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KWARTALNIK

D

ynamiczny rozwój twórczości intelektualnej związanej z nauką, techniką i przedsiębiorczością sprawia, że rola Urzędu Patentowego RP
nie ogranicza się jedynie do zadań związanych z orzekaniem i podejmowaniem decyzji. Wypełniając swoją misję, Urząd jest także ośrodkiem wspierającym rozwój innowacyjności, upowszechniającym wiedzę o własności przemysłowej, inspirującym
inicjatywy ukierunkowane na transfer technologii oraz podejmującym wiele innych działań służących
zwiększaniu potencjału polskiej nauki i gospodarki. Wypełnianie tak wielu złożonych funkcji wymaga
sprawnej komunikacji wewnętrznej.
Wysoka efektywność pracy zależy nie tylko od kwaliﬁkacji osób zatrudnionych na poszczególnych
stanowiskach, ale również od zapewnienia wszystkim pracownikom dostępu do aktualnych informacji
na temat różnorodnych aspektów wewnętrznego funkcjonowania Urzędu. Tylko pracownicy posiadający wiedzę o działaniach innych departamentów, biur i wydziałów mogą postrzegać swoje zadania
jako część większej, spójnej całości. Dlatego tak ważny jest bieżący przepływ informacji i wzajemne
poznawanie zagadnień oraz problemów charakterystycznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
ysoka jakość pracy Urzędu Patentowego RP ma istotne znaczenie w procesach wdrażania
nowych rozwiązań technicznych, dla których uzyskanie ochrony jest często podstawowym
warunkiem zaistnienia na rynku. Urząd Patentowy RP jest więc kluczowym ogniwem wielu działań
ukierunkowanych na wzrost innowacyjności. Realizując tak złożone zadania pracownicy Urzędu Patentowego RP powinni mieć do dyspozycji własne czasopismo, na łamach którego znajdą treści związane
z teorią i praktyką ochrony własności przemysłowej oraz będą mogli przedstawiać opinie na temat
nurtujących ich zagadnień. Jestem przekonana, że stworzenie takiej platformy wymiany informacji, poglądów i wiedzy jest obecnie niezbędne dla prawidłowego wykonywania przez Urząd zadań, które bezpośrednio wiążą się z rozwojem polskiej oraz światowej nauki, techniki i gospodarki. Liczne doświadczenia wskazują, że bez konstruktywnej dyskusji i zapewnienia wewnętrznego przepływu informacji,
sprawne funkcjonowanie organizacji może napotykać bariery. Dlatego mam nadzieję, że „Kwartalnik”
będzie dla pracowników Urzędu Patentowego RP wartościowym źródłem informacji, co znajdzie swoje
odzwierciedlenie w coraz lepszej jakości pracy i realizacji wykonywanych zadań na najwyższym możliwym poziomie.
edakcja „Kwartalnika” przykłada też dużą wagę do znaczenia tematyki nie związanej bezpośrednio z aktywnością zawodową pracowników Urzędu, gdyż sprawna praca zespołowa możliwa jest między ludźmi, którzy znają się nie tylko „z widzenia” na korytarzu. Prawdziwie koleżeńskie
relacje kształtują się m.in. poprzez wspólną dyskusję na różnorodne tematy – oczywiście nie tylko
zawodowe. Dlatego intencją redakcji jest, aby na łamach „Kwartalnika” były publikowane opinie pracowników, którzy zechcą chwycić za pióro. Mamy nadzieję, że wiele naszych koleżanek i kolegów
odkryje w sobie „żyłkę dziennikarską” w obszarach, które nie są powiązane z zadaniami służbowymi.
Wśród pracowników naszego Urzędu jest niemało osób mających np. ciekawe hobby, uprawiających
różne dyscypliny sportowe lub gromadzących interesujące zbiory kolekcjonerskie. Jestem przekonana, że nasi „pozytywnie zakręceni” koledzy-pasjonaci zechcą przybliżyć nam swoje zainteresowania,
co może być bardzo inspirujące dla innych.
Wewnętrzny charakter „Kwartalnika” nie oznacza, że ukazywać będą się jedynie publikacje, których
autorami są pracownicy Urzędu. Pismo będzie mogło gościnnie użyczać swoich łamów także autorom z zewnątrz, którzy chcieliby zamieścić w nim swoje publikacje na temat zagadnień dotyczących
ochrony własności przemysłowej. Taka możliwość z pewnością będzie interesująca dla wielu środowisk
współpracujących z Urzędem Patentowym RP.
am nadzieję, że nowe czasopismo Urzędu Patentowego RP spełni pokładane w nim oczekiwania i zyska przychylność Czytelników, przyczyniając się do poszerzania wiedzy zawodowej
oraz integracji pracowników wokół wartości najważniejszych dla realizacji zadań stojących przed naszą
instytucją.

W

R

M

Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Alicja Adamczak

Nr 1/2010

Dlaczego wydajemy Kwartalnik . . . . .

1

O nowelizacji ustawy o rzecznikach
patentowych w skrócie . . . . . . . . .

2

Fotograﬁa moja miłość . . . . . . . . . . . .

4

Stajemy się e-urzędem . . . . . . . . . . .

6

Nie tylko dla wtajemniczonych . . . . . .

8

Nasza Zosia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

W gąszczu patentów . . . . . . . . . . . . . 10
Kolumnę Zygmunta tanio sprzedam . 12
Nowości w naszej bibliotece . . . . . . . 13
Innowacyjny priorytet . . . . . . . . . . . . . 14
Urząd Patentowy arbitrem . . . . . . . . . 17
Dla promocji wiedzy . . . . . . . . . . . . . . 18
Nie tylko rejestrowanie . . . . . . . . . . . . 20
Bez eksperta ani rusz . . . . . . . . . . . . . 21
W nowym roku w nowych szatach . . . 22
Branding narodowy – Polska jako
marka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Jak budować markę narodową . . . . . 25
Życie z pasją? Tak! . . . . . . . . . . . . . . . 26
EURO 2012 pod ochroną . . . . . . . . . . 27
EOP i EUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kto czego szuka w UP RP . . . . . . . . . 29
Pod rządami nowej ustawy . . . . . . . . 30
O własności intelektualnej
z przedstawicielami Kościoła
Katolickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Jak nie bać się i ograniczyć ryzyko . . 32
Bądźmy ostrożniejsi . . . . . . . . . . . . . . 33
Kim jest wotant . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Co to jest „nowe budżetowanie” . . . . . 35
PATLIB – nowe wyzwania . . . . . . . . . 36
O projekcie IPeuropAware . . . . . . . . . 37
Szkolimy się nowocześnie . . . . . . . . . 38
Elektroniczny jastrząb nad Urzędem

39

Co nowego w „zamówieniach
publicznych” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Dwa w jednym czyli „Skafander i Motyl”
lub „Motyl i skafander” . . . . . . . . . . 40

K WA R TA L N I K U R Z Ę D U PAT E N T O W E G O R P

• 1

W opinii Prezesa UP RP

UPRP 2009
Najważniejsze
wydarzenia w skrócie

Andrzej Pyrża, zastępca prezesa UP RP

O NOWELIZACJI USTAWY
O RZECZNIKACH
PATENTOWYCH W SKRÓCIE
fot. A. Taukert

20 lutego

Konferencja „Programy komputerowe
a prawo patentowe i autorskie” objęta
honorowym patronatem Wiceprezesa
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
Waldemara Pawlaka. Konferencję
zorganizowano w Warszawie wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji przy udziale ﬁrmy Microsoft, Przedsiębiorstwa Rzeczników
Patentowych Patpol oraz Kancelarii
Rzeczników Patentowych Polservice.

P

rojektowana zmiana ustawy o rzecznikach patentowych wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa
do prawa unijnego, w tym dyrektywy unijnej
2006/123/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Generalnie można stwierdzić, że opracowana przez Urząd Patentowy RP nowela, choć
wywołała szereg kontrowersji na tle szczegółowych rozwiązań, nie zmienia ustawowo pozycji
rzecznika. Chciałbym zwrócić uwagę tylko
na niektóre najważniejsze kwestie.

Kto może być rzecznikiem
w Polsce

3 k wietnia

fot. A. Taukert

Konferencja międzynarodowa „Rozwój
gospodarczy w Europie a kreatywność
i innowacyjność kobiet” zorganizowana
wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, we współpracy
ze Światową Organizacją Własności
Intelektualnej, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ, Koreańskim Urzędem
Własności Intelektualnej oraz Polską
Konfederacją Pracodawców Prywatnych
Lewiatan. Konferencja została objęta
patronatem medialnym przez portal internetowy kobiety.pl, Polish Market
oraz dziennik Rzeczpospolita.

2 •

Zmieniając przepis art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy
o rzecznikach patentowych projekt zakłada,
iż wpisany na listę aplikantów rzecznikowskich może być wyłącznie obywatel
państwa członkowskiego tj. obywatel państwa
członkowskiego oraz członek jego rodziny
w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.)
oraz obywatel państwa trzeciego posiadający
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w rozumieniu
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r., Nr 234, poz. 1694
z późn. zm.).
Nadając przepisom ustawy o rzecznikach
patentowych nowe brzmienie projekt dopuszcza możliwość wpisu na listę rzecz-
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ników patentowych obywateli państw
członkowskich, którym w szczególności
uznano w Polsce ich nabyte wcześniej
za granicą kwaliﬁkacje do świadczenia
pomocy w sprawach własności przemysłowej i którzy władają językiem polskim
w stopniu niezbędnym do wykonywania
zawodu na terytorium Polski.
W toku prac nad projektem ustawy, w kwestii uznawania kwaliﬁkacji do wykonywania
zawodu rzecznika patentowego w Polsce,
zrezygnowano ze szczególnych regulacji
w ustawie o rzecznikach patentowych odsyłając do przepisów odrębnych, dozwalających
uznanie kwaliﬁkacji zawodowych w zależności
od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności. Zdaniem projektodawców przy uznawaniu
kwaliﬁkacji zawodowych rzecznika patentowego niezbędne jest wyłączenie tego wyboru.
Z tego też względu wystąpiono do Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie
rozporządzenia wyłączającego w stosunku
do rzeczników patentowych możliwości uznawania kwaliﬁkacji zawodowych po przejściu
stażu adaptacyjnego.

Zadania UP RP
Projekt rozporządzenia, przewidujący takie
rozwiązanie – dotychczas korzystali z niego
tylko doradcy podatkowi – jest przedmiotem
uzgodnień międzyresortowych. Dla ustalenia
organu właściwego do przeprowadzenia testu
umiejętności ustawa z dnia 18 marca 2008 r.
odsyła do przepisów ustawy z dnia
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4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej. Korzystając z postanowienia tej
ustawy Minister Gospodarki zamierza
upoważnić organ rejestrowy – Urząd
Patentowy RP – do uznawania nabytych
w państwach członkowskich kwaliﬁkacji
do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. W projekcie wstępnie przewidziano, iż
do przeprowadzenia testu umiejętności Prezes
Urzędu Patentowego RP powoła Komisję
Egzaminacyjną, w której skład obok ekspertów
Urzędu wchodzić będą rzecznicy patentowi
wybrani przez Krajową Radę Rzeczników
Patentowych.

Usługi transgraniczne
Dostrzeżenie różnic, w programach kształcenia osób uprawnionych do świadczenia
pomocy w sprawach własności przemysłowej
za granicą, ma istotne znaczenie również
przy regulowaniu warunków świadczenia
usług transgranicznych. Dlatego też
projektowane przepisy świadomie unikają
używania, w stosunku do osób, które uzyskały
kwaliﬁkacje za granicą, tytułu „rzecznik patentowy”. W przeciwieństwie bowiem do ustawy
o rzecznikach patentowych, rozwiązania
prawne przyjęte za granicą, niezależnie
od przyznawania innych tytułów zawodowych, różnicują uprawnienia do świadczenia
pomocy w sprawach własności przemysłowej
np. tylko do spraw związanych z ochroną
wynalazków lub tylko do spraw związanych
z ochroną znaków towarowych, a także często
nie przyznają uprawnień do występowania
w charakterze pełnomocnika przed sądami.
Zgodnie z projektowanymi przepisami osoby
podejmujące świadczenie usług transgranicznych w Polsce nie są zobowiązane
do zaliczenia testu umiejętności, wykazania się
znajomością języka polskiego w mowie i piśmie, nie są też zobowiązane do wpisu na listę
polskich rzeczników patentowych. Powinny
jednakże podejmując po raz pierwszy taką
działalność złożyć stosowne oświadczenia
w Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych
wraz z przetłumaczonym na język polski dokumentem potwierdzającym nabycie kwaliﬁkacji
zawodowych w państwie macierzystym,
a także dokumentem potwierdzającym swoje
obywatelstwo i dowodem ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej. Projekt przewiduje przy tym, iż obowiązek ubezpieczenia
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od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone przy świadczeniu
pomocy w sprawach własności przemysłowej
będzie spełniony także w przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń z innego niż Polska państwa członkowskiego, pod warunkiem, że zakres terytorialny
tego ubezpieczenia obejmuje terytorium Polski
i jest ono równoważne z ubezpieczeniem
krajowym.

Kancelarie rzecznikowskie
Projekt ustawy ustala jednoznacznie,
iż rzecznicy patentowi świadczyć mogą swoją
pomoc we wszystkich sprawach związanych
ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Pozostawia możliwość wykonywania zawodu
rzecznika patentowego w ramach umowy
cywilno – prawnej. Kancelaria patentowa
może być także prowadzona jako
kancelaria multidyscyplinarna wraz
z adwokatami, radcami prawnymi lub
doradcami podatkowymi. Postanowienia
te zmieniające ustawę o rzecznikach patentowych przeniesione zostały do równolegle
procedowanego projektu ustawy horyzontalnej
dostosowującej polskie prawo do wymagań
dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

23 k wietnia

fot. A. Taukert

Spotkanie „Magiczny świat
wynalazków” zorganizowane przez
Urząd Patentowy RP dla dziewcząt
ze szkół ponadgimnazjalnych w ramach
akcji „Dziewczyny na politechniki” prowadzonej przez Fundację Edukacyjną
Perspektywy oraz Konferencję Rektorów
Polskich Uczelni Technicznych pod patronatem m.in. Urzędu Patentowego RP.

Omawiając skrótowo niektóre rozwiązania
projektu ustawy zmieniającej ustawę o rzecznikach patentowych, a także innych związanych
z tym projektem regulacji, podkreślić chciałbym, iż prowadzonych prac nad projektem
nie można uznać za zakończone.
Zauważyć można choćby brak przepisu
przejściowego regulującego status kancelarii
patentowych prowadzonych już dziś w formie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Projektowany przepis stanowi bowiem, iż spółka
z o.o. (również spółka akcyjna) nabywa prawo
do świadczenia pomocy w sprawach własności przemysłowej oraz do innych aktywności
przewidzianych w ustawie – dopiero z chwilą
wpisu do projektowanego rejestru. Tym
niemniej uważam, iż wprowadzenie w życie
projektowanej ustawy, poza dostosowaniem
do wymagań Wspólnoty Europejskiej, w istotny
sposób poprawi warunki funkcjonowania zawodu rzecznika patentowego w Polsce.

24 k wietnia

fot. A. Taukert

Konferencja „Rynek leków a ochrona
własności intelektualnej” zorganizowana
z okazji Światowego Dnia Własności
Intelektualnej pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia przy współudziale
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
Producenci Leków PL oraz Związku
Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Opracowała: Anna Szymańska
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Życie z pasją

FOTOGRAFIA

moja miłość

Fotograﬁa przyrodnicza – to sposób na życie,
pełne przygód i artystycznych doznań.

T
7-8 maja

fot. A. Taukert

Urząd Patentowy RP gospodarzem
18. konferencji międzynarodowej z cyklu
„European Round Table on Patent Practice”. W obradach uczestniczyli eksperci
z 20 państw europejskich będących
członkami Europejskiej Organizacji Patentowej.

30 maja

ak o swojej pasji mówi nasza koleżanka Pani Wanda Kula, która
od wielu lat pracuje w Urzędzie Patentowym. Zapytałam Panią Wandę, od jak
dawna towarzyszy jej to hobby?
– Fotograﬁą przyrodniczą zajmuję się amatorsko od ponad 10 lat. Specjalizuję się w fotografowaniu owadów i zwierząt w ich naturalnym
środowisku. Na podglądaniu i utrwalaniu
piękna przyrody spędzam wszystkie weekendy
od wiosny do późnej jesieni, poznając nowe
regiony naszego kraju. W wyprawach towarzyszy mi mąż.

netu. Wiedza w ten sposób zdobyta pomagała
mi bardzo w wyszukiwaniu coraz to ciekawszych „obiektów” do zdjęć.

– Jak się zaczęła ta Pani przygoda z fotografowaniem?
– Mogę powiedzieć, że „od zawsze” interesowałam się przyrodą, doceniałam jej piękno,
„podglądałam” jej tajemnice. Dziś już nie pamiętam, co było na moim pierwszym zdjęciu,
to było dawno, ale fotografowanie zwierząt
zaczęłam od najmniejszych ich przedstawicieli,
owadów. Taki rodzaj fotograﬁi jest nazywany
makrofotograﬁą. Fotografowany obiekt zostaje
odwzorowany w naturalnych rozmiarach lub
jest powiększony. To było dla mnie odkrywanie nieznanego świata, pełnego pięknych,
ulotnych, także dosłownie, form i kolorów.
Jednocześnie uzupełniałam wiedzę z zakresu
entomologii. Korzystałam głównie z polskich
wydawnictw zawierających kluczowe informacje do oznaczania gatunków, a także z Inter-

Dzięki mojej pasji poznałam wspaniałych ludzi
i odkryłam m.in. Biebrzański Park Narodowy
z jego niezwykle ciekawą ﬂorą i fauną. Zaczęłam fotografować te otwarte przestrzenie, ptaki
na przelotach, sarny, łosie… Udało mi się sfotografować wilka! Wszystkim polecam to piękne
miejsce, tam naprawdę można odpocząć
i przeżyć niezapomniane chwile.

Pierwsze moje zdjęcia były dobre technicznie,
ale brak im było duszy. Były to typowe zdjęcia
encyklopedyczne, pokazujące jedynie charakterystyczne cechy danego gatunku. Teraz
staram się robić zdjęcia, jak to powiedział
jeden z moich znajomych, przede wszystkim
„sercem”. Staram się uchwycić zwierzęta
w nietypowych sytuacjach. Dążę do tego, żeby
każde zdjęcie przekazywało oprócz obrazu,
emocje.

Dlaczego fotografuję? Bo chcę „mój świat
chwil ulotnych” zatrzymać i radością
z ich utrwalenia podzielić się z innymi. Bo jak
inaczej nazwać ten czas, kiedy motyl przysiądzie na trawce, ptak zatrzepocze skrzydłami,

fot. J. Łoniewska

Udział Urzędu Patentowego w XIII Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na Podzamczu
w Warszawie.
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18-19 czer wca

fot. A. Wiśniewski

Międzynarodowe sympozjum „Inter-Regional Symposium on Teaching Intellectual Property in Universities in Countries
in Transition” zorganizowane wspólnie
ze Światową Organizacją Własności
Intelektualnej oraz Uniwersytetem Jagiellońskim.

sarna przejdzie przez polanę w ciszy, która
aż dzwoni w uszach. Ten moment, który
się już nie powtórzy, wymaga olbrzymiego
skupienia, cierpliwości w oczekiwaniu na najlepsze, najciekawsze ujęcie. Zdjęcia ocalają
takie chwile od zapomnienia, nic nie tracąc
z ich magiczności.
– Pani pasja wymaga dobrego, zapewne
drogiego sprzętu…
– Moją przygodę z fotograﬁą przyrodniczą
zaczęłam od Zenita 12X. Z czasem stary Zenit
przestał wystarczać i zastąpiła go Minolta
Dynax 505 Si z obiektywami do zdjęć makro.
Potem przyszedł czas cyfry. Powód do zmiany
systemu był prosty. Zaczynało mi brakować
w domu miejsca na albumy ze zdjęciami
i negatywy. Zostałam wierna Minolcie i następcą aparatów analogowych była kompaktowa
Minolta DiMage 7. Po wywrotce na kajaku,
połączonej z podtopieniem sprzętu, od lata
2008 roku fotografuję cyfrową lustrzanką Sony.
Mam też od niedawna specjalne teleobiektywy
Minolta i Sony, więc mam co dźwigać. Nie używam statywu, zwykle robię zdjęcia z „ręki”.
Jak każdy hobbysta poświęcam mojej pasji
nie tylko czas, lecz także pieniądze. Sprzęt,
jaki posiadam to zakupy przemyślane. Przy
zakupie nie kierują mną emocje, tylko moje
możliwości ﬁnansowe i opinie użytkowników.
Cała moja rodzina popiera moją pasję i część
wyposażenia dostałam w prezencie. Zresztą,
to nie aparat robi zdjęcia…
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– Gdzie możemy obejrzeć Pani zdjęcia?
– Zdjęcia pokazuję głównie w Internecie.
Od października 2009 roku mam swoją stronę,
na którą zapraszam:
http://www.wanda-kula.pl
Polecamy tę stronę. Będziecie Państwo
zachwyceni.

2 lipca
Przystąpienie Polski do Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji
wzorów przemysłowych. Przystąpienie
Polski do Traktatu Singapurskiego o prawie znaków towarowych.

Przygotowała: Agnieszka Dybowska
Zdjęcia: Wanda Kula

Pani Wanda Kula urodziła się
w Warszawie. W 1972 r.
ukończyła Technikum
Energetyczne na kierunku
technik elektromechanik.
Od 1973 roku pracuje
w Urzędzie Patentowym RP
w Departamencie
Wydawnictw, od 1986 r.
kieruje Pracownią
Kserograﬁczną. Jest mężatką,
ma dorosłego syna.

3-4 wr ześnia

fot. A. Taukert

Międzynarodowe sympozjum „Własność
przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Zarządzanie ryzykiem, strategia zarządzania własnością intelektualną oraz
umowy licencyjne – problemy i praktyka”
zorganizowane w Krakowie we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, Światową Organizacją Własności
Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią
Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz
Małopolskim Urzędem Marszałkowskim.
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W opinii Prezesa UP RP

Sławomir Wachowicz, zastępca prezesa UP RP

STAJEMY SIĘ

E-URZĘDEM

Przyspieszony rozwój informatyki trwający od kilku lat w Urzędzie
Patentowym RP zaowocował wdrożeniem szeregu systemów
i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w podstawowej
działalności Urzędu oraz nowoczesną infrastrukturą informatyczną
zarówno sprzętową, jak i sieciową.

22-23 wr ześnia

fot. A. Taukert

Otwarte wykłady popularyzujące problematykę ochrony własności przemysłowej
zorganizowane przez Urząd Patentowy RP w ramach XIII Festiwalu Nauki
w Warszawie organizowanego
przez PAN.

14-18 wr ześnia

fot. A. Wiśniewski

XXVIII Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie
k. Kielc zorganizowane wspólnie z Radą
Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejskim Urzędem
Patentowym, Politechniką Świętokrzyską
oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach.
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NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA W ZAKRESIE INFORMATYZACJI W 2009 r.
N

Wprowadzenie nowych usług świadczonych poprzez
Internetowy Portal Usługowy.

N

System „Soprano” obsługujący już krajowe zgłoszenia
wynalazków i dodatkowych praw ochronnych (SPC).

N

Opracowanie projektu nowej witryny internetowej UP RP.

N

Udostępnienie systemu „IPC Bridge” zapewniającego nowe
możliwości prowadzenia poszukiwań w elektronicznej wersji
Międzynarodowej Klasyﬁkacji Patentowej.

N

Uruchomienie Serwera Publikacji – polska dokumentacja
patentowa jest dostępna w Internecie już w 7 dni po publikacji
w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

N

Wprowadzenie (na platformie EPTOS) polskiej wersji systemu
wyszukiwawczego „esp@cenet” którego baza danych
w zakresie patentów krajowych jest uzupełniana bezpośrednio
przez UP RP.

N

Wprowadzenie obsługi znaków towarowych przez system
„e-Phoenix”.

N

Przekazanie zainteresowanym ośrodkom Informacji Patentowej
narzędzia informatycznego „IPscore” do oceny wartości
patentów.

N

Wprowadzenie serwerów wirtualnych zapewniających nową
jakość struktury informatycznej UP RP.

N

Wprowadzenie usługi „Service Desk” zapewniającej
zaawansowaną obsługę użytkowników systemu
informatycznego.
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Usługi on-line
Jednym z bardzo istotnych obszarów informatyzacji Urzędu jest coraz szersze wprowadzanie usług on-line umożliwiających nie tylko
elektroniczne dokonywanie zgłoszeń, ale także
wszechstronny kontakt klientów z Urzędem
za pośrednictwem sieci internetowej.
Rozwój nowych systemów komunikacji był
możliwy m.in. dzięki programom współpracy
z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO),
doﬁnansowaniu projektów informatycznych
ze środków unijnych oraz ﬁnansowaniu zakupów sprzętu ze środków pozyskiwanych
od Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Efektywne wdrażanie złożonych
rozwiązań informatycznych nie byłoby możliwe
bez znacznego wysiłku pracowników większości komórek Urzędu, dla których testowanie
nowych systemów jest niejednokrotnie związane ze zwiększonym obciążeniem, wykraczającym ponad zwykły zakres obowiązków.
Wszystkim pracownikom naszej instytucji,
którzy wspierają służby informatyczne wiedzą
merytoryczną oraz doświadczeniem zawodowym, chciałbym szczególnie podziękować
za zaangażowanie i współpracę.

Internetowy Portal Usługowy
Ponieważ nie jest możliwe nawet pobieżne
opisanie wszystkich projektów i przedsięwzięć
informatycznych zrealizowanych w Urzędzie
w 2009 roku i planowanych na rok 2010,
chciałbym ograniczyć się do dwóch bardzo
znaczących projektów tj. Internetowego Portalu
Usługowego przeznaczonego dla klientów
Urzędu oraz systemu „Soprano”, z którego
w coraz większym stopniu korzystają pracownicy Urzędu.

Internetowy Portal Usługowy, zrealizowany
w ramach projektu unijnego, oferuje klientom
cały zestaw usług on-line, co pozwala obecnie zaliczyć UP RP do kategorii e-urzędów
będących instytucjami posługującymi się
zaawansowanymi technologiami komunikacji
elektronicznej w kontaktach z klientami.
Oferta usługowa Urzędu jest cały czas
poszerzana o nowe możliwości. Chciałbym
podkreślić, że projekt ten wpisuje się w działania służące realizacji założeń polityki państwa
w zakresie informatyzacji instytucji
publicznych i przedsiębiorstw oraz
zwiększania dostępu społecznego do usług
elektronicznych.

XIV edycja konferencji „Informacja
patentowa dla nauki i przemysłu”
zorganizowana w Świdrze k. Warszawy
we współpracy z Europejskim Urzędem
Patentowym.

Projekt „Soprano”
Drugi ze wspomnianych projektów został wdrożony w lipcu ubiegłego roku. System „Soprano”
przeznaczony jest do kompleksowego zarządzania procedurami udzielania praw wyłącznych i funkcjonuje obecnie w UP RP w obszarze zgłoszeń krajowych oraz dodatkowych
praw ochronnych na produkty lecznicze i produkty ochrony roślin (SPC). Wdrożenie projektu
„Soprano” w znacznej części zostało przygotowane i sﬁnansowane w ramach współpracy
z Europejskim Urzędem Patentowym. Należy
podkreślić, że system „Soprano” w obecnej
najnowocześniejszej wersji uruchomiono jedynie we francuskim Urzędzie Patentowym, który
wraz z Urzędem Patentowym RP oraz
holenderskim Urzędem Patentowym należy
do grupy trzech tzw. „pilot oﬃces” będących
najbardziej zaawansowanymi urzędami pod
względem technologii informatycznych wśród
wszystkich urzędów patentowych państw
członkowskich Europejskiej Organizacji
Patentowej.

PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK 2010
N

Wprowadzanie nowych usług dostępnych poprzez Internetowy
Portal Usługowy oraz stałe podnoszenie jakości elektronicznej
obsługi klientów.

N

Wdrożenie projektu „Soprano” w obszarze obsługi patentów
europejskich i wzorów użytkowych.

N

Wdrożenie projektu nowej witryny internetowej Urzędu.

N

Zakończenie projektu wdrażania serwerów wirtualnych.
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26-29 pa ździernika

fot. A. Taukert

20 listopada

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów VII edycji konkursów
na plakat oraz pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu ochrony własności przemysłowej
zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Akademiami Sztuk Pięknych w Katowicach,
Warszawie i Gdańsku, Naczelną Organizacją Techniczną, Polskim Związkiem
Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Producenci Leków PL, Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Związkiem Banków Polskich, Instytutem
Technologii Eksploatacji w Radomiu,
Naukową i Akademicką Siecią Komputerową NASK, Przedsiębiorstwem Rzeczników Patentowych PATPOL, Kancelarią
Rzeczników Patentowych POLSERVICE,
Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, ﬁrmą AVIO POLSKA, wydawnictwem Wolters Kluwer
Polska, ﬁrmą Nestle, ﬁrmą Solidarność
oraz wydawnictwem JEDNOŚĆ.
Opracował: Adam Taukert
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NIE TYLKO DLA WTAJEMNICZONYCH
Specjalistyczne narzędzia informatyczne stosowane przez urzędy patentowe, w tym przez Urząd
Patentowy RP, stanowią „serce” instytucji odpowiedzialnej za ochronę własności przemysłowej.
Warto więc, aby każdy pracownik Urzędu dysponował podstawowymi informacjami na ten temat,
nawet jeżeli na co dzień ma styczność tylko z niektórymi systemami lub aplikacjami.
W bieżącym numerze przybliżamy Państwu następujące pojęcia: pakiet EPTOS
(oraz jego składniki), a także systemy EpoScan, EPOXY i EuroClass.

 EPTOS
– jest pakietem narzędzi informatycznych
udostępnionych dla potrzeb Urzędu Patentowego RP przez Europejski Urząd Patentowy.
Obejmuje on następujące składniki (systemy
informatyczne): EpoqueNet, Soprano, e-Phoenix, e-OLF, Epoline (EPO Online Services),
esp@cenet.

 EpoqueNet
– aplikacja sieciowa, część składowa pakietu
EPTOS – dystrybuowana przez EPO wyłącznie wśród urzędów członkowskich EPO
– zapewniająca dostęp do zasobów światowej, regionalnej i międzynarodowej literatury
patentowej wykorzystywanej w ocenie zgłaszanych do urzędów patentowych wynalazków i wzorów użytkowych. EpoqueNet jest
platformą (pakietem aplikacji) do wyszukiwania
dokumentacji patentowej z repozytorium dokumentacyjnego EPO, światowej dokumentacji
patentowej, a także dokumentacji usystematyzowanej przez komercyjne hosty upowszechniające informację techniczną.

 Soprano
– jest to elektroniczny system obiegu dokumentów wspomagający rejestrację informacji
związanych z dokumentacją w postępowaniu
przed urzędami patentowymi. Soprano jest
systemem obsługującym procedury udzielania
praw wyłącznych na wynalazki. System docelowo obejmie także udzielanie praw na wzory
użytkowe oraz dodatkowe świadectwa
ochronne (SPC – Supplementary Protection
Certﬁcates). Podstawowe funkcje systemu
to rejestrowanie dokumentacji, przygotowanie
dokumentacji do publikacji w oﬁcjalnych wydawnictwach Urzędu, zarządzanie systemem
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opłat związanych z procedurą krajową, przygotowanie dokumentacji do wymiany informacji
z podmiotami zewnętrznymi, zwłaszcza z Europejskim Urzędem Patentowym. Użytkownikami
systemu Soprano w Urzędzie Patentowym RP
są: Departament Zgłoszeń, Departament
Badań Patentowych, Departament Rejestrów,
Departament Wydawnictw oraz Departament
Zbiorów Literatury Patentowej i Biuro Administracyjno-Gospodarcze. System obiegu dokumentów Soprano jest obecnie wykorzystywany
także przez urzędy patentowe Holandii i Francji.

 e-Phoenix
– system e-Phoenix to elektroniczny sposób
przechowywania dokumentacji postępowań
prowadzonych przed urzędami patentowymi.
Wszystkie dokumenty przechowywane lub
wpływające do urzędu w wersji papierowej
podlegają digitalizacji, czyli zamianie nośnika
papierowego na nośnik elektroniczny. Dzięki
temu systemowi stajemy się e-urzędem,
który gromadzi i udostępnia w większości
dokumenty w postaci elektronicznej, a jedynie
na życzenie dostarcza dokumenty na nośniku
papierowym.

 e-OLF (on-line filing)
– system e-OLF umożliwia dokonywanie zgłoszeń elektronicznych w procedurze krajowej,
regionalnej i międzynarodowej w sposób
zgodny z polskimi wymogami prawnymi i proceduralnymi. Szczegółowe informacje na temat elektronicznego zgłaszania do Urzędu
Patentowego RP zamieszczone są na stronie
internetowej Urzędu Patentowego RP oraz
Internetowego Portalu Usługowego (IPU).
Źródłowe informacje na temat elektronicznego
zgłaszania w systemie e-OLF opublikowane
są na stronie internetowej EPO.
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 Epoline (EPO Online Services)
– jest to strefa usług elektronicznych świadczonych przez Europejski Urząd Patentowy
wszystkim podmiotom postępowania przed
tym urzędem. Epoline ma zastosowanie także
do usług świadczonych bezpośrednio lub pośrednio przez urzędy krajowe w ramach współpracy regionalnej państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej. W ramach usług
organizowana jest między innymi bezpieczna
komunikacja elektroniczna użytkowników
z urzędami, dostarczanie właściwego oprogramowania, wiedzy i dokumentacji. Urząd
Patentowy RP we współpracy z EPO świadczy
podobne usługi, a informacja na ten temat
opublikowana jest na naszej witrynie internetowej. Jednym z ogniw usługowych o nazwie
RegisterPlus jest nieodpłatna prezentacja,
w formie elektronicznej – rejestru patentowego
EPO. Urząd Patentowy RP prowadzi obecnie
prace nad internetową wersją elektronicznego
Rejestru UP RP.

 esp@cenet
– system wyszukiwawczy Europejskiego Urzędu Patentowego, za pośrednictwem którego
udostępniana jest informacja z przeszło 60 milionów dokumentów patentowych i dokumentów wzorów użytkowych. W systemie podawana jest również informacja z zakresu literatury
niepatentowej, związanej ze zgłoszeniami
i udzielonymi patentami. System wyposażony
jest w moduły prezentujące dokumentację
patentową o zasięgu światowym (Worldwide),
regionalnym (EPO) oraz międzynarodowym
(zgłoszenia międzynarodowe w module
WIPO-esp@cenet). Informacja wyszukiwana
jest za pośrednictwem serwera EPO, a także
serwerów krajowych, stanowiących rodzinę
serwerów esp@cenet. Pełne teksty doku-
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Warto wiedzieć

mentów w systemie esp@cenet mają postać
plików tekstowych i/lub faksymiliów oﬁcjalnych
dokumentów. Moduł Worldwide systemu
esp@cenet wyposażony jest w możliwość
automatycznego tłumaczenia dokumentów
patentowych.

 epoScan
– niezależna od pakietu EPTOS aplikacja
wspomagająca proces digitalizacji retrospektywnych i bieżących zbiorów zasobów
dokumentacyjnych, zarówno proceduralnych
(np. dokumentacja patentowa), jak i pośrednio związanych z przebiegiem procedury
(np. faktury).

 EPOXY
– jest to portal informacyjno-użytkowy Europejskiego Urzędu Patentowego redagowany
przez zespół TecNO (Technical-assistance
to-National Oﬃces) tworzący grupę wsparcia
informatycznego dla urzędów państw członkowskich EPO). Portal dostępny jest
wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników
pochodzących z krajów członkowskich EOP
oraz międzynarodowych organizacji udzielających prawa wyłączne, a także niektórych
pozaeuropejskich urzędów patentowych.
Użytkownicy EPOXY mają dostęp
do informacji technicznej oraz do produktów
i usług EPO, a także do informacji z zakresu
literatury patentowej i niepatentowej, materiałów szkoleniowych oraz dokumentacji
normującej współpracę regionalną i międzynarodową.

 EuroClass
– aplikacja wchodząca w skład systemu
informatycznego Urzędu Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego (OHIM) – wspomagająca
klasyﬁkowanie znaków towarowych w postępowaniu przed krajowymi, regionalnymi
i międzynarodowymi organizacjami rejestrującymi znaki towarowe. System jest na bieżąco
aktualizowany zgodnie z obowiązującą edycją
Międzynarodowej Klasyﬁkacji Towarów
i Usług (klasyﬁkacji nicejskiej). Korzystanie
z aplikacji jest nieodpłatne i możliwe prawie
we wszystkich językach oﬁcjalnych krajów
członkowskich OHIM, w tym także w języku
polskim.
Hasła opracował: Jacek Zawadzki

NASZA ZOSIA
Rzeźba zdobiąca fronton gmachu Urzędu Patentowego RP nazywana
jest nieoﬁcjalnie przez pracowników naszej instytucji „Kasią”. Tymczasem
bardziej adekwatne byłoby raczej imię „Zosia”, gdyż posąg przedstawia
personiﬁkację Mądrości czyli po grecku Sophii, a po polsku Zoﬁi. Takie
posągi ustawiano w starożytnej Grecji m.in. przed gmachami bibliotek,
dlatego atrybutem, jaki możemy dostrzec w lewym ręku postaci jest zwój
papirusu lub pergaminu.

A

utorem posągu stojącego przed wejściem do Urzędu Patentowego RP jest
wybitny polski rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz
(1893-1996), o czym świadczy sygnatura
z podpisem twórcy umieszczona na podstawie
ﬁgury i podająca 1938 jako rok powstania dzieła. Prace tego autora wygrywały przed
II wojną światową konkursy państwowe - można
więc przypuszczać, że również ﬁgura zdobiąca
Urząd Patentowy wygrała konkurs na dekorację
prestiżowego gmachu publicznego.
W latach powojennych Franciszek Strynkiewicz
został profesorem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz był autorem licznych wybitnych realizacji rzeźbiarskich, w tym także monumentalnych (m.in. Mauzoleum w Treblince
– wspólnie z Adamem Hauptem i Franciszkiem
Duszenko).

greckie szaty czyli himation (rodzaj wierzchniej
peleryny) oraz lekką suknię przypominającą
tzw. chiton. Postać trzyma w ręku zwój będący pierwotną formą książki, występującą
powszechnie w bibliotekach do II wieku n.e.,
kiedy to zaczęły upowszechniać się księgi
w postaci kodeksów o prostokątnych kartach
spojonych wzdłuż jednego boku.
Nie wiemy niestety, jaka niewiasta pozowała
artyście do posągu Mądrości, ale musiała być
bardzo solidnej postury, bo na pierwszy rzut
oka widać, że nasza Zosia ma nie tylko walory
umysłowe, ale także siłę ﬁzyczną. I z pewnością
taka wizja Mądrości była celowym zamiarem
artysty, który musiał wziąć pod uwagę, że spiżowa pani Zoﬁa ma cały Urząd na głowie.
Adam Taukert

Rzeźba przedstawiająca Mądrość umieszczona na frontonie Urzędu Patentowego ma
formę kariatydy dźwigającej strop wykusza sali
konferencyjnej. Kariatydy jako elementy architektoniczne były charakterystyczne dla budownictwa w starożytnej Grecji - szczególnie w tzw.
porządku jońskim. Nazwa „kariatyda” pochodzi
od greckiego słowa karyatides oznaczającego
„dziewczęta z miejscowości Karyai”. Według
legendy zostały one sprzedane jako niewolnice
do najcięższych prac. Dlatego mianem kariatydy zaczęto określać podpory architektoniczne
w formie postaci kobiecych wykonujących
najcięższe zadanie w całej konstrukcji. Posągi
postaci męskich pełniące funkcję analogiczną
do kariatydy określa się natomiast mianem
atlantów lub atlasów.
Kobieta sportretowana przez Franciszka Strynkiewicza jako Sophia ubrana jest w stylizowane

fot. A. Taukert

fot. R. Binek
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Zdaniem eksperta

W GĄSZCZU

PATENTÓW

Ustawowo uregulowana niezawisłość eksperta Urzędu Patentowego RP sprawia, że pojawiają się
niekiedy opinie o pewnej elitarności tej grupy zawodowej. Warto jednak pamiętać, że zdobycie uprawień
eksperckich do samodzielnego orzekania w sprawach o udzielenie praw wyłącznych oznacza przede
wszystkim podjęcie ogromnej odpowiedzialności, a praca eksperta Urzędu Patentowego nie jest
spokojnym zajęciem, które polega na przeglądaniu dokumentów.

W

rzeczywistości eksperci funkcjonują w dużym stresie, pod
stałą presją odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
a każde rozpatrywane zgłoszenie wymaga indywidualnej, niekiedy wręcz
detektywistycznej analizy oraz dużej inwencji w przeprowadzaniu skomplikowanych badań mających dać odpowiedź czy zgłoszone rozwiązanie
spełnia wszystkie kryteria warunkujące przyznanie prawa wyłącznego.

Czarno na białym
Ekspert rozpatrujący np. zgłoszenia wynalazków nie może odmówić
udzielenia patentu kierując się wyłącznie subiektywną opinią o braku
nowości lub niemożliwości realizacji rozwiązania. Musi ściśle stosować
przepisy prawa, a więc udowodnić „czarno na białym”, dlaczego patent
nie może zostać udzielony. Wymaga to podania przynajmniej jednej
publikacji świadczącej o tym, że rozwiązanie stanowiło część stanu
techniki przed zgłoszeniem do Urzędu albo kilka publikacji, z których da
się logicznie wywieść, że to rozwiązanie jest oczywiste w świetle stanu
techniki, a więc nie posiada poziomu wynalazczego. W przypadku zgłoszeń zawierających rozwiązania ewidentnie niemożliwe do realizacji lub
sprzeczne z prawami ﬁzyki bardzo trudno jest jednak znaleźć materiał
pisemny posiadający datę, bo tylko takie dokumenty mogą być przeciwstawione.

Bursztyn z czosnku
Poniższe przykłady obrazują problemy, jakie napotyka ekspert otrzymujący do rozpatrzenia zgłoszenia tzw. „kontrowersyjne” czyli składane
przez osoby, które nie dokonały rzeczywistego wynalazku, a jedynie
przedstawiają swoje wyobrażenia mające niejednokrotnie charakter
swobodnej fantazji:
– Metoda wytwarzania bursztynu z ząbków czosnku na podkładce drzewka cytrynowego.
– Siłownia wodno-grawitacyjna, wieloramienna, obrotowa,
przeznaczona jest do przetwarzania energii wody w energię
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mechaniczną. Stalowa konstrukcja siłowni jest w kształcie
diabelskiego młyna, osadzona na wale głównym (1), połączona konstrukcją czterech ramion, w skrajnej części których
zamontowane są cztery wały grawitacyjne (2, 3, 4, 5), na których zawieszane są kontenery (6, 7, 8, 9).
– Woda o funkcjach leków, substytutu ruchu ...znamienna
tym, że ma drgania molekuł o długości fali spektrum tęczy
światła słonecznego wykorzystując prawoskrętny spin, itd. itp.

A jednak się nie kręci...
Pomimo dowiedzionej niemożliwości funkcjonowania, dość często
traﬁają do naszego Urzędu (podobnie jak do urzędów patentowych
na całym świecie) „wynalazki” mające charakter perpetuum mobile czyli
urządzenia, którego zasada działania, wbrew prawom ﬁzyki, umożliwiałaby jego pracę w nieskończoność. Jako przykłady można podać
„rozwiązania”:
– Zastosowanie grochu zalanego płynem do uzyskania samowyporu dodatkowego obciążenia umieszczonego na grochu.
– Silnik Archimedesa (!). W opinii zgłaszającego jest maszyną,
której napęd stanowią, stale działające w naturze, siły grawitacji i wyporu cieczy. Jest zbudowany z naczyń, zamocowanych
do pasa, poruszającego się na dwóch kołach prowadzących.
W naczyniach poruszają się pod wpływem własnego ciężaru
tłoki, które przepychają powietrze pomiędzy naczyniami,
połączonymi przewodami rurowymi. Całe urządzenie porusza
się w cieczy. Na skutek większej siły wyporu, w naczyniach,
wypełnionych powietrzem, powstaje niezrównoważona wypadkowa sił. Siła ta wywołuje moment obrotowy, który jest
bezpośrednią przyczyną, wprawiającą silnik w ruch. Parametry
silnika są tak dobrane, aby w żadnej fazie ruchu nie następowała zmiana zwrotu ani samoczynne zrównoważenie wypadkowego momentu…

K WA R TA L N I K U R Z Ę D U PAT E N T O W E G O R P

Nr 1/2010

Patent na zakąskę?
Niekiedy zgłaszający chcą uzyskać patenty na rozwiązania mające charakter rzeczy,
które można określić jako trywialne np. słoik z korniszonami jako dodatek do butelki
alkoholu:
– Zestaw składający się z butelki z alkoholem (1) i umieszczony bezpośrednio pod dnem butelki słoika (2) z nakrętką
typu twist-oﬀ, zawierającego przekąskę. Butelka i słoik mają
jednakowe średnice przekrojów poprzecznych. W przypadku
powszechnie używanej butelki półlitrowej typu WARTA stosuje się słoik o pojemności 0,15 l. Słoik zawiera na przykład
ogórki konserwowe lub korniszony.
Ekspert jest zobowiązany jednak każde ze zgłoszeń, nawet te które
już „na pierwszy rzut oka” nie mają charakteru wynalazku, potraktować
jak najbardziej poważnie i rozpatrzyć bez żadnych uprzedzeń przeprowadzając odpowiedni wywód logiczny. Jest to tym bardziej istotne, iż
z doświadczenia wynika, że osoby zgłaszające tego typu „wynalazki”
są bardzo często przekonane o ich nadzwyczajnej wartości i niejednokrotnie usiłują to udowodnić kierując sprawę do sądu.

Ujawnianie sekretów
Najbardziej satysfakcjonującą część pracy eksperta stanowi jednak
niewątpliwie rozpatrywanie zgłoszeń mających charakter rozwiązań
mogących w przyszłości uzyskać bardzo istotne znaczenie dla rozwoju
techniki, gospodarki lub medycyny.
Jako przykłady takich „perspektywicznych” zgłoszeń można podać:
– opatrunek z lnu genetycznie modyﬁkowanego na trudno
gojące się rany,

Dlatego m.in. dzięki pracy ekspertów urzędów patentowych na całym świecie sekrety wartościowych wynalazków nie przemijają wraz
z ich twórcami.

Wynalazek czy nie wynalazek
Oprócz obciążenia bieżącą pracą zawsze przed ekspertami pojawiają
się nowe wyzwania w postaci konieczności interpretacji ogólnych przepisów w kontekście indywidualnych, niekiedy bardzo skomplikowanych
przypadków. W każdej dziedzinie techniki występują inne problemy,
w których praktyka orzecznicza urzędów patentowych dopiero się
kształtuje. Do niedawna takim zagadnieniem było np. patentowanie
„nowych zastosowań” znanych substancji chemicznych.
W roku 2009 szczególnie znacząco wystąpił natomiast problem
patentowania wynalazków z dziedziny informatyki, nieposiadających
charakteru technicznego. Eksperci w tej dziedzinie uznają, że rozwiązanie polegające np. na „kodowaniu informacji wielosłownej za pomocą
przeplotu na poziomie słów” nie posiada charakteru technicznego,
co jest jednym z warunków uznania go za wynalazek. Rozwiązanie takie
jest abstrakcyjno-logicznym przekształceniem jednej formy prezentacji
sygnałów cyfrowych na inny typ symboli. Wszystkie operacje mają charakter niematerialny. Zgłoszenie polega jedynie na naszkicowaniu wykorzystania znanych środków technicznych do innej obróbki informacji.
Są to pomysły na procedury realizowane znanymi sposobami technicznymi. Zgłaszający oczywiście nie zgadzają się z tym stanowiskiem.
Problematyce tej poświęcone były spotkania w Ministerstwie Gospodarki, w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Urzędzie Patentowym RP.
Trudność polega również na przekonaniu do naszego stanowiska
sędziów WSA, którzy co oczywiste, nie są specjalistami w dziedzinie
informatyki.

– wytwarzanie benzyny z dwutlenku węgla,

Od przybytku głowa (nie) boli?

– sposób otrzymywania paliwa odnawialnego (biopaliwa)
z olejów roślinnych,

Innym zjawiskiem, z którym borykają się głównie eksperci w dziedzinie
chemii, jest pojawiający się na całym świecie, tzw. gąszcz patentów.
Firmy, szczególnie farmaceutyczne, dokonują szeregu zgłoszeń
dotyczących jednego leku. Przykładowo dokonano 38 zgłoszeń patentowych dotyczących peryndoprylu. Wiadomo, że tylu wynalazków
nie dokonano, jednakże rzecznicy patentowi opracowując takie zgłoszenia wprowadzają w poszczególnych wypadkach tak różnorodne środki
techniczne, że trudno jest znaleźć odpowiednie źródła, uzasadniające
ewentualną odmowę udzielenia patentu. Inną „zmorą” ekspertów
są zgłoszenia takich samych wynalazków tylko opisane innymi słowami
lub parametrami.

– przetworzenie odpadowej gliceryny z produkcji biopaliw
w wartościowe paliwo,
– wytwarzanie paliwa z odpadów włókienniczych kompozytowych.
W przypadku tego typu zgłoszeń wyjątkowa odpowiedzialność eksperta
Urzędu Patentowego polega także na tym, że nieuzasadnione odrzucenie zgłoszenia potencjalnie wartościowego wynalazku może na zawsze
zaprzepaścić szanse na rozwój np. nowej bardzo przydatnej technologii.
Przyznanie prawa wyłącznego dla wynalazku może być natomiast wręcz
niezbędne dla dalszego rozwoju technicznego, gdyż rozwiązanie chronione patentem ma dużo większe szanse na wdrożenie i związane z tym
udoskonalenia.
Ekspert dbając także o właściwe ujawnienie w opisach patentowych
istoty wynalazków jest strażnikiem interesu publicznego, gdyż po okresie ochrony rozwiązanie może być wykorzystywane przez wszystkich
zainteresowanych, ale tylko pod warunkiem, że opisy patentowe będą
zawierać wszystkie informacje niezbędne do realizacji wynalazku.
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Te działania mają najczęściej na celu opóźnianie wprowadzania na rynek
tańszych leków tzw. generyków. Firmy, które mogłyby produkować
leki po wygaśnięciu patentów nie są bowiem pewne czy nie toczą się
jeszcze jakieś postępowania patentowe, a ewentualne naruszenie prawa
wyłącznego mogłoby narazić je na wysokie koszty. Problemy te stanowią poważne wyzwanie dla systemów ochrony własności przemysłowej
na całym świecie.
Alicja Tadeusiak
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Z notatnika rzecznika prasowego

KOLUMNĘ ZYGMUNTA
tanio sprzedam...
We wrześniu 2009 r. stacje telewizyjne zelektryzowała informacja, że osoby chcące wykonać zdjęcia ﬁlmowe
i fotograﬁczne Warszawy, na których pojawia się Most Świętokrzyski, będą musiały płacić honoraria na rzecz
ﬁrmy Trasa Świętokrzyska sp. z o.o., gdyż wizerunek Mostu Świętokrzyskiego jest chroniony prawem wyłącznym
udzielonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

W

edług informacji napływających
od dziennikarzy, którzy natychmiast skontaktowali się z rzecznikiem
prasowym Urzędu Patentowego, spółka
Trasa Świętokrzyska żądała od ekip telewizyjnych opłat za ﬁlmowanie mostu.
Lawina pytań dotyczyła m.in. zasadności postępowania spółki, podstaw
prawnych takiego działania, zasadności
decyzji Urzędu Patentowego RP, liczby
i rodzaju obiektów chronionych w analogiczny sposób, ewentualnych sankcji
za nie podporządkowanie się żądaniom
ponoszenia takich opłat oraz czy pobieranie pieniędzy za korzystanie z wizerunku obiektów publicznych nie narusza
wolności mediów i praw obywatelskich.
Po błyskawicznej analizie stanu faktycznego, dokonanej na prośbę rzecznika
prasowego przez ekspertów Departamentu Znaków Towarowych, okazało
się, że rzekome zagrożenia, o które pytali dziennikarze to przysłowiowa burza
w szklance wody wywołana niezrozumieniem podstawowych pojęć dotyczących ochrony własności przemysłowej.
Spółka Trasa Świętokrzyska rzeczywiście uzyskała prawo ochronne na graﬁczny znak towarowy przedstawiający
sylwetkę Mostu Świętokrzyskiego oraz
na znak słowny „Most Świętokrzyski”.
Udzielone prawo ochronne obejmuje
jednak tylko wykorzystanie w charakterze znaku towarowego konkretnej
graﬁki załączonej w dokumentacji
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zgłoszeniowej. Wykorzystanie rzeczywistego wizerunku mostu jako elementu
wizualnego w programach telewizyjnych lub dla celów np. prasowych
publikacji fotograﬁcznych, a także nazwy mostu w publikacjach prasowych
nie ma więc charakteru naruszenia
prawa wyłącznego na znak towarowy.
Szczególne zamieszanie wywołał fakt
podania przez zgłaszającego w wykazie
świadczonych usług wykonywania fotoreportaży. Media mylnie zinterpretowały
ten zapis jako udzielenie wyłączności
wspomnianej spółce na wykorzystanie
wizerunku mostu jako obiektu zdjęć
w fotoreportażach. Jest to oczywiste
nieporozumienie, gdyż wspomniany
zapis ma zupełnie inny sens, a mianowicie określa, że uprawniony uzyskał
wyłączność na oznaczanie znakiem
graﬁcznym uwidocznionym w zgłoszeniu usług polegających na wykonywaniu fotoreportaży.

O

kazało się więc, że nie ma żadnego zagrożenia dla roli informacyjnej mediów, a działania Urzędu
Patentowego są w pełni zgodne z obowiązującym prawem służącym ochronie
własności przemysłowej. Informacje
przekazane przez rzecznika prasowego
w ogólnopolskim programie telewizji
TVN po kilku godzinach od wybuchu
„afery” rozwiały wątpliwości i uspokoiły
sytuację.

K WA R TA L N I K U R Z Ę D U PAT E N T O W E G O R P

Prywatnie nurtowało mnie jednak pytanie, czy rzeczywiście mogła zaistnieć
próba wysuwania pod adresem mediów nieuzasadnionych żądań dokonania opłaty za korzystanie z wizerunku
mostu? W końcu poważny podmiot
rynkowy powinien mieć obsługę
prawną na poziomie wykluczającym
zdarzenia przypominające stary
dowcip o sprzedaży kolumny Zygmunta. Po kilku rozmowach z zainteresowanymi okazało się, że prawdopodobnie zadziałało zjawisko dobrze
znane z dziecięcej zabawy w „głuchy
telefon”. Otóż podobno kiedyś jakaś
ekipa ﬁlmowa zajęła dla celów realizacji
odcinka popularnego serialu fragment
mostu, na co musiała uzyskać zgodę
i wnieść pewną opłatę. Powtórzenie
tej informacji przez łańcuszek osób
spowodowało powstanie plotki,
że za ﬁlmowanie mostu trzeba płacić.
Tylko, że sytuacja dotyczyła opłaty
za zgodę na zajęcie powierzchni
obiektu i nie miała nic wspólnego
z wykorzystaniem wizerunku, a tym
bardziej nie była to opłata licencyjna
za wykorzystanie chronionego znaku
towarowego.

W

ydarzenie to wskazuje jednak,
jak wiele jest jeszcze do zrobienia w zakresie podnoszenia świadomości społecznej zagadnień związanych
z ochroną własności przemysłowej.
Adam Taukert
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NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE
ZABEZPIECZENIE DANYCH
OSOBOWYCH

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

Autor: Andrzej Drozd
Wydawnictwo: Presscom. Rok wydania: 2008
Książka jest skierowana do średnich i małych
administratorów danych, a także osób zawodowo zajmujących się zabezpieczeniem danych
osobowych, w tym zwłaszcza administratorów
bezpieczeństwa informacji oraz innych osób
zainteresowanych prawnymi aspektami zabezpieczenia danych osobowych.

Redaktor: Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wydawnictwo: LexisNexis.
Rok wydania: 2009
Książka jest pierwszym podręcznikiem akademickim, który ujmuje zarówno podstawową
problematykę dotyczącą prawa autorskiego,
jak i prawa własności przemysłowej. Zrozumienie skomplikowanych zagadnień z tego
zakresu zostało znacząco ułatwione przez
przedstawienie deﬁnicji i wyjaśnień w postaci
graﬁcznej, tabel, rysunków oraz podkreśleń
najważniejszych zagadnień.

POSTĘPOWANIE PATENTOWE
JAKO SZCZEGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Autor: Mariusz Załucki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2007
Ta książka to pierwsza polska monograﬁa
prezentująca licencję na używanie znaku
towarowego, instytucję prawa cywilnego, która
budzi szerokie zainteresowanie w nauce obcej,
jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jako że wiele zawieranych pomiędzy
przedsiębiorcami umów dotyczy upoważnienia
do używania znaku towarowego.
Jako praca doktorska została nagrodzona
w 2006 roku w IV edycji Konkursu na najlepsze
prace naukowe, organizowanego przez Urząd
Patentowy RP.

Nr 1/2010

Autor: Ewa Lisowska
Wydawnictwo: Helion. Rok wydania: 2009
Autorka, doktor ekonomii na SGH, od lat badająca miejsce kobiety na polskim rynku pracy,
pisze w swojej książce o obecnej sytuacji
kobiet-menedżerek oraz wskazuje rozwiązania,
mogące zwiększyć odsetek kobiet wśród
wyższej kadry menedżerskiej.

EUROPEJSKIE PRAWO ZNAKÓW
TOWAROWYCH.
Zagadnienia konstrukcyjne
Autor: Mariusz Załucki
Wydawnictwo: Diﬁn. Rok wydania: 2009
Publikacja jest pierwszą polską analizą
systemu europejskiego prawa znaków towarowych. Autor w zwięzły sposób przedstawia
najważniejsze zagadnienia prawne związane
z ochroną dóbr niematerialnych w tej dziedzinie, prezentując istotne poglądy doktryny
(obcej i krajowej) oraz orzecznictwo sądów
europejskich.

Autor: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
Wydawnictwo: LexisNexis. Rok wydania: 2009
To opracowanie jest wyczerpującym przedstawieniem postępowania w sprawie udzielenia
patentu, kwaliﬁkowanego jako administracyjne
postępowanie szczególne. Autorka porównała
postępowanie patentowe z wzorcem ogólnego
postępowania administracyjnego. Zwróciła
uwagę na kwestie problematyczne w świetle
obowiązującej regulacji i przedstawiła własne
postulaty de lege ferenda. W książce zostały
również omówione ważne zagadnienia materialnoprawne – przesłanki zdolności patentowej
oraz sytuacja prawna podmiotów prawa
do uzyskania patentu.

LICENCJA NA UŻYWANIE ZNAKU
TOWAROWEGO.
Studium prawnoporównawcze

KOBIECY STYL ZARZĄDZANIA

OBOWIĄZEK UŻYWANIA ZNAKU
TOWAROWEGO

Izabela Marynowska (Liceum Plastyczne im. Piotra
Potworowskiego w Poznaniu) – plakat nagrodzony w 2007 r.
w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP
na plakat o tematyce związanej z ochroną własności
przemysłowej

ZNAK TOWAROWY – BEZWZGLĘDNE
PRZESZKODY REJESTRACJI
Autor: Justyna Mordwiłko-Osajda
Wydawnictwo: LexisNexis. Rok wydania: 2008
Autorka wyczerpująco omawia problemy prawne dotyczące poszczególnych, bezwzględnych
przeszkód udzielenia prawa ochronnego
na zgłoszony do rejestracji znak towarowy.
Rozważania prowadzone są na kanwie licznych
przykładów z najnowszego orzecznictwa
sądowego (sądów polskich, francuskich oraz
ETS i SPI) oraz decyzji urzędów patentowych
(polskiego, francuskiego oraz wspólnotowego
OHIM).

Autor: Marcin Trzebiatowski
Wydawnictwo: C.H. Beck
Rok wydania: 2009
Autor omawia prawo znaków towarowych
w świetle prawa polskiego, wspólnotowego,
a także prawa innych państw europejskich
nie będących członkami UE.

AUTOR – WYDAWCA.
Poradnik prawa autorskiego
Autor: Andrzej Karpowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2009
To poradnik dla każdego, kto książki pisze lub
wydaje, bądź chce poznać prawo autorskie
w praktyce. Poza omówieniem podstawowych
zasad prawa autorskiego czytelnik znajdzie
w tej książce wiele praktycznych porad dotyczących stosunków wydawcy z autorem i wiele
orzeczeń sądów z tej dziedziny.
Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek
wydawniczych.
Opracowała: Maria Fuzowska
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INNOWACYJNY
PRIORYTET

W

polskiej gospodarce następuje
obecnie fundamentalna zmiana
polegająca na „przechodzeniu od fazy orientacji na efektywność do fazy innowacyjnej”
– wynika z rządowego raportu „Polska 2030
– wyzwania rozwojowe” przygotowanego przez
ekspertów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W procesie tym bardzo istotne znaczenie mają
działania wspierające innowacyjność podejmowane zarówno w sferze publicznej, jak
i w sektorze pozarządowym.
Szczególny charakter misji pełnionej przez
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
sprawia, że rozwój innowacyjności jest jednym
z najważniejszych priorytetów naszej instytucji,
która inicjuje i realizuje szereg projektów przyczyniających się do wzrostu innowacyjności
m.in. w obszarze nauki i gospodarki.

URZĄD PATENTOWY
JEST WYJĄTKOWYM MIEJSCEM,
w którym w sposób naturalny zbiegają się
drogi wynalazców, naukowców, przedsiębiorców, projektantów, inżynierów, rzeczników
patentowych oraz przedstawicieli wielu innych
profesji i dyscyplin, którzy w swojej działalności
napotykają niełatwe zagadnienia związane
z ochroną własności przemysłowej. Z Urzędem kontaktują się bowiem także np. policjanci ścigający przestępców produkujących
nielegalne „podróbki” produktów markowych,
prokuratorzy prowadzący sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej czy służba

Szczególny charakter misji pełnionej przez Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej sprawia, że rozwój innowacyjności jest
jednym z najważniejszych priorytetów naszej instytucji, która
inicjuje i realizuje szereg projektów przyczyniających się do wzrostu
innowacyjności m.in. w obszarze nauki i gospodarki.

celna chroniąca nasz kraj przed napływem
fałszywych towarów. Do Urzędu zwracają się
często przedstawiciele organów samorządu
terytorialnego o informacje niezbędne do sporządzania wniosków o pomoc unijną, studenci
podejmujący w swoich pracach tematykę
ochrony własności przemysłowej, a także liczni
dziennikarze prasy, radia, telewizji i mediów
elektronicznych coraz częściej poruszających
problemy własności intelektualnej.

tucjonalnych funkcjonowania gospodarki oraz
wzrost zaufania i sprawności państwa”. Skala
wyzwań stojących przed Polską w zakresie
tworzenia, ochrony i wykorzystania własności
intelektualnej jest więc ogromna – biorąc pod
uwagę, że jedną z powszechnie stosowanych
miar innowacyjności gospodarki jest liczba
patentów – wzrost w tym zakresie stanowi
warunek dalszego rozwoju naszego kraju pod
względem gospodarczym i cywilizacyjnym.

Tak szeroki zakres oddziaływania na liczne środowiska i grupy zawodowe sprawia, że Urząd
Patentowy RP jest jednym z głównych ośrodków mających wpływ na kształtowanie świadomości społecznej w Polsce na temat znaczenia
szeroko pojętej innowacyjności. Działania
związane z promocją innowacyjności nabierają
dla Urzędu Patentowego RP, jako centralnego
organu administracji rządowej, szczególnego
znaczenia w kontekście najważniejszych
wniosków sformułowanych przez wybitnych
ekspertów w rządowym raporcie Polska 2030
– wyzwania rozwojowe: „Polsce potrzebne
są zarówno rozwój infrastruktury, budowa
potencjału kapitału intelektualnego i podstaw
innowacyjności, jak i poprawa warunków insty-

Dlatego Urząd Patentowy RP wdrożył w drugiej połowie ubiegłego roku

W polskiej gospodarce następuje obecnie fundamentalna zmiana
polegająca na „przechodzeniu od fazy orientacji na efektywność
do fazy innowacyjnej” – wynika z rządowego raportu „Polska 2030 –
wyzwania rozwojowe” przygotowanego przez ekspertów Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. W procesie tym bardzo istotne znaczenie
mają działania wspierające innowacyjność podejmowane zarówno
w sferze publicznej, jak i w sektorze pozarządowym.

nowe rozwiązania
organizacyjne
polegające na powołaniu Wydziału Promocji
i Wspierania Innowacyjności, który odpowiedzialny jest za realizację szerokiego programu
działań służących pobudzaniu innowacyjności
w wielu kluczowych obszarach, decydujących
o przyszłości polskiej myśli technicznej, projektowej i gospodarczej.
Nazwa nowej komórki podkreślająca rolę
innowacyjności, jako głównego przedmiotu
działań promocyjnych i wspierających, najlepiej odzwierciedla złożoną misję zespołu
realizującego wiele istotnych projektów skierowanych do różnorodnych grup i środowisk
charakteryzujących się wysokim potencjałem
innowacyjnym, który może zostać efektywniej
wykorzystany dzięki udostępnieniu wiedzy
i wsparcia w zakresie zagadnień związanych
z własnością intelektualną.
Adam Taukert
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W roku 2010 z bogatego kalendarza działań organizowanych przez Wydział Promocji
i Wspierania Innowacyjności wybraliśmy najważniejsze wydarzenia, które przedstawiamy
wraz z krótkimi informacjami dotyczącymi głównych założeń i celów każdego
przedsięwzięcia.

25-26 marca 2010 r. – Międzynarodowa konferencja nt. „Innowacyjność
i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego”
jest organizowana przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze Światową Organizacją Własności
Intelektualnej (WIPO) oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod honorowym patronatem: Ministra
Gospodarki, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to już 3. konferencja organizowana
przez Urząd Patentowy RP poświęcona tej tematyce. Ze względu na rosnące znaczenie potencjału intelektualnego kobiet
w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy konieczna jest aktywizacja kobiet zarówno w obszarze nauki, jak i biznesu.
Należy odnotować fakt, iż kobiety w Polsce i wielu innych krajach świata są coraz lepiej wykształcone oraz w coraz
większym stopniu podejmują działalność naukowo-badawczą, a także prowadzą własną działalność gospodarczą (w Polsce
ponad 50% pracowników naukowych oraz ponad 35% przedsiębiorców to kobiety). Zjawisko to ma istotne znaczenie
w związku z sytuacją na polskim i europejskim rynku pracy uwarunkowaną zmianami demograﬁcznymi starzejącego się
społeczeństwa. Oznacza to, że wskaźnik aktywności zawodowej kobiet powinien podnosić się, by wzrost
dochodu narodowego utrzymywał się na odpowiednim poziomie gwarantując rozwój gospodarki.
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat sposobu i metod działań ukierunkowanych
na zapewnienie wysokiej aktywności zawodowej kobiet, przełamywanie różnorodnych
barier ograniczających ich aktywność naukową i biznesową, w tym o charakterze
społeczno-kulturowym i psychologicznym, mających często zasadniczy wpływ
na decyzje zawodowe kobiet a także uświadamianie kobietom nauki i biznesu
znaczenia ochrony własności przemysłowej w ich działalności.

23 kwietnia 2010 r. – „Ochrona oznaczeń geograﬁcznych” konferencja
naukowa z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej,
objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego, będzie poświęcona oznaczeniom
geograﬁcznym, których ochrona na gruncie przepisów prawa międzynarodowego została przewidziana już w Konwencji
Paryskiej z 1883 r.
Oznaczenia geograﬁczne nie tylko ułatwiają identyﬁkację produktu, pochodzącego z konkretnego regionu, ale także
są instrumentem wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, promując zwłaszcza regiony, które oddalone są od centrów
przemysłowych. Właściwa ochrona oznaczeń geograﬁcznych ułatwia konsumentom dokonanie wyboru spośród szerokiej
gamy produktów, producentom zaś pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki podniesieniu renomy własnych
wytworów i zabezpieczeniu się przed szkodliwym naśladownictwem przez inne podmioty. Jest to szczególnie istotne
w kontekście ponoszenia przez producentów kosztów utrzymania odpowiednich warunków wytwarzania, ale również
w znacznej mierze kosztów procesu produkcyjnego, którego szybkość oraz efektywność zależą od stopnia zaawansowania
działalności badawczo-rozwojowej. Problematyką konferencji zainteresowane są nie tylko środowiska akademickie związane
z szeroko rozumianymi kierunkami rolniczymi, ale również z zarządzaniem. Konferencji będą towarzyszyły wystawy
produktów, których wytwórcy starają się o uzyskanie praw z rejestracji na oznaczenia geograﬁczne. Będą to m.in. koronki
koniakowskie, kierpce podhalańskie, porcelana z Ćmielowa, a także wystawa krzemienia pasiastego udostępniona przez
Muzeum w Sandomierzu.
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2-3 września 2010 r. – VI Międzynarodowe sympozjum z cyklu
„Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”,
odbędzie się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cyklicznie organizowane międzynarodowe sympozja
upowszechniają znaczenie ochrony i prawidłowego zarządzania własnością intelektualną, a zwłaszcza przemysłową w szeroko
rozumianym środowisku naukowym.
W latach poprzednich, dzięki wysokiej klasy wykładowcom mogliśmy przybliżyć tematykę wyceny wartości patentu, oceny
ryzyka związanego z wdrożeniem i transferu technologii z uniwersytetów do przemysłu. Prelegentami sympozjum są co roku
przedstawiciele zarówno polskiego środowiska akademickiego, jak i instytucji międzynarodowych, zagranicznych instytutów
naukowych i przedsiębiorców. Umożliwia to zapoznanie się z trendami i osiągnięciami światowymi i europejskimi oraz skutecznymi
zastosowaniami wielu interesujących rozwiązań w polskich uczelniach i innych placówkach naukowych.
Problematyka tegorocznego sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmować będzie
m.in. zagadnienia związane z ﬁnansowaniem działalności naukowo-badawczej oraz zasadami dostępu do zewnętrznych źródeł
ﬁnansowania zabezpieczających interesy wszystkich stron przedsięwzięć innowacyjnych. Wymiernym rezultatem planowanego
sympozjum będzie upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza przemysłowej oraz
zarządzania prawami wyłącznymi i wdrażania rozwiązań chronionych formalnie lub utrzymywanych w tajemnicy jako know-how
(tajemnica przedsiębiorstwa).

VIII edycja konkursu na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską,
magisterską i studencką na temat własności przemysłowej
oraz na najlepszy plakat o tej tematyce.
Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od ośmiu lat
przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z wiodącymi
uczelniami w Polsce oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem,
owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami
plakatów kształtując świadomość, nie tylko młodych uczestników, znaczenia ochrony własności
przemysłowej.
W każdym roku wzrasta liczba uczestników konkursów. Ogółem w dotychczasowych konkursach
zgłoszono 184 prace (habilitacyjne, doktorskie, magisterskie i studenckie) oraz ponad 1500 plakatów.
Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym. Nagrody w konkursie na prace
naukowe i plakat fundowane są przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Gospodarki, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz bardzo wiele
innych podmiotów i instytucji działających na rzecz umacniania ochrony własności intelektualnej
i rozwoju innowacyjności. Prace nagrodzone we wszystkich edycjach konkursu zostaną zaprezentowane
na publicznej ekspozycji organizowanej przez Urząd Patentowy. Uroczystość wręczenia nagród, w której
udział jak co roku weźmie ok. 200 osób, będzie połączona z seminarium naukowym.

Kinga Pacyga (ASP Warszawa) – plakat
nagrodzony w 2009 r. w konkursie
organizowanym przez Urząd Patentowy RP
na plakat o tematyce związanej
z ochroną własności przemysłowej

2010 r. – trzeci rok współpracy w ramach projektu pilotażowego
„Transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu”.
W 2008 r. w Krakowie został podpisany dokument w sprawie utworzenia pierwszego w Polsce Biura Transferu Technologii (Transfer
Technology Oﬃce) w ramach projektu TTO. Stronami porozumienia i jednocześnie partnerami projektu są Urząd Patentowy RP,
Europejski Urząd Patentowy oraz Politechnika Łódzka.
Realizacja „TTO Working Plan” zaplanowana została na 3 lata. Pierwszymi beneﬁcjentami przedsięwzięcia jest 8 państw Unii
Europejskiej, w tym Polska. Cele programu obejmują m.in.: podniesienie świadomości w zakresie własności intelektualnej,
popularyzację komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania własnością
intelektualną poprzez organizację szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów Urzędu Patentowego, spotkań ze środowiskami
przedsiębiorców, a także – działalność wydawniczą.
Opracowała: Joanna Nyga
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URZĄD PATENTOWY

ARBITREM
Sprzeciwy, unieważnienia
i wygaszenia

Cechy postępowania spornego

Departament Orzecznictwa UP RP zajmuje się
rozpatrywaniem wniosków o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia praw
wyłącznych, w tym patentów, dodatkowych
praw ochronnych, praw ochronnych i praw
z rejestracji. Ponadto przedmiotem postępowania może być złożony przez zainteresowany
podmiot sprzeciw odnośnie udzielonego
patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji. Sprzeciw taki, wskutek uznania
go za bezzasadny przez uprawnionego, jest
rozpatrywany następnie na zasadach postępowania wszczętego na wniosek o unieważnienie
prawa. W toku postępowania spornego możliwe jest także rozpatrzenie wniosku o zmianę

Postępowanie sporne różni się od – mających
charakter administracyjny – postępowań
zgłoszeniowego i rejestrowego. Jego istotą jest
rozpatrzenie sporu między dwiema stronami,
a Urząd Patentowy RP zyskuje status
„arbitra”, który rozstrzyga sprawę. W celu
zobiektywizowania rozstrzygnięcia spory
są rozpatrywane przez kolegia ds. spornych,
które składają się zasadniczo z trzech osób
(przewodniczący, ekspert-referent oraz
członek kolegium-wotant). W szczególnie
skomplikowanych przypadkach istnieje możliwość poszerzenia składu kolegium o dwóch
dodatkowych ekspertów-wotantów. Funkcję
przewodniczącego i referenta sprawują zasadniczo pracownicy Departamentu Orzecznictwa,

Sprawy rozpatrywane przez Departament Orzecznictwa
2006

2007

2008

2009
(koniec listopada)

wnioski
o unieważnienie

58

64

101

71

wnioski
o stwierdzenie
wygaśnięcia

131

137

121

77

sprzeciwy

193

218

220

319

decyzji o udzieleniu licencji przymusowej.
Cechą charakterystyczną przedmiotowych
postępowań jest to, że stronie niezadowolonej
z rozstrzygnięcia służy szczególny środek
odwoławczy, mianowicie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie. W pozostałych sprawach
środkiem odwoławczym pozostaje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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natomiast rola członka kolegium-wotanta,
w związku z wprowadzonymi zmianami prawno-organizacyjnymi, przypada od niedawna
wyłącznie ekspertom zatrudnionym w Urzędzie
Patentowym RP.

Statystyki i prognozy
Wśród rozpatrywanych przez Departament
Orzecznictwa spraw najwięcej dotyczy praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw
z rejestracji na wzory przemysłowe. Ogólny
trend w ostatnich latach ma charakter wzrostowy. Odnośnie praw ochronnych na znaki towarowe w 2006 r. wpłynęło do Urzędu Patentowego RP 58 wniosków o unieważnienie,
131 wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia
oraz 193 sprzeciwy. W roku 2007 było
to odpowiednio 64 wnioski, 137 wniosków
i 218 sprzeciwów, a w 2008 r. 101 wniosków,
121 wniosków oraz 220 sprzeciwów. Do końca listopada 2009 r. złożonych zostało
71 wniosków o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, 77 wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak
towarowy oraz aż 319 sprzeciwów. Należy spodziewać się, że dane te ulegną istotnej zmianie,
gdyż zazwyczaj w grudniu wpływa do Urzędu
Patentowego RP znaczna ilość wniosków
wszczynających postępowanie sporne.
Michał Kruk

Departament Orzecznictwa UP RP zajmuje się rozpatrywaniem
wniosków o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia
praw wyłącznych, w tym patentów, dodatkowych praw
ochronnych, praw ochronnych i praw z rejestracji.
Ponadto przedmiotem postępowania może być złożony przez
zainteresowany podmiot sprzeciw odnośnie udzielonego
patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji.
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DLA PROMOCJI

WIEDZY
P

ublikacja informacji o dokonanych
w UP zgłoszeniach w BUP i informacji
o udzielonych prawach wyłącznych w WUP
oraz publikacja opisów patentowych i opisów
ochronnych wzorów użytkowych – to podstawowe zadania Departamentu Wydawnictw.
Wydawnictwa te są dostępne zarówno
na nośniku papierowym, jak i w postaci elektronicznej. Wersje elektroniczne BUP i WUP
są umieszczane i udostępniane w Internetowym Portalu Usługowym, natomiast opisów
patentowych i opisów wzorów użytkowych
na serwerze publikacji. W serwisach tych
można wyszukiwać zarówno wydania bieżące,
jak i archiwalne ww. publikacji.

sprzęt komputerowy oraz w pełni profesjonalne oprogramowanie do składu tekstu,
tworzenia i obróbki materiału ilustracyjnego
(Indesign, Photoshop), zostały opracowane
i przygotowane do druku liczne autorskie
projekty graﬁczne publikacji takich, jak:
„Raport roczny UP RP za 2008 r.”, „Teksty
ujednolicone podstawowych aktów wykonawczych do ustawy – Prawo własności
przemysłowej”, zeszyty „Ochrona własności
intelektualnej”. Opracowano także projekty
kalendarza planszowego i kalendarza
książkowego Urzędu na rok 2010, po raz
pierwszy wydawanego kalendarza trójdzielnego Urzędu, kalendarzyków listkowych oraz
zakładek magnetycznych.

książkowa „Poradnik wynalazcy” oraz kolejne
wydania broszur: „Wynalazki w działalności
małych i średnich przedsiębiorstw”, „Wzory
przemysłowe w działalności małych i średnich
przedsiębiorstw”, „Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw”, ,,Patenty/Znaki Towarowe”, „Twój Świat Własności
Intelektualnej”, „Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym”. Na podstawie
tego porozumienia Urząd otrzymał prawie

Co jeszcze wydajemy
Departament aktywnie uczestniczy też w realizacji równie istotnego zadania UP, jakim
jest upowszechnianie i promocja wiedzy
o własności przemysłowej. Dzięki wysokim
umiejętnościom zawodowym pracowników
departamentu w projektowaniu graﬁki komputerowej, wyposażonym w wysokiej klasy

W 2009 r. wydanie wielu publikacji zostało
sﬁnansowane z funduszy pochodzących
ze środków europejskich, m.in. na mocy porozumienia z Krajową Izbą Gospodarczą przez
pracowników Departamentu została uaktualniona i przygotowana do druku publikacja
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260 tys. wymienionych publikacji – tak ważnych dla upowszechniania i promocji wiedzy
o własności przemysłowej. Z kolei we współpracy z OHIM została uaktualniona i opublikowana broszura „10 powodów, dla których
warto korzystać z sytemu wspólnotowego
znaku towarowego”.
Dla potrzeb Urzędu przygotowywane były
również druki o charakterze użytkowym i okolicznościowym – druki urzędowe, formularze,
foldery, wizytówki oraz materiały konferencyjne
m.in.: zaproszenia, programy, plakaty, identyﬁkatory itp.
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sób odbioru towaru nie wychodząc z domu
(oferta na stronie: https://ipu.uprp.pl/sklep/).

Nowoczesne urządzenia
Departament Wydawnictw dysponuje nowoczesnymi urządzeniami do sieciowego
druku cyfrowego i kopiowania czarno-białego i kolorowego, a także urządzeniami
introligatorskimi, umożliwiającymi wykonanie
różnorodnych typów oprawy m.in. klejowej,
zeszytowej. Na tych właśnie urządzeniach
została wydrukowana większość naszych
wydawnictw, w tym „Raport roczny UP RP
za 2008 r.”, kalendarzyki listkowe, Katalog
nagrodzonych prac w konkursach na pracę
naukową oraz plakat o tematyce związanej
z ochroną własności przemysłowej, marketingiem i zarządzaniem prawami wyłącznymi
czy „Teksty ujednolicone podstawowych
aktów wykonawczych do ustawy – Prawo
własności przemysłowej”.
W roku 2009 zakupiono urządzenie do wielkoformatowego druku kolorowego pozwalającego
na wydruk we własnym zakresie plakatów
o maksymalnym formacie B1. Ponadto zakupio-

W 2009 r. trwały również prace nad wdrożeniem nowego programu ﬁnansowo-księgowego Maat, umożliwiającego wystawianie
faktur sprzedaży, tworzenie innych dokumentów sprzedaży, a także prowadzenie
magazynu wydawnictw.

E-Sklep
Departament Wydawnictw nie tylko przygotowuje projekty graﬁczne publikacji i je drukuje,
ale jest również odpowiedzialny za ich dystrybucję. Rozpowszechnianie odbywa się
poprzez prenumeratę (WUP, BUP, opisy
patentowe), sprzedaż odręczną oraz bezpłatny
rozdzielnik, zaakceptowany przez Prezesa lub
Zastępcę Prezesa Urzędu.
Departament realizuje zamówienia na wydawnictwa Urzędu zgłaszane osobiście, telefonicznie, faxem, e-mailem. Od niedawna zamówienia zgłaszane są za pomocą Internetowego
Portalu Usługowego w module e-Sklepie.
E-Sklep jest zupełnie nową usługą pozwa-

Pracownicy Departamentu uczestniczyli także
przy wdrażaniu systemu Soprano. We współpracy z Departamentami: Zgłoszeń, Badań
Patentowych, Rejestrów oraz Informatyki
opracowano niezbędne szablony do eksportów danych bibliograﬁcznych, przeznaczonych
do publikacji w BUP, WUP i w opisach patentowych. Jednocześnie przeprowadzano liczne
testy sprawdzające i korygujące poprawność
danych eksportowanych z systemu do zamieszczenia w tych publikatorach.
Iwona Grodnicka-Lech
Barbara Świercz

no 3 urządzenia introligatorskie, dzięki którym
możliwe jest wykonywanie foliowania (np. okładek do książek, kalendarzyków listkowych, itp.),
zaokrąglanie narożników (np. w kalendarzykach
listkowych, akcydensach), wykonanie oprawy
zeszytowej przy użyciu zszywek oczkowych
umożliwiających otrzymanie egzemplarzy gotowych do wpinania do segregatora (np. w serii
zeszytów „Ochrona własności intelektualnej”),
co w istotny sposób podnosi jakość i użyteczność naszych wydawnictw.
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lającą na zakup wydawnictw publikowanych
w Urzędzie Patentowym. Zalogowany klient
może wybrać potrzebne mu wydawnictwo,
dogodną dla siebie formę płatności oraz spo-
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NIE TYLKO

REJESTROWANIE

D

spornego, oraz reprezentuje Urząd przed
Sądami Administracyjnymi.

Wnioski i sprzeciwy

Drugim, najważniejszym polem działania
Wydziału jest ewidencja i prowadzenie postępowania z zakresu sprzeciwów. Po przeprowadzeniu badań formalno-prawnych
i wysłaniu stosownych zawiadomień, z chwilą
podniesienia zarzutu bezzasadności, Wydział
współpracuje z Departamentem Orzecznictwa,
przekazując akta sprawy celem postępowania
spornego. W tym roku do Departamentu
Orzecznictwa przekazano około 400 spraw.
W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny
lub z braku odpowiedzi na sprzeciw, ekspert
Wydziału wydaje decyzje kończące postępowanie.

epartament Rejestrów UP RP może
kojarzyć się z prowadzeniem rejestrów
i dokonywaniem w nich wpisów dotyczących
wszelkich zdarzeń, dziejących się wokół udzielonych praw wyłącznych własności przemysłowej. Departament natomiast, poprzez swoje
pięć wydziałów, nie tylko rejestruje, ale zarządza udzielonymi prawami.

Do Wydziału Wniosków i Sprzeciwów wpływają wnioski o ponowne rozpatrzenie od wszystkich decyzji wydanych w I-szej instancji w DR
oraz sprzeciwy wobec prawomocnych decyzji
UP RP. W 2009 r. Wydział odnotował wpływ
około 500 sprzeciwów i 700 wniosków (z 1200
wniosków, jakie wpłynęły do Urzędu). Oprócz
prowadzenia ich ewidencji, Wydział zajmuje
się formalno-prawną weryﬁkacją wniosków
i sprzeciwów oraz ich rozpoznaniem (w minionym roku wydano około 300 decyzji dotyczących rozpoznania wniesionych wniosków).
Przygotowuje też sprawy do przekazania

W Wydziale Wniosków i Sprzeciwów dokonuje się także zaliczania i zwrotów opłat
nienależnych w module rozliczeń, odnośnie
sprzeciwów i wniosków o ponowne rozpatrzenie. Wymaga to systematycznej współpracy
z Wydziałem Księgowości. W systemie informatycznym SOPRANO, który został wdrożony

Do WYDZIAŁU WNIOSKÓW I SPRZECIWÓW wpływają wnioski
o ponowne rozpatrzenie od wszystkich decyzji wydanych w I-szej
instancji w DR oraz sprzeciwy wobec prawomocnych decyzji UP RP.
Drugim, najważniejszym polem działania Wydziału jest ewidencja
i prowadzenie postępowania z zakresu sprzeciwów.

ekspertom z innych wydziałów, do rozpoznania
i wydania stosownej decyzji. Z chwilą wydania
decyzji akta sprawy wracają do Wydziału
Wniosków i Sprzeciwów celem odnotowania
w repertorium. Po uprawomocnieniu, akta
sprawy przekazywane są do poszczególnych
wydziałów DR celem dokonania stosownych
wpisów w rejestrze. Do Wydziału Wniosków
i Sprzeciwów wpływają również skargi
na decyzje wydane w wyniku ponownego
rozpoznania. Wydział prowadzi ich ewidencję
oraz korespondencję w tym zakresie. Ekspert
Wydziału czynnie uczestniczy w tworzeniu
praktyki orzeczniczej w ramach postępowania
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w 2009 r., rejestruje się zarówno wpływ sprzeciwów dotyczących wynalazków, jak również
wpływ wniosków o ponowne rozpatrzenie.

Zadania Wydziału Prawnego
Wydział Prawny Departamentu Rejestrów
zajmuje się rozpatrywaniem wniosków w sprawach o dokonanie wpisu informacji do właściwych rejestrów o zajęciu, zabezpieczeniach
i zastawach na prawach wyłącznych. Rocznie
odnotowuje się ok. 300 takich spraw. Ważnym
zadaniem jest także praca nad wnioskami
o ponowne rozpatrzenie, których liczba rów-
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nież sięga ok. 300 rocznie oraz monitorowanie
udzielonych praw wyłącznych związanych
z organizacją Mistrzostw Europy „EURO 2012”.
Wydział Prawny reprezentuje DR w Zespole
do spraw EURO 2012 oraz czynnie uczestniczy w pracach Komisji ds. nadzoru nad pra-

WYDZIAŁ PRAWNY
DEPARTAMENTU
REJESTRÓW zajmuje się
rozpatrywaniem wniosków
w sprawach o dokonanie wpisu
informacji do właściwych
rejestrów o zajęciu,
zabezpieczeniach i zastawach
na prawach wyłącznych.

wami wyłącznymi nawiązującymi do drugich
letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich
w 2014 r.
Zespół Wydziału Prawnego reprezentuje
też Urząd Patentowy RP przed Sądami Administracyjnymi (WSA, NSA). Bierze udział
w tworzeniu praktyki orzeczniczej w ramach
postępowania spornego. Jego pracownicy
są delegowani jako wotanci, a najczęściej jako
referenci do Kolegiów Orzekających. Do zadań
Wydziału Prawnego należy też między innymi
przygotowanie uzasadnień do decyzji i postanowień, wydanych w trybie postępowania
spornego, udzielania opinii prawnych i interpretacji przepisów.
Warto też dodać, że eksperci przedstawionych
wydziałów w ramach aplikacji rzecznikowskiej
szkolą kandydatów na przyszłych rzeczników
patentowych. Wiedząc, jakie jest zapotrzebowanie na dobrą jakość współpracy pomiędzy
pracownikami naszych wydziałów a rzecznikami patentowymi, szkolenia te przyczyniają
się do jej poprawy i podniesienia standardów
pracy.
Jadwiga Dąbrowska
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BEZ

EKSPERTA

P

raca eksperta Urzędu Patentowego
w powszechnej opinii polega na merytorycznej ocenie zgłoszeń pod kątem spełnienia ustawowych kryteriów warunkujących
udzielenie patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że ﬁnalna decyzja eksperta to efekt bardzo
wielu złożonych, wieloetapowych i czasochłonnych działań.
W przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów
użytkowych rozpatrywanych przez ekspertów
Departamentu Badań Patentowych prace
związane z każdym zgłoszeniem obejmują:

 klasyﬁkowanie zgłoszenia zgodnie

z Międzynarodową Klasyﬁkacją Patentową
(8 działów, poddziały, klasy, podklasy, grupy,
podgrupy);
 przeprowadzenie badania zgłoszenia (spra-

wozdanie o stanie techniki) pod względem
nowości i nieoczywistości m.in. przy użyciu
baz komputerowych EPOQUENET, Depatis,
Esp@cenet (który zawiera 60 mln pozycji w języku zachodnim np. angielskim), a także przy
wykorzystaniu papierowych zbiorów literatury
patentowej;
 prowadzenie korespondencji ze zgłasza-

jącymi, w której wykazuje się przeszkody
do udzielenia patentu lub wskazuje na poprawki, których zgłaszający powinien
dokonać. Wielokrotna korespondencja ze zgłaszającym często skutkuje wydłużeniem okresu
rozpatrywania zgłoszenia. Średni czas załatwienia zgłoszenia (od momentu rozpoczęcia
badania merytorycznego) wynosi średnio
od 3 miesięcy dla spraw polskich do 2 lat
w przypadku spraw zagranicznych.
W wyniku przeprowadzonego badania merytorycznego ekspert podejmuje niezawisłą
decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia
patentu lub prawa ochronnego na wzór
użytkowy;
 przygotowanie do publikacji tekstu opisu

patentowego (w wielu wypadkach konieczne
jest nanoszenie wielu poprawek uzgodnionych
ze zgłaszającym);
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ANI RUSZ…

Wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie
prawa wyłącznego często nie jest końcem
skomplikowanej pracy eksperta w związku
ze zgłoszeniem. W zależności od kroków
podjętych przez strony postępowania dalsze
działania ekspertów mogą obejmować:
 udział w rozpatrywaniu przez Kolegia
Orzekające wniosków o ponowne rozpatrzenie
spraw, w których odmówiono udzielenia
patentu;

umiejętności ekspertów oraz harmonizację
ich orzekania (ekspert powinien bowiem stale
doskonalić swoje umiejętności);
 dodatkowo eksperci DP rozpatrują
wnioski w zakresie udzielania dodatkowego
prawa ochronnego (DPO) na produkty lecznicze i środki ochrony roślin. DPO stanowi
jakby przedłużenie ochrony patentowej ale jest
odrębnym tytułem ochronnym, regulowanym
prawem europejskim i związanym z pozwole-

Praca EKSPERTA Urzędu Patentowego w powszechnej opinii
polega na merytorycznej ocenie zgłoszeń pod kątem spełnienia
ustawowych kryteriów warunkujących udzielenie patentu, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że ﬁnalna decyzja eksperta to efekt bardzo wielu złożonych,
wieloetapowych i czasochłonnych działań.

 udział ekspertów w pracach quasi drugiej

instancji tzn. rozpatrywaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw, w których odmówiono udzielenia patentu;
 reprezentowanie Urzędu przed sądami administracyjnymi w przypadku skarg na decyzje
Urzędu. Oprócz wykształcenia technicznego,
znajomości języków obcych, ekspert reprezentujący Urząd musi wykazać się znajomością
prawa administracyjnego i postępowania sądowego;
 udział w pracach Kolegiów Orzekających

rozpatrujących sprawy w trybie postępowania
spornego (w przypadku sprzeciwów do udzielonych patentów albo wniosków o unieważnienie udzielonych patentów). Ekspert zwykle
referuje sprawę na posiedzeniu Kolegium,
a na zakończenie postępowania przygotowuje
uzasadnienie decyzji. Materiały procesowe
są często wielotomowe, a podjęte decyzje
wymagają obszernych uzasadnień merytorycznych;
 udział w szkoleniach i konferencjach me-

rytorycznych mających na celu doskonalenie

niami na wejście produktów na rynek.
Rozpatrywaniem DPO zajmują się eksperci
posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie
farmacji lub biotechnologii i środków ochrony
roślin.
Wbrew pokutującym niekiedy stereotypom,
ustawowa niezawisłość eksperta Urzędu
Patentowego pod względem orzekania
nie oznacza, że praca tej grupy zawodowej
nie jest oceniana pod względem wydajności
i jakości. Praca eksperta jest bowiem precyzyjnie wyceniana za pomocą systemu punktowego. Zgodnie z obowiązującymi normami
ekspert Departamentu Badań Patentowych
powinien rozpatrzyć w roku ok. 110 zgłoszeń.
Obecnie w Departamencie Badań Patentowych zatrudnionych jest 75 ekspertów
i asesorów reprezentujących wszystkie dziedziny techniki oraz 12 aplikantów przygotowujących się do zdobycia kwaliﬁkacji eksperckich.
W 2010 r. planuje się rozpatrzenie około
8000 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.
Alicja Tadeusiak
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W NOWYM ROKU

W NOWYCH SZATACH
N

owe stroje służbowe członków
Kolegiów Orzekających Urzędu
Patentowego nawiązują do tradycji strojów
stosowanych na rozprawach przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Uszyte
są z granatowej wełny, posiadają lamówkę
z czerwonego aksamitu oraz haftowany jedwabiem znak Urzędu Patentowego RP. Strój
służbowy Przewodniczącego Kolegium
d/s spornych wyróżnia się dodatkowo czerwonymi aksamitnymi mankietami i czerwoną
aksamitną stójką.
Wprowadzenie strojów służbowych związane
było z potrzebą występowania Kolegium
Orzekającego d/s spornych na rozprawach
w formule powszechnie stosowanej przez inne
organy orzekające. Stosowanie strojów służbowych przez Kolegia Orzekające d/s spornych
Urzędu Patentowego umożliwiło także radcom
prawnym i adwokatom występowanie podczas
rozpraw w Urzędzie Patentowym w togach
stanowiących atrybut ich zawodu. Przypomnijmy, że radcowie prawni używają czarnej togi
z niebieskim żabotem, a adwokaci – czarnej
togi z zielonym żabotem. Oprócz tych kolorów
występują jeszcze żaboty ﬁoletowe (sędziowie

i ławnicy), czerwone (prokuratorzy), błękitno-szare (radcowie Prokuratorii Generalnej) oraz
biało-czerwone (sędziowie Trybunału Konstytucyjnego).
Inną nowością na salach rozpraw w Urzędzie Patentowym RP stał się także atrybut
Przewodniczącego w postaci młotka porządkowego nazywanego także młotkiem
sędziowskim. Uderzając młotkiem w podkładkę rezonansową Przewodniczący sygnalizuje
stronom postępowania konieczność zachowania stosownej powagi i spokoju w przypadku
przekroczenia zasad przyjętych w postępowaniu na sali rozpraw.
Młotki sędziowskie zostały przywrócone
na sale rozpraw w polskich sądach
Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w 2007 roku (poprzednio były stosowane
przed II wojną światową). Występują obecnie
zasadniczo w dwóch formach: drewnianego
młotka z drewnianą podkładką rezonansową
(z reguły pustą w środku dla odpowiedniego
efektu) oraz metalowego małego
młotka służącego do uderzania w niewielki
metalowy gong umieszczony na stole
sędziowskim.

Maciej Mytnik (Łysa Góra) – plakat nagrodzony w 2007 r.
w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP
na plakat o tematyce związanej z ochroną
własności przemysłowej

Z relacji prowadzących rozprawy wynika,
że użycie młotka w celu sygnalizacji akustycznej jest bardzo skutecznym środkiem
porządkowym wywołującym w koniecznych
przypadkach natychmiastowe uspokojenie
stron uczestniczących w postępowaniu.
Adam Taukert
Zdjęcia: A. Taukert

NOWE STROJE SŁUŻBOWE
członków Kolegiów Orzekających
Urzędu Patentowego uszyte
są z granatowej wełny, posiadają
lamówkę z czerwonego aksamitu
oraz haftowany jedwabiem znak
URZĘDU PATENTOWEGO RP.
Strój służbowy
Przewodniczącego Kolegium
d/s spornych wyróżnia się
dodatkowo czerwonymi
aksamitnymi mankietami
i czerwoną aksamitną stójką.
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Zgodnie z Decyzją nr 7 z dnia
26 listopada 2009 r. podjętą przez
Prezesa Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej członkowie
Kolegiów Orzekających do Spraw
Spornych od dnia 1 grudnia 2009 r.
prowadzą rozprawy w strojach
służbowych nawiązujących
do tradycji strojów używanych przez
przedstawicieli innych zawodów
prawniczych.
Według fachowego opisu będącego
integralną częścią wspomnianej
Decyzji – „Strój służbowy dla
Przewodniczącego jest: fałdzistym
okryciem uszytym z granatowej
wełny, sięgającym ok. 15 cm
nad podłogę, zapinanym na pięć
guzików krytych pionową listwą
obszytą z obydwu stron lamówką
z czerwonego aksamitu.
Przód stroju służbowego posiada
odcięty karczek, od ramienia
do środka przodu, o wysokości
23 cm, który w swoich dolnych
krawędziach jest oblamowany
czerwonym aksamitem, a w swojej
lewej części posiada haft logo Urzędu
Patentowego Rzeczypospolitej
Polskiej wykonany czerwoną
jedwabną nicią.

Kolegium Orzekające Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w składzie:
Przewodnicząca Kolegium Orzekającego d/s spornych, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora
Departamentu Orzecznictwa – Sylwia Wit vel Wilk (w środku); Ekspert-referent – Agnieszka Janicka;
Ekspert-wotant – Maciej Krawczyk

Tył stroju służbowego posiada
kontrafałdę i odcięty karczek,
od ramienia do kontrafałdy,
o wysokości 20 cm, który w swych
dolnych krawędziach obszyty jest
lamówką z czerwonego aksamitu.
Rękawy są gładko wszyte
i podniesione poduszkami
– posiadają mankiety o szerokości
12 cm z czerwonego aksamitu.
Stójka lekko zaokrąglona
z przodu o wysokości 4 cm uszyta
z czerwonego aksamitu. Wszystkie
szwy pionowe są przestebnowane
w odległości 0,5 cm. Na bocznym
szwie z prawej strony – pęknięcie
imitujące kieszeń. Przód i tył stroju
służbowego – podszyty podszewką
do wysokości talii.”
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Korespondencja zagraniczna

BRANDING NARODOWY
– POLSKA JAKO MARKA

W

listopadzie ubiegłego roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zorganizowała w Pradze seminarium
dotyczące roli własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych i oznaczeń geograﬁcznych w tworzeniu, rozwijaniu i wzmacnianiu marki narodowej*, którego uczestnikami były głównie kraje rozwijające się (m.in. Mołdawia, Macedonia, Słowenia,
Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Ukraina, Gruzja, Turcja) oraz Polska, Bułgaria, Węgry, Rosja. Celem konferencji była wymiana
doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusja, jak należy kształtować i promować markę danego kraju, by odniosła ona sukces i była
rozpoznawana na arenie międzynarodowej. W toku konferencji zostały także omówione ogólne zagadnienia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograﬁcznych, a poszczególne państwa prezentowały najbardziej znane krajowe znaki towarowe i oznaczenia
geograﬁczne. Organizatorzy zaprosili też do uczestnictwa praktyków – przedstawicieli najbardziej znanych czeskich producentów
m. in. Skodę, BOCHEMIĘ, którzy zaprezentowali swoje znaki towarowe.
Jednakże, ze względu na ograniczone doświadczenie, można powiedzieć, w sztuce budowy marki narodowej, uczestniczących krajów
oraz w kontekście nurtujących ich przede wszystkim problemów związanych z wprowadzaniem i stosowaniem reżimów prawnych, regulujących ochronę własności intelektualnej, w głównym stopniu dyskusja została skierowana na zagadnienia związane z oznaczeniami geograﬁcznymi i znakami towarowymi, a sama kwestia strategii, form i narzędzi budowania marki narodowej nie stała się tematem
zasadniczym (niemniej z kilku wystąpień na ten temat można przedstawić pewne wnioski – materiał Marty Chylińskiej, która wraz
ze mną uczestniczyła w seminarium – obok).
Jako reprezentant UP RP przygotowałam prezentację multimedialną oraz wypowiedź na temat prób tworzenia efektywnego brandingu
narodowego, polskich znaków towarowych i oznaczeń geograﬁcznych, które są rozpoznawalne na arenie międzynarodowej.

Sztuka narodowego brandingu
Branding narodowy pełni w gospodarce
konkurencyjnej rolę fundamentalną. Jest
instrumentem, za pomocą którego kraj
buduje swój wizerunek, pozycję, zarówno
w oczach własnych obywateli, jak i w relacjach międzynarodowych. Silna marka
narodowa oznacza korzystanie z efektu
kraju pochodzenia, czyli stanu, w którym
krajowe ﬁrmy, towary, usługi są rozpoznawane, pozytywnie kojarzone i reprezentują
wartość dla zagranicznych odbiorców.
Wartości przypisywane marce kraju, takie
jak np. włoski styl, szwajcarska dokładność, niemiecka solidność, japońska
technika itp., wzmacniają ich pozycję rynkową. Zarówno marka, jak i kraj z którego
pochodzi dany wyrób, są więc czynnikami
kształtującymi decyzje konsumenckie.
Kluczowe znaczenie w tworzeniu efektywnego brandingu narodowego ma synergia
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krajowych znaków towarowych i oznaczeń
geograﬁcznych, a także wyobrażeń na temat marek krajowych. Dlatego też, tak
ważne jest podejmowanie wielu działań
na rzecz wspierania rozwoju efektywnych
krajowych znaków towarowych i oznaczeń
geograﬁcznych, także w aspekcie małych
i średnich przedsiębiorstw. W tym celu
niezbędne jest propagowanie wiedzy
i świadomości potrzeby ochrony znaków
towarowych, oznaczeń geograﬁcznych
i innych przedmiotów własności intelektualnej.

Creative Tension
Polska od kilku lat podejmuje próby
wykreowania skutecznego brandingu
narodowego. Pomysł na polską markę
narodową, który powstał w Instytucie
Marki Polskiej we współpracy z innymi
instytucjami i znanym światowym ekspertem od brandingu Wallym Olinsem, jest
oparty na idei Creative Tension – Twórczego Napięcia (Twórczej Przekory, Twórczej Energii). Jego zdaniem to pojęcie
najbardziej trafnie charakteryzuje polską
psychikę, nasz „narodowy charakter”, ma

Wartości przypisywane marce kraju, takie jak np. WŁOSKI

STYL,
SZWAJCARSKA DOKŁADNOŚĆ, NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ,
JAPOŃSKA TECHNIKA itp., wzmacniają ich pozycję rynkową.

Zarówno marka, jak i kraj z którego pochodzi dany wyrób, są więc
czynnikami kształtującymi decyzje konsumenckie.
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szczególne odniesienie do historii Polski, a także przejawia się
pod różnymi postaciami w naszych indywidualnych działaniach,
społecznych, gospodarczych, politycznych. Creative Tension
powinien więc stanowić ideę przewodnią polskiej marki, gdyż
odwołuje się do asocjacji związanych ze zdolnością polskiego
społeczeństwa do przystosowywania się i radzenia sobie w różnych okolicznościach, umiejętności dokonywania przemian i podejmowania wyzwań.

Silne marki - nasz cel
Przykładem marki polskiej, której branding czerpie z polskiej tradycji, jest ATLAS – najsilniejsza i najlepiej rozpoznawalna marka
w branży budowlanej na polskim rynku. Jej wartość szacowana
jest na 238 mln zł. O wysokiej akceptacji marki ATLAS przez
konsumentów (zna ją ponad 80 proc. Polaków) zdecydowały
zarówno jakość produktu, jak i emocjonalne zabarwienie marki,
budowanej jako narodowa i swojska, a przy tym prezentowanej
z dużym poczuciem humoru. Twórcy marki zdecydowali się wyróżnić ją poprzez odwołanie się do narodowych treści i wartości.
Polacy zaakceptowali hasło tej marki „Kocham Polskę!”, a w domyśle „jestem z niej dumny”.
Na rynkach światowych dość dobrze rozpoznawalnymi są marki
polskie związane z sektorem alkoholi (Belvedere, Wyborowa,
Żubrówka, Żywiec, Tyskie) oraz ceramiką (Bolesławiec, Ćmielów).
Branding to jednak nie tylko produkty, ale również szerokie spektrum innych działań, jak różne akcje medialne, kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Dlatego doniosłe znaczenie mają wydarzenia
takie, jak: Międzynarodowe Targi w Poznaniu, czy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina oraz organizowanie przez Polskę EURO w 2012 roku, które promują Polskę.
Polska, podobnie jak kraje rozwijające się, napotyka na duże
problemy w tworzeniu i wspieraniu efektywnego brandingu narodowego. Niestety, obecnie nie ma polskiej marki, która by miała
niekwestionowaną pozycję na rynku międzynarodowym. Brakuje
przede wszystkim skoordynowanych działań na rzecz Polski jako
kraju, a „bogatsze” miasta i regiony promują siebie indywidualnie.
Należy również pamiętać, że przeprowadzenie działań marketingowych na rzecz marki narodowej wymaga olbrzymich nakładów
ﬁnansowych, na które Polski nie stać. Przed Polską stoi więc
wiele wyzwań i pracy, by zapewnić korzystne warunki społeczno-ekonomiczne dla twórczego rozwoju marek krajowych i aby
Polska jako marka narodowa uzyskała znaczącą, stabilną pozycję na rynku międzynarodowym, jako kraj wielkich możliwości,
twórczego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa, dbającego
o przyjazne ludziom środowisko naturalne czyli hołdującego tym
wartościom, które ceni Europa i świat.
Agnieszka Walkowicz

* WIPO Inter – Regional Seminar „The Role of Intellectual Property (IP), in Particular,
Trademarks (TMs) and Geographical Indications (Gls), in Creating, Developing
and Strengthening a Nation Brand”, Praga 26-27 listopada 2009 r.
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JAK BUDOWAĆ

MARKĘ NARODOWĄ
Wnioski z praskiego seminarium

Etapy

1. Pierwszym etapem budowy marki narodowej powinien być wybór
kilku, maksymalnie trzech wartości, cech charakterystycznych dla danego państwa. Muszą to być cechy, które mogą rzeczywiście przyciągnąć
odbiorców i na stałe utrwalić się w ich świadomości w kontekście danego kraju. Za przykład takiego przekazu można uznać kojarzenie Włoch
z modą, czy Szwajcarii z wysoką jakością.
2. Drugim etapem jest dobór pożądanej grupy odbiorców. Tak jak
w przypadku każdego rodzaju promocji, dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów w brandingu narodowym ważne jest ustalenie, kogo chcemy
przyciągnąć. Najlepszym przykładem obrazującym wagę tego wyboru
jest porównanie Malezji i Indii. Oba kraje intensywnie promują się na zachodzie jako egzotyczne. Turystyka w obu krajach rozwija się prężnie.
Malezja promowała się jednak w innej grupie odbiorców i pomimo tego,
że przybyło do niej mniej turystów niż do Indii, osiągnęła ona z turystyki
większe dochody.
3. Trzeci etap budowania marki jest najtrudniejszy i najdłuższy. Jest
to tworzenie na arenie międzynarodowej spójnego wizerunku państwa
– możliwie związanego ze znakami towarowymi i oznaczeniami geograﬁcznymi.
Pomocne w tym może być utworzenie narodowego znaku towarowego.
Przykładem takich znaków mogą być np.:

Podobną funkcję mogą również spełniać ﬂagi państw. Dotyczyć to może
jednak tylko tych najbardziej charakterystycznych – takich, jak szwajcarska. Należy ponadto zachęcać przedsiębiorców do używania swoich
znaków towarowych wspólnie ze znakami narodowymi. W szczególności
odnosi się to do producentów już rozpoznawalnych na świecie oraz tych
dobrze się zapowiadających. Pozytywne skojarzenia związane z danym
produktem czy usługą, z czasem zaczną bowiem być w świadomości
odbiorców przenoszone również na znak narodowy, który samodzielnie
uzyska znaczącą wartość.
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Na marginesie

Dobrym przykładem takiego stanu rzecz jest Szwajcaria np.:

ŻYCIE Z PASJĄ? TAK!
Badania dowiodły, że 20 procent konsumentów jest w stanie zapłacić
więcej za produkt tylko dlatego, że jest on szwajcarski. Dochody tylko
z tytułu tej „premii” za szwajcarskie pochodzenie wynoszą ok. 6 bilionów
dolarów. Z tej przyczyny w Szwajcarii powstaje regulacja prawna, która
nakazuje, aby wszystkie towary opatrywanie oznaczeniem „Swiss” lub
podobnym miały co najmniej 60 procent rzeczywistego szwajcarskiego
pochodzenia.

Regulacje prawne
Na to, aby samo pochodzenie produktu z danego państwa reklamowało
ten produkt, trzeba jednak zapracować. Od strony prawnej jednym
z zabezpieczeń pozwalających na kontrolowanie czy podmioty prywatne
właściwie kształtują wizerunek naszego kraju są przepisy Konwencji
Paryskiej o ochronie własności przemysłowej oraz odpowiadające im
przepisy polskiej Ustawy Prawo własności przemysłowej.
W Polsce brak jest organu, który zostałby
wyposażony w odpowiednie kompetencje
do wydawania zgody na użycie nazwy Polska
bądź Rzeczpospolita Polska w znakach
towarowych.
Regulacje te uzależniają możliwość korzystania w znakach towarowych
z nazwy państwa, jej skrótów, barw itd. od zezwolenia właściwego
organu. W Turcji zezwolenie to w większości przypadków wydaje Rada
Ministrów (np. odnoście użycia ﬂagi). Na Węgrzech zezwolenie musi
pochodzić od Ministra Gospodarki, który wydaje je po zaopiniowaniu
przez ministra właściwego dla danej dziedziny gospodarki.
W Polsce stosowanie tej regulacji sprawia dużo problemów. Brak jest
bowiem organu, który zostałby wyposażony w odpowiednie kompetencje do wydawania zgody na użycie nazwy Polska bądź Rzeczpospolita
Polska w znakach towarowych. W efekcie zgodnie z brzmieniem przepisów naszej ustawy znaki zawierające m.in. nazwę lub skrót nazwy naszego kraju powinny być bezwzględnie kwestionowane. Praktyka jednak
pokazuje, że zgłaszającym niejednokrotnie udaje się uzyskać rejestrację
na znaki zawierające nazwę Polska, pomimo braku odpowiedniej zgody.
Taki stan rzeczy może więc pozbawić władze naszego kraju rzeczywistej
kontroli nad kształtowaniem się marki narodowej. De lege ferenda należy
wnioskować, aby wspomniana luka prawna, jak najszybciej została wyeliminowana. Należy rozważyć, czy i jak w tym zakresie można by było
wykorzystać sprawdzone regulacje zagraniczne.

W

każdym człowieku tkwią jakieś marzenia, każdy ma
jakieś małe i duże pasje. Nie każdy jednak je realizuje, większość z nas zamiłowania odkłada na bok. W pogoni za pracą, karierą zawodową, często nawet najbardziej
utalentowani, rezygnują ze swoich talentów. Pasje, zainteresowania chowają do przysłowiowej szuﬂady. Niejednokrotnie skrywają je przed rodziną, bliskimi. I wmawiając sobie,
że to… bez sensu, podziwiają innych, którym nie zabrakło
odwagi, tak odwagi, bycia sobą.
Pasją może być wszystko to co sprawia człowiekowi przyjemność, a jednocześnie nie koliduje z nikim i z niczym. Tak
więc nie może być mowy o zachowaniach patologicznych
czy schizofrenicznych. Aczkolwiek znane są przypadki wielkich artystów, którzy pomimo, że dopadła ich np. choroba
schizofrenii, potraﬁli uczynić pożytek ze swych talentów
malarskich czy innych. Przypadek Vincenta van Gogha
wcale nie jest wyjątkiem.
Szczególnym przypadkiem może być też postać amerykańskiego pisarza Irvinga Stone’a, którego pasją życia stało
się opracowywanie i opisywanie życia i twórczości, także
pasji, wybitnych postaci, artystów, polityków, uczonych.
Pasja pisarska Stone’a może być porównywana do pasji
twórczych literackich postaci, które przedstawiał w swoich
książkach. Jego zaangażowanie i emocjonalny wkład pracy
był tak wielki, że sam stał się wybitną i znaną twórczą postacią. Jego powieści: Pasja Życia, Grecki Skarb, Bezmiar
sławy, Pasje utajone czyli życie Zygmunta Freuda, to dzieła
nie tylko dla koneserów sztuki. Dzięki nastrojowi, jaki Stone
stworzył w swoich powieściach, każdy może znaleźć taki
fragment, który pozwoli mu w szczególny sposób przybliżyć
się do postaci wielkich artystów, naukowców - Michała
Anioła, wspomnianego Vincenta van Gogha, Jacka Londona, Zygmunta Freuda. Nie mówiąc o tym, że pasja Stone’a
spowodowała, że niejeden czytelnik rozwinął w sobie…
pasję wielokrotnego czytania właśnie jego dzieł.
Można powiedzieć, że poprzez życiowe pasje, jeśli potraﬁmy je w sobie odnaleźć, stajemy się bogatsi i ciekawsi dla
siebie samych i szeroko rozumianego świata. Dlatego warto
je posiadać, bo nawet te pozornie nieistotne dają satysfakcję nie tylko nam samym. Pasje pokazując naszą prawdziwą
twarz, mogą odważyć innych do życia z pasją. Ich pasją…

Opracowała: Marta Chylińska
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Nad czym pracują departamenty

EURO 2012

POD OCHRONĄ

Za dwa lata czekają nas sportowe emocje europejskiego turnieju w piłce nożnej EURO 2012.
W Polsce i na Ukrainie powstają nowe stadiony, drogi, hotele oraz inne niezbędne obiekty. Nie wszyscy
wiedzą jednak, że w intensywnych przygotowaniach do tego wielkiego wydarzenia uczestniczy także
Urząd Patentowy RP, gdyż postanowienia specjalnych gwarancji rządowych w sprawie ochrony
własności przemysłowej realizuje specjalny zespół ekspertów naszego Urzędu.

Rozgrywki czternastego turnieju piłki nożnej
o mistrzostwo Europy „UEFA EURO 2012” organizowanego przez Polskę i Ukrainę odbędą
się w czerwcu i lipcu 2012 r. W związku z tym
międzynarodowym wydarzeniem sportowym
Rada Ministrów RP podjęła w 2005 r. uchwałę
popierającą organizację turnieju ﬁnałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Na podstawie
tej uchwały Prezes Urzędu Patentowego RP
podpisała specjalny dokument „Bid Guarantee
nr 12” zawierający zobowiązania wobec UEFA
w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w związku z organizacją przez Polskę
i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
w 2012 r.

szym terminie bez konieczności podejmowania
przez UEFA jakichkolwiek działań.

Znaki kolizyjne nie mają szans
Do stycznia 2010 r. do Urzędu wpłynęło
ogółem 47 zgłoszeń znaków towarowych oraz
wzorów przemysłowych związanych z EURO
2012. Urząd wydał w tym okresie 14 decyzji
o odmowie udzielenia prawa ochronnego. Jako
przykłady zgłoszeń znaków towarowych będących w kolizji ze znakami zarejestrowanymi
na rzecz UEFA można wymienić:
słowny znak „ME EURO 2012” zgłoszony
do oznaczania różnego rodzaju kosmetyków;



słowny znak „EURO 2012” zgłoszony
do oznaczania napojów alkoholowych;



Zespół do zadań specjalnych
Prezes Urzędu Patentowego RP w celu realizacji udzielonych gwarancji powołała specjalny
zespół do spraw rozpatrywania zgłoszeń
przedmiotów własności przemysłowej związanych z EURO 2012. Zespół składa się
z 10 ekspertów z czterech Departamentów:
Zgłoszeń, Badań Znaków Towarowych, Rejestrów i Orzecznictwa. Do podstawowych
zadań tego Zespołu należy administrowanie
wszystkimi postępowaniami rejestracyjnymi
związanymi z EURO 2012 oraz imprezami
towarzyszącymi. Ponadto zespół ten monitoruje wszelkie dokonane w Urzędzie zgłoszenia,
w celu szybkiej identyﬁkacji tych, które pozostają w kolizji ze zgłoszeniami lub rejestracjami
UEFA. Urząd odmawia wówczas rejestracji
tego rodzaju znaków w możliwie jak najszyb-
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słowny znak „Specjalnie na 2012” zgłoszony
do oznaczania m.in. takich usług jak usługi:
bankowe, ﬁnansowe, ubezpieczeniowe;



słowno-graﬁczny znak „2012 Vodka” zgłoszony do oznaczania napojów alkoholowych:



Sportowe przyspieszenie
Zespół rozpatruje również w trybie przyspieszonym wszelkie zgłoszenia o rejestrację dokonane przez UEFA w związku z EURO 2012.

Obecnie na rzecz UEFA Urząd Patentowy RP
zarejestrował 3 znaki i 1 wzór przemysłowy
oraz jest w trakcie rozpatrywania kolejnych
dwóch zgłoszeń znaków towarowych na rzecz
UEFA. W przyspieszonym trybie załatwiane
będą również sprzeciwy oraz wnioski o unieważnienie wnoszone przez UEFA.
Urząd, aby skutecznie realizować podjęte
wobec UEFA zobowiązania, na bieżąco współpracuje z Koordynatorem Krajowym do spraw
własności intelektualnej w spółce celowej
PL 2012 oraz Ukraińskim Instytutem Własności
Przemysłowej. Ponadto przedstawiciel Urzędu
stale uczestniczy w pracach Komitetu Ochrony
Praw, który jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie
ochrony praw własności intelektualnej
i innych zagadnień pokrewnych związanych
z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA
Euro 2012.
Urząd prowadzi również działania związane
z EURO 2012 na polu legislacyjnym. Przedstawiciele Urzędu uczestniczą w pracach nad
projektem ustawy o ważnych wydarzeniach
sportowych. Celem tej ustawy jest zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej związanych z imprezami sportowymi
o szczególnym znaczeniu. Ochrona ta polega
m.in. na przeciwdziałaniu nieuprawnionemu
komercyjnemu wykorzystywaniu symboli
wydarzeń sportowych oraz uregulowaniu
zasad prowadzenia reklamy w związku z takimi
przedsięwzięciami.
Edyta Demby-Siwek
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Współpraca międzynarodowa UP RP

P

olska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, zarówno ogólnoświatowych, jak i regionalnych, związanych z ochroną
własności przemysłowej, m.in.: Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization – WIPO) czy Europejskiej
Organizacji Patentowej (EOP – European Patent Organization). W związku
z przystąpieniem do Unii Europejskiej, Polska jest objęta unijnym systemem ochrony wspólnotowego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru
przemysłowego. Współpracujemy także z wieloma zagranicznymi urzędami patentowymi. Do współpracy międzynarodowej Urząd Patentowy RP
przywiązuje szczególne znaczenie działając na rzecz stworzenia w Polsce
nowoczesnego, zharmonizowanego ze standardami europejskimi i światowymi systemu ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

EOP I EUP
Europejska Organizacja Patentowa (EOP) jest międzyrządową organizacją powołaną na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich,
podpisanej w Monachium
w 1973 r. (konwencja ta nazywana jest
też Konwencją o patencie europejskim
lub Konwencją Monachijską od miejsca
jej podpisania). Obecnie organizacja
skupia 36 państw członkowskich
– wszystkie państwa członkowskie Unii
Europejskiej oraz Szwajcarię, Chorwację, Islandię, Lichtenstein, Monako,
Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Norwegię, San Marino, Turcję.
Polska przystąpiła do EOP w dniu 1 marca 2004 r.

po wniesieniu stosownych opłat, kolejno przeprowadzane jest badanie
formalne, a następnie obowiązkowe poszukiwanie europejskie, z którego
sporządzane jest sprawozdanie. Ten etap postępowania kończy publikacja
europejskiego zgłoszenia patentowego.
Następnie, na wniosek zgłaszającego, przeprowadzane jest badanie
merytoryczne zgłoszenia. Badanie to ma na celu określenie czy wynalazek
spełnia wymogi wskazane w Konwencji o patencie europejskim, ostatnio
zrewidowanej 30 listopada w 2000 r., tj. czy wynalazek jest nowy, posiada
poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Jeśli
wymogi te zostaną spełnione oraz zostanie wniesiona odpowiednia opłata,
patent zostaje udzielony.
W kolejnym etapie Europejski Urząd Patentowy bada ewentualnie wniesione zawiadomienia o sprzeciwie i rozstrzyga czy stanowią one przeszkodę
w utrzymaniu patentu europejskiego w mocy. Udzielenie patentu europejskiego wywołuje skutki z dniem ukazania się w Europejskim Biuletynie
Patentowym informacji o jego udzieleniu.

EOP i EUP

Natomiast Europejski Urząd Patentowy (EUP) jest organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej z siedzibą w Monachium oraz oddziałem w Hadze i biurami w Berlinie oraz Wiedniu. Obecnie
EUP zatrudnia blisko 6700 pracowników.
Głównym zadaniem Europejskiego Urzędu Patentowego jest udzielanie
patentów europejskich. Po złożeniu przez zgłaszającego europejskiego
zgłoszenia patentowego w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski) oraz

Wiązka patentów

Patent europejski nie stanowi jednolitego patentu tylko wiązkę patentów, które
po spełnieniu przez uprawnionego
z patentu europejskiego określonych
warunków, m.in. po dokonaniu tłumaczenia na język kraju członkowskiego
i po wniesieniu opłaty, stają się niezależnymi od siebie patentami w poszczególnych państwach członkowskich EOP. Niezależność ta skutkuje
także tym, że patent w każdym państwie członkowskim podlega przepisom prawa krajowego a w zakresie skutków prawnych jakie wywołuje, ma
taką samą moc jak patent krajowy.

Ponadto EUP utrzymuje i cały czas rozwija europejski serwer publikacji,
zawierający kopie dokumentów patentów europejskich oraz bazy związane z działalnością EUP. Swoją działalnością EUP także stara się wspierać
innowacyjność, konkurencyjność i rozwój ekonomiczny w Europie.

Organy EUP
W ramach Europejskiego Urzędu Patentowego działają Komitet Technicznego i Operacyjnego Wsparcia (TOSC), Komitet Prawa Patentowego
(CPL), Komitet ds. Budżetu i Finansów (BFC) oraz liczne grupy robocze
tworzone przy realizacji konkretnych projektów.
Organem nadzorującym EUP jest Rada Administracyjna, w skład której
wchodzą przedstawiciele państw członkowskich. Polskim przedstawicielem do Rady Administracyjnej jest Prezes Urzędu Patentowego RP.
Rada Administracyjna obraduje podczas posiedzeń odbywających się
średnio cztery razy do roku. Jedną z najważniejszych spraw dwóch ostatnich Rad Administracyjnych były wybory nowego prezesa EUP. Jednak,
jak dotąd, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów
w związku z czym kolejna próba wyłonienia nowego prezesa EUP, odbędzie się na początku lutego 2010 r. Kadencja obecnej prezes EUP Alison
Brimelow (Wielka Brytania) upływa w dniu 30 czerwca 2010 r.

Źródło: EPO
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Kto czego szuka w

O

dbiorcami danych statystycznych, przygotowywanych przez Wydział BG-III, są:
Główny Urząd Statystyczny (GUS), Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
i inne osoby prawne oraz ﬁzyczne. GUS, WIPO
to – można powiedzieć – względnie stabilni
„klienci” tzn. mniej więcej wiadomo, jakich
danych, informacji potrzebują i kiedy trzeba
je przygotować. Jeśli chodzi o pozostałych
odbiorców, z tym bywa różnie i prawie zawsze
ich potrzeby są do zrealizowania „na wczoraj”.

UP RP

Temat „kobiety – wynalazczynie” ponownie
pojawił się w czerwcu. Tym razem weszliśmy
„w głąb historii” tzn. zebraliśmy informacje
na temat kobiet – wynalazców na przestrzeni
ostatnich dwudziestu lat. Poszło nam to dużo
sprawniej, dzięki umiejętnościom nabytym
podczas zorganizowanego w Urzędzie dla
pracowników kursu obsługi programu Excela.
Jak wiadomo wszystkie te informacje posłużyły
do dyskusji na kolejnej międzynarodowej konferencji organizowanej przez Urząd Patentowy

2004-2008 (w sektorze nauki) w województwach śląskim, wielkopolskim, lubelskim, wynalazczości w Politechnice Łódzkiej, zgłoszeń
polskich wynalazków i udzielonych patentów
w latach 2005-2008 (na potrzeby monitoringu
przebiegu realizacji programu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Patent Plus),
znaków towarowych z województwa podkarpackiego zgłoszonych na przestrzeni ostatnich
kilku lat. Jednym ze znaczących przedsięwzięć
statystycznych w 2009 roku było też przygo-

UP RP staje się znaczącym ŹRÓDŁEM INFORMACJI O WYNALAZCZOŚCI
w różnych przekrojach, co w gospodarce, która stawia na konkurencyjność,
innowacyjność dziwić nie może. Jesteśmy, jak mówi Prezes Urzędu, swoistym
barometrem tych procesów, jedyną tego typu instytucją w Polsce.

Statystyka pod znakiem kobiet
Największe „poszukiwania” dotyczące wyłonienia z baz danych oraz opracowania informacji
o polskich wynalazczyniach przeprowadziliśmy
dwukrotnie w ubiegłym roku. Do współpracy
nad przetwarzaniem danych o polskich wynalazczyniach, zaangażowanych zostało kilkanaście osób z rozmaitych departamentów. Należało m.in. ustalić – na podstawie danych za rok
2008 – w jakich dziedzinach techniki kobiety
zgłaszają swoje rozwiązania, ile z nich reprezentuje sektor nauki (z wyszczególnieniem
uczelni wyższych), ile zespołów wynalazczych
ma w swoim gronie choć jedną osobę płci
żeńskiej, ile jest czysto kobiecych zespołów.
Jakie były jej efekty? Niezwykle interesujące,
tym bardziej, że na taką skalę Urząd po raz
pierwszy zdiagnozował potencjał intelektualny
i wynalazczy polskich kobiet. Ze strony „badaczy” problemu czyli nas – wysiłek został zrekompensowany z nawiązką – potwierdziło się
nasze wewnętrzne przekonanie, że możliwości
twórcze polskich kobiet są nieograniczone.
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na temat „Innowacyjność i kreatywność kobiet
w nauce i biznesie a rozwój gospodarczy”.
W tym roku temat będzie ponownie dyskutowany, możemy pochwalić się, że Polska
staje się forum wymiany poglądów na te
tematy w Europie. Informacje Urzędu zostały
też wykorzystane podczas ubiegłorocznego
spotkania Prezydenta RP z kobietami-wynalazczyniami.

UP RP – źródło informacji
W „głąb historii” (ale już nie kobiecej) przyszło
nam zajrzeć jeszcze głębiej z powodu pewnego naukowca, który pisał pracę nt. wpływu
trendów gospodarki na świecie na poziom wynalazczości w poszczególnych krajach. Zwrócił
się do UP RP o podanie liczby wynalazków
zgłoszonych w Polsce oraz udzielonych przez
nasz Urząd patentów w poszczególnych latach
począwszy od roku 1960. Musieliśmy sięgnąć
po wsparcie GUS.
Ponadto w ubiegłym roku przygotowaliśmy
dane na temat: wynalazczości w latach

towanie danych dla Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, która postanowiła w swoim
wydawnictwie zamieścić najświeższe informacje o polskiej wynalazczości, tzn. o zgłoszeniach wynalazków i udzielonych patentach
w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2009 r.
Jedno nie ulega wątpliwości – UP RP staje się
znaczącym źródłem informacji o wynalazczości
w różnych przekrojach, co w gospodarce, która stawia na konkurencyjność, innowacyjność
dziwić nie może. Jesteśmy, jak mówi
Prezes Urzędu, swoistym barometrem tych
procesów, jedyną tego typu instytucją w Polsce. To oczywiste, że coraz częściej będą
się do nas zwracać o wiarygodne informacje
i dane przydatne do analizy tych procesów
różne instytucje polskie i zagraniczne, ministerstwa, naukowcy itp. Tym bardziej trzeba przyjrzeć się naszym bazom pod różnym kątem,
zapewnić większą ich przejrzystość, zwłaszcza
gdy informacje i dane musimy dostarczać
bardzo szybko.
Marzena Kochańska
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Z naszego podwórka

Pod rządami

NOWEJ USTAWY
Działania Kierownictwa Urzędu i stabilna pozycja Urzędu
w administracji państwowej, sprzyjają również stabilizacji
zatrudnienia. W 2009 r. wskaźnik ﬂuktuacji wyniósł 4,11 proc. Przyjęto
34 nowych pracowników, a odeszły z Urzędu jedynie 22 osoby.

R

ok 2009 przyniósł wiele zmian prawnych dotyczących pracowników zatrudnionych w naszym Urzędzie. Weszło w życie
rozporządzenie płacowe zmieniające stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
zatrudnionych w grupie stanowisk korpusu
eksperckiego. Jednak największe zmiany
dotyczyły członków korpusu służby cywilnej.
Od marca 2009 r. obowiązuje nowa ustawa
o służbie cywilnej. W gronie członków korpusu
służby cywilnej ponownie znaleźli się dyrektorzy i zastępcy dyrektorów komórek organiza-cyjnych, którzy od 2007 r. tworzyli Państwowy
Zasób Kadrowy. Obecnie stanowiska: dyrek-tora generalnego, dyrektora departamentu
(biura) zostały zakwaliﬁkowane do wyższych
stanowisk w służbie cywilnej. Obsadzanie
stanowisk dyrektorów następuje w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, który
przeprowadzany jest niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających jego obsadzenie. W przypadku zastępców dyrektorów,

fot. A. Taukert
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mianowani urzędnicy). Podstawą do oceny
są opisy stanowisk pracy. We wrześniu ub.
roku bezpośredni przełożeni przeprowadzili
rozmowy z podległymi pracownikami, ustalając
kryteria, które będą brane pod uwagę
w 2011 r. Ocenie podlegają również dyrektorzy
i ich zastępcy, dyrektor generalny będzie oceniany przez Szefa Służby Cywilnej.

do 24 marca 2011 r., obsada tych stanowisk
może nastąpić bez przeprowadzania naboru,
w drodze przeniesienia członka korpusu służby
cywilnej (spełniającego wymagania określone
w ustawie).

W 2010 roku planowane są dalsze zmiany
w ustawie o służbie cywilnej oraz w rozporządzeniu o wynagradzaniu członków korpusu
służby cywilnej.

Nowozatrudniani

Rozwój zawodowy pracowników
Urzędu

Ustawa wprowadziła wiele zmian mających
na celu efektywne zarządzanie zasobami
ludzkimi w urzędach. Wprawdzie niezmienione
zostały zasady rekrutacji na stanowiska urzędnicze, natomiast wprowadzono wiele zmian
w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni po raz pierwszy w służbie cywilnej. Wszyscy nowi pracownicy zobowiązani są do odbycia służby przygotowawczej, której celem
jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie
pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Kierujący komórką organizacyjną, w której zatrudniony jest nowy adept
przygotowywany do zawodu urzędniczego,
wydaje o nim opinię, na podstawie której dyrektor generalny określa czas trwania i zakres
służby przygotowawczej. Zakończeniem służby
przygotowawczej jest egzamin, którego zasady
przeprowadzania określa dyrektor generalny.
Po upływie 8 miesięcy od nawiązania stosunku
pracy nowozatrudniony pracownik podlega
pierwszej ocenie w służbie cywilnej. Procedura
dokonania takiej oceny została wprowadzona
Zarządzeniem Dyrektora Generalnego (jest
dostępna na stronach intranetowych Urzędu).
Kolejną nowością jest obowiązek przeprowadzania oceny okresowej wszystkich członków
korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w Urzędzie (dotychczas oceną objęci byli tylko
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Mając na uwadze zasady dobrego zarządzania
zasobami ludzkimi, pracodawca motywuje
zatrudnionych pracowników do podnoszenia
kwaliﬁkacji zawodowych, natomiast dobry
pracownik wykorzystuje na rzecz swojego pracodawcy nabytą wiedzę i umiejętności. O tym
podejściu świadczy fakt wzrostu w ub. roku
środków ﬁnansowych w UP RP na szkolenia
pracowników o 22 proc. w porównaniu z latami
ubiegłymi. W związku z tym nasi pracownicy
mogli w ramach nauki w formach szkolnych
i pozaszkolnych podnosić swoje kwaliﬁkacje
zawodowe. Dziewięć osób ukończyło wyższe
studia pierwszego lub drugiego stopnia. Ponadto pracownicy Urzędu uczestniczyli w wielu
szkoleniach organizowanych przez ﬁrmy
zewnętrzne. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się szkolenia z zakresu informatyki,
zarządzania, prawa zamówień publicznych,
a także tematyka z zakresu kadr, ﬁnansów
i płac. Nowo przyjęci pracownicy do korpusu
służby cywilnej byli kierowani do odbycia
służby przygotowawczej, która zgodnie z nową
ustawą o służbie cywilnej z dnia 21 listopada
2008 r. jest obowiązkowa i kończy się egzaminem.
W związku z obowiązkiem przeprowadzenia
ocen w służbie cywilnej a także ocen okresowych w 2009 r. zostało zorganizowane
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szkolenie dla grupy 40 pracowników wyższego
i średniego szczebla zarządzania a dla pracowników korpusu eksperckiego oraz korpusu
służby cywilnej – z zakresu postępowania
administracyjnego szkolenie na temat „Kodeks
postępowania administracyjnego – praktyczne
stosowanie”. Wzięło w nim udział 200 osób
(w trzech grupach). Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na specyﬁkę sporządzania uzasadnień w odpowiedziach na skargi
wnoszone do sądu administracyjnego,
omówiono liczne wyroki WSA i NSA, w kontekście powiązanych tematycznie aktów
prawnych, zagadnień, pojawiających się w toku
postępowania administracyjnego. W innym
szkoleniu na temat „Dostęp do informacji
publicznej” uczestniczyło 130 pracowników
zarówno z korpusu eksperckiego, jak i służby
cywilnej.

O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
z przedstawicielami
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Nowym zjawiskiem w polskim Kościele stało się także prowadzenie
przez kongregacje zakonne lub inne instytucje kościelne działalności
gospodarczej. Jednym z najciekawszych tego przykładów
są przedsięwzięcia oo. Benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, którzy
od 2006 r. prowadzą Benedyktyński Instytut Kultury podejmujący liczne
inicjatywy o charakterze kulturalnym i społecznym. Benedyktyni założyli
także jednostkę gospodarczą Benedicite, zajmującą się promocją
i sprzedażą w całej Polsce produktów benedyktyńskich.

Pomoc socjalna
Podobnie jak w latach poprzednich również
w 2009 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono 28 zapomóg dla
pracowników i emerytów UP RP, udzielono
87 pożyczek na cele mieszkaniowe. Z doﬁnansowania do wypoczynku organizowanego
we własnym zakresie skorzystało 502 pracowników. Przygotowano 130 paczek świątecznych dla dzieci, a w styczniu 2010 r. odbyło się
noworoczne spotkanie z byłymi pracownikami
– emerytami i rencistami Urzędu. Ponadto doﬁnansowano zakup biletów do Teatru Wielkiego.
Komisja Socjalna w porozumieniu z działającą
w Urzędzie organizacją związków zawodowych, planuje w 2010 r. przeprowadzenie
zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych, szczególnie dotyczących form udzielania pomocy dla osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu,
o czym oczywiście poinformujemy.
Warto podkreślić, że pracownicy Urzędu zgłaszający się do „Kadr” są obsługiwani profesjonalnie, bez zbędnej zwłoki uzyskują wyczerpujące odpowiedzi na interesujące ich zagadnienia. Pomimo niewystarczających warunków
lokalowych w „Kadrach” zawsze można liczyć
na daleko idącą poufność podczas rozmów,
dotyczących spraw drażliwych czy osobistych
i co szczególnie ważne – uzyskać poradę.
Anna Kobus
Ewa Saletowicz
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Ś

wiadome wykorzystywanie różnych form ochrony dóbr intelektualnych, umiejętność zarządzania tymi dobrami oraz korzystania z dóbr innych osób jest, jak wiadomo, niezbędna
nie tylko do profesjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przy podejmowaniu
szeroko rozumianej działalności społecznej. W ostatnim kwartale ubiegłego roku zagadnienia
ochrony własności intelektualnej w kontekście działalności Kościoła katolickiego stały się tematem
spotkań prezesa UP RP Alicji Adamczak z przedstawicielami Episkopatu Polski. W pałacu arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej odbyło się w październiku spotkanie z ks. arcybiskupem
Kazimierzem Nyczem, Metropolitą Warszawskim zaś w grudniu z ks. biskupem Stanisławem
Budzikiem, Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Januszem Majdą,
Ekonomem Konferencji.
Dla instytucji kościelnych korzystanie z możliwości ochrony, w szczególności oznaczeń występujących w działalności prowadzonej przez Kościół, takich jak herby i zawołania biskupie, oznaczenia związane z sanktuariami oraz innymi miejscami lub przedmiotami kultu nabiera istotnego
znaczenia. Nowym zjawiskiem w polskim Kościele stało sie także prowadzenie przez kongregacje
zakonne lub inne instytucje kościelne działalności gospodarczej. Jednym z najciekawszych tego
przykładów są przedsięwzięcia oo. Benedyktynów z Tyńca pod Krakowem, którzy od 2006 r.
prowadzą Benedyktyński Instytut Kultury podejmujący liczne inicjatywy o charakterze kulturalnym
i społecznym. Benedyktyni założyli także jednostkę gospodarczą Benedicite, zajmującą się promocją i sprzedażą w całej Polsce produktów benedyktyńskich.

Z

tego też względu biskupi byli zachęcani do podjęcia działań mających na celu upowszechnienie wiedzy nt. ochrony własności intelektualnej wśród duchowieństwa. Zagadnienia te
zostały w 2007 r. włączone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy szczególnym
zaangażowaniu Urzędu Patentowego RP, do obligatoryjnych standardów kształcenia na prawie
wszystkich kierunkach studiów wyższych oprócz teologii. Nieobjęcie tym obowiązkiem studentów
studiów teologicznych wydaje się nieuzasadnione, zarówno w kontekście podejmowanej przez
instytucje kościelne działalności gospodarczej, jak i zważywszy na fakt, iż osoby duchowne
są również twórcami oraz użytkownikami wyników cudzej twórczości.
Spotkania te zbiegły się w czasie z doniesieniami międzynarodowych, katolickich agencji informacyjnych o zapowiedziach Stolicy Apostolskiej, iż zamierza chronić oznaczenia związane z osobą
papieża w związku z ich wykorzystywaniem w celach komercyjnych.
Adam Wiśniewski

K WA R TA L N I K U R Z Ę D U PAT E N T O W E G O R P

• 31

Wparcie dla MMŚP

JAK NIE BAĆ SIĘ I OGRANICZYĆ RYZYKO
Z badań prowadzonych w Polsce i na świecie wynika iż mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 90-95 proc. wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce
w 2007 roku około 99 proc. przedsiębiorstw posługujących się
REGON stanowiły właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W

spółczesne europejskie i światowe gospodarki: tak krajów rozwiniętych, jak
i rozwijających się oparte są w głównej mierze
na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
Rozwój i wzrost gospodarczy polskich i zagranicznych rynków zależy właśnie od przedsiębiorców z sektora MMŚP, który prężnie rozwijając się, efektywnie wpływa na wzrost PKB kraju
i kreuje nowe miejsca pracy.

Z badań prowadzonych w Polsce i na świecie
wynika iż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią około 90-95 proc. wszystkich
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W Polsce w 2007 roku około 99 proc.
przedsiębiorstw posługujących się REGON
stanowiły właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa*. Pozytywne i uważne spojrzenie
na sektor MMŚP dominuje w polskiej gospodarce od wielu lat. Urząd Patentowy realizując
politykę rządu polegającą m.in. na wspieraniu
gospodarki opartej na wiedzy, angażuje się
w krajowe i międzynarodowe projekty wpisujące się tematyką w poprawę środowiska
rozwoju tego sektora.

konkurencji. Przejawem tej działalności było
zorganizowane we wrześniu 2009 roku
w Genewie spotkanie przedstawicieli około
20 państw, którzy podczas 2-dniowych warsztatów opisywali swoje doświadczenia w dziedzinie wspierania MMŚP.
Dyskusja na temat edukacji MMŚP miała
– można powiedzieć ciąg dalszy – na kolejnym
spotkaniu zorganizowanym też z inspiracji
WIPO w grudniu 2009 r. w Rzymie. Tym
razem jednak spotkanie miało bardziej oﬁcjalny
charakter, co wyraziło się w liczbie uczestników. Na zaproszenie WIPO pozytywnie
odpowiedziało ponad 80 państw. Podczas
2-dniowych obrad wykłady i warsztaty prowadzili przedstawiciele państw, takich jak: Stany
Zjednoczone, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria,
Francja, Niemcy czy Korea, natomiast audyto-

znajduje się również w obszarze zainteresowania Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO), która organizuje spotkania poświęcone edukacji małych i średnich
przedsiębiorstw w zakresie ochrony własności
przemysłowej i podnoszenia świadomości
dotyczącej respektowania praw ochronnych

biorstw w Polsce w latach 2007–2008, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
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Tematem tego międzynarodowego spotkania
była własność intelektualna i konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
jednak przedstawiane prezentacje wykraczały
poziomem szczegółowości poza ramy zaproponowanego tematu. Przedstawiciele państw
wysoko rozwiniętych prezentowali swoje doświadczenia z budowy szeroko rozumianej

platformy wsparcia
rozwoju MMŚP.
Specjalistyczne wystąpienia prelegentów
głównie ze Stanów Zjednoczonych i Włoch
dotyczyły tematyki np. Open Innovation
i Venture Capital:
– model biznesowy, jakim jest Open Innovation, został przedstawiony jako jedna
z koncepcji rozwoju przedsiębiorstw z sektora
MMŚP. Zdaniem prelegentów rozwijające się
przedsiębiorstwa powinny wykraczać poza
rezultaty swoich własnych badań naukowych
i korzystać z udostępnianych innowacyjnych
rozwiązań konkurencji. Reguła Open Innovation angażuje przedsiębiorstwo do poszukiwania innowacji i dzielenia się własnymi osiągnięciami niekiedy na zasadach barterowych.
– z kolei szerokie grono prelegentów reprezentujących punkt widzenia takich gospodarek
jak: Stany Zjednoczone, Francja, Anglia
czy Włochy przedstawiało możliwości ﬁnansowania innowacyjnych przedsięwzięć m.in.
na zasadach Venture Capital, polegającego
na średnio- i długoterminowym ﬁnansowaniu
innowacyjnych przedsięwzięć młodych ﬁrm
np. start up’ów.

Sektor MMŚP

* Raport o stanie sektora małych i średnich przedsię-

rium było już znacznie bardziej zróżnicowane
geopolitycznie. Szeroko reprezentowane były
kraje europejskie, azjatyckie, afrykańskie oraz
z Ameryki Południowej.

Jerzy Szałaciński (Warszawa) – plakat nagrodzony w 2008 r.
w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy RP
na plakat o tematyce związanej z ochroną
własności przemysłowej
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Zdaniem prelegentów Venture Capital,
to nie tylko ryzyko i koszt dla ﬁnansujących
przedsięwzięcie (jak nadal postrzega się VC
w niektórych państwach np. europejskich),
ale przede wszystkim inwestycja w innowacyjność, kreatywność i niekiedy doskonałe pomy-
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sły. Przedstawiciele państw, w których ﬁnansowanie typu VC jest dużo powszechniejsze
niż w Polsce, przekonywali do poszukiwania
funduszy na rozpoczęcie własnej działalności
przez MMŚP, jak również do angażowania
środków na wspieranie młodych, rozwijających
skrzydła ﬁrm. Prelegenci wspominali także
o ryzyku związanym z ﬁnansowaniem na zasadach VC, ale jak przekonywał profesor Alberto
Sangiovanni – Vincentelli z Uniwersytetu Berkeley, doświadczenia amerykańskich przedsiębiorców pokazują, że warto mieć odwagę
do podejmowania takiego ryzyka.
Podczas rzymskiego spotkania wielu prelegentów przedstawiło krajowe pomysły dotyczące
szeroko rozumianej edukacji z zakresu np.:
– wyceny aktywów przedsiębiorstwa,
w tym praw i przedmiotów własności przemysłowej – profesor Stefano Zambon z Uniwersytetu Ferrara we Włoszech przekonywał
o konieczności uświadamiania sektora MMŚP
o potrzebie przygotowania prostej i łatwej
do implementacji strategii wyceny aktywów
i doceniania praw własności przemysłowej,
nawet w małym przedsiębiorstwie,
– zagrożeń płynących z piractwa intelektualnego – prezentowano spostrzeżenia
i obawy głównie przedstawicieli włoskiego
i francuskiego sektora branży odzieżowej,
biżuteryjnej i artystycznej. M.in. przedstawicielka ekskluzywnej marki Bulgari, Laurence
Morel-Chevillet opowiadała o swoistej „walce
z wiatrakami”, jaką toczy jej pracodawca
z producentami podróbek, które słabą
jakością niszczą dobre imię spółki, co niemniej
oznacza, że ten znak towarowy na stałe określił obecną pozycję ﬁrmy na rynkach całego
świata.
Rzymska konferencja była nie tylko platformą
wymiany specjalistycznej wiedzy dot. ochrony
własności przemysłowej, na co – można powiedzieć – „ uczulali” wysokiej klasy specjaliści
i eksperci, którzy, wskazywali, jak nie bać się
i ograniczyć ryzyko gospodarcze przy wsparciu instrumentów prawa własności przemysłowej, gdy jest się… MMŚP.
Była to więc także praktyczna lekcja dla
przedstawicieli sektora MMŚP z różnych krajów, dlaczego budując swą pozycję rynkową,
ekonomiczną, powinni zwracać na tę ochronę
szczególną uwagę.
Magdalena Maciejska-Szlaps
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Z naszego podwórka

Bądźmy

OSTROŻNIEJSI
Radzi: ANTONI KORZYCKI – główny specjalista bhp

Służba bhp pełni w Urzędzie funkcje doradcze i kontrolne.
Do jej zakresu działania należy między innymi inicjowanie
i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzacji
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
a także innych działań proﬁlaktycznych, których celem jest
poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia człowieka
w środowisku pracy.

W

2009 r. w ramach okresowego szkolenia bhp, prowadzonego w formie samokształcenia
kierowanego przeszkolono 150 osób. Ta forma pozwala na samodzielne dysponowanie czasem szkolenia przez pracowników, co nie dezorganizuje pracy Urzędu. Jednym z celów
szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, między innymi umiejętności udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Zapewniono też środki, niezbędne do udzielania pierwszej
pomocy, w postaci apteczek na każdej kondygnacji naszego budynku (umieszczonych w specjalnie oznakowanych pomieszczeniach) i wyznaczono pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
W 2009 r. wydarzył się jeden wypadek przy pracy oraz dwa wypadki w drodze do pracy, których
przyczyną była przede wszystkim niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności.
Bądźmy więc ostrożniejsi.

Nasze zdrowie w dużej mierze zależy od nas samych. A zalecana
aktywność ﬁzyczna i zdrowy tryb życia, w tym także odpowiednie
odżywianie, nie są pustymi sloganami. Bo zdrowie mamy
głównie w swoich rękach, więc aktywnie dbajmy o nie
i o naszą formę psychoﬁzyczną.
W środowisku pracy biurowej narażeni jesteśmy przede wszystkim na uciążliwości, które bezpośrednio nie prowadzą do wypadków i chorób zawodowych. Funkcjonująca w Urzędzie Komisja
ds. bhp z udziałem lekarza medycyny pracy pozytywnie oceniła nasze środowisko pracy. Niemniej
jednak wiadomo, że długotrwałe narażenie na oddziaływanie czynników uciążliwych takich, jak
przeciążenie psychiczne, czasami związany z tym stres, do tego brak aktywności ﬁzycznej i wynikające stąd skutki, zaliczane do współczesnych problemów cywilizacyjnych, mogą negatywnie
oddziaływać na nasze samopoczucie i kondycję. Przeciwdziałanie im nie jest proste. Pracować
musimy. Niemniej warto sobie uświadamiać, że nasze zdrowie w dużej mierze zależy od nas samych. A zalecana aktywność ﬁzyczna i zdrowy tryb życia, w tym także odpowiednie odżywianie,
nie są pustymi sloganami. Bo zdrowie mamy głównie w swoich rękach, więc aktywnie dbajmy
o nie i o naszą formę psychoﬁzyczną.
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Warto wiedzieć

Kim jest

WOTANT
J

ak wiadomo Urząd Patentowy RP rozpoznaje sprawy w Kolegiach Orzekających
w postępowaniu spornym. Kolegia Orzekające
rozstrzygają sprawy należące do ich właściwości na rozprawach i posiedzeniach w składzie
trzech osób: przewodniczącego Kolegium
i dwóch członków Kolegium, z których jeden
jest wymieniony jako referent. W sprawach
zawiłych może być wyznaczony skład pięcioosobowy – przewodniczący i czterech członków, a mianowicie: referent i trzech członków
Kolegium (art. 279 ustawy p.w.p.).
Czy wiemy, że członkowie Kolegium nie będący referentami w przekazie ustnym często
nazywani są wotantami?

Trudno jest dokładnie ustalić, od kiedy nazwa
wotant jest używana. Można jedynie przyjąć,
że jest to nazwa zwyczajowa przekazywana
z pokolenia na pokolenie, głównie przez
starszych wiekiem i stażem pracy rzeczników
patentowych i pracowników Urzędu Patentowego RP.
Czy wiemy, że członkowie
Kolegium nie będący referentami
w przekazie ustnym często
nazywani są WOTANTAMI?
Należy podkreślić, że w żadnych oﬁcjalnych
dokumentach, tj. przepisach dotyczących
postępowania przed Urzędem Patentowym RP
na określenie członka Kolegium Orzekającego
nie występuje nazwa wotant.

Skąd to słowo
Słowo wotant należy zaliczyć do tak zwanych
słów trudnych, bowiem formalnie nie występuje w języku polskim. I choć jest to nazwa
używana w pewnych środowiskach, zwłaszcza
prawniczych, a także właśnie w Urzędzie Patentowym RP dla określenia członka Kolegium
Orzekającego, nie można znaleźć tego słowa
wśród haseł w takich publikacjach, jak: „Słow-
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nik języka polskiego PWN © Wydawnictwo
Naukowe PWN SA”, „Słownik wyrazów obcych
PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA”,
„Nowy słownik ortograﬁczny PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA”, „Nowy słownik
poprawnej polszczyzny PWN © Wydawnictwo
Naukowe PWN SA”.

W języku niemieckim występuje czasownik
votieren, który oznacza: 1) obiecywać, przyrzekać uroczyście, ślubować; 2) głosować,
wotować oraz rzeczownik: die Votierenden
oznaczający: głosujący [Jan Piprek, Juliusz
Ippoldt: „Wielki słownik niemiecko-polski”
Wiedza Powszechna, Warszawa 2000.]

Nazwa wotant nie występuje także w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Interesujący przyczynek do używania słowa
wotant można znaleźć w zbiorze: „Niemieckie
przepisy dotyczące rynku nieruchomości”,
Przekłady aktów prawnych 7(29)03, Biuletyn
Biura Studiów i Projektów Kancelarii Sejmu RP,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

Z dostępnych zapisów wynika, że słowo
wotant jest rzeczownikiem odczasownikowym
i pochodzi od staropolskiego słowa „wotować”
– dawn. głosować, uchwalać, ślubować, wypowiadać się. Pierwotnego źródła należałoby
szukać w języku łacińskim w słowie votum,
które ma następujące znaczenia:
1) przyrzeczona oﬁara albo dar; 2) ślub, obietnica; 3) życzenie, żądanie; α) modlitwa:
β) przekleństwo, klątwa [Kazimierz Kumaniecki: „Słownik łacińsko-polski”, PWN, Warszawa,
1986] lub dodatkowo może oznaczać: 1) głos
przy wyborach, 2) głosowanie [Klein Kalina
Magdalena: „Podręczny słownik łacińsko-polski dla prawników” Wyd. Prawnicze, Warszawa
1956].
Warto zwrócić uwagę, że przyjmując za źródło
łacińskie słowo votum, w języku angielskim
występuje słowo – vote, które oznacza:
1) głosowanie; 2) głos <oddany przy głosowaniu>; 3) prawo głosowania, prawo wyborcze;
4) wotum; 5) uchwała; 6) pieniądze przeznaczone drogą uchwały na jakiś cel; 7) kartka
wyborcza <do głosowania> ale także:
1) głosować; 2) oddawać głos; uchwalać;
czy przenośnie potocznie: orzec, orzekać;
3) zaproponować, proponować [Jan Stanisławski: „Wielki słownik angielsko-polski”, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna,
Warszawa 1986].
W języku włoskim występuje słowo voto,
które oznacza w języku prawniczym: głos,
głosowanie [Wojciech Meisels: „Podręczny
słownik włosko-polski” Wiedza Powszechna,
Warszawa 1986].
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W § 101. Skład wyższego sądu krajowego
(Federalna ustawa o notariuszach
z dnia 24 lutego 1961 r. ostatnio zmieniona
ustawą z 27 kwietnia 2002 r.) np. mamy:
„Wyższy sąd krajowy rozstrzyga w sprawach
dyscyplinarnych wobec notariuszy w składzie:
przewodniczący, wotant będący sędzią etatowym, oraz wotant będący notariuszem”,
w § 106. Skład naczelnego sądu krajowego zaś
mamy: „Trybunał federalny orzeka w sprawach
dyscyplinarnych wobec notariuszy w składzie
z przewodniczącym, dwoma sędziami i dwoma
notariuszami jako wotantami”.

Orzekanie czynne
W przedwojennym sądownictwie polskim,
np. jak donosi GONIEC CZĘSTOCHOWSKI
nr 156 z dnia 12 lipca 1933 r. w artykule „Proces brzeski znów w apelacji” cytuję:
„…na salę wszedł komplet sądzący w składzie:
przewodniczący wiceprezes sądu apelacyjnego Zaborowski, referent Jaworowski i jako
wotant sędzia Kamieniobrodzki”.
Na przestrzeni lat funkcję członka Kolegium
Orzekającego UP RP – wotanta pełniły różne
osoby, co było ściśle uregulowane w przepisach dotyczących postępowania spornego.
I tak, początkowo w pięcioosobowych składach Kolegiów Orzekających w charakterze
wotanta orzekali pracownicy Urzędu Patento-
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wego oraz przedstawiciele organizacji społecznych, związanych z własnością przemysłową,
wyznaczeni z listy przedstawicieli zgłoszonej
Prezesowi Urzędu Patentowego przez te
organizacje i pełnili w składach orzekających
funkcję tzw. czynnika społecznego. Ich rola
w orzekaniu była podobna do roli ławników
w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Później, po wejściu w życie ustawy p.w.p.
w trzyosobowych składach orzekających
również brali udział przedstawiciele organizacji
społecznych, a w składach pięcioosobowych
także pracownicy Urzędu Patentowego RP
zatrudnieni wyłącznie na stanowiskach ekspertów i asesorów, którzy zostali upoważnieni
do orzekania w sprawach spornych przez
Prezesa Urzędu Patentowego RP.
Obecnie po wejściu w życie nowelizacji ustawy
p.w.p., od 01.11.2008 r. wyłącznie pracownicy
Urzędu Patentowego RP mają upoważnienie
do orzekania. Od tej daty funkcję członka
Kolegiów Orzekających – wotanta – przestały

WOTANTEM – nazywany jest
zwyczajowo, lecz nieformalnie
jeden z członków Kolegiów
Orzekających w postępowaniu
spornym, nie będący
referentem, ale biorący czynny
udział w orzekaniu, posiadający
prawo głosu równe prawu
pozostałych członków Kolegium,
tj. przewodniczącego i referenta.

pełnić osoby spoza Urzędu Patentowego RP
– przedstawiciele organizacji społecznych.
A zatem – wotantem – nazywany jest zwyczajowo, lecz nieformalnie jeden z członków
Kolegiów Orzekających w postępowaniu
spornym, nie będący referentem, ale biorący
czynny udział w orzekaniu, posiadający prawo
głosu równe prawu pozostałych członków
Kolegium, tj. przewodniczącego i referenta.
O tej równości praw stanowi przepis art. 255
znowelizowanej ustawy p.w.p. w ust. 2: „.Decyzję podejmuje się zwykłą większością głosów”
i w ust. 3: „Członek składu orzekającego, który
nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy,
może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym
uzasadnieniem”.
Teresa Orzeszak
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Zmiany w przepisach

CO TO JEST

„NOWE BUDŻETOWANIE”
Wyjaśnia KRYSTYNA KRUSZYŃSKA, Dyrektor Biura Finansowo-Księgowego

Budżet zadaniowy po raz pierwszy zaprezentowany został w „Uzasadnieniu do ustawy
budżetowej na 2008 r.” Regulacje prawne
dotyczące zasady i trybu sporządzania
budżetu państwa w układzie zadaniowym
wprowadziła nowa ustawa o ﬁnansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.
Nr 157, poz. 1241). Zgodnie z ustawą budżet
zadaniowy wejdzie w życie równolegle
z budżetem tradycyjnym z dniem 1 stycznia
2013 r. Obecnie koordynacją prac oraz wdrażaniem budżetu zadaniowego zajmuje się
Departament Reformy Finansów Publicznych
w Ministerstwie Finansów we współpracy
z Koordynatorem krajowego budżetu zadaniowego. Urząd Patentowy sporządza budżet
zadaniowy już od 2007 r.
Główny problem podczas wprowadzania
budżetu zadaniowego stanowi potrzeba
zmiany mentalności przy jego konstruowaniu i inne postrzeganie procesu wydatkowania środków i podejmowanych w tym
celu działań. Podczas tworzenia budżetu
wg nowych zasad należy zastanowić się
dla osiągnięcia jakiego celu dokonujemy
konkretnego wydatku, jakie efekty uzyskamy z danego nakładu.
Z uwagi na zmianę systemu zarządzania
ﬁnansami bardzo ważna przy tworzeniu, jak
również realizacji budżetu w układzie zadaniowym, jest aktywna postawa wszystkich komórek merytorycznych, na co zwracam szczególną uwagę. Na nich właśnie
spoczywa odpowiedzialność za osiągnięcie
postawionych celów poprzez: prawidłowy
stopień realizacji działań podzadań i zadań,
w wyniku których nastąpi ich realizacja przy
osiągnięciu wartości docelowej określonych
mierników, które służą do oceny zadania
pod względem jego istotności, efektywności i skuteczności. Komórki merytoryczne

są również zobowiązane do zdawania relacji ze stopnia realizacji celów, planowania
wartości mierników, kontrolowania ich stopnia realizacji oraz ich uzasadnienia.
Nowością, jaka zaistniała w wyniku
wprowadzenia nowej ustawy o ﬁnansach
publicznych jest Wieloletni Plan Finansowy
Państwa (WPFP) oraz tzw. kontrola zarządcza ściśle powiązana z nowym budżetowaniem. WPFP ma być planem dochodów
i wydatków budżetu państwa sporządzanym na cztery lata budżetowe. Natomiast
„kontrola zarządcza” będzie obejmowała
ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy. Kontrola zarządcza ma więc
wykazywać nie tylko prawidłowość gospodarki ﬁnansowej i gospodarowania
majątkiem jednostki, ale także potwierdzać
bądź nie efektywność całej działalności
jednostki.
W celu koordynacji w Urzędzie prac związanych z wdrażaniem, planowaniem oraz
realizacją wydatków i sprawozdawczością
w układzie zadaniowym, Decyzją Prezesa
Urzędu Patentowego RP został powołany
Zespół do Spraw Budżetu Zadaniowego. Sporządzaniem planu wydatków
w układzie zadaniowym, ewidencjonowaniem wydatków zgodnie z przyjętymi zasadami, sporządzaniem sprawozdań i przekazywaniem ich do Ministerstwa Finansów
zajmuje się Biuro Finansowo-Księgowe.
Zgodnie z ustawą

BUDŻET ZADANIOWY
wejdzie w życie równolegle
z budżetem tradycyjnym
z dniem 1 stycznia 2013 r.
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U naszych przyjaciół
USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ OŚRODKI INFORMACJI
PATENTOWEJ:

PATLIB

1. Gromadzenie, opracowanie, udostępnianie dokumentacji
i literatury patentowej na nośnikach tradycyjnych
i elektronicznych
2. Udzielanie kompleksowych informacji o rozwiązaniach
zgłoszonych do ochrony, rozwiązaniach na które zostały
udzielone prawa wyłączne, aktualnym stanie prawnym
chronionych rozwiązań, aktach normatywnych z zakresu
ochrony własności przemysłowej, publikacjach i poradnikach
o charakterze informacyjnym i metodycznym
3. Promowanie najlepszych praktyk w zakresie dostarczania
przedsiębiorcom informacji i wiedzy na temat ochrony
własności przemysłowej
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony
własności przemysłowej

– NOWE WYZWANIA
Dynamicznie zmieniający się rynek technologii informacyjnych oraz
bezpłatny dostęp do informacji patentowej w Internecie stawia przed
ośrodkami PATLIB nowe wyzwania. Muszą one oferować coraz więcej
różnorodnych produktów oraz usług. Nową rolą ośrodków staje się
świadczenie kompleksowych usług na rzecz klientów zainteresowanych informacją patentową (przedstawicieli samorządów lokalnych,
przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk akademickich), jak
również aktywne pozyskiwanie takich klientów oraz świadczenie usług
w ich siedzibach.

Forum wymiany doświadczeń
Konferencje PATLIB organizowane są co roku, stając się forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla pracowników krajowych
ośrodków informacji patentowej i doskonałą okazją do nawiązywania
nowych kontaktów w ramach Europejskiej Sieci Patentowej (European
Patent Network). Podczas konferencji wygłaszane są prezentacje oraz
organizowane seminaria dla uczestników. Organizatorami Konferencji
PATLIB są: wybrany krajowy urząd patentowy oraz Europejski Urząd
Patentowy (EPO). W 2009 r. odbyła się ona w Soﬁi. Organizatorem
był Bułgarski Urząd Patentowy we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym. Hasłem przewodnim konferencji było „Korzystanie
z najlepszych praktyk”. (W 2008 r. organizatorem konferencji PATLIB
był nasz Urząd).
W bułgarskiej konferencji uczestniczyło 5 pracowników Urzędu Patentowego RP oraz przedstawiciele niemal wszystkich Ośrodków Informacji Patentowej w Polsce. Trzech prelegentów z Polski – Piotr Otręba (Politechnika
Wrocławska), Dariusz Kasprzak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Kaliszu) oraz Błażej Feret (Politechnika Łódzka) przedstawiło prezentacje, które zdobyły wysokie uznanie. Poświęcone były one następującym
problemom:

 należy zintensyﬁkować działania Ośrodków, zwłaszcza podjąć działania promocyjne i reklamowe, aby pozyskać klientów – przedstawicieli
małych i średnich przedsiębiorstw, a świadczone usługi poddawać regularnej ocenie,


biblioteki nie są najlepszym miejscem na lokalizację ośrodków PATLIB,

 uczelnie (przy których w Polsce usytuowana jest większość ośrodków)
powinny rozważyć przeniesienie ośrodków PATLIB do Centrów Transferu
Technologii.

(Warto nadmienić, że prezentacja p. Błażeja Fereta opracowana wspólnie z p. Agnieszką Sabelą została uznana przez uczestników za najlepszą prezentację na bułgarskiej Konferencji)
Uczestnictwo w Konferencji PATLIB 2009, w szczególności wykłady
na temat zarządzania jakością oraz prezentacje ukazujące problematykę
z perspektywy działalności biznesowej z pewnością przyczynią się
do organizacji przez polskie Ośrodki Informacji Patentowej, niezbędnych
dla podnoszenia jakości ich pracy seminariów i warsztatów oraz świadczenia wysokiej jakości usług dla przedstawicieli środowiska akademickiego, jak również małych i średnich przedsiębiorstw.
(W 2010 r. konferencja PATLIB odbędzie się w Dreźnie w dniach 31.05 - 2.06.)
Elżbieta Balcerowska

Wprowadzenie systemu zarządzania portfolio patentowym na Politechnice Wrocławskiej przy pomocy oprogramowania IPscore,



Przyszłość Ośrodków Informacji Patentowej w Polsce – perspektywy rozwoju,



Jakie warunki powinien spełnić Ośrodek Informacji Patentowej, aby
był przydatny?



Prelegenci w swoich prezentacjach sformułowali m.in. następujące
wnioski:
 Ośrodki Informacji Patentowej w Polsce powinny zmienić formy swej
działalności, co będzie jednak wymagało czasu,
 niektóre ośrodki muszą zmienić najprawdopodobniej strukturę organizacyjną oraz zakres świadczonych usług, wprowadzić kompleksowe
usługi obejmujące również porady prawne i biznesowe,
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Nad czym pracują departamenty

O PROJEKCIE
Urząd Patentowy RP przystąpił do projektu
IPeuropAware, ﬁnansowanego w 70 proc.
ze środków Komisji Europejskiej. Jest to jedna
z inicjatyw podejmowanych w obrębie Programu ramowego
na rzecz Konkurencyjności i Innowacji
2007-2013.
Projekt, realizowany w Urzędzie przez Departament Zbiorów Literatury Patentowej, rozpoczął
się w listopadzie 2007 r., a jego zakończenie
nastąpi w 2010 r. Konsorcjum realizujące projekt
skupia 20 urzędów patentowych z całej Europy,
instytucje badawcze, agencje ds. innowacyjności oraz renomowane organizacje branżowe.
Koordynatorem całości podejmowanych działań jest Uniwersytet w Alicante. Z ramienia Unii
Europejskiej nadzór nad nimi prowadzi Agencja
Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji
(EACI).

IPeuropAware

przedsiębiorstw. Urząd Patentowy RP zaktualizował zamieszczone na stronie informacje
o własności intelektualnej w Polsce.
Innym, istotnym zadaniem jest opracowanie
i wdrożenie profesjonalnego helpdesku
urzędowego na temat praw własności intelektualnej i ich egzekwowania. W związku z tym
zadaniem Urząd Patentowy RP opracował plan
wdrożenia helpdesku w Urzędzie uwzględniający uzgodniony w ramach projektu zestaw
usług podstawowych, które powinny świadczyć krajowe urzędy. Kolejnym działaniem jest
opracowanie, promocja i dystrybucja
przewodników
dotyczących własności intelektualnej, przeznaczonych dla sektorów: meblarskiego,
skórzanego, odzieżowego i włókienniczego
oraz obuwniczego. Przewodniki zawierają
przydatne wskazówki, studia przypadków oraz

Projekt IPeuropAware przewiduje szeroko zakrojone
działania wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, zarówno
w aspekcie ich nabywania, jak i egzekwowania. Adresowany
jest również do instytucji i organizacji statutowo wspierających
lub współpracujących z małymi i średnimi przedsiębiorstwami
celem zbudowania i rozwinięcia stałych kontaktów pomiędzy tymi
instytucjami i organizacjami a Urzędem Patentowym RP.
Program przewiduje szeroko zakrojone działania wspierające
sektor małych i średnich przedsiębiorstw
w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, zarówno w aspekcie ich nabywania, jak
i egzekwowania.
W związku z udziałem w projekcie IPeuropAware Urząd Patentowy RP realizuje kilka zadań. Jedno z nich dotyczy utworzenia i prowadzenia angielskojęzycznej strony internetowej
www.innovaccess.eu, rozbudowywanej przez
krajowe europejskie urzędy patentowe. Strona
ta ma być źródłem informacji dot. własności
intelektualnej dla sektora małych i średnich
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informacje z poszczególnych państw – uczestników projektu – przedstawiające uregulowania
związane z własnością intelektualną, a także
praktyczne wskazówki w przypadku zaistnienia
naruszeń praw własności intelektualnej. Urząd
Patentowy RP przygotował część zawierającą
informacje o uregulowaniach obowiązujących
w Polsce. Przetłumaczono także przewodniki
na język polski. Po zakończeniu prac redakcyjnych i druku będą one promowane podczas
specjalnie zorganizowanego w tym celu seminarium.
Na podstawie informacji o strategiach innowacyjnych oraz usługach świadczonych
przez krajowe urzędy patentowe, jakie przeka-

zali uczestnicy projektu, w tym Urząd
Patentowy RP, został opracowany w ramach
projektu przez lidera odpowiedniego pakietu
roboczego dokument „Planowanie działań dla
realizacji usług mających na celu podnoszenie
świadomości w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej”. Dokument ten zawiera między innymi
zestaw zintegrowanych pakietów usług
rekomendowanych do realizacji krajowym
urzędom patentowym, mających na celu
pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej, który
został sporządzony na podstawie dobrych
praktyk i doświadczeń urzędów biorących
udział w projekcie.
W ramach projektu pracownicy Urzędu Patentowego RP wezmą także udział w szkoleniach na temat świadczenia usług w zakresie
egzekwowania praw własności intelektualnej
polegających głównie na informowaniu małych
i średnich przedsiębiorstw, w czym ich działania mogą stanowić naruszenia praw własności
intelektualnej oraz jak postępować z podmiotami naruszającymi ich prawa.
Działania skierowane do małych i średnich
przedsiębiorstw, zawarte w projekcie, zakładają wybór pilotażowej grupy przedsiębiorstw
oraz usług pogłębiających ich wiedzę
na temat korzystania z praw własności
intelektualnej i ich egzekwowania, a także
realizację tych usług w grupie pilotażowej.
Urząd Patentowy RP dokonał już wyboru takiej
grupy pilotażowej przedsiębiorstw oraz usług
proponowanych do realizacji.
Projekt IPeuropAware, który ma sprzyjać
podnoszeniu świadomości znaczenia praw
własności intelektualnej oraz ich egzekwowania adresowany jest również do instytucji
i organizacji statutowo wspierających lub
współpracujących z małymi i średnimi przedsiębiorstwami celem zbudowania i rozwinięcia
stałych kontaktów pomiędzy tymi instytucjami
i organizacjami a Urzędem Patentowym RP.
Opracowała: Dorota Szlompek
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Szkolimy się

NOWOCZEŚNIE
Dynamiczny rozwój technologii
informatycznych wprowadzanych
do eksploatacji w Urzędzie Patentowym RP wymaga przeprowadzania
intensywnych szkoleń, zarówno dla
użytkowników końcowych, jak i dla
zespołu zarządzającego systemami
komputerowymi, bazami danych
oraz innymi zasobami informatycznymi Urzędu. Dostrzegając te istotne
potrzeby Kierownictwo Urzędu podjęło decyzję o modernizacji jednej
z czytelni urzędu, gdzie powstała nowoczesna sala szkoleniowa wyposażona w 25 stanowisk terminalowych
oraz zaawansowany sprzęt multimedialny. Urządzenia te pozwalają
na prowadzenie szkoleń z dziedziny
technologii informatycznych w sposób pozwalający na wykorzystanie
pełnej koordynacji między terminalami słuchaczy i wykładowców oraz
ekranami projekcyjnymi.
W związku z rosnącymi potrzebami
w zakresie komunikacji on-line z licznymi partnerami zagranicznymi oddano do eksploatacji również nowocze-

sny system wideokonferencyjny,
który realizuje połączenia wielostronne we wszystkich standardach
transmisji obrazu i dźwięku stosowanych podczas wideokonferencji.
System ten jest wykorzystywany in-

Adam Taukert
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tensywnie m.in. do kontaktów
z Europejskim Urzędem Patentowym,
Światową Organizacją Własności
Intelektualnej oraz z krajowymi
urzędami patentowymi w Europie
i na świecie.
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Z naszego podwórka

Przyjemniej wyglądają też nasze miejsca pracy, dzięki
estetycznym i bardziej funkcjonalnym meblom biurowym,
których wymianę praktycznie zakończono w tym roku
oraz bieżącej wymianie wykładzin podłogowych w odświeżanych pomieszczeniach.

ELEKTRONICZNY

JASTRZĄB
NAD URZĘDEM

K

orzystając z okazji startu naszego nowego wydawnictwa warto przedstawić wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza chyba najmłodszym pracownikom,
czym zajmuje się Biuro Administracyjno-Gospodarcze.
Gdy przychodzimy do pracy witają nas portierzy i ochrona
budynku w nowym holu (niedawno – jak co roku – piękna
choinka). Codziennie możemy liczyć na czyste pomieszczenia i biurka, doprowadzone do porządku toalety oraz
korytarze, dzięki serwisowi sprzątającemu. Pracujemy
na dostarczanych przez BA niezbędnych materiałach biurowych, odbieramy wszystkie zgłoszenia w tym względzie,
przekazujemy do zainteresowanych biur i departamentów,
dzięki pracownikom naszych kancelarii i kierowcom. Kiedy
wyniki działalności Urzędu przechodzą do historii – wkraczają nasi archiwiści. A archiwa mamy bardzo bogate.
Również każdy zainteresowany ochroną własności przemysłowej może liczyć na naszą Informację ogólną oraz
uzyskać poradę i wskazówki przy wątpliwościach związanych ze składaniem dokumentów w Urzędzie.

Satysfakcję może mieć również niewielkie grono wielbicieli
„dymka”, którzy po długim oczekiwaniu uzyskali wreszcie
osłoniętą i dobrze wentylowaną palarnię.
Można jeszcze wymienić różne prace techniczne utrzymujące nasz obiekt we właściwej kondycji, a zwłaszcza
wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przed skutkami
katastrofalnych opadów atmosferycznych, które w okresie
letnim spowodowały podtopienia piwnic i magazynów.
Nie ulega wątpliwości, że nasze zamiary dotyczące
tego roku, mają nadal na celu utrzymanie i podnoszenie
na wyższy poziom dobrych warunków pracy, przecież
spędzamy w niej większość życia. Ale można powiedzieć,
„tak krawiec kraje, jak mu materii staje”. Kiedy będzie wiadomo, jakie fundusze przeznaczamy na te cele w 2010 r.,
przedstawię Państwu w miarę precyzyjny plan naszych
tegorocznych przedsięwzięć.
Krzysztof Szaniawski

Trzeba powiedzieć, że miniony rok 2009 pod względem
zakresu organizowanych i realizowanych w Urzędzie
przedsięwzięć był drugim tak „obﬁtym” w ostatnim dziesięcioleciu (po dobudowie w roku 2000 nowego skrzydła
naszego gmachu). Najważniejszym osiągnięciem i niewątpliwą satysfakcją było sﬁnalizowanie przeprowadzonej
od podstaw przebudowy dotychczasowego strychu
na pełnowartościowe pomieszczenia biurowe o wręcz
europejskim standardzie. Było to również okazją do wielu
dyskusji i emocji, zwłaszcza wśród przyszłych potencjalnych użytkowników. Ale dzisiaj trudno byłoby znaleźć
kogoś niezadowolonego, pomijając mankament dotyczący
braku dźwigu osobowego, co bywa niekiedy utrudnieniem
w przypadku transportu większej ilości dokumentacji. Nad
pracą pracowników ostatniego piętra czuwa … elektroniczny jastrząb.
Pozostając przy transporcie „pionowym”, wszystkich
z pewnością ucieszył generalny remont wyeksploatowanego do granic możliwości dźwigu osobowego w „starym”
budynku, którego częste awarie powodowały niedogodności, a zwłaszcza długie oczekiwanie na przeciążoną
drugą windę.
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Zmiany w przepisach

Co nowego
w „ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH”
Miniony rok przyniósł kolejne nowelizacje ustawy Prawo
Zamówień Publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. nowych (niższych) progów obowiązujących w zakresie
procedur udzielania zamówień publicznych w związku ze zmianą dyrektyw 2004/17/WE, 2004/18/WE
i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

2. zmiany terminów, w których zamawiający jest obowiązany udzielić wykonawcom wyjaśnień treści specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia,

3. zmiany zasad zwrotu wadium,
4. dopuszczenia, nie mających istotnego charakteru,
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty,

5. zniesienia obowiązku żądania od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia przy zamówieniach o wartości
powyżej progów unijnych,

6. możliwości udzielenia zaliczki przez zamawiającego
na poczet wykonania zamówienia (przede wszystkim
na roboty budowlane),

7. możliwości przedstawienia zobowiązania innego podmiotu do udzielenia wsparcia wykonawcy składającego ofertę,

8. likwidacji protestu jako środka ochrony prawnej przysługującego wykonawcom,

9. zasady rozpoznawania odwołania przez Krajową Izbę
Odwoławczą w składzie jednoosobowym,

10. znacznego wzrostu wysokości opłat sądowych
za wniesienie skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
Realizując program oszczędności budżetowych wprowadzony we wszystkich instytucjach administracji państwowej Urząd Patentowy RP w 2009 r. istotnie ograniczył zamówienia o wartości przekraczającej 14 tys. euro. Wydatki
dokonywane w trybie zamówień publicznych przeznaczone były głównie na zakup sprzętu komputerowego oraz
ﬁnansowanie dostępu do baz danych wykorzystywanych
przez ekspertów Urzędu Patentowego oraz pracowników
ośrodków informacji patentowej.
Opracowała: Beata Sokołowska-Odeh
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Co warto przeczytać i zobaczyć

Dwa w jednym czyli
„SKAFANDER I MOTYL”
lub „MOTYL I SKAFANDER”
Cokolwiek by o książce pt. „Skafander i motyl” czy ﬁlmie
pt. „Motyl i skafander” ktokolwiek powiedział czy napisał, najistotniejsze dla obu tych dzieł jest zawarte w nich
przesłanie. Nic nie trwa wiecznie, ani młodość, uroda, ani
pieniądze, sława, ani nade wszystko zdrowie. Niby nic
oryginalnego – prawdy znane powszechnie – a jednak
„Skafander i motyl”, książka napisana przez sparaliżowanego człowieka dzięki sprawnej powiece jednego oka jest
niepowtarzalna nie tylko z tego powodu. To autentyczna
historia redaktora naczelnego francuskiego magazynu
mody ELLE, Jean-Dominique’a Bauby, który na skutek
wylewu krwi do mózgu doznał paraliżu całego ciała.
Opiekująca się nim pielęgniarka zorientowała się, że jej pacjent ma sprawny mózg. Opracowali sposób porozumiewania się, w efekcie powstała książka, na podstawie której
został zrealizowany ﬁlm. Nie ma potrzeby pisania, kto gra
główną rolę i jak ją gra. Szczególny jest przekaz, jaki zostawił nam sam jej autor. Człowiek żyjący w aureoli sławy.
Człowiek otaczający się wszystkim tym, czego inni nawet
nie próbowali mieć w swoich najskrytszych marzeniach
czy snach. Przebojowy, silny, pełen apetytu na życie, witalny mężczyzna, który w pewnym momencie swego życia
zostaje uwięziony we własnym ciele i musi żyć jak roślinka,
z pełną świadomością wszystkiego co, go spotkało. Nareszcie ma czas na zatrzymanie się i dokonanie rozrachunku z życiem.
Rodzą się pytania, czy potrzeba aż takiej tragedii, cierpienia, by zrozumieć sens, wartość swojego życia. Niech
każdy sam, po obejrzeniu ﬁlmu, czy po przeczytaniu
książki, odpowie sobie na te pytania, w nadziei dokonania
czy to życiowych przewartościowań, reﬂeksji nad swoim
życiem czy zadania sobie samemu pytań, za czym tak
biegnę w swoim życiu, czego pragnę, o co się tak staram,
co ma dla mnie prawdziwą wartość, czy w tym wszystkim
to jestem wciąż ja? Książkę czyta się, tzw. jednym tchem.
Film zrealizowany w sposób wyjątkowy, również jest
zupełnym zaskoczeniem dla widza. Polecam i ﬁlm (jest
na DVD), i książkę.
Jadwiga Dąbrowska
„Skafander i motyl”, autor: Jean Dominiqe Bauby, tłum. Krzysztof Rutkowski,
Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria 2008
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