logo. W odróżnieniu 
od arbitrażu, którego przedmiot musi posia-
dać zdatność sądową sporu, przedmiotem 
mediacji może być nieograniczona tematycz-
nie ani ilościowo liczba zagadnień. 

Wyłączeniu spod mediacji między przedsię-
biorcami podlega jedynie rozwiązanie, które 
z mocy przepisów prawa stanowi kompeten-
cje Urzędu Patentowego, jak unieważnienie 
prawa ochronnego.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku 
o mediację zawierającego podstawowe 
dane i krótki opis sporu. Jedynym wymo-
giem jest przystąpienie do mediacji drugiej 
strony, która wyraża taką wolę poprzez 
złożenie podpisu na wniosku. Następnie 
wniosek jest przesyłany do Centrum WIPO4, 
które proponuje listę mediatorów kompetent-
nych w dziedzinie, której dotyczy spór. 

Mediacja odbywa się w uzgodnionym 
przez strony miejscu bądź za pomocą 
telekonferencji i trwa do ustalenia między 
stronami satysfakcjonującego rozwiązania. 
Preferowana jest jednodniowa sesja, która 
pod koniec dnia powinna zaowocować 
ugodą, przynoszącą korzyść obydwu stro-
nom (win-win solution5). 

Rozwiązanie ma dać poczucie zwycięstwa 
każdej ze stron i uregulować relacje między 
nimi, minimalizując negatywne nastawienie 
i zastępując dążenie do wyeliminowania 
przeciwnika na zrozumienie, iż znajduje się 
on w podobnej sytuacji.

Mediacje między przedsiębiorcą 
a organem administracji 
państwowej

Niezależnie od czasookresu i rozmiaru dzia-
łalności gospodarczej, przedsiębiorcy mierzą 
się z licznymi wyzwaniami, w tym koniecz-
nością sprostania określonym wymogom 
administracji. Niejednokrotnie przedsiębiorcy 
doznają zaskoczenia w związku z brakiem 
aprobaty Urzędu Patentowego dla ochrony 
ich przedmiotów własności przemysło-
wej. W rezultacie, poświęcone nakłady 
koncepcyjne i finansowe poprzedzające 
uzyskanie od organu decyzji o odmowie 
udzielenia prawa ochronnego mogą zostać 
zaprzepaszczone i wyłączyć z rynku 
przedsiębiorcę.

W takiej sytuacji, zaangażowanie media-
tora daje stronie postępowania szansę 
wybrnięcia z pułapki. Mediacja oznacza 
szansę na dokładne przedstawienie sprawy 
z punktu widzenia interesów strony, a jedno-
cześnie możliwość bezpośredniego dialogu 
osoby występującej bez profesjonalnego 
pełnomocnika z przedstawicielem urzędu 
i zrozumienia, jakie są jej możliwości działa-
nia w danej sprawie. 

Przedstawicielowi organu ułatwia natomiast 
analizę i ocenę okoliczności faktycznych, 
w których ma zapaść decyzja. 

Wprowadzenie instytucji mediacji do postę-
powania administracyjnego współgra z zało-
żeniem kształtowania stosunku administra-
cyjnego na zasadach życzliwości i otwarcia, 
co sprzyja wzbudzaniu zaufania jednostek 
do organów władzy publicznej6.

W przypadku mediacji opartej na przepisach 
kodeksu postępowania administracyjnego, 
stroną postępowania może być organ. W tej 
sytuacji przedmiotem polubownego roz-
strzygnięcia sporu będzie wyłącznie wydana 
przez niego decyzja7 i prawidłowość doko-
nanej przez niego subsumpcji. Skutkiem 
takiej mediacji, w odróżnieniu od mediacji 
przed Centrum WIPO, o której była mowa 
wyżej, może być wydanie przez organ decy-
zji administracyjnej.

Urząd Patentowy, jak dotąd, zajmował się 
jedną mediacją w sprawie zgłoszenia znaku 

towarowego. Mamy nadzieję na większe 
zainteresowanie przedsiębiorców alterna-
tywnymi metodami rozwiązywania sporów, 
gdyż dają one szansę prowadzenia i rozwi-
jania działalności gospodarczej, niezależnej 
od postępowań przed organami admini-
stracji i związanych z tym kosztów, czasu 
trwania i złożonych procedur. r

1 W 2017 roku w badanej zbiorowości 70 860 
przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 osób 
i więcej dominowały podmioty małe, tj. o liczbie 
pracujących poniżej 50 osób (73,9%). Do grupy 
podmiotów średnich o liczbie pracujących od 50 
do 249 osób należało 21,0% jednostek [źródło: 
Główny Urząd Statystyczny, Podmioty gospo-
darcze według rodzajów i miejsc prowadzenia 
działalności w 2017 roku].

2 W Polsce 5% młodych firm deklaruje stosowa-
nie technologii dostępnych na rynku do roku, 
23% – technologie obecne od roku do 5 lat, zaś 
najwięcej, bo 72% – technologie starsze niż 5 lat 
[źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości, Raport z badania Global Enterpreneur-
ship Monitor – Polska (za lata 2011-2016)].

3 Działalność zlokalizowaną w jednym miejscu 
prowadziło 62 724 przedsiębiorstw, tj. 88,5% 
ogółu badanych podmiotów. Były to głównie 
przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 
50 osób (78,8% ogółu podmiotów posiada-
jących jedną jednostkę lokalną). Działalność 
zlokalizowaną pod jednym adresem prowadziły 
głównie podmioty z sekcji Budownictwo oraz 
Działalność profesjonalna, naukowa i tech-
niczna (odpowiednio 95,5% i 94,8% firm w tych 
obszarach działalności) [źródło: Główny Urząd 
Statystyczny, Podmioty gospodarcze według 
rodzajów i miejsc prowadzenia działalności 
w 2017 roku].

4 Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO [źró-
dło: strona UPRP https://www.uprp.pl/
alternatywne-metody-rozstrzygania-sporow-
alternative-dispute-resolution-adr-w-obszarze-
wlasnosci-intelektualnej-i-technologii/
Lead02,57,18685,7,index,pl,text/]

5 Porównaj: dr Andrzej Gadkowski, Mediacja 
WIPO w postępowaniach toczących się przed 
Urzędem Patentowym RP, „Kwartalnik Urzędu 
Patentowego RP”, Nr 2/2018.

6 A. Jakubowski, art. 96a KPA [w:] Kodeks postę-
powania administracyjnego. Komentarz, red. 
prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, prof. dr 
hab. Aleksandra Wiktorowska, wyd. 27.

7 K. Celińska-Grzegorczyk, art. 96a KPA [w:] 
Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, 
prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, wyd. 5.
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Jak powstała słynna marka – Barbie

Ewa Lisowska-Bilińska

Od momentu pojawienia się na początku lat 60. ubiegłego wieku, lalka Barbie, 
debiutująca w roli zwyczajnej gospodyni domowej, szybko poszerzała wachlarz 

nie tylko strojów i dodatków, ale i profesji. Obecnie, będąc jedną z najlepiej 
sprzedających się zabawek – marek na świecie i jedną z najbardziej znanych 

ikon kultury masowej, wykonuje blisko dwieście profesji.

Barbie posiada licencję pilota, pracuje jako 
stewardessa, jest kosmonautką, lekarką, 
sportsmenką olimpijską, instruktorką aero-
biku, reporterką telewizyjną, weterynarzem, 
naukowcem, gwiazdą rokową, oficerem woj-
ska, informatykiem, dyplomatą, kandydatką 
na prezydenta, detektywem, ratowniczką, 
strażakiem, inżynierem, budowniczym, den-
tystką, podróżniczką, reżyserką, kierowcą 
ciężarówki… i pełni jeszcze wiele innych 
zawodów. 

Imponuje dziewczynkom na całym świecie, 
oddziałuje na kształtowanie wartości spo-
łecznych, z licznymi akcesoriami modnej, 
odnoszącej sukcesy kobiety promuje jej nie-
zależność, pewność siebie, wzbudzając 
w swoich małych fankach świadomość, 
że mogą stać się tym, kim zechcą. Inspiruje 

dziewczynki do tego, by nie bały się nowych 
wyzwań, podążały swoją drogą i realizowały 
marzenia. 

I choć współczesne kobiety zdobyły już tyle 
„męskich” szczytów, to nadal pozostaje 
wiele szklanych sufitów do przebicia. Obecni 
projektanci amerykańskiej firmy Mattel 
– producenta słynnej lalki, są przekonani, 
że dzisiejsze dziewczynki będą ostatnim 
pokoleniem „pierwszych kobiet”.

W ciągu sześciu dekad swego istnienia 
i pomimo ogromnego sukcesu rynkowego, 
lalka ta wzbudzała także liczne kontrowersje, 
spotykając się z oskarżeniami o szerzenie 
zachodniego konsumpcjonizmu czy idealiza-
cję kobiecego ciała uznaną za promowanie 
anoreksji (kompleks Barbie). 

Od gospodyni domowej 
do wybitnych kobiet z całego 
świata

Sławna lalka nic sobie jednak nie robi 
z tych zarzutów, ochoczo podejmując coraz 
to nowe wyzwania zmieniającej się szybko 
rzeczywistości. Barbie to już nie tylko ame-
rykańska dziewczyna, o długich jasnych 
(lub ciemnych) włosach zaczesanych 
w kucyk. Obecne lalki mają ponad 
40 narodowości, są ciemnoskóre, sko-
śnookie, w hidżabach, spodziewające się 
dziecka, czy poruszające się na wózku 
inwalidzkim. 

W 2015 roku firma – także w odpowiedzi 
na zarzuty o promowanie nie zawsze 
właściwych wzorców – postanowiła uho-
norować wybitne kobiety, które zasły-
nęły w świecie z tego, że poprzez swoją 
działalność przełamywały społeczne ste-
reotypy i mogą stanowić wzór do naśla-
dowania dla małych dziewczynek. 

Kolekcja nazywa się Barbie Shero (od ang. 
„she” – ona i „hero” – bohater), co roku 
dodawane są do niej nowe postaci, a wśród 
kobiet upamiętnionych lalkami stworzonymi 
na ich podobienieństwo znalazły się m.in.: 
Frida Kahlo (artystka i aktywistka), Amelia 
Earhart (pilotka i dziennikarka), Katherine Poster promujący 60 urodziny lalki Barbie z modalami Barbie Sheroes 2019
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Johnson (matematyczka, fizyczka), Ava 
DuVernay (reżyserka), Gabby Douglas 
(gimnastyczka), Misty Copeland (tan-
cerka), Ashley Graham (modelka plus 
size), Trisha Yearwood (piosenkarka coun-
try), Leyla Piedayesh (kreatorka mody), 
Ibtihaj Muhammad (szablistka) i wiele 
innych. 

W zeszłym roku dołączyła do nich 
po raz pierwszy także Polka, 
Martyna Wojciechowska, podróżniczka, 
himalaistka i dziennikarka, autorka książek 
podróżniczych, działaczka charytatywna, 
która jako pierwsza kobieta z Europy 
Wschodniej ukończyła Rajd Dakar i jako 
jedna z pierwszych Polek zdobyła Koronę 
Ziemi. Swoją pasją, zaangażowaniem i osią-
gnięciami udowodniła, że nie ma rzeczy 
niemożliwych i że warto mieć marzenia 
i je spełniać, niezależnie w jakim jest się 
wieku.

Firma Mattel z sukcesem kontynuuje kilku-
letnią już tradycję wyróżniania i promowania 
wybitnych, silnych kobiet, których dokonania 
i postawa może stanowić wyraźny wzór 
do naśladowania dla przyszłych, być może, 
role models. 

W tym roku okazją do wypuszczenia przez 
firmę Mattel nowej serii modeli był nie tylko 
Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale także 
ważna rocznica – 60. urodziny sławnej lalki. 

Jubileuszowa seria zawiera dwadzieścia 
lalek – kobiet pochodzących z osiemna-
stu krajów świata. 

Wśród nich i tym razem (już po raz drugi) 
znalazła się reprezentantka naszego 
kraju. Polska Barbie Shero 2019 
to Iwona Blecharczyk, pracująca 
na co dzień jako kierowca ciężarówki. 
Choć wcześniej zajmowała się nauczaniem 
języka angielskiego i projektowaniem mody, 
to właśnie praca za kółkiem okazała się 
jej największą pasją. „Truck girl” z Polski 
udowodniła swoją determinacją, że także 
kobieta może zostać kierowcą transportu 
specjalistycznego wielkogabarytowego, 
wedrzeć się do „męskiego zawodu” i być 
naprawdę dobra w tym, co robi. 

Podczas uroczystej prezentacji swojej lalki 
Iwona Blecharczyk przyznała, że nie jest 
jedyną kobietą kierowcą ciężarówki, takich 
jak ja są tysiące. Każda z nas codziennie 
staje do walki ze stereotypami. Każda z nas 
codziennie spotyka się z wielkim zdziwie-
niem. Niektóre z nas są nawet matkami. 
To one właśnie swoją ciężką pracą i później 
w domu dowodzą, że są prawdziwymi „she-
roes” – powiedziała podczas uroczystości 
Iwona. 

Koleżankami Iwony z jubileuszowej kolekcji 
Barbie 2019 są:
Adwoah Aboah – aktywistka i modelka 
z Wielkiej Brytanii, założycielka platformy dla 
dziewcząt w mediach społecznościowych,
Yara Shadiri – aktorka, modelka i akty-
wistka z USA,
Naomi Osaka – tenisistka z Japonii, zwy-
ciężczyni US Open i Australian Open,
Kelsea Ballerini – piosenkarka i autorka 
piosenek z USA,

Kristina Vogel – utytułowana mistrzyni 
kolarstwa z Niemiec, która mimo poważ-
nego wypadku nie przestaje dzielić się 
swoim entuzjazmem i pasją,
Dipa Karmakar – mistrzyni gimnastyki 
i gimnastyki artystycznej z Indii,
Chen Man – artystka wizualna i przedsię-
biorca, jedna z najlepszych fotografów mody 
z Chin, członkini World Economic Forum,
Melodie Robinson – dziennikarka sportowa 
i prezenterka z Nowej Zelandii, członkini 
międzynarodowego związku rugby i nowoze-
landzkiej narodowej kobiecej drużyny rugby,
Karla Wheelock – businesswoman, przed-
siębiorca i himalaistka z Meksyku, jako 
pierwsza kobieta z Ameryki Łacińskiej zdo-
była Mount Everest od strony północnej oraz 
tzw. Koronę Ziemi,
Tessa Virtue – łyżwiarka figurowa 
z Kanady, złota i srebrna medalistka 
mistrzostw olimpijskich,
Liza Azuelos – reżyserka i producentka 
filmowa z Francji, aktywistka na rzecz kobiet 
w przemyśle filmowym,
Eleni Antoniadou – badaczka naukowa 
z Grecji, specjalizuje się w medycynie 
regeneracyjnej i bioatronautyce, pracuje dla 
NASA,

Martyna Wojciechowska prezentuje swoją 
lalkę Barbi w 2018 roku (Foto: KAPiF)

Foto: materiały prasowe

Iwona Blecharczyk ze swoją lalką Barbie 
(Foto: materiały prasowe) 
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Rosanna Marziale – szefowa restau-
racji, mistrzyni i popularyzatorka kuchni 
południowowłoskiej,
Ita Buttrose – dziennikarka i redaktorka 
prasowa i telewizyjna z Australii, autorka 
wielu książek i poradników dla kobiet,
Tetsuko Kuroyanagi – aktorka, prezenterka 
telewizyjna z Japonii, autorka powieści, 
ambasadorka UNICEF,
Mariana Costa – przedsiębiorca i akty-
wistka z Peru, założycielka startupu, moty-
wuje kobiety do wyboru kariery w naukach 
technicznych,
Gulse Birsel – scenarzystka, felietonistka 
z Turcji, aktorka i autorka książek,
Maya Gabeira – surferka z Brazylii, 
jako pierwsza kobieta ustanowiła rekord 
Guinnessa w surfowaniu na dużych falach,
Lyasan Utiasheva – osobowość telewi-
zyjna, mistrzyni i medalistka w gimnastyce 
artystycznej z Rosji. 

Najnowsza kampania Mattela

Nazywa się Dream Gap Project i ma 
na celu dalsze wyrównywanie szans 
dziewczynek i budzenie świadomości 
co do czynników ograniczających ich natu-
ralny potencjał. 

Takie samoograniczające przekonania – jak 
mówią badania – dzieci nabywają bardzo 
wcześnie, bo już w wieku około 5 lat. Mogą 
one negatywnie wpłynąć na wybory doty-
czące przyszłej kariery życiowej. Autorzy 

projektu Dream Gap chcą udowodnić 
swoje przekonania o możliwościach kobiet, 
wskazując kolejne realne historie bohater-
skich przedstawicielek płci pięknej, które 
jako pozytywne wzory będą zachęcały 
dziewczynki do odkrywania swoich pasji, 
talentów i rozwijania ich w przyszłości. 
Powołano też specjalny fundusz, który 
wesprze badania naukowe w tym kierunku, 
a także organizacje o zbieżnych celach 
działania i rozwijanie dalszych inspirujących 
treści i produktów. 

Dream Gap jest adresowany głównie 
do rodziców, ale także do pracodawców 
i szefów, aby wykazali się wsparciem 
zawodowym i wiarą w potencjał kobiet, 
co z pewnością przełoży się na ich sukcesy 
zawodowe. 

Polski ślad w historii Barbie

I tak współcześnie 
spełnia się motto 
rzeczywistej twór-
czyni lalki Barbie 
– Ruth Handler, która 
mawiała: Poprzez 
tę lalkę dziewczynka 
może stać się kim-
kolwiek chce. Barbie 
zawsze powinna przy-
pominać, że kobieta 
ma w życiu możliwość 
wyboru.

Kobiety uhonorowane lalką Barbie Shero 2019

Kontury krajów z których pochodzą kobiety uhonorowane 
lalką Barbi z ich podobizną w edycji 2019 

Ruth Handler (a właściwie Ruth Mosko), 
urodzona w Stanach Zjednoczonych córka 
polskich emigrantów żydowskiego pocho-
dzenia lalkę Barbie stworzyła w 1958 r. 
Zainspirowała ją obserwacja bawiącej się 
lalkami jej własnej córki i pewna niemiecka 
lalka, którą wypatrzyła i zakupiła podczas 
podróży do Niemiec. I choć początkowo 
jej mąż Elliot – współzałożyciel przedsię-
biorstwa Matttel, nie był entuzjastycznie 
nastawiony do pomysłu, Ruth postawiła 
na swoim. 

Wraz z inżynierem Jackiem Ryanem stwo-
rzyła nowy projekt – lalkę Barbie, której imię 
jest skrótem od imienia córki Ruth i Elliota, 
Barbary.

Po raz pierwszy szerszej publiczności zapre-
zentowano ją 9 marca 1959 r. na targach 
zabawek w Nowym Jorku i ta data uważana 
jest za narodziny lalki Barbie. Pierwsze 
lalki Barbie wyprodukowano w Japonii, 
a ubranka szyto ręcznie. W 1959 roku sprze-
dano ok. 350 tysięcy lalek. W następnych 
latach sprzedaż już tylko rosła. Obecnie, 
jak wyliczono, można ja zakupić w ponad 
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150 krajach świata. 90 procent dziewczynek w wieku 
3–10 lat posiada przynajmniej jedną lalkę Barbie, 
a co 3 sekundy ktoś na świecie kupuje sławną lalkę.

Mattel chroni Barbie

Firma Mattel już na samym początku zadbała o ure-
gulowanie kwestii prawnych związanych z rozwijanym 
produktem. Pierwsze zgłoszenie patentowe na rozwią-
zanie wykorzystane w produkcji lalki Barbie zostało 
wniesione 24 lipca 1959 r., a 21 listopada 1961 r. 
przyznano pierwszy patent (patent #3,009,284) 
na rzecz amerykańskiego projektanta Johna W. „Jack” 
Ryana (to z nim współpracowała Ruth Handler przy 
tworzeniu pierwszego projektu Barbie). Rozwiązanie 
dotyczyło zdolności lalki do utrzymania pozycji sto-
jącej. Wiele kolejnych patentów udzielono jeszcze 
lalce Barbie (wśród nich patent #3,277, 601, uzyskany 
w 1966 r. na sposób poruszania kończynami lalki, 
które można ustawić pod zmiennym kątem). 

W 1961 r. amerykański producent zabawek Louis 
Marx and Company, licencjobiorca niemieckiej lalki 
Lilli, pierwowzoru dla Barbie, pozwała firmę Mattel 
o naruszenie patentu firmy Greiner & Hausser’s 
na połączenie biodrowe lalki Bild-Lilli i m.in. o kopio-
wanie jej wizerunku. Spór został jednak rozwiązany 
na drodze ugody pozasądowej w 1963 r., a w następ-
nym roku firma Mattel wykupiła prawa patentowe 
zastrzeżone dla lalki Bild-Lilli oraz prawa autorskie 
należące do firmy Greiner & Hausser za sumę 
21 600 dolarów amerykańskich. Dalsze wytwarzanie 
lalki Bild-Lilly zostało zatrzymane. 

Jednym z bardziej znanych i pamiętanych do dziś 
odwołań firmy Mattel była piosenka „Barbie Girl” 
z 1997 roku, norwesko-duńskiego zespołu popowego 
Aqua (utwór dotarł nawet na szczyty list przebojów 
w wielu krajach świata). Firma Mattel, jako jedyna wła-
ścicielka praw do Barbie, pozwała wydawcę utworu 
– firmę Universal za rzekome zniesławienie marki 
i ukazanie Barbie jako obiektu seksualnego. W tej 
sprawie sędzia orzekł jednak ostatecznie, że piosenka 
jest jedynie parodią i komentarzem społecznym. 

Znak towarowy „Barbie”, zastrzeżony na rzecz firmy 
Mattel, chroniony jest na całym świecie i często obej-
muje wiele klas towarów. 

W Polsce zarejestrowano go już na początku 
lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie firma Mattel 
posiada w naszym kraju 5 znaków towarowych 
słownych, w tym 4 w mocy. r

Z działalności urzędów patentowych

System ochrony własności 
przemysłowej w Hiszpanii

dr Andrzej Jurkiewicz  
ekspert UPRP

Hiszpania jest państwem znajdującym się 
na styku Afryki i Europy. Od lat 60. XX w., 

rozwój ekonomiczny kraju uległ znacznemu 
przyspieszeniu. Najważniejszymi gałęziami 

gospodarki są rolnictwo, budownictwo oraz 
turystyka. Wzrasta także udział produkcji 

w sektorach opartych na wysokich 
technologiach, takich jak motoryzacja 

czy wyroby RTV i AGD, co powoduje 
zwiększoną rolę systemu ochrony własności 

przemysłowej. 

H istoria hiszpańskiego systemu ochrony własności prze-
mysłowej sięga roku 1811, gdy król Józef Bonaparte 

wprowadził pierwsze prawo patentowe wzorowane na francuskiej 
ustawie z 1791 r. 

W 1884 r., Hiszpania podpisała Konwencję paryską, w 1892 r. 
podpisała Porozumienie madryckie, a w 1928 Porozumienie 

Hiszpania posiada dobrą i funkcjonalną infrastrukturę transportową – kolej 
wysokich prędkości osiąga prędkość do 320 km/h (Wikipedia)
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haskie, w 1989 r. przystąpiła 
do układu PCT, a w 1995 r. podpi-
sała porozumienie TRIPS.

Rozpatrywaniem zgłoszeń oraz 
udzielaniem praw ochronnych 
i wyłącznych na wynalazki, wzory 
użytkowe, wzory przemysłowe 
i znaki towarowe zajmuje się 
Hiszpański Urząd Patentów 
i Znaków Towarowych (Oficina 
Espanola de Patentes y Marcas 
– OEPM).

N a czele zatrudniającego 
600 osób Urzędu stoi 

Hiszpania jest jednym z potentatów produkcji win – winnica 
w regionie Rioja (Wikipedia)

Hiszpania jest krajem licznych atrakcji turystycznych – wybrzeże 
Costa Brava w pobliżu Barcelony (Wikipedia)

Siedziba OEPM w Madrycie (Wikipedia) Rys. 1. Schemat organizacyjny OEPM (OEPM)
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prezes, a siedziba OEPM znajduje 
się w Madrycie (rys. 1).  

System ochrony praw własności 
przemysłowej jest uregulowany 
w odrębnych ustawach dotyczą-
cych praw wyłącznych na wyna-
lazki i praw ochronnych na wzory 
użytkowe oraz dodatkowe prawa 
ochronne (24/2015), praw ochron-
nych na wzory przemysłowe 
(20/2003) oraz praw ochronnych 
na znaki towarowe (17/2001). 

W  Hiszpanii ochrona jest 
udzielana na następu-

jące okresy: patenty 20 lat, wzory 
użytkowe na 10 lat, wzory prze-
mysłowe na 5 lat z możliwością 
przedłużenia na kolejne okresy 
5-letnie (maksymalnie 25 lat), znaki 
towarowe na 10 lat z możliwością 
przedłużenia na kolejne okresy 
10-letnie. 

Postępowanie w sprawie praw 
wyłącznych dla wynalazków 
obejmuje etap badań formalnych, 
a następnie wykonywane jest 
badanie w stanie techniki. Po prze-
prowadzeniu badania i ewentualnej 
korespondencji ze zgłaszającym, 
zostaje wydana decyzja o udzie-
leniu bądź odmowie udzielenia 
patentu. 

W przypadku wzoru użytkowego 
sprawdzana jest nowość i stoso-
walność przemysłowa, jednakże 
podobnie jak w innych systemach 
ochrony własności przemysłowej 
nie jest wymagane spełnienie 
przez zgłoszone rozwiązanie 
wymogu poziomu wynalazczego.  

W przypadku wzorów prze-
mysłowych, OEPM sprawdza, 
czy przedmiot zgłoszenia jest 
nowy i posiada charakterystyczne 
cechy wzoru, a więc indywidu-
alny charakter oraz stosowalność 
przemysłową.

Dla znaków towarowych droga 
do uzyskania ochrony prawnej Rys. 2. Widok opcji wyboru baz danych Interpat i Latipat (OEPM)

opiera się na badaniu formalnym 
i późniejszym badaniu merytorycz-
nym, a więc przede wszystkim 
na sprawdzeniu, czy przedmiot 
zgłoszenia posiada charaktery-
styczne cechy znaku towarowego.

W  roku 2017 OEPM 
przyjęło 2286 zgłoszeń 

wynalazków, 2438 zgłoszeń wzo-
rów użytkowych, 64 zgłoszenia 
dodatkowych praw ochronnych, 
61 492 zgłoszeń znaków towaro-
wych, 22 109 zgłoszeń wzorów 
przemysłowych. 

Hiszpańskie podmioty ubiegające 
się o ochronę własności prze-
mysłowej wywodzą się przede 
wszystkim z regionu największych 
miast: Madrytu, Barcelony, Walencji 
i Sewilli.

Podmioty zagraniczne zgłaszające 
przedmioty własności przemysło-
wej do ochrony w OEPM wywo-
dzą się z USA, Francji, Niemiec, 
Włoch i Wielkiej Brytanii.

W roku 2017 udzielono 
1504 patentów, zarejestro-
wano 1620 praw dla wzorów 

użytkowych, 45 dodatkowych 
praw ochronnych, 20 204 prawa 
dla wzorów przemysłowych oraz 
51 510 znaków towarowych.

Patenty i prawa ochronne dla 
wzorów użytkowych są udzielane 
głównie w takich dziedzinach, jak 
wyroby mechaniczne, transport 
oraz szeroko pojęta medycyna. 
Ochrona prawna dla wzorów 
przemysłowych jest udzielana 
głownie na odzież, kosmetyki oraz 
elementy zdobnicze. Rejestrowane 
w OEPM znaki towarowe 
to przede wszystkim nazwy usług 
i firm, wyrobów spożywczych 
i kosmetycznych.

D o zadań OEPM należy 
także prowadzenie baz 

umożliwiających wyszukiwanie 
przedmiotów własności prze-
mysłowej. Bazy danych OEPM 
umożliwiają zarówno proste, jak 
i zaawansowane poszukiwanie 
odpowiednio w zasobach OEPM 
(opcja Interpat), jak i krajów 
Ameryki Łacińskiej z wyjątkiem 
Brazylii (opcja Latipat) (rys. 2).
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Rys. 5. Widok opcji wyszukiwania znaków 
towarowych (OEPM)Rys. 4. Widok opcji wyszukiwania wzorów przemysłowych (OEPM)

Rys. 3. Widok opcji wyszukiwania zaawansowanego zgłoszeń wynalazków, wzorów 
użytkowych oraz udzielonych praw (OEPM)

Zgłoszenia wynalazków i udzie-
lonych patentów można znaleźć 
za pomocą bazy danych z opcjami 
wyszukiwania poprzez takie 
parametry, jak data zgłoszenia, 
symbole klasyfikacyjne czy numer 
publikacji (rys. 3).

Wzory przemysłowe i udzielone 
na nie prawa można znaleźć 
za pomocą bazy danych z takimi 
opcjami wyszukiwania, jak nazwa 

zgłaszającego, nazwa produktu 
czy klasyfikacja lokarneńska 
(rys. 4).

Wyszukiwania znaków towa-
rowych można przeprowadzić 
w bazie umożliwiającej wprowa-
dzenie kilku różnych kryteriów 
wyszukiwania, jak typ znaku, 
nazwa czy klasyfikacja nicejska 
i wiedeńska (rys. 5).

W  Hiszpanii ocenia się, 
że skuteczna ochrona 

własności intelektualnej wzmac-
nia potencjał gospodarczy kraju, 
równocześnie zwiększając 
pewność obrotu gospodarczego 
dla inwestujących w tym kraju 
podmiotów zagranicznych. r

Zdj. Internet
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Urząd Patentowy RP  
z platynowym laurem

Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji odbyła się w Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu, głównej scenie artystycznej Śląska. Organizator nagrody 

– największa lokalna izba gospodarcza w kraju, Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach, najwyższym wyróżnieniem – Diamentowym Laurem Umiejętności 

i Kompetencji – uhonorowała wybitnego kardiochirurga, transplantologa, 
legendę polskiej medycyny, prof. dr. hab. n. med. Mariana Zembalę. 

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymała dr Alicja Adamczak, 
prezes UPRP w 100-lecie istnienia naszej instytucji – zdaniem organizatorów 

– niezwykle zasłużonej dla śląskiej innowacyjności i przedsiębiorczości.

L aury Umiejętności i Kompetencji wrę-
czono w szczególnym dniu pożegna-

nia zamordowanego prezydenta Gdańska 
Pawła Adamowicza. – Spotykamy się 
w wyjątkowym dniu, przepełnionym smut-
kiem i refleksją, ale też dniu pełnym nadziei, 
że my, Polacy, jesteśmy w stanie wyciągać 
wnioski z lekcji, którą dostajemy od życia. 
Miejmy nadzieję postępować w sposób, 
którego żałować nie będziemy – takimi 
słowami galę rozpoczął Tomasz Zjawiony, 
prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach. – Bardzo się cieszę, 
że po raz kolejny Zabrze jest współgospo-
darzem tego wyjątkowego wydarzenia, jakim 
jest gala wręczania laurów.

– Choć nasze myśli biegną dziś w kierunku 
Gdańska, myślę, że nasza zaduma zatrzy-
muje się też tu, na tej gali. Przypominamy 
sobie, ilu wspaniałych ludzi przez te 27 lat 
mogliśmy poznać i podziwiać. Ci ludzie 
zmieniają Polskę, zmieniają Śląsk – mówiła 
Małgorzata Mańka-Szulik prezydent 
Zabrza. – Cieszę się, że tu na tej sali 
będziemy mogli realizować testament Pawła 
Adamowicza. Człowieka, który w niedzielę 

powiedział „Cudowny czas dzielenia się 
dobrem, ciągle trwa”. 

Tadeusz Donocik, honorowy pre-
zes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach oraz Przewodniczący 
Kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji 

wspomniał także niedawno zmarłego reży-
sera Kazimierza Kutza, byłego wojewodę 
katowickiego Tadeusza Wnuka i Marię 
Kulawik, szefową delegatury Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Rudzie Śląskiej 
i Świętochłowicach. 

Wyróżnienie odbiera dr A. Adamczak
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Najważniejszą nagrodę odebrał prof. Marian Zembala (na zdjęciu). 
– To święto nas wszystkich, ludzi Śląską, Zagłębia i śląskiej medy-
cyny. Nie jest tajemnicą, że ostatni tydzień przeżywamy narodowy 
katharsis – mówił. – Każdy z nas przeżywa go z głębokim bólem 
w sercu. Dramat, jaki się stał, jest tak silny, że nie możemy przejść 
obok niego obojętnie. Przychodzi nam jednak na pomoc dekalog, 
uniwersalne przesłanie dla nas na wszystkie czasy, a ono mówi 
„Zło dobrem zwyciężaj”. 

Od 27 lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – organizator 
m.in. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
największego tego typu wydarzenia w Europie z uczestnictwem 
blisko 10 tys. właścicieli MŚP – pielęgnuje tradycję przekazywania 
podziękowań wybitnym osobowościom. 

W 1992 roku działacze samorządu gospodarczego skupieni 
w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z ini-
cjatywą nagradzania ludzi nieprzeciętnych, wyróżniające się firmy, 

organizacje i instytucje, które aktywnie i skutecznie włączyły się 
w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz 
dostosowania do standardów europejskich.

Laury Umiejętności i Kompetencji w swojej intencji na trwałe starają 
się wpisać w polską rzeczywistość. Historyczne przemiany w sferze 
politycznej i gospodarczej wymagają – zdaniem RIG – nadania waż-
nej, nowej rangi przedsiębiorcom, kadrom zarządzającym, politykom, 
dyplomatom, ludziom nauki i kultury. Samorządowi gospodarczemu 
przypada istotna rola wspierania i promowania podmiotów polskiej 
gospodarki i pobudzania jej rozwoju.

Lista tegorocznych pozostałych Laureatów jest bogata i ilustruje 
dokonania ważne w skali regionu, kraju, a także Europy. Orzeł 
Piastów Śląskich przyznany został biskupowi Andrzejowi Czaji, 
Ordynariuszowi Diecezji Opolskiej, Kryształowy Laur odebrali 
m.in. Eugeniusz Budniok, dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz 
i Krzysztof Kwiatkowski. Platynowe Laury otrzymali m.in. Anna Azari, 
ambasador Izraela w Polsce oraz Cezary Kaźmierczak, współtwórca 
i prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce. Złoty 
Laur w kategorii Kultura otrzymał m.in. Miłosz „MIUOSH” Borycki 
– raper, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej 
Fandango Records. 

Wśród dotychczasowych Laureatów znalazły się takie osobistości, 
jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, Przewodniczący Komisji Europejskiej 
José Manuel Durão Barroso, sekretarz generalny NATO Javier 
Solana, emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie Jan 
Nowak-Jeziorański, komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs, marsza-
łek Senatu RP Bogdan Borusewicz czy wybitny polski kompozytor 
Krzysztof Penderecki. r

Piotr Brylski

Zdj. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Gala wręczenia wyróżnień w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu
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Spotkanie z dziećmi  
w Urzędzie Patentowym RP, czyli  

„czym skorupka nasiąknie…”

Jednym z głównych zadań Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 
jest upowszechnianie wiedzy o ochronie własności intelektualnej w polskim 

społeczeństwie, w różnych środowiskach. Od wielu lat UPRP podejmuje szereg 
działań mających na celu promocję podstawowych zagadnień związanych 

z własnością przemysłową także wśród młodzieży szkolnej. Organizuje seminaria, 
szkolenia i konkursy cieszące się coraz większym zainteresowaniem zarówno 

uczniów, jak i kadry pedagogicznej. Wiadomo, czym skorupka za młodu 
nasiąknie…, tym bardziej młodzi ludzie docenią potem znaczenie i ochronę 

własności intelektualnej.

P racownicy Departamentu Promocji 
i Wspierania Innowacyjności UPRP 

co roku angażują się w coraz to nowe 
inicjatywy edukacyjne dla młodych ludzi, 
w różnym wieku, gdyż zwiększanie 
świadomości społecznej w tym zakresie jest 
niezbędne dla przestrzegania prawa i roz-
woju nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki 
naszego kraju. 

W ramach takich działań edukacyjnych 
29 stycznia 2019 roku gościliśmy wycieczkę 
dzieci dwóch klas szóstych szkół podsta-
wowych z Warszawy i Nowego Dworu 
Mazowieckiego.

S potkanie rozpoczęliśmy w sali 
konferencyjnej prezentacją 

o własności intelektualnej, którą przedsta-
wili Piotr Zakrzewski, zastępca dyrektora 
Departamentu Promocji i Wspierania 
Innowacyjności i Joanna Kupka, naczelnik. 
W przystępnej formie przybliżyli młodzieży 
podstawowe zagadnienia z dziedziny 
ochrony własności przemysłowej. O kilku 
ciekawych przykładach znaków towa-
rowych opowiedziała dzieciom dyrektor 

Departamentu Znaków Towarowych, Edyta 
Demby-Siwek. Na zakończenie tej części 
wizyty wyświetlone zostały dwa filmiki 
nagrodzone w konkursie na krótki film pro-
mujący ochronę własności intelektualnej, 

który jest organizowany co roku przez Urząd 
Patentowy RP.

K olejnym etapem wycieczki 
po Urzędzie Patentowym było spo-

tkanie w sali konferencyjnej, gdzie czekał 

Dzieci z wizytą w gabinecie prezesa UPRP
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na uczniów pracownik Departamentu Badań Patentowych, Jarosław 
Żak. Przygotował dwa ciekawe wynalazki: W pogoni za światłem 
oraz Lewitująca kula ziemska. Zaciekawione dzieci uważnie słuchały 
wyjaśnień eksperta, a potem mogły samodzielnie uruchomić przed-
stawiane urządzenia. 

Następnie uczniowie przeszli do gabinetu prezes UPRP dr Alicji 
Adamczak, która przywitała młodych ludzi słodkim poczęstunkiem 
(czym sprawiła im bardzo miłą niespodziankę), gdzie mogli zadawać 

Ekspert Jarosław Żak tłumaczy dzieciom funkcjonowanie wynalazku Prezentacja na temat własności intelektualnej

Uczniowie Prywatnej Szkoły Podstawowy nr 6 im. bł. M. Marceliny 
Darowskiej w Warszawie

Uczniowie ZS nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

W sali orzeczniczej z dyrektor Sylwią Wit vel WilkDyrektor Edyta Demby-Siwek opowiada o znakach towarowych

pytania, usiąść… w fotelu szefa Urzędu Patentowego, co okazało 
się też wielką atrakcją, a także posłuchać o krótkiej historii wyna-
lazku – którego miniatura znajdowała się w gabinecie – prezydenta 
II Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. Aparat do poprawiania 
jakości powietrza opatentowany w 1933 roku okazał się bardzo 
skuteczny w zapobieganiu chorobom układu oddechowego, 
na które często zapadał marszałek Józef Piłsudski, o czym pisaliśmy 
w Kwartalniku UPRP.
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Ślubowanie aplikantów 
rzecznikowskich w UPRP

22 stycznia br. prezes Polskiej Izby Rzeczników 
Patentowych – Dorota Rzążewska, w obecności  

dr Alicji Adamczak – prezesa Urzędu Patentowego RP, 
odebrała ślubowanie od 46 osób, które z wynikiem 

pozytywnym złożyły egzamin konkursowy  
na aplikanta rzecznikowskiego. 

N a zakończenie spotkań i roz-
mów w urzędzie dzieci udały 

się do sali Kolegium Orzeczniczego 
UPRP. Tam dyrektor Sylwia 
Wit Vel Wilk opowiedziała, czym zaj-
muje sie Departament Orzecznictwa 
w Urzędzie Patentowym. Dzieci 
interesowało też wyposażenie 
sali Kolegium oraz rekwizyty, 
zwłaszcza… młotek sędziowski. 
Uderzeniom młotkiem w stół przez 
uczestników wycieczki nie było 
końca. Niektórzy, próbując wczuć 
się w rolę sędziego, chętnie zakładali 
na siebie również togę sędziowską 
i pozowali do zdjęć. Widać było, 
że ta część wizyty bardzo przypadła 
do gustu gościom Urzędu.

Na zakończenie spotkań i zwiedza-
nia urzędu wszystkim uczniom wraz 
z opiekunami zostały wręczone 
drobne upominki. 

J esteśmy pewni, że odwiedziny 
w Urzędzie Patentowym szó-

stoklasiści na długo zapamiętają. 
Programy szkolne nie przewidują 
póki co tej tematyki w podstawie 
programowej. Poruszane kwestie 
uświadamiały dzieciom, dlaczego 
tak niezwykle istotna jest ochrona 
własności intelektualnej w świecie 
nowoczesnych technologii. Było 
to również inspirujące doświadczenie 
dla pracowników Urzędu, którzy 
kolejny raz mogli przekonać się, jak 
bardzo potrzebna jest ich praca 
w zakresie promowania wiedzy 
o własności przemysłowej już od naj-
młodszych lat.

Odpowiadając na potrzeby młodych 
ludzi i ich wychowawców, zgodnie 
z naszym programem działania, 
będziemy organizować tego rodzaju 
spotkania edukacyjne i nadal 
przybliżać w przystępnej formie 
tematykę własności intelektualnej 
w środowisku szkolnym. r

Małgorzata Gebler

Zdj. UPRP

U roczystość ślubowania odbyła się 
w gmachu Urzędu Patentowego RP. 

Podczas spotkania prezes PIRP Dorota 
Rzążewska wygłosiła referat inauguracyjny 
nt.: „Rzecznik patentowy – zawód przyszłości”, 
a opiekun aplikacji zapoznał nowych aplikantów 
z planowanym przebiegiem aplikacji.

Obecnie aplikację rzecznikowską 
odbywa 163 aplikantów, z czego 
na pierwszym roku 46 osób, 
na drugim 44 osoby, a na trzecim 
73 osoby. Te ostatnie w dniach 
26–28 kwietnia br. przystąpią 
do egzaminu kwalifikacyjnego. 

N admienić należy, że zgod-
nie z przepisami ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2001 r. 
o rzecznikach patentowych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2201) nabór 
na aplikację dokonywany jest 
raz w roku w drodze egzaminu 
konkursowego. Aplikacja odbywa 
się pod kierunkiem patrona 
wyznaczonego w drodze uchwały 
Krajowej Rady Rzeczników 
Patentowych. Krajowa Rada 
Rzeczników Patentowych w dro-
dze uchwały określa program, 
regulamin i szczegółowe zasady 
odbywania aplikacji z uwzględnie-
niem organizacji i formy szkolenia. 
Aplikacja trwa trzy lata i kończy 

się egzaminem kwalifikacyjnym, po którym 
następuje ponowne ślubowanie, tym razem 
rzecznika patentowego. r

(hsych)

Zdj. UPRP
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VIII Kongres E(X)PLORY

„Gdzie technologia spotyka biznes?” Czy współpraca młodych wynalazców 
i naukowców z przedstawicielami dojrzałych przedsięwzięć biznesowych jest 

w ogóle możliwa? Jak ją rozpocząć? 
Na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy VIII Kongresu E(x)plory – konferencji, 
na której nauka i młodzi innowatorzy spotykają się ze środowiskiem inwestorów 

i przedsiębiorców, mogących udzielić im wsparcia we wdrażaniu nowych 
rozwiązań i technologii.

C oroczny Kongres odbył się w pięknie 
odrestaurowanej kamienicy na war-

szawskiej Pradze, gdzie swoją siedzibę ma 
Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie 
zainaugurowali partnerzy Fundacji 
Zaawansowanych Technologii E(x)plory 
i współorganizatorzy: Miłosz Horodyski 
z Grupy LOTOS, Anna Broniarek z Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Justyna Tymicka z miasta stołecznego 
Warszawy i Marcin Sowa z Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii. Pracownicy 
Urzędu Patentowego byli obecni na konfe-
rencji jako przedstawiciele instytucji, która 
objęła Kongres swym patronatem.

W arto zaznaczyć, że współpraca 
pomiędzy Fundacją a Urzędem 

trwa już kilka lat – z jednej strony bierzemy 
aktywny udział w corocznym Kongresie 
E(x)plory, w którego jury zasiada przedsta-
wiciel Urzędu, z drugiej strony – szkolimy 
i wspieramy uczestników projektu Fundacji 
poprzez organizację webinariów i semina-
riów dotyczących efektywnej ochrony wła-
sności intelektualnej. 

Cieszymy się, że bierzemy udział 
w VIII Kongresie E(x)plory. Genialne projekty, 
projekty, które są potem wdrażane przez 
duże firmy, takie jak Grupa LOTOS, zaczy-
nają się właśnie na takich wydarzeniach 
– powiedział Miłosz Horodyski, koordynator 
ds. Komunikacji i PR w Grupie LOTOS S.A.

U czestnicy pierwszego panelu eks-
perckiego – Damian Mayer z Near 

Space Technology, jeden z laureatów 
Konkursu Naukowego E(x)plory poprzed-
nich edycji, Kamil Bartosiński z DPD Polska 
oraz dr n. med. Patrycja Wizińska-Socha 
z Nestmedic S.A. – dyskutowali o tym, jak 
obecnie funkcjonuje transfer innowacyjnych 
technologii między młodymi naukow-
cami, wynalazcami, startupami i dużymi 
przedsiębiorstwami. 

Kongres E(x)plory jest miejscem niezwykłej 
wymiany doświadczeń. Prezentuje punkt 
widzenia z różnych stron i startupów, 
i dużych firm. Wiem, jak ważne jest przekazy-
wanie wiedzy dalej, bo sama tego potrzebo-
wałam, rozpoczynając swój projekt – podkre-
śliła Patrycja Wizińska-Socha, która tworzyła 

telemedyczny system do monitorowania 
dobrostanu nienarodzonego dziecka, odpo-
wiednik KTG, którego kobiety po uprzednim 
przeszkoleniu mogą używać w domu.

Podczas Kongresu swoje wynalazki i inno-
wacyjne rozwiązania zaprezentowali młodzi 
twórcy i innowatorzy z całej Polski. 

P rzedstawiono 11 ciekawych projektów 
– finalistów Konkursu Naukowego 

E(x)plory 2018: 

 z „Baterię grafenową Smart Battery +” 
o wyjątkowej pojemności Ernesta 
Dwojaka, 

 z „Urządzenie schładzające do napojów 
w puszkach” Jakuba Jędrzejewskiego 
(schładzające napoje w mniej niż 
minutę), 
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 z „Łąkę antysmogową”, pochłaniającą 
w ciągu doby znacznie więcej zanie-
czyszczeń niż stosowane dotąd rozwią-
zania, Macieja Podymy, 

 z „Anemometr do badania przepływu 
ciągu odkurzaczy” Sebastiana Nowaka 
(co ciekawe, na ten pomysł twórca 
wpadł w trakcie praktyk w serwi-
sie AGD), którego prezentacja wywołała 
wśród uczestników mnóstwo radości,

 z „Innowacyjny moduł napędowy” 
do rowerów elektrycznych licealistów 
Wiktora Kusia i Doriana Żarny (zwięk-
szający sprawność silnika dzięki zasto-
sowaniu opracowanych przez twórców 
systemów pomp i wirników), 

 z „SalIN – System 
sztucznej inteligencji 
prawnej” Kamila 
Stępniaka (autor 
„nauczył” algorytm 
„rozumienia” tekstów 
normatywnych), 

 z „Mobilny stojak 
do kierownic kompu-
terowych“ Marcina 
Pacholczyka (w obli-
czu nieustannie roz-
wijającego się rynku 
gier komputerowych 
stojak ma szanse 
stać się hitem), 

 z „Eagle Bus“, wyjątkowo ekonomiczny 
w eksploatacji bus elektryczny dla 
transportu publicznego w małych i śred-
nich miejscowościach, Sebastiana 
Szczepaniaka, 

 z „Amber Care“, substancję pozyskiwaną 
z bursztynu bałtyckiego o niesamowi-
tych właściwościach leczniczych i pielę-
gnacyjnych Igora Kaczmarczyka,

 z „Prototyp autonomicznego pojazdu 
do prewencyjnej analizy stanu gleby 
na polach uprawnych” Piotra Lazarka 
z Liceum Ogólnokształcącego „Filomata” 
w Gliwicach, laureata ostatniej edycji 
Konkursu Naukowego E(x)plory, który 
wzbudził szczególne zainteresowanie 
nie tylko ze względu na wyjątkowo 

innowacyjny projekt, ale i z racji swojego 
bardzo profesjonalnego wystąpienia.

Poszukujemy inwestorów, którzy zaintere-
sują się zakładaniem łąk antysmogowych, 
na przykład przy stacjach benzynowych. 
Mamy nadzieję, że VIII Kongres E(x)plory 
nam w tym pomoże. Dlatego tu jesteśmy 
– mówił Maciej Podyma z Fundacji Łąka, 
twórca projektu „Łąka antysmogowa”.

I stotnym punktem programu były indywi-
dualne spotkania innowatorów z przed-

stawicielami środowiska biznesowego. 
Twórcy opowiadali o swoich projektach, 
próbując swych sił także w przekonaniu 
przedsiębiorców do zainwestowania 
w ich wynalazki. 

Podczas Kongresu przedstawiciele Fundacji 
Youth Business Poland, zajmującej się 
wspieraniem przedsiębiorców w zakładaniu 
i rozwoju firm, wybierali zwycięzcę własnego 
konkursu. Wyróżniono Sebastiana Nowaka 
za Anemometr do badania przepływu ciągu 
odkurzaczy.

K olejny Kongres E(x)plory spełnił 
swe cele, nakreślając jednocześnie 

perspektywy dalszej współpracy zarówno 
z młodymi innowatorami, jak i na polu pro-
mocji. Fundacja i UPRP już planują kolejne 
przedsięwzięcia, służące wykorzystywaniu 
młodych talentów, oferując młodym wyna-
lazcom pomoc także w kontaktach z otwar-
tym na innowacyjność biznesem. r

Radosław Pleskot

Zdj. organizatorzy

S T Y C Z E Ń

 h Grupa Kapitałowa WASKO na Koncert 
Noworoczny w Katowicach w ramach 
30-lecia działalności Grupy Kapitałowej

 h Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 
w Toruniu na podsumowanie 5-lecia swojej 
działalności

 h Związek Pracodawców Klastry Polskie 
na Spotkanie Klastrowe w siedzibie 
Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii

 h Fundacja im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej, Jednostki 
Wojskowe GROM i AGAT na jubileusz 
98. urodzin Aleksandra Tarnawskiego 
ps. „Upłaz” w Koszęcinie, ostatniego 
żyjącego Cichociemnego, uhonorowanego 
odznaczeniem Prezesa Rady Ministrów 
„Za zasługi dla wynalazczości”

 h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
na XII Konferencję „Studenci zagraniczni 
w Polsce 2019” w Warszawie

 h Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach na Uroczystą Galę RIG 
w Zabrzu

 h Polska Izba Rzeczników Patentowych 
na uroczystą inaugurację w Warszawie 
aplikacji rzecznikowskiej edycji 2019–2021 

 h Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
na uroczystą galę LIDER w Warszawie 
– wręczenie nagród dla najlepszych 
zespołów badawczych w Polsce

 h Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości na Festiwal wzornictwa 
„4 Design Days” w Katowicach

 h Urząd Ochrony Danych Osobowych 
na konferencję w Warszawie z okazji 
obchodów XIII Dnia Ochrony 
Danych Osobowych 2019 na temat 
systemu ochrony danych osobowych 
po wprowadzeniu reformy

 h Politechnika Białostocka 
na IV Konferencję Prorektorów 
ds. Ogólnych, Organizacji i Kontaktów 
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 
publicznych wyższych szkół technicznych 
w Białowieży
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Jak patentować „produkt–przez–sposób”

Szkolenie organizowane przez Europejską Akademię Patentową (OS16-2018) 
EXAMINATION PRACTICE IN THE FIELDS OF PERSONALISED MEDICINE,  
STANDARD-ESSENTIAL PATENTS AND PRODUCT–BY–PROCESS CLAIMS  

odbyło się w Wiedniu w dniach 9–11 października 2018 r. Na seminarium omawiano 
procedury patentowania w trzech dziedzinach wskazanych w tytule szkolenia.

Forma zastrzeżenia „produkt–przez–spo-
sób” oznacza zastrzeżenie dotyczące 
produktu, który jest przynajmniej czę-
ściowo zdefiniowany przez sposób jego 
otrzymywania.

Przykłady to np. „produkt X”: 
 z możliwy do otrzymania (obtainable) 

sposobem Y,
 z otrzymany sposobem Y,
 z otrzymany bezpośrednio sposobem Y,
 z wyprodukowany sposobem Y,
 z i inne.

Produkt może być określony całko-
wicie przez cechy sposobu lub przez 
kombinację cech produktu i sposobu. 
Dodatkowo, zastrzeżenia dotyczące 
zastosowania również mogą dotyczyć 
produktów zdefiniowanych przez sposoby 
ich wytwarzania.

Należy mieć na uwadze, że zastrzeżenia 
„produkt–przez–sposób” dają absolutną 
ochronę produktu. Produkt jest chroniony 
bez względu na to, jak został otrzymany. 
Zakres ochrony zależy tylko od zdefinio-
wanych cech produktu. 

Zastrzeżenia „produkt–przez–sposób” 
występują we wszystkich obszarach 
techniki i należy traktować je konsekwent-
nie we wszystkich z nich. Zastrzeżenia 
„produkt–przez–sposób”, często kwestio-
nowane, powinny być dopuszczalne jedy-
nie dla produktów, które nie mogą być 

jednoznacznie określone wyłącznie przez 
cechy produktu.

Jasność zastrzeżeń

Zarówno w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EPO), jak i w UPRP, 
zastrzeżenia „produkt–przez–sposób” 
są dopuszczalne jedynie wyjątkowo, 
to znaczy wtedy, kiedy inne określenie 
produktu nie jest możliwe. Takie produkty 
muszą spełniać wszystkie kryteria paten-
towalności, w tym klarowności zastrzeżeń 
patentowych.

W przypadku zastrzeżeń „produkt–
przez–sposób” ich jasność i jedno-
znaczność jest szczególnie ważna, 
aby można było jednoznacznie 
zidentyfikować zastrzegany produkt. 
Definiowanie produktu jedynie przez 
cechy sposobu często prowadzi do braku 
jasności, jaki produkt, scharakteryzowany 
przez swoje techniczne cechy produktu, 
jest chroniony.

W idealnym przypadku produkty 
powinny być zdefiniowane tylko przez 
cechy produktu, a zgłaszający powinni 
zmienić zastrzeżenia, jeśli to możliwe. 
Zastrzeżenia „produkt–przez–sposób” 

Uczestnicy szkolenia w Wiedniu
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mogą być dozwolone w szczegól-
nych przypadkach, jeśli nie mogą być 
określone inaczej (orzeczenie Komisji 
Odwoławczej Nr T 950/97).

Zastrzeżenia te są jasne jedynie wtedy, 
gdy specjalista w danej dziedzinie może 
ustalić na podstawie zastrzeżeń, opisu 
zgłoszeniowego i ogólnej wiedzy identyfi-
kujące i jednoznaczne cechy techniczne 
nadane produktowi w sposobie, wyko-
rzystywane do jego identyfikacji lub zde-
finiowania (T 967/10). W idealnym rozwią-
zaniu te identyfikujące cechy techniczne 
powinny być włączone do zastrzeżenia. 

Jednoznaczność zastrzeżeń jest ważna 
dla przeprowadzenia poszukiwań w sta-
nie techniki. Poszukiwanie jest kompletne 
tylko wtedy, gdy obejmuje zarówno 
sposób, jak i produkt. Zalecaną praktyką 
jest najpierw przeszukiwanie dotyczące 
sposobu, najlepiej z odniesieniem 
do przykładów w zgłoszeniu patentowym, 
a następnie produktu. 

Częściowe poszukiwanie może być 
stosowane, jeśli zezwala na to prak-
tyka krajowa. Czasami zastrzeżenie 
„produkt–przez–sposób” może być tak 
niejasne, że nie można przeprowadzić 
żadnego użytecznego poszukiwania.

Sam produkt (otrzymany zastrze-
ganym sposobem) musi być nowy. 
Produkt nie może być uznany za nowy 
tylko przez fakt, że został wykonany 
przez modyfikację metody użytej 
do jego wykonania. Musi się różnić 
od znanego produktu. Nowy proces, 
w którym wytwarzany jest produkt iden-
tyczny ze znanym produktem, nie może 
nadać nowości temu produktowi. Aby być 
uznany za nowy, produkt uzyskany lub 
możliwy do uzyskania w zastrzeganym 
procesie musi mieć jakąś nową cechę 
techniczną w porównaniu ze znanym 
produktem.

Dlatego bardzo ważne są dowody 
na wskazywaną różnicę (lub nową 
cechę) – w zgłoszeniu patentowym lub 
w obszarze wiedzy ogólnej. Niektóre 
urzędy patentowe zezwalają na składanie 

dowodów po dacie złożenia zgłoszenia. 
Wszelkie dowody powinny wykazywać 
różnicę w jednej z charakterystycznych 
cech produktu i nie mogą obejmować 
właściwości, które nie wynikają z istot-
nych parametrów produktu (T 205/81). 
Czasami zgłaszający wprowadzają 
nowe, nieobecne w stanie techniki para-
metry, których użyteczności nie można 
zweryfikować. Taka procedura jest 
nieakceptowalna. 

Sama ulepszona jakość zastrzeganego 
produktu nie jest ogólnie uważana 
za wystarczający powód pozwa-
lający na akceptację zastrzeżenia 
„produkt–przez–sposób”.

Ekstrakcja produktów roślinnych nową 
metodą jest typowym przykładem dla 
produktu jako takiego, nie będącego 
nowym. Przykładem takiego zastrzeżenia 
jest ekstrakt z XX otrzymany sposobem 
według zastrzeżenia 1. Aby być możli-
wymi do opatentowania, zastrzeżenia 
dotyczące ekstraktów roślinnych powinny 
odnosić się do takich cech kompozycji 
(ekstraktu), jak np. zawartość poszczegól-
nych składników chemicznych (np. antra-
chinonów czy flawonów), np. ekstrakt 
z XX otrzymany sposobem według 
zastrzeżenia 1 zawierający więcej niż 
0,5 mg/g antrachinonów. 

Niedopuszczalność zmian

Zmiana kategorii zastrzeżeń patentowych 
jest dozwolona, jeżeli przedmiot rozwią-
zania (zgodny ze zmienioną kategorią ) 
jest ujawniony w zgłoszeniu patentowym. 
Jednak po publikacji zgłoszenia patento-
wego (Polska) lub po udzieleniu patentu 
(pozostałe kraje europejskie) zmiana kate-
gorii zastrzeżeń może nie być dozwolona, 
jeżeli rozszerza zakres żądanej ochrony. 

Zmiana kategorii ze „sposobu wytwa-
rzania ” na „produkt–przez–sposób” 
rozszerza zakres żądanej ochrony. Przez 
określenie „produkt–przez–sposób” chro-
niony jest bowiem produkt, a nie tylko 
jego sposób wytwarzania.

Ukryte cechy  
„produktu–przez–sposób”

Czasami zastrzeżenia nie będące typo-
wymi zastrzeżeniami „produkt–przez–
sposób” mogą w istocie zawierać cechy 
sposobu – na przykład zastrzeżenie doty-
czące „zastosowania produktu X otrzyma-
nego sposobem Y”. Dla takich zastrzeżeń 
obowiązują takie same kryteria patento-
walności, jak dla „zwykłych” zastrzeżeń 
„produkt–przez–sposób”.

Innym przypadkiem jest, gdy w zastrzeże-
niu produkt nie jest bezpośrednio okre-
ślony przez sposób. Przykład: Utwardzony 
materiał żywicowy zawierający żywicowy 
materiał matrycowy z zawartym w nim 
materiałem termoplastycznym, utwardzony 
do stanu, w którym część wspomnianego 
termoplastu jest zasadniczo całkowicie 
rozpuszczona i co najmniej niektóre inne 
wspomniane materiały termoplastyczne 
są częściowo rozpuszczone.

Jeśli jedyną cechą charakterystyczną 
produktu jest to, że został on utwardzony 
przez bliżej nie określony proces, to może 
to być typ zastrzeżeń „produkt–przez–
sposób”. Natomiast, jeśli jest to zwykłe 
określenie rodzaju produktu, to nie jest 
to typ zastrzeżeń „produkt–przez–spo-
sób”. To samo dotyczy określenia „roz-
puszczony”. Każdy przypadek należy 
rozważyć indywidualnie.

W podsumowaniu seminarium grupa 
robocza stwierdziła, że praktyka różnych 
reprezentowanych urzędów patentowych 
była zasadniczo zbieżna z ustaleniami 
poczynionymi na seminarium. W pracy 
grupowej nad przypadkami praktycznymi 
w dziedzinie „produkt–przez–sposób” 
(PRODUCT–BY–PROCESS) brało 
udział 13 uczestników z 10 krajów Unii 
Europejskiej. Uczestnicy przedstawiali 
własne, ciekawe przypadki. r

Liliana Nogala 

Na podstawie materiałów 
z seminarium

Zdj. org.
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ARENA DESIGN 2019 – TransFormacje

W dniach od 12 do 15 marca br. na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich odbyła się 11. edycja ARENA DESIGN. Wydarzenie jest jednocześnie 

miejscem spotkań biznesowych producentów i projektantów, przestrzenią 
do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz prezentacji najbardziej aktualnych 

osiągnięć w dziedzinie światowego designu. 

M otyw przewodni tegorocznej edycji to: TransFormacje. 
Hasło odnosi się do ciągłych zmian, które są dziś stałym 

elementem świata wzornictwa przemysłowego. Zmienia się rynek, 
zmieniają się technologie, zmieniają się możliwości produkcyjne, 
strategie komunikacji, zmieniają się w końcu przyzwyczajenia użyt-
kowników designu (bo zmienia się ich sposób życia). 

P odczas ARENA DESIGN 2019 można było spotkać gwiazdy 
współczesnego wzornictwa przemysłowego. Alexander 

Taylor to projektant i innowator, współpracował m.in. z Zanotta, 
Established&sons czy Alexandrem Mcqueenem. Dla marki Adidas 
wdrożył innowacyjną technologię produkcji PrimeKnit, która całko-
wicie ogranicza generowanie odpadów tekstylnych i do dzisiaj sto-
sowana jest przez branżę obuwniczą. Projekty Magnusa Elebäcka 
i Chrisa Martina z Massproductions cechuje elegancja i nowocze-
sność. Pierwszy projekt ich autorstwa odniósł ogromny sukces: 
krzesło Tio Chair do dzisiaj cieszy się dużą popularnością. Z okazji 
dziesięciolecia marki meblowej podczas ARENA DESIGN duet 
zaprezentował wyjątkowe krzesło w zupełnie nowym, odświeżonym 
wydaniu. Berlińskie studio projektowe Geckeler Michels, czyli duet 
David Geckeler i Frank Michels, tworzy meble, oświetlenie i aranża-
cje przestrzeni. Są młodzi, odważni, w wyrafinowany sposób łączą 
oszczędne, minimalne formy z niebywałą dbałością o detal.

W ramach ARENA DESIGN przyznane zostało nowe wyróż-
nienie – Projektanci Roku. Powstało ono w celu wskazywania 
najciekawszych młodych nazwisk i pracowni na rodzimym rynku. 
To nazwiska, które kształtując własną tożsamość twórczą i własne 
strategie obecności na rynku, przyczyniają się do kształtowania 
całego środowiska designu w Polsce. To ci, którzy już potwierdzili 
swoją pozycję w świecie designu i zaznaczyli obecność na rynku, 
a o ich sukcesach z pewnością jeszcze usłyszymy. 

W  roku 2019 wyróżnienie Projektanci Roku otrzymali: Fenek 
Studio – za oryginalne, eksperymentalne podejście 

do porcelany i niezależność projektowo-produkcyjną, Michał Loba 
– za niepowtarzalny styl, który można rozpoznać na pierwszy rzut 
oka po syntetycznej, „komiksowej” kresce i śmiałość wdrożeń, 
popartą znakomitą jakością, co zaowocowało licznymi nagrodami. 

Prace wyróżnionych projektantów można było zobaczyć na wysta-
wie „Projektanci Roku”. 

W ystawy i towarzyszące im dyskusje podczas tegorocz-
nej edycji ARENA DESIGN to podróż w głąb przemysłu 

i biznesu związanego z przemysłem. Opowieść o nowoczesnych 
formach produkcji i przemianie podstawowych, nieprzetworzonych 
materiałów w końcowy produkt i o modach, które wyznaczają 
kierunek rozwoju branży na równi z technologiami i wizjami 
jej twórców. 

Na stoisku UPRP



B R A L IŚMY  U DZI A Ł

Nr 1/2019 KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP    •    147

Agata Nawotny, na co dzień specjalizująca się w socjologii i antro-
pologii designu, przygotowała wystawę „Zasoby”. Materiały do tej 
ekspozycji powstały w wyniku odwiedzin największych i najpopu-
larniejszych polskich fabryk. W podróży towarzyszył kuratorce foto-
graf, Krzysztof Pacholski, który udokumentował proces produkcji 
i powstawania wytworów. 

W ystawa „195x how old is modern” to seria obiektów vin-
tage, które kwestionują definicję nowoczesności. Kolekcja 

195x eksponuje ponadczasowość zagadnień, takich jak ergonomia, 
zrównoważony proces produkcji czy odwaga twórcza, zestawiając 
je z aktualnymi trendami i potrzebami współczesnych odbiorców. 
Celem ekspozycji jest udowodnienie, że to nie data produkcji 
świadczy o nowoczesności, ale funkcjonalność i unikatowy styl. 
Wystawę przygotowała Emilia Obrzut.

J ak co roku podczas targów ARENA DESIGN zaprezen-
towane zostały najlepsze projekty w ramach konkursu 

TOP DESIGN award. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 
22 produkty z 10 kategorii. Wszystkie nominowane przedmioty 
zaprezentowane były na wystawie, gala wręczenia nagród odbyła 
się 12 marca.

Jednym z wystawców, a jednocześnie mecenasem towarzyszącej 
targom wystawy „100 years of bauhaus” przygotowanej przez 
Stowarzyszenie loveOriginal, był Urząd Patentowy RP. 

Bauhaus to utworzona przez Waltera Gropiusa uczelnia arty-
styczno-rzemieślnicza, która powstała w 1919 roku w Weimarze 
z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł 
Artystycznych. Programem Bauhausu było stworzenie nowoczesnej 
architektury, funkcjonalnej, integralnie związanej z innymi dzie-
dzinami sztuki, dążenie do jedności estetycznych i technicznych 
dzieła. 

W alter Gropius dążył do połączenia techniki ze sztuką. 
Uważał, że wszyscy rzemieślnicy są artystami, jak też 

wszyscy artyści powinni być dobrymi rzemieślnikami. Propagował 
ideę standaryzacji ze względu na możliwości technologiczne 
przemysłu. Był twórcą nowatorskiej koncepcji wzornictwa 
przemysłowego i nowego podejścia do projektowania form pro-
dukowanych taśmowo. Bauhaus wpłynął na kształtowanie się 
architektury modernistycznej, umocnienie tendencji abstrakcyj-
nej w sztuce i zreformowanie metod nauczania w szkolnictwie 
artystycznym. 

Na wystawie zaprezentowano fotele i lampy zaprojektowane 
w latach 1919–2018 zgodnie z ideami bauhausu. Większość ekspo-
natów to klasyki tworzące historię designu. r

MFW

Zdj. org.

(Opracowano na podstawie informacji prasowych 
opublikowanych na stronie Międzynarodowych Targów 

Poznańskich oraz w Wikipedii)
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Urząd Patentowy RP nagrodzony  
za wieloletnią współpracę  

z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji

Trudno przecenić rolę, jaką w polskiej gospodarce odgrywają małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Wspieranie rodzimej przedsiębiorczości leży w naszym 

wspólnym interesie. Nie dziwi więc, że na tym polu współpracują ze sobą 
rozmaite instytucje publiczne. Jedną z nich jest Kujawsko-Pomorska Agencja 

Innowacji, która od wielu lat w ramach swoich działań stara się tworzyć 
środowisko przyjazne przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Na tym polu działa również Urząd Patentowy RP, który przygotowuje właśnie 
nowy projekt dedykowany MŚP pt. „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

D oskonałą okazją do wzajemnej wymiany 
doświadczeń była uroczystość z okazji 

5-lecia istnienia KPAI sp. z o.o., która odbyła 
się 16 stycznia 2019 r. w Centrum Targowym 
PARK w Toruniu. Jubileuszowi towarzyszyły 
prezentacje dotyczące głównych projektów 
prowadzonych przez Agencję, tj. „Funduszu 
Badań i Wdrożeń” oraz „Funduszu Badań 
i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. 

W trakcie wydarzenia przedstawiciele Urzędu 
Patentowego RP zaprezentowali słuchaczom 
założenia nowego projektu pt. „Własność inte-
lektualna w Twojej firmie”. Ponieważ zakłada 
on realizację usługi „szytej na miarę”, a jedno-
cześnie skierowanej bezpośrednio do przed-
siębiorców, zyskał on ich spore zainteresowa-
nie. Słuchacze zadawali wiele szczegółowych 
pytań i bardzo chętnie dzielili się uwagami, 
co wyraźnie potwierdziło potrzebę realizacji 
takiego projektu. 

P o zakończonej prezentacji, prezes KPAI 
Maciej Krużewski przekazał przedsta-

wicielom Urzędu Patentowego RP honorową 
nagrodę z podziękowaniem za wieloletnią 
i efektywną współpracę między naszymi 
instytucjami. 

Z  okazji jubileuszowego spotkania 
nie zabrakło także podziękowań oraz 

wystąpień gości specjalnych. Uroczyste 
podziękowania od prezesa KPAI Macieja 
Krużewskiego otrzymał wicemarszałek woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego Dariusz 
Kurzawa oraz pełnomocnik województwa 
ds. nauki i innowacyjności prof. dr hab. 
Bogusław Buszewski. W imieniu Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
nagrodę odebrał Jacek Gajewski, przewod-
niczący Komisji Sportu i Turystyki. Nagrody 
zostały wręczone również przedstawicielom 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy, a także Toruńskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A.

S toiska targowe z okazji Jubileuszu KPAI 
zorganizowali także grantobiorcy. Były 

to między innymi takie firmy, jak: Wojskowe 
Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, 
PESA Bydgoszcz S.A., Mikro Development, 
Optiguard, 3WAY, FlexHR, eCOM, Cityspace, 
Youartme, Fundacja Centrum Badań i Ochrony 
Środowiska Człowieka „Habitat”. Nie zabrakło 

również przedstawicieli BGK oraz Kujawsko-
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 
Na zakończenie jubileuszowego spotkania 
odbyły się warsztaty z udziałem grantobiorców 
oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu.

K ujawsko-Pomorska Agencja Innowacji 
Sp. z o.o. została powołana 20 maja 

2013 r. Jej głównym, statutowym zadaniem 
jest promocja regionu jako obszaru wiedzy 
i innowacji opartego na systemie efektywnego 
współdziałania pomiędzy władzami regio-
nalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami 
naukowymi i szkołami wyższymi działającymi 
na obszarze województwa. Działania KPAI sku-
pione są na wypracowaniu podstaw i warun-
ków do tworzenia środowiska przyjaznego roz-
wojowi przedsiębiorczości, w tym opracowaniu 
systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjności w regionie kujawsko-pomor-
skim, jak również pełnieniu – w ramach tego 
systemu – funkcji platformy współpracy pomię-
dzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi 
i szkołami wyższymi z obszaru województwa, 
instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami 
lokalnymi i regionalnymi. r

(MG)
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XXV GALA PLEBISCYTU ZŁOTY INŻYNIER

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odbyła się 27 lutego br.  
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie uroczysta Gala FSNT-NOT  

podsumowująca XXV Plebiscyt Złoty Inżynier.

G ala była świętem środowiska 
technicznego, a rocznicowy czas 

dodał jej specjalnego znaczenia. Praca 
zawodowa laureatów wszystkich edycji przy-
padła w trudnym czasie transformacji oraz 
uczenia się zasad wolnego rynku. Często 
nauka ta była bolesna, ale też sukcesy spra-
wiały wielką satysfakcję. Od wielu lat polscy 
inżynierowie, niezależnie od specjalizacji, 
dużą wagę przywiązują do ekologii i zrówno-
ważonego rozwoju. 

Warto przypomnieć, iż w czasach gdy śro-
dowisko naturalne przegrywało z techniką, 
to właśnie inżynierowie zaczęli szukać 
rozwiązań ekologicznych. Idea zrównowa-
żonego rozwoju, program EUROPA 2030 
w wielu swych aspektach potwierdza, iż bez 
inżynierów nie można realizować programu 
rozwoju uwzględniającego czynniki ludzkie, 
kulturalne, ekonomiczne i techniczne.

L aureaci plebiscytu potwierdzają, 
iż inżynierowie zdają sobie sprawę, 

że twórczość techniczna wykracza obecnie 
poza obszar czystej technologii. Natomiast 
tytuł „Honorowy Złoty Inżynier” dowodzi, 
że wiedza ścisła i pragmatyzm inżynierski 

umożliwiają osiągnięcie sukcesów w innych 
zawodach. Będąc inżynierem, można być 
sławnym śpiewakiem operowym, wybitnym 
lekarzem, satyrykiem, dziennikarzem, ban-
kowcem, a nawet politykiem.

 z Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzy-
mał mgr inż. Józef Siwiec – prezes 
zarządu Zakładów Magnezytowych 
Ropczyce SA w Ropczycach.

 z Tytuły Honorowego Inżyniera otrzymali 
dr inż. Jerzy Kwieciński – absolwent 
Politechniki Warszawskiej, od 2018 r. 
Minister Inwestycji i Rozwoju oraz prof. 
dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki, 
absolwent Politechniki Warszawskiej 
oraz Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

 z Z racji jubileuszowego roku Plebiscytu 
Złoty Inżynier wręczono wyjątkowe statu-
etki – Złoty Inżynier Ćwierćwiecza.  
Otrzymali je: prof. dr hab. inż. Michał 
Kleiber – nauczyciel akademicki, mini-
ster nauki (2001–2005), prezes PAN 
(2007–2015), członek Kapituły Orła 
Białego; prof. dr hab. inż. Zbigniew 

Śmieszek – naukowiec i menedżer, 
dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych 
(1975–2018), prezes Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Metali 
Nieżelaznych; mgr inż. Andrzej Sajnaga – 
prezes zarządu i główny właściciel Grupy 
ASMET.

H onorowe statuetki i dyplomy wręczyli 
wspólnie 25 laureatom w różnych 

kategoriach Prezydent RP Andrzej Duda 
i prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT 
Ewa Mańkiewicz-Cudny. r

Opracował: Janusz M. Kowalski 
FSNT-NOT

Zdj. FSNT-NOTNagrodzeni w plebiscycie FSNT-NOT
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Z notatnika rzecznika prasowego

Od cegły do „kosmicznego” klocka 

Kiedy na warszawskiej Woli wyburzano jedną ze starych przedwojennych kamienic, 
poprosiłem kierownika robót o możliwość wzięcia kilku cegieł ze znikającego budynku, 

ponieważ od dłuższego czasu poszukiwałem takiego nietypowego „towaru”.  
Za drobną opłatą uzyskałem parę rozbiórkowych cegieł, z czego byłem bardzo 

zadowolony, bo w żadnym sklepie nie mogłem zakupić ich na sztuki. 

S tare cegły były mi potrzebne jako 
podpórki do książek na półkach 

bibliotecznych, gdyż urządzając nowe 
mieszkanie wpadłem na taki designerski 
pomysł. Po oczyszczeniu cegły uzyskały 
piękny pastelowy ceramiczny kolor i spraw-
dzają się w swojej roli znakomicie – teraz 
moje książki nie przewracają się, a ja mam 
małą satysfakcję, że dla tak starożytnego 
wynalazku, jakim jest cegła, znalazłem 
nowe, nietypowe zastosowanie. 

Patrząc na swoje ceglane podpórki do ksią-
żek, uświadomiłem sobie przy okazji, jak 
genialnym wynalazkiem w historii ludzkości 
był i nadal jest ten niepozorny przedmiot, 
którego cywilizacyjne znaczenie porówny-
walne jest chyba z wynalazkiem koła. Jeśli 
wierzyć archeologom, cegła znana jest 
ludzkości już od V tysiąclecia przed naszą 
erą, a jej historia jest bardzo ciekawa. Cegły 
na początku wykonywano metodą suszenia 
gliny na słońcu i w ciepłym klimacie taki 
materiał był dość trwały. Po tysiącach lat 
stosowania cegły suszonej pojawiła się 
cegła wypalana, co sprawiło, że konstruk-
cje z niej wznoszone stały się odporne 
na wpływy atmosferyczne i ten sposób 
budowania rozpowszechnił się także na te 
rejony świata, w których pogoda jest bar-
dziej wilgotna. 

G enialność wynalazku cegły polega 
na tym, że stanowi ona chyba 

pierwszy w historii przypadek zastosowania 
masowej produkcji niewielkich standardo-
wych elementów modułowych do tworzenia 
skomplikowanych konstrukcji o dużych 
gabarytach. Wprawdzie starożytne cywiliza-
cje wznosiły wiele budowli z bloków kamien-
nych (np. piramidy), ale olbrzymi wysiłek 

związany z obróbką kamienia jest nieporów-
nywalny ze stosunkowo łatwym sposobem 
formowania cegieł. Masowa produkcja 
cegieł była także ogromnym przełomem 
kulturowym – można było bowiem stosun-
kowo szybko budować całe miasta, a lepsze 
warunki zamieszkania i rozwój architektury 
przyczyniły się do ogromnego postępu cywi-
lizacyjnego bardzo wielu społeczeństw.

O  tym, jak wielki potencjał tkwi w tym 
wynalazku, świadczy fakt, że cegły 

na masową skalę stosujemy do dzisiaj, 
a różnorodność ich rodzajów, kształtów 
i zastosowań może przyprawić o zawrót 
głowy. Takie materiały budowlane jak wielka 
płyta, stal, beton czy szkło nie wyparły cegły 
z budownictwa i w wielu przypadkach jest 
ona niezastąpiona. Znana od starożytności 
cegła i sposób jej produkcji są przy tym 
stale udoskonalane przy zastosowaniu 
najnowszych rozwiązań technicznych 
i materiałowych. 

Dowodzą tego zgłoszenia dokonywane 
w urzędach patentowych całego świata 
dotyczące zarówno nowych form prze-
strzennych cegieł (np. różnego rodzaju 
pustaki, cegły dziurawki, kratówki, sitówki, 
kominówki), jak i urządzeń do produkcji tych 
ceramicznych wyrobów. Zadziwiające jest 
także, że przy ogromnym postępie technolo-
gicznym, główna istota wynalazku pozostaje 
niezmienna – jest nią zastosowanie małych, 
wytrzymałych, jednakowych i łatwych w pro-
dukcji elementów do wznoszenia budowli. 

I dea cegły to po prostu „budowanie 
z klocków”, które także znakomicie 

sprawdza się w naszej współczesności. 
Przecież obecnie nawet konstrukcje 

kosmiczne tworzone są z modułów 
– np. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna 
to pomysłowe połączenie wielu cylindrycz-
nych prawie jednakowych elementów 
przenoszonych na orbitę przez rakiety. Plany 
przyszłych misji załogowych na Marsa 
zakładają także tworzenie modułowych 
konstrukcji na powierzchni tej planety. 

Te kosmiczne „klocki” są niewątpliwie 
przykładem, że idea modułu jako elementu 
konstrukcyjnego ma nie tylko bardzo dawną 
i szacowną przeszłość, ale także ogromne 
perspektywy rozwoju – być może nawet 
na skalę międzyplanetarną. 

Zastosowanie w różnych dziedzinach naj-
rozmaitszych „cegiełek” do budowy naszych 
cywilizacyjnych dokonań świadczy z pewno-
ścią o tym, że „modułowość” stanowi stały 
element ludzkiego myślenia, wykorzysty-
wany do rozwiązywania bardzo skompliko-
wanych zagadnień. 

T en sposób twórczości kształtowany 
jest zapewne już w dzieciństwie 

poprzez niewinną zdawałoby się zabawę 
klockami, którą dzieci bardzo lubią, o czym 
niewątpliwie świadczą ogromne sukcesy 
wielu firm produkujących takie zabawki. 
I choć tradycyjne drewniane proste klocki 
zastępowane są dzisiaj złożonymi zestawami 
plastikowych elementów, z których można 
tworzyć najrozmaitsze cudeńka, wydaje się, 
że ten znany od dawna sposób kształtowa-
nia ludzkiej wyobraźni jest w swojej istocie 
niezmienny i umożliwia skuteczne wykorzy-
stanie „modułowego” myślenia w dorosłym 
życiu. r

Adam Taukert
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Z działalności UPRP

L U T Y

 h Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 
na Jubileuszowy Bal uczelniany w Krakowie

 h Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 
na posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół 
Wyższych 2019 w Warszawie

 h Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości na Galę 21. edycji 
konkursu Polski Produkt Przyszłości 
w Warszawie

 h Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza 
na spotkanie noworoczne w Warszawie

 h Krajowa Izba Gospodarcza 
na Gospodarcze Otwarcie Roku 2019 
w Warszawie – konferencję decydentów 
od spraw gospodarczych

 h Politechnika Częstochowska 
na Konferencję Rektorów Publicznych 
Uczelni Technicznych w Częstochowie

 h Fundacja Ronalda McDonalda 
na „70 lat Wiktora Niedzickiego!” – wykład 
urodzinowy jubilata połączony ze zbiórką 
charytatywną w Warszawie

 h Polskie Forum Akademicko- 
-Gospodarcze na swój zjazd w murach 
Politechniki Warszawskiej

 h Polskie Towarzystwo Wspierania 
Przedsiębiorczości na Forum „Zmieniamy 
polski przemysł” w Warszawie

 h Naczelna Organizacja Techniczna 
na Galę Finałową „XXV edycji plebiscytu 
o tytuł Złotego Inżyniera” z udziałem 
Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie

 h Uniwersytet Jagielloński na uroczystą 
inaugurację międzynarodowych studiów 
o własności intelektualnych w Krakowie, 
współorganizowanych przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej 
i UPRP

Co mówią statystyki  
Centrum Informacji o Ochronie 
Własności Przemysłowej UPRP

Liczba korzystających z usług Centrum Informacji w latach 2016-2018  
z podziałem na kanały komunikacji

Rok 
Liczba 

przyjętych  
połączeń

Liczba 
połączeń 

przełączonych 
do kadry 

eksperckiej

Callback
Liczba 
wizyt 

w PSzE

Liczba 
bezpośrednio 
obsłużonych 
interesantów

Liczba 
obsłużonych 
widomości 

e-mail

Suma 
działań

2016 25881 5913 478 699 2639 864 30570

2017 28191 5305 764 300 2466 2710 34431

2018 24015 3697 1015 665 1616 2460 29771

Liczba przyjętych połączeń

Liczba przyjętych przez pracowników 
Centrum Informacji w tym okresie połączeń 
świadczy o niesłabnącym zainteresowa-
niu tą formą bezpośredniego kontaktu 
z Urzędem. Jest to zdecydowanie prefero-
wana forma komunikacji klientów z pra-
cownikami i ekspertami UPRP.

Liczba połączeń przełączonych 
do kadry eksperckiej 

Malejąca liczba przekazywanych połączeń 
do kadry eksperckiej (tzw. II linia) świadczy 
o rosnących kompetencjach merytorycznych 
pracowników Centrum Informacji, którzy 
bez konieczności angażowania czasu II linii 
są w stanie odpowiedzieć na proceduralne 
i merytoryczne pytania klientów UPRP.

Callback

Nowa usługa, uruchomiona wraz z powsta-
niem Centrum Informacji, cieszy się coraz 
większym powodzeniem u klientów. Brak 
konieczności oczekiwania w kolejce 
na odebranie połączenia oraz szybkie 

oddzwanianie do klientów spotkało się z bar-
dzo pozytywną reakcją dzwoniących. 

Liczba wizyt w PSzE 
(Pokój Spotkań z Ekspertami)

Dostępność ekspertów i możliwość bezpo-
średniego kontaktu z nimi to ważny element 
skutecznego składania dokumentacji zgło-
szeniowej przed Urzędem. 

Liczba bezpośrednio obsłużonych 
interesantów

Zmniejszona liczba odwiedzjących Urząd 
klientów znajduje swoje odzwierciedlenie 
w dużej liczbie korzystających z usługi e-mail  
czy rosnącej liczbie korzystających z usługi 
callback. 

Liczba obsłużonych wiadomości 
e-mail

Liczba obsłużonych maili, sięgająca prawie 
2500, utrzymuje się drugi rok mniej więcej 
na tym samym poziomie. Wzrosła ona pra-
wie trzykrotnie w stosunku do roku 2016. r

Magdalena Maciejska-Szlaps

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej 
infolinia: 22 579 05 55, e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
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Warto wiedzieć

Suplementy diety  
– obszar wysokiego ryzyka

Paulina Uszyńska-Rzewuska 
ekspert Departament Znaków Towarowych UPRP

Na suplementy diety wydajemy najwięcej ze wszystkich Europejczyków, 
suplementując m.in. magnez, witaminy i wspieranie funkcjonowania  

układu kostno-mięśniowego i pokarmowego.

Zgodnie z danymi, pochodzącymi 
z portalu bankier.pl, rynek suplemen-
tów diety w Polsce wg danych z 2018 
roku szacowany jest na 4,35 mld 
złotych. Według prognoz w roku 2020 
jego wartość może osiągnąć 5 mld 
złotych1. 

Wielkość tego rynku stale rośnie, 
ponieważ Polacy bardzo chętnie 
sięgają po suplementy diety, często 
z pominięciem konsultacji lekarskiej. 
Istotny wpływ na decyzje zakupowe 
Polaków ma wszechobecna reklama 
suplementów diety w mediach. 
Aż 72% Polaków sięga po suplementy 
diety, przy czym 51% Polaków zażywa 
je codziennie2. 

Polacy wierzą w korzystny wpływ 
suplementów na ich zdrowie. Stosują 
suplementy diety, aby poprawić odpor-
ność organizmu, walczyć z bezsenno-
ścią oraz nadwagą, zapominając czę-
sto tym, że wiele z tych dolegliwości 
może mieć bardziej złożone podłoże 
i wymagać specjalistycznej diagnostyki 
oraz celowanego leczenia. W pierw-
szej połowie 2015 roku Polacy wydali 
na suplementy diety 1,54 mld zł, kupu-
jąc 94,5 mln opakowań. To o 10 mln 
opakowań więcej niż w porównywal-
nym okresie 2014 roku i o 22 mln 

więcej w porównaniu z pierwszym 
półroczem 2012 roku3. Nasz apetyt 
na suplementy diety stale rośnie. 

Zgodnie z danymi pochodzą-
cymi z Raportu Najwyższej Izby 
Kontroli w 2016 roku do Głównej 
Inspekcji Sanitarnej złożono blisko 
7,4 tys. powiadomień o wprowa-
dzeniu bądź zamiarze wprowa-
dzenia po raz pierwszy do obrotu 
suplementów diety, co stanowiło 
średnio ponad 600 powiadomień 
miesięcznie4. Zgodnie z danymi 
opublikowanymi w Raporcie 
„Świadome samoleczenie w Polsce 
– http://www.lekiczysuplementy.pl 
2014” z badania przeprowa-
dzonego na zlecenie platformy 
edukacyjno-informacyjnej 
http://www.lekiczysuplementy.pl, 
na podstawie badania przeprowa-
dzonego przez TNS w 2014 roku, 
co czwarty Polak nie potrafi zdefinio-
wać pojęcia „suplement diety”, jedy-
nie 27% badanych wskazało na to, 
że suplement różni się od leku, sta-
nowiąc uzupełnienie diety, 31% bada-
nych wskazywało na związek suple-
mentów diety z witaminami lub mine-
rałami, podczas gdy 41% osób przy-
pisywało im właściwości lecznicze. 

Suplementy diety są środkami spo-
żywczymi, dlatego nadzór na nimi jest 
szczególnie utrudniony.

Przyjrzyjmy się podstawowym 
różnicom.

Cel stosowania: definicja

Lek to produkt leczniczy wprowa-
dzony do obrotu pod określoną nazwą 
i w określonym opakowaniu. Zgodnie 
z definicją pochodząca z ustawy 
Prawo farmaceutyczne5 produktem 
leczniczym jest substancja lub mie-
szanina substancji, przedstawiana 
jako posiadająca właściwości zapo-
biegania lub leczenia chorób występu-
jących u ludzi lub zwierząt lub poda-
wana w celu postawienia diagnozy, 
lub w celu przywrócenia, poprawienia 
lub modyfikacji fizjologicznych funkcji 
organizmu poprzez działanie far-
makologiczne, immunologiczne lub 
metaboliczne. 

Jak widać z powyższej definicji leki 
stosuje się z uwagi na ich określone 
właściwości związane z zapobie-
ganiem lub leczeniem już wystę-
pujących chorób, a także w celach 
diagnostycznych. 
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Z kolei suplement diety to środek 
spożywczy, a jego zadaniem jest uzu-
pełnienie normalnej diety. Suplement 
diety stanowi skoncentrowane źródło 
witamin, składników mineralnych lub 
innych substancji wykazujących efekt 
odżywczy lub inny efekt fizjologiczny6.

Podsumowując, z przytoczonych 
definicji wynika zasadniczo różny cel 
ich stosowania: leki mają na celu 
zapobieganie wystąpieniu choroby, 
hamują jej przyczyny i likwidują 
objawy, natomiast suplementy 
diety, będąc środkami spożyw-
czymi, pełnią funkcję odżywczą, 
stanowiąc uzupełnienie diety.

Wprowadzenie 
do obrotu

Kluczowe różnice dotyczą 
już samego sposobu 
wprowadzenia do obrotu. 
W przypadku suplemen-
tów diety wprowadzenie 
do obrotu związane jest 
z koniecznością dokonania 
notyfikacji do Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 
Powiadomienie takie 
powinno zawierać 
następujące informa-
cje: nazwa produktu 
oraz jego producenta, 
postać produktu, w jakiej 
jest on wprowadzany 
do obrotu, wzór oznako-
wania w języku polskim, 
kwalifikację/rodzaj środka 
spożywczego przyjętą 
przez podmiot działający 
na rynku spożywczym, 
skład jakościowy obej-
mujący dane dotyczące 
składników zawartych 
w produkcie, w tym sub-
stancji czynnych, skład 
ilościowy składników, imię 
i nazwisko albo nazwę, 
i adres podmiotu powia-
damiającego o pierwszym 
wprowadzeniu do obrotu 
oraz numer NIP7. 

W związku z takim powiadomieniem 
nie zostaje wydana żadna decyzja 
dotycząca dopuszczenia do obrotu. 
Nawet jeśli Główny Inspektor 
Sanitarny podejmie z jakiś przyczyn 
postępowanie wyjaśniające, związane 
z otrzymaną notyfikacją, to nie wstrzy-
muje to możliwości wprowadzania 
do obrotu suplementów. Dopiero 
decyzja o zakazie wprowadzania 
do obrotu poprzedzona proce-
durą, która może trwać nawet kilka 
lat zamyka możliwość sprzedaży 
suplementu. 

Główny Inspektor Sanitarny pro-
wadzi Rejestr produktów objętych 
powiadomieniem o pierwszym 

wprowadzeniu do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Rejestr 
Produktów). 

Rejestr ten zawiera następujące 
informacje dotyczące suplemen-
tów: nazwa, rok zgłoszenia, postać 
(np. kapsułki, płyn), skład jakościowy, 
podmiot zgłaszający, producent/kraj. 
O zaprzestaniu wprowadzania 
do obrotu podmiot odpowiedzialny 
powiadamia Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Informacja ta odnoto-
wywana jest w Rejestrze Produktów 
prowadzonym przez Departament 
Żywności Prozdrowotnej Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 
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Suplementy diety, które mają zostać 
wprowadzone do obrotu muszą 
spełniać jedynie wymagania ogólne, 
wynikające z przepisów prawa żywno-
ściowego dla środków spożywczych 
powszechnie stosowanych.

W zakresie wprowadzania do obrotu 
produktów leczniczych procedura jest 
ściśle uregulowana i wieloetapowa. 
Rejestracja i dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych odbywa się 
w drodze decyzji Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych na podstawie wniosku 
składanego wraz z dokumentacją 
o jakości, bezpieczeństwie i skutecz-
ności produktu leczniczego. Zgodnie 
z informacją zawartą na stronie tego 
Urzędu czas trwania procesu dopusz-
czenia do obrotu produktu leczniczego 
wynosi 210 dni. 

Złożenie wniosku o dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego jest 
poprzedzone badaniami klinicznymi 
w celu odkrycia lub potwierdzenia 
klinicznych, farmakologicznych cech 
produktu leczniczego, w celu ziden-
tyfikowania działań niepożądanych, 
śledzenia wchłaniania, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania produktów 
leczniczych, mając na względzie 
ich bezpieczeństwo i skuteczność 
działania8. Badania kliniczne poprze-
dzone wydaniem pozwolenia Urzędu 
na ich rozpoczęcie oraz pozytywnej 
opinii Komisji Bioetycznej prowadzi się 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w tzw. Dobrej Praktyce Klinicznej. 

Każdy lek przechodzi więc proce-
durę weryfikacji, która sprawdza, 
czy spełnia on naukowo określone 
wymogi: jakości, skuteczności oraz 
bezpieczeństwa stosowania. Każdy 
lek dopuszczony do obrotu w odróż-
nieniu od suplementu diety posiada 
na opakowaniu numer pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu i jest 
wpisywany do Rejestru prowa-
dzonego przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych.

Bezpieczeństwo stosowania

Bezpieczeństwo stosowania produk-
tów leczniczych wynika po pierwsze 
ze skomplikowanej i złożonej proce-
dury związanej z uzyskaniem pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu, 
a poprzedzonej badaniami klinicznymi. 
Produkty lecznicze dopuszczone 
do obrotu objęte są ciągłym nadzorem 
ze strony Inspekcji Farmaceutycznej 
oraz stałym monitorowaniem bezpie-
czeństwa stosowania przez lekarzy 
i procedurą związaną ze zgłaszaniem 
działań niepożądanych wszystkich 
leków, a więc tych wydawanych 
na receptę (leki Rx) oraz dostępnych 
bez recepty (OTC „over the counter”). 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo stoso-
wania suplementów diety, to obowią-
zek takiego monitorowania nie został 
uregulowany ustawowo. Brak też obo-
wiązku prawnego przeprowadzania 
badań potwierdzających jakość i skład 
suplementu przed wprowadzeniem 
do obrotu. 

Wspomniany wcześniej Raport 
Najwyższej Izby Kontroli wskazuje 
na badania pod kątem zgodności 
faktycznego składu suplementu 
z umieszczonym na opakowaniu, 
w następstwie których ustalono 
ich często niewłaściwą jakość. 
Na jedenaście badanych prób, w czte-
rech próbkach suplementów diety 
z grupy probiotyków (36% badanych) 
stwierdzono obecność nieokreślonych 
szczepów drobnoustrojów. Również 
w czterech próbkach suplemen-
tów diety (67% próbek badanych 
ilościowo) stwierdzono niższą, niż 
deklarowana na opakowaniu, liczbę 
bakterii probiotycznych. Co więcej, 
w jednej próbce wykryto zanieczysz-
czenie produktu – obecność bakterii 
chorobotwórczych. 

Pomimo że badania zlecone przez 
Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyły 
niewielkiej próby suplementów 
diety dostępnych na rynku, z całą 
pewnością mogą budzić obawy 
konsumentów. Należy również mieć 
na uwadze dużą ofertę suplementów 

diety dostępnych w sprzedaży inter-
netowej. Z Raportu wynika, że nadzór 
prowadzony przez Główną Inspekcję 
Sanitarną okazał się nieefektywny, 
ponieważ zdarzało się tak, że pre-
paraty, które nigdy nie powinny trafić 
do obrotu z uwagi na ich zanieczysz-
czenie niebezpiecznymi substancjami, 
jeszcze przez długi okres po stwier-
dzeniu nieprawidłowości, były 
dostępne między innymi w sprzedaży 
internetowej.

Inspekcja Handlowa, realizując 
obowiązek ochrony interesów kon-
sumenckich, w 2017 roku przepro-
wadziła kontrolę jakości handlowej 
suplementów diety. Badanie dotyczyło 
prawidłowości oznaczania suple-
mentów diety, obecności oznaczeń 
wprowadzających w błąd co do wła-
ściwości produktu oraz stosowania się 
do wymagań w zakresie obrotu. 

Kontrolą Inspekcji Handlowej objęto 
443 partie suplementów diety, o war-
tości przekraczającej 60 tys. złotych. 
W następstwie kontroli ujawniono 
nieprawidłowości dotyczące 89 partii. 
71 nieprawidłowości dotyczyło spo-
sobu oznakowania na opakowaniach 
produktów, pozostałe ich jakości 
handlowej. 

Dane te powinny budzić obawy 
szczególnie, że na suplementy diety 
wydajemy najwięcej ze wszystkich 
Europejczyków, suplementując 
m.in. magnez, witaminy i starając 
się wspierać funkcjonowanie układu 
kostno-mięśniowego i pokarmowego. 
W sytuacji kiedy sami decydujemy 
o uzupełnianiu pewnych składników 
odżywczych, nie powinno umknąć 
naszej uwadze również to, że nad-
mierna kumulacja określonego skład-
nika może prowadzić do poważnych 
komplikacji zdrowotnych.

Reklama

Reklama wpływa na decyzje zaku-
powe klientów. Reklama suplementów 
i produktów leczniczych kierowana 
jest do konsumentów dbających 
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o zdrowie. Reklama produktów 
leczniczych została uregulowana 
w ustawie Prawo farmaceutyczne. 
Reklama powinna prezentować pro-
dukt leczniczy w sposób obiektywny, 
nie wprowadzając w błąd i informu-
jąc o racjonalnym sposobie jego 
stosowania. W żadnym przypadku 
nie może polegać na obiecywaniu 
lub oferowaniu jakichkolwiek korzyści. 
Nie może też być kierowana do dzieci, 
ani prezentowana przez osoby znane 
publicznie, naukowców oraz osoby 
posiadające wykształcenie medyczne 
i farmaceutyczne. 

Reklama produktu leczniczego 
nie może też sugerować, że jego 
zastosowanie pozwoli na uniknięcie 
porady lekarskiej, ewentualnego 
zabiegu chirurgicznego lub prze-
prowadzenia działań koniecznych 
do postawienia właściwej diagnozy9.

Reklama suplementów diety nie może 
wprowadzać w błąd poprzez przy-
pisywanie im właściwości leczenia 
chorób lub im zapobiegania bądź też 
odwoływać się do takich właściwości. 
W żadnym razie nie może sugerować, 
że mamy czynienia z produktem 
leczniczym.

Jednak Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stale stwierdza 
występowanie nieprawidłowości 
w tym obszarze, wskazując na prak-
tyki, tj. odwoływanie się do leczenia 
chorób np. w drodze stwierdzenia 
”wspomaga pracę wątroby”, brak 
odpowiednich ostrzeżeń, dotyczą-
cych stosowania u dzieci i kobiet 
w ciąży, brak informacji o potencjal-
nym szkodliwym wpływie substancji 
w nich zawartych. Należy przy tym 
mieć na uwadze, że przeciętny 
odbiorca nie dysponuje wystarcza-
jącym poziomem wiedzy z zakresu 
medycyny i farmacji i dlatego powi-
nien być wyczerpująco, rzetelnie 
i w sposób dla niego zrozumiały infor-
mowany o właściwościach produktu.

Rynek suplementów diety 
to obszar wysokiego ryzyka, 
cały czas niedostatecznie nad-
zorowany. Należy pamiętać o tym, 

M A R Z E C

 h Polski Klub Biznesu na Galę wręczenia 
nagród w Warszawie z okazji 30-lecia 
istnienia Klubu

 h Politechnika Wrocławska na XVII Bal 
Charytatywny uczelni we Wrocławiu

 h Politechnika Śląska na III konferencję 
Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne 
odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0” 
w Gliwicach

 h Bank Pekao S.A. na prezentację 
w Warszawie wyników Raportu o sytuacji 
mikro, małych i średnich firm w roku 2018

 h Rumuński urząd patentowy 
na międzynarodową konferencję 
w Bukareszcie „The Future of IP 
in Europe: Challenges and Perspectives”, 
organizowaną w ramach przewodnictwa 
Rumunii w Radzie UE

 h Polski Związek Przemysłu 
Oświetleniowego na XXVII 
Międzynarodowe Targi Światło 2019 
w Warszawie

 h Stowarzyszenie Eksporterów Polskich 
na VII Kongres Eksporterów Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Warszawie

 h Międzynarodowe stowarzyszenie 
ochrony znaków towarowych INTA 
na doroczne spotkanie polskiej sekcji 
w Warszawie

 h Dziekan oraz dyrektor Instytutu Prawa 
Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 
na uroczystość wręczenia Księgi 
Jubileuszowej prof. dr hab. Monice 
Czajkowskiej-Dąbrowskiej

 h Politechnika Warszawska 
na uroczystość promocji doktorskich 
i habilitacyjnych oraz wręczenia odznak 
„Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

 h Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz Uniwersytet Morski 
w Gdyni na uroczystość zakończenia 
Rejsu Niepodległości – powitanie żaglowca 
Dar Młodzieży w Gdyni r

Oprac. Piotr Brylski

że suplementy diety nie powinny być 
stosowane przypadkowo, a ich przyj-
mowanie wymaga konsultacji 
z lekarzem. Wiele niespecyficznych 
objawów, takich jak chroniczne prze-
męczenie czy dolegliwości ze strony 
układu pokarmowego, może mieć 
zdecydowanie bardziej złożone pod-
łoże niż nam się wydaje, a wczesne 
rozpoznanie wielu chorób jest nie-
zwykle istotne dla szybkiego powrotu 
do zdrowia. Suplementy diety 
nie mogą też zastąpić zdrowego 
i racjonalnego odżywiania. 

Suplementy diety nie są lekami, 
nie leczą ani nie zapobiegają wystą-
pieniu choroby. Produkty lecznicze 
w odróżnieniu od suplementów 
są stale kontrolowane i przede 
wszystkim muszą spełniać szereg 
rygorystycznych wymogów, aby trafić 
do obrotu. Dlatego należy odróżniać 
leki od suplementów diety, także 
tych naturalnych, pamiętając o tym, 
że suplementy diety są dostępne rów-
nież w aptekach, co nie zmienia tego, 
że nadal pozostają wyłącznie żywno-
ścią, a niewłaściwie stosowane mogą 
okazać się niebezpieczne. r

1 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Suple-
menty-diety-to-rynek-wart-ponad-4-mld-
-zl-4115810.html

2 Raport Cheers: Nawyki żywieniowe Pola-
ków 2018. 

3 Informacja o wynikach kontroli „Dopuszcze-
nie do obrotu suplementów diety” Raport 
Najwyższej Izby Kontroli LLO.430.002.2016.

4 Ibidem.
5 Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo 

farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2019 poz. 499).
6 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bez-

pieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136, 2227, 2242, 
2244, 2245).

7 https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/
powiadomienie-o-wprowadzeniu-po-raz-
pierwszy-do-obrotu-suplementow-diety-
srodkow-spozywczych-wzbogacanych-oraz-
zywnosci-dla-okreslonych-grup/

8 http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/
badania-kliniczne

9 https://www.gif.gov.pl/pl/nadzor/reklama-
produktow-leczn/476,Reklama-produktow-
leczniczych.html
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ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

związane z Piramidą Zdrowego Żywienia  
i Aktywności Fizycznej dla dzieci i młodzieży (i nie tylko)

1. Jedz posiłki regularnie (5 posiłków co 3–4 godziny). 
2. Warzywa i owoce jedz jak najczęściej i w jak największej ilości. 
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste. 
4. Codziennie pij co najmniej 3–4 szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem natural-

nym, kefirem i – częściowo – serem. 
5. Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. Wybieraj chude mięso. Ograniczaj spo-

życie produktów mięsnych przetworzonych. 
6. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi. 
7. Unikaj spożycia cukru, słodyczy i słodkich napojów. Zastępuj je owocami i orzechami. 
8. Nie dosalaj potraw. Unikaj słonych przekąsek i produktów typu fast food. 
9. Pamiętaj o piciu wody do posiłku i między posiłkami. 

10. Bądź codziennie aktywny fizycznie w szkole i poza szkołą. 

Dbaj o zdrowie

Naukowcy debatują,  
jak odchudzić polskie dzieci

Sposób odżywiania się jest równie ważny, jak sen i wysiłek fizyczny,  
dlatego jako podstawę nowej piramidy zdrowego żywienia dla dzieci 

proponujemy aktywność fizyczną oraz właściwe wysypianie się.  
To wręcz bezcenne lekarstwo, podkreślał prof. Mirosław Jarosz,  

dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie,  
podczas IV Narodowego Kongresu Żywieniowego w Warszawie. 

J ednym z głównych tematów 
dwudniowego kongresu była 

tzw. piramida zdrowego żywienia i stylu 
życia, zaproponowana przez ekspertów 
Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ). 
Adresowana jest ona do dzieci i mło-
dzieży od 4. do 18. roku życia, jednak, 
jak przyznali eksperci, podobne zale-
cenia odnoszą się do wszystkich grup 
wiekowych.

i młodzieży zwiększyła się na świe-
cie aż jedenastokrotnie: z 11 mln 
do 120 mln. 

W Polsce z nadwagą lub otyłością 
zmaga się co piąty uczeń – powiedział 
prof. Jarosz.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami, 
dzieci i młodzież powinny ćwiczyć przy-
namniej 60 minut dziennie, zarówno 
w szkole, jak i poza nią. Jednocześnie 
oglądanie telewizji, korzystanie z kom-
putera i innych urządzeń elektronicznych 
należy ograniczyć do dwóch godzin 
dziennie. Specjaliści Instytutu Żywności 
i Żywienia zwracali uwagę również 
na odpowiednie wysypianie się, ponieważ 
– jak mówili – wykazano, że niedobór snu 

może przyczynić się do wystąpienia nad-
miernej masy ciała. 

D zieciom w wieku 6–12 lat zaleca 
się sen trwający co najmniej 

10 godzin na dobę.

Prof. Jarosz wyjaśnił, że głównym 
powodem tycia jest dodatni bilans 
energetyczny, czyli spożywanie zbyt 
dużej ilości kalorii oraz zbyt mała 
aktywność fizyczna. 

Przyznał jednak, że istotny wpływ mogą 
mieć również niektóre czynniki środo-
wiskowe, takie jak długość i jakość snu, 
siedzący tryb życia oraz nieregularne 
posiłki w ciągu dnia.

W edług zaleceń piramidy zdro-
wego żywienia, dzieci i nastolatki 

Dyrektor IŻŻ prof. Mirosław Jarosz akcen-
tował zwłaszcza, że bez zwiększenia 
aktywności fizycznej nie uda się zmniej-
szyć otyłości wśród dzieci, która w Polsce 
– podobnie jak w wielu innych krajach 
– narasta w coraz szybszym tempie.

W edług opublikowanego 
w 2017 r. raportu Światowej 

Organizacji Zdrowia (WHO), w ostat-
nich 40 latach liczba otyłych dzieci 
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powinny spożywać pięć posiłków 
dziennie o stałych porach, najlepiej 
co 3–4 godziny. Po każdym posiłku 
należy pamiętać o dokładnym umyciu 
zębów. Aż 90 proc. dzieci w Polsce ma 
próchnicę – przypomniał.

Podstawą zdrowego odżywiania 
są warzywa i owoce, które warto spo-
żywać w jak największej ilości i jak 
najczęściej. Dzieci i młodzież powinny 
spożywać co najmniej 400 g warzyw 
dziennie, ale np. 13-latkowie w naszym 
kraju średnio zjadają ich zaledwie 283 g, 
czyli zaledwie 70 procent normy.

Prof. Jarosz podkreślił, że oprócz warzyw 
i owoców zalecane są produkty zbo-
żowe, zwłaszcza pełnoziarniste. Dzieci 
codziennie powinny wypijać 3–4 szklanki 
mleka, które można zastąpić jogurtem, 
ale naturalnym, a także kefirem i jedynie 
częściowo – serem.

P oza tym zalecane są: chude mięso, 
ryby, jaja, nasiona roślin strącz-

kowych oraz tłuszcze roślinne zamiast 
zwierzęcych (poza olejem kokosowym 
i palmowym). 

Jaja można jeść kilka razy w tygodniu.

Piramida zdrowego żywienia przestrzega 
przed spożywaniem słodkich napojów 
oraz słodyczy, które lepiej zastąpić owo-
cami i orzechami. Zgodnie z najnowszymi 
rekomendacjami, dzieci w wieku 4–6 lat 
mogą spożywać dziennie do 170 ml soku 
owocowego dziennie, a od 7. roku życia 
– 230 ml, czyli prawie jedną szklankę.

P otraw nie wolno dosalać, tak jak 
nie należy jeść słonych przeką-

sek i fast foodów. Według ekspertów 
od żywienia, sól lepiej zastąpić przypra-
wami ziołowymi. Lepiej też wybierać pro-
dukty surowe niż przetworzone.

Piramida kierowana jest do dzieci i mło-
dzieży, a także do ich rodziców oraz per-
sonelu przedszkoli, nauczycieli oraz osób 
odpowiedzialnych za żywienie zbiorowe 
w szkołach – powiedział prof. Jarosz. r

Oprac. Elżbieta Krupska 
ekspert UPRP

Informacje źródłowe PAP oraz IŻŻ

Ilustracje – Internet
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Jubileusz 50-lecia pracy naukowej  
Profesor Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej

W Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła 
się 15 marca 2019 r. uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej 

prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej, pracownika naukowego Instytutu 
Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 

połączona z wręczeniem Jubilatce księgi jubileuszowej.

U roczystość otworzyła 
dyrektor Instytutu Prawa 

Cywilnego oraz kierownik Katedry 
Prawa Własności Intelektualnej 
i Dóbr Niematerialnych 
prof. dr hab. Krystyna 
Szczepanowska-Kozłowska, 
która przywitała Jubilatkę, 
Jej rodzinę oraz zaproszonych 
gości, w tym prezes Urzędu 
Patentowego RP dr Alicję 
Adamczak.

W swoim wystąpieniu 
dziekan Wydziału Prawa 
i Administracyjnego Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. dr hab. 
Tomasz Giaro, nawiązując 
do bliskiej Jubilatce dziedziny 
prawa własności intelektualnej, 
odniósł się do kontekstu ochrony 
przedmiotów niezmysłowych 
w prawie rzymskim, nieznającym 
prawa własności intelektualnej 
we współczesnym rozumieniu. 
Następnie głos zabrała prof. dr 
hab. Krystyna Szczepanowska- 
-Kozłowska, która podkreśliła 
znaczenie dorobku naukowego 
i dydaktycznego Jubilatki dla spo-
łeczności uniwersyteckiej. 

L audację na cześć Profesor 
Moniki Czajkowskiej- 

-Dąbrowskiej wygłosił prof. 
dr hab. Ryszard Markiewicz 

z Katedry Prawa Własności 
Intelektualnej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, który scharak-
teryzował dorobek naukowy 
Jubilatki, a także zwrócił uwagę 
na przejawiające się w nim szcze-
gólne wartości, wymieniając m.in. 
odwagę Jubilatki w głoszeniu 
własnych poglądów, uczciwość 
badawczą, precyzję i elegancję 
stylu wypowiedzi oraz spójność 
wywodu. 

W  czasie uroczystości 
odczytane zostały 

także listy gratu-
lacyjne nadesłane 
z okazji jubileuszu. 
W refleksyjnym liście 
nadesłanym przez 
sędziego Trybunału 
Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej 
prof. dr. hab. 
Marka Safjana, 
odczytanym przez 
doc. dr Małgorzatę 
Modrzejewską, 
podkreślone 
zostało charak-
terystyczne dla 
twórczości Jubilatki 
poszukiwanie 
wewnętrznej logiki 
i spójności systemu 

prawa. List nadesłany przez 
Przewodniczącego Komitetu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk prof. dr. hab. Marka 
Zubika, odczytany przez dr. 
Łukasza Żelechowskiego, obok 
gratulacji i wyrazów uznania dla 
dorobku naukowego Jubilatki, 
zawierał także akcenty muzyczne, 
nawiązujące do drugiej, poza 
prawem, pasji Jubilatki – muzyki 
klasycznej. 

P rzedstawienia sylwetki 
Jubilatki dopełniły 
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wystąpienia dwóch spośród Jej wycho-
wanków – dr. Łukasza Żelechowskiego 
i dr. Ireneusza Matusiaka, którzy opo-
wiedzieli o prof. Monice Czajkowskiej-
Dąbrowskiej jako nauczycielu akademickim 
i mentorze. 

Dla uczczenia jubileuszu 50 lat pracy 
naukowej Profesor Moniki Czajkowskiej-
Dąbrowskiej przygotowana została 
obszerna, licząca ponad 1000 stron księga 
jubileuszowa – Opus auctorem laudat. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesor 
Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej 
(red. nauk. K. Szczepanowska-Kozłowska, 
I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2019), która została wręczona 
Jubilatce podczas uroczystości. Stanowi 
ona zbiór napisanych przez znakomitych 
specjalistów artykułów, uporządkowanych 
w działach tematycznych nawiązujących 

Z noty biograficznej Profesor  
Moniki Czajkowskiej-Dąbrowskiej

Pięćdziesiąt lat temu Profesor Monika Czajkowska-Dąbrowska 
rozpoczęła pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Z Wydziałem tym związana jest 
do dziś i tu przeszła wszystkie etapy swojej kariery naukowej (...).

Jako studentka Wydziału Prawa i Administracji Profesor 
Czajkowska-Dąbrowska miała ten przywilej, że spotkała na swo-
jej drodze postać niezwykłą w świecie naukowym – profesora 
Witolda Czachórskiego, który został Jej promotorem i mistrzem. 
To właśnie pod opieką tego uczonego ówczesna studentka 
przygotowała pracę magisterską z zakresu prawa autorskiego 
pod tytułem Nagranie płytowe i jego twórcy w świetle polskiego 
prawa autorskiego, która została uhonorowana nagrodą rektora 
i opublikowana in extenso w 1971 r. w tomie XVIII „Studiów 
Cywilistycznych”. W tym okresie Jubilatka odbyła także aplikację 
sądową, którą ukończyła w 1972 r. 

Prawu autorskiemu Profesor pozostała wierna na dalszych eta-
pach drogi naukowej. Poświęciła tej dziedzinie swoje najważniej-
sze publikacje, w tym pracę doktorską Rozpowszechnianie przez 
radio jako forma eksploatacji utworów chronionych prawem autor-
skim, obronioną w 1978 r. i opublikowaną w 1981 r. (pod tytułem 
Rozpowszechnianie utworów przez radio), oraz rozprawę habili-
tacyjną Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce (1991), która 
zdobyła I nagrodę w konkursie czasopisma „Państwo i Prawo” 
w 1995 r. Przygotowane przez Profesor Czajkowską- 
-Dąbrowską i systematycznie uzupełniane fragmenty Komentarza 
do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz roz-
działy w tomie 13 Systemu Prawa Prywatnego poświęcone prawu 
autorskiemu stanowią obowiązkową lekturę wszystkich zajmują-
cych się prawem własności intelektualnej. Problemy analizowane 
przez Jubilatkę należą do najbardziej złożonych w dziedzinie 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. Tematycznie obejmują 
one ochronę praw autorskich w stosunkach międzynarodowych, 
włącznie z zagadnieniami kolizyjno-prawnymi, całość problema-
tyki praw pokrewnych, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi 
oraz konstrukcję uprawnień do utworów audiowizualnych. 

W swej twórczości Profesor Monika Czajkowska-Dąbrowska 
podejmuje także problemy horyzontalne dla całego prawa 
własności intelektualnej (...). Zajmowała się w szczególności 
zagadnieniami takimi jak modele ochrony dóbr niematerialnych, 
charakter prawny umowy licencyjnej oraz istota tzw. zasady tery-
torialności w prawie własności intelektualnej (...). Dorobek Jubilatki 
obejmuje także wybrane zagadnienia z zakresu „klasycznego” 
prawa cywilnego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, 
prawa handlowego oraz tzw. prawa antymonopolowego. 

(...) Jubilatka uczestniczyła w wielu tematycznych konferen-
cjach i seminariach zagranicznych poświęconych ochro-
nie praw autorskich w stosunkach międzynarodowych, 

(cdn. str. 160)
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m.in. w International Copyright Institute Symposium 
w Waszyngtonie (1991) oraz Salzburg Seminar (1995). Odbywała 
także kilkakrotnie zagraniczne staże naukowe. 

Ważnym elementem działalności Jubilatki jest zaangażowanie 
w działalność o charakterze eksperckim. Powierzono Jej m.in. 
stanowisko eksperta w negocjacjach dotyczących realizacji 
Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między 
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
(1991) oraz w pracach Komisji Prawnej Europejskiej Unii Radiowej 
(1996). 

Profesor Czajkowska-Dąbrowska często uczestniczyła w pracach 
nad projektami aktów prawnych z zakresu prawa autorskiego. 
Jest autorką licznych ekspertyz opracowanych dla wielu instytucji 
publicznych, w tym m.in. dla: Ministerstwa Kultury, Sejmowej 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, Biura Analiz Sejmowych, 
Senatu, Rady Legislacyjnej przy Premierze RP, Biura ds. Integracji 
Europejskiej Urzędu Rady Ministrów (…). Przygotowana przez 
Profesor Czajkowską-Dąbrowską opinia w postępowaniu przed 
Trybunałem Konstytucyjnym doprowadziła do uznania za nie-
zgodny z Konstytucją RP dawnego art. 70 ust. 2 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Od 20 lat Jubilatka uczest-
niczy w przygotowywaniu analiz prawnych jako członek Biura 
Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Jej działalność naukową 
uzupełniało zaangażowanie w prace Komisji Prawa Autorskiego 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której człon-
kiem była przez pięć kolejnych kadencji. Ponadto jest członkiem 
Rady Naukowej kwartalnika „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

Profesor Monika Czajkowska-Dąbrowska jest promotorką trzech 
prac doktorskich, a pod Jej opieką rozprawy swe przygotowują 
kolejni doktoranci. Jubilatka wielokrotnie pełniła też funkcję 
recenzenta w postępowaniach awansowych doktorskich, habi-
litacyjnych oraz w postępowaniu w sprawie nadania tytułu pro-
fesora. Pod Jej kierunkiem powstały liczne prace magisterskie. 
Na macierzystym Wydziale Jubilatka prowadziła bądź prowadzi 
wykłady kursowe lub specjalizacyjne, konwersatoria, seminaria 
magisterskie i doktoranckie. Prace Jej uczniów wielokrotnie zdo-
bywały wysokie nagrody w konkursach, w szczególności w kon-
kursie „Przeglądu Prawa Handlowego” i Urzędu Patentowego RP. 

Z inicjatywy Jubilatki w 2000 r. na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego powstało Podyplomowe Studium 
Prawa Własności Intelektualnej, którego kierownikiem pozostaje 
do dzisiaj, realizując swój autorski program, cieszący się od blisko 
20 już lat niesłabnącą popularnością. 

Nadanie tytułu profesora w 2014 r. uhonorowało znaczący wkład, 
który Jubilatka wniosła w rozwój doktryny i praktyki prawa, oraz 
Jej dorobek dydaktyczny (...). r

(wybrane fragmenty noty biograficznej  
przygotowanej przez I. Matusiaka i Ł. Żelechowskiego, 

zamieszczonej w Księdze jubileuszowej)

do zagadnień, które podejmuje ona 
w swych publikacjach. 

C zęść oficjalną uroczystości zakoń-
czyło wystąpienie Jubilatki, która 

podziękowała za zorganizowanie jubi-
leuszu, szczególne podziękowania kie-
rując pod adresem dyrektora Instytutu 
Prawa Cywilnego prof. dr hab. Krystyny 
Szczepanowskiej-Kozłowskiej oraz swo-
ich wychowanków. W swoim wystąpieniu 
podzieliła się nostalgicznymi refleksjami 
dotyczącymi własnej drogi naukowej. 
Szczególnym akcentem wystąpienia było 
podkreślenie potrzeby dostatecznego 
docenienia tej sfery działalności pracownika 
naukowego, która wiąże się z pełnieniem roli 
opiekuna naukowego i mentora. 

W  trakcie uroczystości wielokrotnie 
podkreślano tak charakterystyczne 

cechy sylwetki naukowej Jubilatki, jak bez-
kompromisowość wobec prawdy, dążenie 
do doskonałości naukowej oraz wierność 
zasadom. Tytuł księgi dedykowanej Profesor 
Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej – Opus 
auctorem laudat (Dzieło chwali twórcę) – jest 
najlepszą ilustracją oczekiwań, które ma 
Ona wobec twórczości naukowej. 

Wyrażając uznanie dla bogatego dorobku 
naukowego Profesor Moniki Czajkowskiej- 
-Dąbrowskiej, Jej wielowymiarowej aktyw-
ności oraz wewnętrznej siły umożliwiającej 
osiąganie zaplanowanych celów, pozostaje 
życzyć, aby dalej odczuwała satysfakcję 
z pracy naukowej i jak najdłużej dzieliła się 
swoim doświadczeniem, wiedzą i tą siłą. r

Łukasz Żelechowski

Zdj. organizatorzy
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Nowości w bibliotece 

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Wolters Kluwer, 2019
Książka jest przewodnikiem po polskim i międzynarodowym pra-
wie autorskim. Prezentuje całość problematyki tej gałęzi prawa 
(łącznie z kwestiami organizacji zbiorowego zarządzania i ochrony 
baz danych) w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Najnowsze wydanie zawiera omówienie ostatnich zmian do ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
• dotyczących dozwolonego sposobu korzystania z określonych 

utworów przez osoby niewidome lub z dysfunkcją wzroku,
• wynikających z nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, odnoszących się m.in. do prawa pierwszeństwa uczelni 
do opublikowania pracy dyplomowej studenta.

W opracowaniu przedstawiono też:
• pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej,
• zagadnienia dotyczące właściwego redagowania umów z zakresu 

prawa autorskiego,
• tematykę stosowania prawa autorskiego w Internecie, w tym 

kwestie wyczerpania prawa do programu komputerowego udo-
stępnianego online oraz dopuszczalności stosowania odesłań 
(tzw. linków).

Publikacja zawiera wybór podstawowych aktów polskiego i między-
narodowego prawa autorskiego, m.in.:
• ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o zbiorowym 

zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
o ochronie baz danych,

• konwencje berneńską i rzymską,
• porozumienie TRIPS,
• traktaty WIPO o prawie autorskim oraz o artystycznych wykona-

niach i fonogramach.
Stan prawny: 25 lutego 2019 r.

KOMERCJALIZACJA I TRANSFER WYNIKÓW BADAŃ 
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Z UCZELNI 
DO GOSPODARKI
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, C.H.Beck, 2019
Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy z 20.7.2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 
ze zm.), która zastąpiła ustawę z 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572). Nowa ustawa scaliła wszystkie 
rozproszone do tej pory unormowania, tzn.: Prawo o szkolnictwie 
wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, stopniach nauko-
wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 
pożyczkach i kredytach studenckich.
W publikacji uwzględniono zmiany odnoszące się m.in. do:
• realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, w ramach której uczelnie mogą 

prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra 
transferu technologii oraz spółki celowe;

• spółek celowych, które obok prowadzenia działalności związanej 
z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią, mogą również prowa-
dzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej 
działalności pod względem organizacyjnym i finansowym;

• tworzenia przez uczelnie spółek kapitałowych w celu realizacji 
przedsięwzięć infrastrukturalnych;

• ograniczenia udziałów (nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów 
lub kapitału zakładowego) uczelni niepublicznych i podmiotów, 
innych niż jednostki naukowe.

Publikacja w szerokim zakresie omawia zagadnienia prawne zwią-
zane z komercjalizacją i transferem badań naukowych i prac roz-
wojowych z uczelni do gospodarki, wynikających z ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z powiązanych aktów praw-
nych, takich jak:
1. ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
2. ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 776);
3. ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 419);
4. ustawy z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 432).
We wskazanej pozycji omówiono również zmiany, jakie wejdą w życie 
z dniem 1.10.2021 r.
W niniejszym Komentarzu autorzy poruszają zagadnienia dotyczące 
m.in.:
• pojęcia uczelni (publicznych oraz niepublicznych),
• definicji komercjalizacji bezpośredniej i pośredniej,
• badań naukowych oraz prac rozwojowych,
• odmiany roślin jako przedmiotu badań naukowych,
• pojęcia hodowcy,
• podmiotów praw wyłącznych do dóbr własności przemysłowej,
• nabycia przez uczelnię praw do pracowniczej twórczości 

wynalazczej,
• umowy o przeniesienie patentu,
• decyzji uczelni publicznej związanych z procesem komercjalizacji 

wyników badań naukowych,
• centrum transferu technologii oraz akademickiego inkubatora 

przedsiębiorczości
oraz
• zasad podziału środków uzyskanych z komercjalizacji.
Wymienione powyżej zagadnienia stanowią jedynie niewielkie 
spectrum tego, co zostało szczegółowo omówione w publikacji. 
Ponadto, pod każdym komentarzem do artykułu zamieszczono 
literalny komentarz oraz przedłożono dorobek orzecznictwa sądo-
wego wraz z tezami mającymi związek z omawianą problematyką. 
Uwzględniono także dorobek doktryny.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do wszystkich uczelni, 
zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych funkcjonujących 
w Polsce, którym może ona służyć jako pomoc w uruchomieniu 
procesu komercjalizacji wiedzy, opracowania regulaminów zarządza-
nia prawami własności intelektualnej oraz regulaminów korzystania 
z infrastruktury badawczej uczelni. Ponadto komentarz jest skiero-
wany do rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów 
zajmujących się problematyką prawa własności intelektualnej 
oraz zarządzania tą własnością. Opracowanie może być również 
pomocne dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów, jak 
również podmiotów współpracujących z uczelniami. r

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto  
z notki wydawniczej.

Opracowała: MFW
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Panu Prezesowi Sławomirowi Wachowiczowi ku pamięci 

„Patent na dobre życie”
„...Dni człowieka są jak trawa; 
kwitnie jak kwiat na polu: 
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, 
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje...”

(Fragment z Psalmu 103. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu  
Wyd. Pallotinum 1980)

S tarotestamentalna Księga Mądrości 
mówi, że sprawiedliwy, choćby 

umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. 
Śmierć nagła, niespodziewana, każe posta-
wić pytanie o sens tego odejścia. Powstaje 
wrażenie pustki i zarazem tęsknoty, bo prze-
cież ten, z którym jeszcze nie tak dawno 
rozmawialiśmy, który był z nami – odchodzi 
na wieczność, jak to kiedyś pięknie napisał 
ks. Jan Twardowski – wymyka się naszym 
oczom. To zejście z oczu, pewnie boli naj-
bardziej, a uczucie żalu wypełnia serce. 

Tak odszedł Pan Prezes Sławomir 
Wachowicz – nagle, za szybko, tak – 
że z wiadomością o Jego śmierci jeszcze 
przez wiele dni trudno było się pogodzić. 
Nie mogliśmy uwierzyć, że Prezes wymknął 
się naszym oczom. 

Powróćmy do Księgi Mądrości – Starość jest 
czcigodna nie przez długowieczność i liczbą 
lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest 
mądrość, a miarą starości – życie nieskalane. 
Fragment 4 Rozdziału Księgi był czytany 
podczas Liturgii pogrzebowej dlatego, 
że stanowił doskonałą kwintesencję życia 
i postępowania Pana Prezesa. 

S ławomir Wachowicz był bowiem 
człowiekiem wielkiej klasy, prawym 

i mądrym, o wysokiej kulturze osobistej 
i wybitnej inteligencji, a przy tym obdarzo-
nym niezwykłym poczuciem humoru. Dla 
wielu z nas był wspaniałym przykładem 
dobrego Szefa, który nadzór nad wykony-
waniem obowiązków służbowych łączył 
z szacunkiem i życzliwością w stosunku 
do każdego pracownika Urzędu. Cechowała 
go pokora. Gdy wzywał pracownika 

niższego szczebla, potrafił wyjąć notatnik 
i niczym uczeń w szkole – słuchając relacji 
podwładnego – notować kwestie, które 
uznał za istotne. Za wszystko dziękował. 
Ustalał nazwisko pracownika odpowiedzial-
nego za realizację nawet najdrobniejszej 
sprawy i telefonował do niego, by powie-
dzieć „dziękuję”. Był świetnym organizato-
rem, spotkania z Panem Prezesem nigdy 
nie trwały za długo, jasno formułował swoje 
oczekiwania, proponował rozwiązanie, 
a następnie egzekwował jego realizację. 
O nikim nie mówił źle, a jeśli dotykała 
go jakaś trudna sytuacja – raczej zwracał 
uwagę na okoliczności, szanując osobę, 
która postąpiła wbrew zasadom. 

M iał grono przyjaciół – takich 
jak on – dobrych i życzliwych. 

Angażował się nie tylko w działania Urzędu 
Patentowego, ale również w życie lokalnej 
społeczności – mieszkał wraz z małżonką 
na warszawskim Żoliborzu i dbał o sprawy 
swojej kamienicy; troszczył się o remonty, 
kwestie prawne dotyczące prawa spółdziel-
czego i własności. Mało kto wiedział, że pro-
wadził także zebrania Rodzinnych Ogródków 
Działkowych na warszawskim Zaciszu, gdzie 
wspólnie z żoną miał działkę. 

Wiadomość o śmierci Prezesa przyszła więc 
nagle, wywołując w Urzędzie Patentowym 
poruszenie, smutek, a także łzy, które 
popłynęły z oczu wielu osób – młodszych 
i starszych, tych którzy z Panem Prezesem 
współpracowali długie lata, ale także pra-
cowników mających z Nim incydentalny 
kontakt. Taka reakcja jest dowodem, 
że odszedł człowiek sprawiedliwy, o którego 

wielkości świadczyła prawdziwa postawa 
i zasady, który realizując konkretne działania, 
pozostał im wierny. Moment Jego śmierci 
był zatem czasem zatrzymania i docenienia 
tego, co w życiu najważniejsze i zarazem 
uniwersalne. 

W sali konferencyjnej Urzędu na pierw-
szym piętrze została wystawiona księga 
kondolencyjna, do której do dnia pogrzebu 
Pana Prezesa pracownicy dokonywali 
wpisów. Była to swoista forma wdzięcz-
ności za Jego życie oraz piękną służbę 
Rzeczypospolitej Polskiej, wyraz solidarno-
ści z Rodziną, jak również sposób opisania 
swoich emocji i uczuć po Jego stracie. 
Ci zwłaszcza, których pokoje znajdują się 
na pierwszym piętrze mieli okazję obser-
wować ten charakterystyczny krok, którym 
Prezes zwykł się poruszać. Dystyngowany 
i pewny – całkowicie odpowiadał Jego 
osobowości. Tego kroku będzie nam także 
bardzo brakowało… 

P rezes Wachowicz zmarł 8 lutego, 
co zbiegło się niemal z 15. rocz-

nicą Jego pracy w Urzędzie Patentowym. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
22 lutego na Cmentarzu Bródnowskim, 
a Msza Święta odprawiona została przez 
biskupa pomocniczego diecezji warszaw-
sko-praskiej Marka Solarczyka w Kościele 
parafialnym pw. św. Wincentego a Paulo. 
W przebieg Liturgii aktywnie włączyło się 
kierownictwo oraz pracownicy Urzędu, 
zwłaszcza jego najbliżsi współpracownicy, 
w tym dyrektorzy departamentów, których 
prace nadzorował: Informatyki, Wydawnictw 
oraz Zbiorów Literatury Patentowej. 
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W  homilii ks. biskup M. Solarczyk, nawiązując do systemu własności prze-
mysłowej, podkreślił, że „Prezes Sławomir Wachowicz znalazł swój patent 

na dobre życie”. 
Jego postępowanie, relacje ze współpracownikami świadczyły o wielkiej dojrzałości, 
a przede wszystkim szacunku do drugiego człowieka. Jesteśmy przekonani, że to kolejny 
argument odpowiadający na pytanie, dlaczego tak bardzo będzie nam Pana Prezesa 
brakowało. 

Przy Jego grobie zgromadziły się tłumy, a na twarzach wielu pojawiły się łzy, w sercach 
zaś – wyrazy wdzięczności za to, że przyszło im kiedyś na swej drodze Go spotkać, dla 
niektórych – jak w przypadku Pani Prezes Urzędu Patentowego – po prostu Sławka. 
To właśnie ona pożegnała swojego zastępcę, ale i kogoś niezwykle bliskiego, bo przecież 
ścieżki ich życia splotły się wiele lat wcześniej. Wszystko jest po coś, nie ma przypadko-
wych zdarzeń i spotkań. Prezes przypomniała ich wspólne losy – zarówno te prywatne, 
jak i zawodowe. Swoją mowę pożegnalną zakończyła słowami „Bóg zapłać”. O tej formie 
podziękowań pisał kiedyś przywoływany już ks. Jan Twardowski, że jest najdoskonalszą 
ze wszystkich – gdy bowiem mówimy „Bóg zapłać”, to płaci sam Bóg… 

W spomnienie o śmierci Prezesa nie może jednak kończyć pamięci o Nim. 
Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim”, w części Spełnienie – Apocalypsis napi-

sał: I tak przechodzą pokolenia – Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, 
z której zostali wzięci […] A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa! 
Pisał papież o duszy nieśmiertelnej, która zjednoczona z Bogiem żyje wiecznie. Z czysto 
ludzkiej perspektywy myślimy, że to jest pytanie do nas wszystkich – co zostanie w nas 
„z Prezesa Wachowicza” i co zostanie w Urzędzie „po Panu Prezesie”. To jest pytanie 
o testament, który nam zostawił, a o którym wspominał podczas Liturgii pogrzebowej 
ks. biskup. Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi, kto szlachetny, nie był 
obojętny […] – to Słowacki. 

Odejście Sprawiedliwego jest wielką tragedią i stratą, ale stanowi również wyzwanie dla 
żyjących. Co zostanie? Jego mądrość, inteligencja i oddanie. Postawa, w której wiele było 
sumienności i pokory, a zupełny brak autopromocji i potrzeby dominacji. Może poczucie 
humoru – tak charakterystyczne, że czasami, ledwo wyczuwalne. Nie cały umieram… 

T en okres od dnia śmierci Prezesa Wachowicza do dnia Jego pogrzebu był dla 
wielu z nas szczególny. Niezależnie od uczuć i przeżywanych emocji, stanowił 

moment zatrzymania oraz refleksji nad życiem i jego kruchością. Był chwilą konfrontacji 
ze śmiercią i światem, który często żyje tak, jak gdyby tej śmierci nie było. A jednak jest. 
Czasem przychodzi planowo, czasem – jak stało się w przypadku Prezesa Wachowicza 
– nagle, z zaskoczenia, nie dając szansy, byśmy, będąc z kimś związani – mogli 
powiedzieć mu „do widzenia”. Jednak dla człowieka wiary „życie zmienia się, ale się 
nie kończy”. Nie trzeba się żegnać, gdy żyje się perspektywą spotkania. Prezes Sławomir 
Wachowicz był człowiekiem nie tylko pięknej służby, ale także silnej wiary. Wierzę, 
że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz 
odwagi i oczekuj Pana (Psalm 27). 

P anie Prezesie z całego serca dziękujemy za wszystkie te lata w Urzędzie 
Patentowym! Za to, czego mogliśmy się od Pana każdego dnia uczyć. 

Dziękujemy za to, jakim był Pan Szefem i w jaki sposób budował Pan relacje z nami. 
Dziękujemy za wszystkie zasady, którym pozostał Pan wierny. Dziękujemy za wszystko… 
Bóg zapłać! r

REQUIESCAT IN PACE

Przyjaciele z UPRP

Zdj. UPRP
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Posiadał ponad 46-letni staż pracy zawodowej. Był absol-
wentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego 
Technologicznego. Po ukończeniu studiów podjął pracę 
w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie, gdzie 
jako pracownik naukowy zajmował się między innymi opraco-
wywaniem i transferem innowacji technicznych do przemysłu. 
Jednocześnie współpracował z ośrodkiem informacji patentowej 
w Instytucie. 

W 1979 roku po ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu w Urzędzie 
Patentowym RP uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu 
rzecznika patentowego. Od 1980 roku pracował na stanowisku 
naczelnika wydziału w Centrali Zjednoczenia „Chemak”, a następ-
nie od roku 1982 na kierowniczych stanowiskach w różnych fir-
mach sektora energetycznego, gdzie zajmował się m.in. realizacją 
kompletnych obiektów energetycznych oraz różnymi projektami 
w ramach programów Unii Europejskiej oraz dla potrzeb NATO. 

W Urzędzie Patentowym Pan Sławomir Wachowicz spra-
wował nadzór nad trzema kluczowymi dla funkcjonowania 
Urzędu Patentowego RP departamentami, tj.: Departamentem 
Informatyki, Departamentem Wydawnictw i Departamentem 
Zbiorów Literatury Patentowej oraz koordynował współpracę 
z Europejskim Urzędem Patentowym w ramach podpisanego 
Porozumienia o Współpracy, którego był negocjatorem. W grudniu 
2007 został przez Radę Administracyjną Europejskiej Organizacji 
Patentowej wybrany do Rady Nadzorczej Europejskiej Akademii 
Patentowej. Pod Jego kierownictwem były realizowane projekty 
kompleksowych rozwiązań informatycznych zarówno w ramach 
programów UE i Europejskiego Urzędu Patentowego, jak i pro-
jekty informatyczne spójne z polityką rządową. Osobiście nadzo-
rował realizację poszczególnych etapów projektu strukturalnego 
w latach 2006–2007, dzięki czemu Urząd Patentowy RP otrzymał 
wyróżniającą ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Finansów. 
Projekt Urzędu Patentowego RP jest jednym z dwóch, wśród 
15 projektów, które uzyskały pozytywną rekomendację. 

Dzięki inicjatywie Sławomira Wachowicza rozpoczęto realizację 
Systemu Udostępniania Danych w ramach unijnego programu 
Transition Facility „Wzmacnianie ochrony praw własności inte-
lektualnej i przemysłowej”. Beneficjentami Systemu są służby 
celne, prokuratura, policja i straż graniczna, które mają zdalny 
dostęp do baz danych przedmiotów własności przemysłowej 
Urzędu Patentowego RP. Był inicjatorem i koordynatorem 
Międzynarodowej Konferencji Patlib 2008, która została oceniona 
jako najlepsza spośród 18 dotychczas organizowanych konferen-
cji w Europie. 

Kolejnym bardzo istotnym odcinkiem pracy Pana Prezesa 
Wachowicza było nadzorowanie całokształtu prac związanych 
z utrzymywaniem i udostępnianiem zbiorów literatury patentowej 
oraz procesem wydawniczym, co z uwagi na dynamikę zmian 
w gospodarce i wielostronną współpracę z różnymi organiza-
cjami krajowymi i międzynarodowymi stanowi bardzo ważny 
i odpowiedzialny zakres działania Urzędu. Na tym odcinku 
zanotowano istotne osiągnięcia, takie jak: elektronizacja polskich 
opisów patentowych i udostępnianie ich na stronach interne-
towych Urzędu, oddanie do użytku tzw. Publication Server 
– Internetowego Źródła Informacji Patentowej, zintegrowanego 
z systemem europejskim i szereg innych. 

Nowe technologie wprowadzono do procesu produkcyjnego 
oficjalnych wydawnictw Urzędu, których wersje elektroniczne 
umieszczane są także na stronach internetowych. Realizacja 
wspomnianych zadań była możliwa w znacznej mierze 
dzięki umowom o współpracy między Europejskim Urzędem 
Patentowym a Urzędem Patentowym RP. Dzięki Jego ogrom-
nemu zaangażowaniu udało się zrealizować w ramach tej 
współpracy kilkadziesiąt różnych projektów, w tym projekty 
informatyczne, takie jak: Elektroniczne dokonywanie zgłoszeń 
z użyciem bezpiecznego e-podpisu (projekt eOLF), zarządzanie 
repozytorium teczek elektronicznych spraw (projekt Phoenix) oraz 
zarządzanie procedurami udzielania praw (projekt Soprano). 

Niemniej ważnym obszarem działalności Prezesa Wachowicza 
była współpraca z Europejskim Urzędem Patentowym obejmu-
jąca wymianę doświadczeń w zakresie informacji patentowej, 
rozwiązań informatycznych i nowych technologii. Uczestnicząc 
w cyklicznych spotkaniach tzw. Working Party on Technical 
Information, Prezes Wachowicz wniósł istotny wkład w wytyczaniu 
programu prac rozwojowych i kierunków działań podejmowanych 
przez grupy państw członkowskich. 

Sprawował również nadzór nad współpracą techniczną (infor-
macja patentowa oraz IT) ze Światową Organizacją Własności 
Intelektualnej (WIPO) w Genewie. Ponadto Urząd Patentowy RP 
realizuje aktualnie projekt „Platforma Usług Elektronicznych 
Urzędu Patentowego”, który uzyskał dofinansowanie ze środków 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, 
w działaniu 2.1. pt. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicz-
nych”. Realizacja projektu wymaga sprawnego i profesjonalnego 
zarządzania dlatego też do Komitetu Sterującego włączono 
członków ścisłego kierownictwa Urzędu. Jako Przewodniczący 
Komitetu Sterującego Sławomir Wachowicz m.in. nadzorował jego 
realizację wg planu projektu oraz zarządzał ryzykami na poziomie 
Komitetu. r

Śp. Pan Sławomir Wachowicz 
Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  

w latach 2004–2019 
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Ćwiczmy umysł

Co można zyskać, rozwiązując  
łamigłówki dobrej jakości

Wydawnictwo Logi od prawie 15 lat tworzy właśnie takie łamigłówki:  
każda ma rozwiązanie i jest ono dokładnie jedno. Można do niego dojść tylko 

stosując zasady logicznego myślenia, a więc są demokratyczne,  
dla każdego – nikt nikogo nie musi uczyć, każdy sam „pokonuje” zagadkę. 

Logi ma wielki wybór łamigłówek, więc 
ktoś, kto opanuje jeden ich rodzaj, może 
zająć się innymi i na nowo ćwiczyć umysł.

Logi prezentuje łamigłówki o różnych 
stopniach trudności. Dodatkowo publika-
cje posiadają doskonałej jakości papier, 
co pozwala na wielokrotne ścieranie 
i poprawianie. Format jest także wygodny 
– mieszczą się w niewielkich torbach, 
okładki są foliowane, a więc nie niszczą się 
od zabierania ich np. w podróż.

Z tych powodów wydawnictwo podkre-
śla, iż jest jedną z ze znaczących firm 
tego rodzaju na rynku, dążąc do zmiany 
postrzegania wielorakich korzyści z roz-
wiązywania łamigłówek i ich znaczenia dla 
naszego twórczego myślenia.

Czego uczą łamigłówki firmy 
Logi?

Doświadczenia od wielu lat, potwierdzają, 
zdaniem wydawcy, że uczą rozwiązują-
cych, także młodzież szkolną:

 z dyscypliny 
gdy ukazuje się diagram i kusi, aby 
natychmiast wziąć się do pracy, naj-
pierw trzeba pomyśleć, co należy zro-
bić w pierwszej kolejności, bo nie da się 
zmienić kolejności pewnych działań,

 z skupienia i czytania ze zrozumieniem 
po przeczytaniu ze zrozumieniem 
zasad gry osoba otrzymuje nagrodę 
– możliwość rozpoczęcia procesu 
rozwiazywania. Zasady gry to kilka 
prostych zdań, których zrozumienie 
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nie przekracza możliwości nawet prze-
ciętnego 6–7 latka, więc nawet dość 
niecierpliwe dzieci powinny wytrzymać 
to napięcie,

 z logicznego myślenia 
kolejny krok można wykonać dopiero, 
jeśli zauważy się logiczne zależności 
na planszy,

 z spokoju 
zawsze jest kolejny krok do wykonania 
– ograniczeniem jest tylko styl myślenia, 
jaki człowiek przyjął, a więc ma moty-
wację, aby spróbować podejść do pro-
blemu z innej strony, szukać nowych 
sposobów rozumowania,

 z poprawiają pewność siebie 
łamigłówki mają różne stopnie 
trudności, rekomendowane jest, aby 
zaczynać oczywiście od najłatwiejszych 
– wtedy szybko otrzymuje się rozwią-
zanie, a po dojściu do finału wzrasta 
pewność siebie,

 z kreatywności i otwarcia na nowe 
jest wiele rodzajów łamigłówek, jeśli 
ktoś wykształci system rozwiązywania 
jednego ich rodzaju, to może poszukać 
innego i znowu być twórczym, kreując 
nowe style rozwiązań,

 z poprawiają umiejętność wysławiania 
się i argumentowania  
rozwiązywanie łamigłówek w zespołach 
powoduje, że trzeba czasem 
wytłumaczyć komuś, dlaczego zrobiło 
się taki, a nie inny ruch i dobrze 
to uzasadnić,

 z szacunku do siebie samej/samego 
skoro rozwiązałem to zadanie, a przed-
tem nie umiałem, to znaczy, że jestem 
(w tej dziedzinie) dobry, czyli w innej też 
mogę być skuteczny, 

 z szacunku do innych 
np. może okazać się, że uczeń słabo 
uczący się czy z innymi problemami, 
może być sprawny w rozwiązywaniu 
tej czy innej łamigłówki, przez co inni 
widzą, że nie same stopnie określają 
„wartość” człowieka. Dorosłych też 
to dotyczy.

Co szczególnie ważne łamigłówki uczą 
krytycznego, niezależnego myślenia oraz 
wnioskowania (wyciągania wniosków), 
gdyż do każdego kroku rozwiązania trzeba 
podejść krytycznie, a jeśli jest to praca 
w grupie należy, wysłuchać innych osób 

i albo im przytaknąć, albo zaprzeczyć, 
używając logicznych, a więc bezwzględ-
nie prawdziwych argumentów. Uczą też 
dystansu do niepowodzeń, bo każdą 
łamigłówkę, której teraz nie rozwiążę, mogę 
odłożyć na jakiś czas i poczekać, aż przyj-
dzie do mnie „natchnienie“ i znajdę na nią 
sposób.

Dzięki dobrej jakości łamigłówkom 
można więc kształtować różne cechy 
charakteru.

Najczęściej wymieniane są: cierpliwość, 
wytrwałość, pracowitość, radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach, umiejętność 

redukowania stresu czy też odporność 
(twardość) psychiczna – zwłaszcza 
nie poddawanie się po porażkach.

Można wymieniać jeszcze wiele pozyty-
wów łamigłówek. Nie mają one praktycznie 
żadnych ograniczeń – grać może, kto tylko 
zechce!

Czy to tak ważny element? Otóż okazuje 
się, że tak! Dlaczego? Otóż chociażby 
z uwagi na to, że nie ma znaczenia: 
płeć, wiek, kolor skóry, status mate-
rialny czy społeczny czy też poglądy lub 
przynależność do danej grupy. Słowem: 
w ich rozwiązywaniu może brać udział 



168    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2019

zarówno 8-letni chłopiec, jak i 60-letnia kobieta, osoba 
bezrobotna czy dyrektor banku.

W tym miejscu podkreślę wyraźnie – mówi wydawca 
Logi Danuta Marciniak – aby rozwiązywać łamigłówki, 
nie trzeba być ani inteligentnym, ani wyjątkowo „mądrym“, 
ani nawet odpowiednio dorosłym czy bogatym. Może 
to robić każdy... gdziekolwiek i kiedykolwiek zechce!

Łamigłówki są, jak ocean: słoń może się wykąpać, 
a komar napić.

Jak rozwiązywać łamigłówki

Wielokropki (łamigłówki z kropkami)  
– https://www.wydawnictwologi.pl/wielokropka  
– tamże tutorial krok po kroku oraz wskazówki i sztuczki

Jak rozwiązywać wielokropki?
 z poprowadź pętlę, łącząc kropki;
 z każda cyfra w kratce oznacza, po ilu bokach tej kratki 

biegnie pętla;
 z pętla nie może się nigdzie przecinać, urywać, ani sty-

kać sama ze sobą rogiem;
 z każda łamigłówka ma dokładnie jedno rozwiązanie!

Architekty (łamigłówki z domkami)  
– https://www.wydawnictwologi.pl/lamiglowki-architekta

Jak rozwiązywać łamigłówki architekta?
 z przy każdym domku umieść zbiornik z gazem (służą-

cym do ogrzewania domków);
 z każdy domek musi być połączony ze swoim zbiorni-

kiem jednym z boków (nie rogiem!);
 z pola ze zbiornikami nie mogą stykać się ze sobą ani 

bokiem, ani rogiem;
 z liczby przy brzegach określają, ile powinno być zbiorni-

ków w rzędzie;
 z każda łamigłówka ma dokładnie jedno rozwiązanie!

Obrazki logiczne  
(łamigłówki z zakodowanym obrazkiem i liczbami na górze 
i z lewej strony kratek)  
– https://www.wydawnictwologi.pl/obrazki-logiczne

Jak rozwiązywać obrazki logiczne?

 z zamaluj niektóre kratki według podanych liczb;
 z liczby odpowiadają grupom pól, które należy zamalo-

wać (np. 3 oznacza grupę trzech zamalowanych pól);
 z między grupami pól musi być co najmniej jedno pole 

puste (dla ułatwienia narysuj X);
 z kolejność grup musi się zgadzać z kolejnością liczb;
 z każda łamigłówka ma dokładnie jedno rozwiązanie! 

Rozwiązaniem łamigłówki tekstowej (zagadki „typu 
Einsteina”) jest ustalenie za pomocą logicznego rozu-
mowania, kto, co, kiedy, z kim, z czym, jak, dlaczego 
i po co... r
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