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13-14 maja 

XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
UP RP NT. INFORMACJA PATENTOWA 
DLA NAUKI I PRZEMYSŁU DOBRE 
PRAKTYKI I  WSPÓŁPRACA ŹRÓDŁEM 
SUKCESU 

organizowana we współpracy z Urzędem 
m. st. Warszawy w Centrum Nauki Kopernik 

15 maja 

„ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ 
KONKURENCJI W PRAKTYCE”
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 
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22-23 maja 

Organizowane przez UP RP spotkania grupy roboczej 

„HOW TO REACH THE SMES?” 
W RAMACH PROJEKTU EU ACCESSIBLE 
INTELLECTUAL PROPERTY (IPORTA)

23 maja

„OCHRONA PROGRAMÓW 
KOMPUTEROWYCH”
szkolenie regionalne w Warszawie

27-31 maja 

WYSTAWA „POLSKIE RED DOTY” 
organizowana w siedzibie WIPO w Genewie 
przez UP RP podczas polskiej koordynacji Grupy 
Regionalnej Państw Europy Środkowej i Bałtyckich, 
we współpracy z WIPO i Stałym Przedstawicielstwem 
RP przy Biurze NZ w Genewie 

4 czerwca 

„PATENT NA SUKCES – SKUTECZNA 
OCHRONA INNOWACJI” 
szkolenie regionalne w Krakowie

12 czerwca 

„OCHRONA BAZ DANYCH” 
Spotkanie konsultacyjno-informacyjne 
w Urzędzie Patentowym RP

15 czerwca 

UCZESTNICTWO 
W 17.PIKNIKU NAUKOWYM 
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Szanowni Czytelnicy,

C ieszę się na nasze pierwsze spotkanie w Nowym Roku, który 
zaczęliśmy, jak zwykle bardzo pracowicie, co związane jest z wie-

loma wydarzeniami oraz działaniami Urzędu Patentowego RP upo-
wszechniającymi wiedzę o ochronie własności przemysłowej. 

W bieżącym numerze „Kwartalnika” zamieszczamy m.in. obszerną 
relację z kolejnej, już szóstej, międzynarodowej konferencji 

„Innowacyjność i kreatywność kobiet – Design szansą dla MŚP” zor-
ganizowanej przez Urząd Patentowy RP w dniach 21-22 marca. Wydarzenie to wpisuje się w program 
działań wspierających innowacyjność, której stały wzrost jest, jak wiadomo, jednym z najważniejszych 
wyzwań decydujących o długoterminowej perspektywie rozwoju społeczno-gospodarczego w naszym 
kraju. Innowacyjność wydatnie wpływa na poziom i komfort naszego życia, lecz składające się nań wzor-
nictwo przemysłowe stanowi jego wciąż niedocenioną wartość. Obecnie jest ogromna szansa na dowar-
tościowanie designu, wzornictwa i projektowania w procesach gospodarczych. 

P olskiemu wzornictwu oraz jego rozwojowi patronuje Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński. Przesłanie wygłoszone osobiście podczas otwarcia konferencji, a także spotkanie 

z licznym gronem twórców oraz ekspertów z dziedziny wzornictwa i projektowania, potwierdziło silną 
chęć wsparcia ze strony Pana Premiera dla branży, która w tak znaczącym stopniu wpływa na poziom 
innowacyjności gospodarki. Traktujemy to jako moment szczególny – do tej pory wzornictwu nie poświę-
cono tak wiele uwagi na tak wysokim szczeblu decyzyjnym.

W polskiej gospodarce, w której małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99 proc., symbioza 
środowisk biznesowych i designerskich jest z tych względów kluczowa. Wiele uwagi podczas 

Konferencji poświęcono też znaczeniu ochrony prawnej własności przemysłowej, niezbędnej dla pobu-
dzania kreatywności środowisk twórczych i zabezpieczenia pewności prawnej obrotu na rynku krajowym 
oraz w świecie. Konsekwencją niedoceniania znaczenia ochrony prawnej może być utrata istotnych ko-
rzyści, jakie przynosi komercjalizacja własnych, oryginalnych rozwiązań. Jest to także niewątpliwie bazowy 
element skutecznego rozwoju polskiego eksportu, a także ważny czynnik determinujący postawy związa-
ne z patriotyzmem gospodarczym, któremu należytą uwagę poświęca także Wicepremier Piechociński.

U rząd tradycyjnie zorganizował wiele spotkań konsultacyjno-informacyjnych dedykowanych takim 
zagadnieniom, jak opodatkowanie twórców, problematyce jednolitego patentu europejskiego, 

ochronie prawnej gier komputerowych, zasobom patentowym oraz kierunkom orzecznictwa w sprawach 
dotyczących znaków towarowych. Spotkania te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie 
przedsiębiorców, ale również młodzieży i studentów coraz bardziej doceniających problematykę własno-
ści intelektualnej, w tym w kontekście przyszłej kariery zawodowej.  

M isja pełniona przez Urząd Patentowy RP sprawia, że upowszechnianie wiedzy o ochronie wła-
sności przemysłowej oraz inspirowanie inicjatyw ukierunkowanych na transfer technologii z nauki 

do przemysłu, to istotne obszary naszego działania. Dlatego podejmujemy i realizujemy szereg projektów 
przyczyniających się do zwiększenia potencjału polskiej wynalazczości, nauki i gospodarki. Będziemy 
je kontynuować w ciągu całego roku 2013, co zapowiadamy w naszym kalendarium.

Życzę wszystkim Czytelnikom, aby mimo wytężonej pracy zawodowej w roku 2013, znaleźli Państwo rów-
nież czas na relaks i odpoczynek. Mam nadzieję, że lektura obecnego wydania Kwartalnika pozwoli się 
cieszyć kolejnymi odsłonami świata własności intelektualnej i… spotkaniami z długo oczekiwaną wiosną.

Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP
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PRZECIW STEREOTYPOMPRZECIW STEREOTYPOM
– „DZIEWCZYNY NA POLITECHNIKI!” 

Beata Stoń na studia inżynierii środowiska 
na Politechnice Warszawskiej zdecydowała się 
na Dniu Otwartym Tylko Dla Dziewczyn, trzy 
lata temu. – Wtedy ostatecznie zrozumiałam, 
że to coś dla mnie i że faktycznie mogę się 
tam sprawdzić. Zobaczyłam politechnikę 
z zupełnie nowej, kobiecej perspektywy – 
mówi. Teraz z wielkim upodobaniem zajmuje 
się aspektem oś od strony technologicznej – 
cokolwiek to znaczy. 

Takich dziewczyn jak Beata, zainspirowanych 
do podjęcia studiów technicznych przez 

akcję „Dziewczyny na politechniki!” (DNP) 
jest z roku na rok coraz więcej – w sumie 
już ponad dwadzieścia tysięcy. Część z nich, 
tych z pierwszej edycji akcji, zdobyła już tytuł 
inżyniera – a nawet inżynierki. Dlatego mówić 
możemy już o pierwszym pokoleniu Inżynierek 
DNP, w tym roku obronią się również pierwsze 
magisterki, a za mniej więcej dwa lata – bę-
dziemy mieć już może nawet doktorki. 

Historia akcji w skrócie

Akcja, która w tym roku świętuje swoje 6-lecie, 
to pierwsza w Polsce zintegrowana kampania 
promocyjna kierunków technicznych i ści-
słych. Światła i radosna, zrodziła się, jakby 
na przekór okolicznościom w ponurym okresie 
rządów PiS z ministrem edukacji Giertychem 
na czele. Inspirację do działań przywiozłam 
z Niemiec, gdzie podczas stypendium uzyska-
nego od Fundacji Friedricha Eberta zetknęłam 
się z akcją „Girl’s Day”, prowadzoną tam 
od 10 lat na olbrzymią skalę i za państwowe 
pieniądze. „Girls’ Day” koncentrowało się jed-
nak na sektorze przedsiębiorstw, w naszym 
polskim wariancie skupiliśmy się na kontekście 
akademickim. Świat uczelni technicznych 
bardzo szybko zrozumiał jej sens i wartość. 
Mała pro– kobieca rewolucja, jak rozegrała 
się na polskich politechnikach miała, jak 
wszystkie dobre przedsięwzięcia, korzenie 
pragmatyczne. 

– „To był czas stałego spadku zaintere-
sowania studiami inżynierskimi. Uczelnie 
techniczne miały olbrzymie problemy z na-
borem – mówi prof. Antoni Tajduś, hono-
rowy przewodniczący Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), były 
rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. – Wiedzieliśmy, że musimy zmienić 
wizerunek nauk technicznych i uświadomić 
społeczeństwu, jak ważna i lukratywna może 
być praca inżyniera. Zaczęliśmy sobie też 
zadawać pytanie: dlaczego ma być tak, 
że kobietom ma się proponować gorsze 
warunki płacowe czy odmawiać stanowisk 
w pewnych zawodach. Raziło nas niesłusz-
ne przekonanie, że inżynier to mężczyzna, 
a humanistka to kobieta”. „Dziewczyny na po-
litechniki!” pozostają pierwszą w kraju inicjaty-
wą promującą kształcenie inżynierskie. 

W swoim sprofi lowaniu „na dziewczyny” 
koncepcja akcji okazała się przełomowa. 
Wyprzedzała debatę publiczną i dzięki temu 
ją prowokowała. Ku zaskoczeniu twórców 
– Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych i Fundacji Edukacyjnej „Per-
spektywy”, od samego początku cieszyła 
się wielką sympatią uczelni, mediów, szkół, 
a przede wszystkim – samych uczestniczek, 
uczennic klas maturalnych. „To było tak, jakby 
nagle w głowach otworzyła się jakaś nowa 
przestrzeń. Jakby nagle wszyscy zadali 
sobie pytanie: „Dziewczyny na politechniki? – 

Bianka Siwińska, Kierowniczka akcji 
„Dziewczyny na politechniki!” oraz „Dziewczyny do ścisłych!”
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A dlaczego właściwie nie?” – mówi prof. Jan 
Krysińki, przewodniczący KRPUT w tamtym 
okresie. Ramy akcji kształtowały się podczas 
spotkań i dyskusji w 2006 roku. Jak na inży-
nierów przystało, zaczęto od… przygotowania 
i sprawdzenia prototypu. Pierwsza, pilotażowa 
edycja odbyła się w 2007 roku na Politechnice 
Łódzkiej i Politechnice Białostockiej. W rok 
później odbył się pierwszy Ogólnopolski Dzień 
Otwarty Tylko Dla Dziewczyn – na 12 uczel-
niach technicznych. 

Efekty

Akcji udało się poddać w wątpliwość stereoty-
powe podziały zawodów na męskie i żeńskie, 
uwypuklić wartość kształcenia inżynierskiego 
w ogóle i postawić dziewczynom wyzwanie 
wzięcia sprawy we własne ręce. „Zależało 
nam, żeby przestały bezrefl eksyjnie ciągnąć 
na kierunki humanistyczne i społeczne – tyl-
ko dlatego, że to utarte i typowe wybory. 
Żeby wzięły pod uwagę całe nowe spektrum 
możliwości, jakie otwiera kształcenie kon-
kretne, ścisłe, inżynierskie” – mówił prof. 
Krysiński. W świecie, w którym nawet w Cen-
trum Nauki Kopernik obok zabawek technolo-
gicznych dla chłopców sprzedawano różowe 
kubeczki i piórniczki Barbie dla dziewczynek, 
nie było to wcale takie oczywiste.

Na politechnikach rośnie 
wyłącznie liczba dziewczyn

Akcja – głównie dzięki elementowi twórczego 
zaskoczenia – bardzo szybko zaczęła przyno-
sić efekty. W skali kraju w ciągu tych sześciu 
lat udział dziewczyn na politechnikach wzrósł 
o 6% i wynosi teraz 35,9%. Na niektórych 
uczelniach liczba dziewczyn wzrosła nawet 
o jedną czwartą. 

Wobec trwającego od 2006 roku, spowodo-
wanego względami demografi cznymi spadku 
liczby młodych ludzi w Polsce, uczelnie tech-
niczne okazują się być jedynymi, obok mun-
durowych, które odnotowują co roku wzrosty 
liczby studentów. Należy podkreślić, że rośnie 
na nich niemal wyłącznie liczba kobiet. Zwią-
zek tego faktu z podjęciem we właściwym 
momencie akcji „Dziewczyny na politechniki” 
jest bezsporny. 

Od roku 2007 liczba dziewczyn na uczelniach 
technicznych wzrosła w Polsce o 24 tys., 

a mężczyzn, w tym samy czasie, zaledwie 
o 2 tysiące. Jeszcze jaskrawiej widać to po-
równując wyniki naboru z obecnego roku 
akademickiego – z ubiegłym. Liczba dziew-
czyn na uczelniach technicznych wzrosła 
w tym czasie w całej Polsce o 6521, a liczba 
mężczyzn – spadła o ponad tysiąc. Ubywanie 
mężczyzn wpisuje się dokładnie w ogólno-
polski trend, dziewczyny z tego spadkowego 
trendu spektakularnie się wyłamują. „Najwy-
raźniej zasób ukryty w otoczeniu – jakim były 
dziewczyny, które mogły iść na politechniki, 
ale z jakiś kulturowych powodów nie szły 
– udało się uruchomić” – podsumował prof. 
Krysiński. 

Akcja (obok programów rządowych dofi nanso-
wujących tzw. kierunki zamawiane na studiach 
technicznych) przyczyniła się też do wielkiej 
popularyzacji kształcenia inżynierskiego 
w ogóle – nie tylko wśród dziewczyn. Powsta-
ło coś w rodzaju mody na studia politechnicz-
ne. Już w roku 2011 po raz pierwszy w historii 
polskiej edukacji studia na uczelniach tech-
nicznych stały się bardziej pożądane od tych 
uniwersyteckich. Jeszcze wyraźniej widać 
to było w rekrutacji ostatniej. Wśród czterech 
najpopularniejszych uczelni w kraju znalazło 
się aż pięć politechnik – z Politechniką War-
szawską na czele. 

Co dalej?

Jednak do zrobienia pozostaje wciąż bardzo 
dużo. Istnieją kierunki, na których kobiet jest 
jak na lekarstwo, choć nie zdarza się już, żeby 
nie było ich tam w ogóle – jak jeszcze przed 
kilku laty. Troskę budzą kluczowe z punktu 
widzenia rozwoju technologicznego kraju 
kierunki informatyczne, gdzie jest średnio 
mniej niż jedna dziewczyna na dziesięciu 
chłopaków. A przecież to właśnie te kierunki 
należą do najbardziej poszukiwanych w Pol-
sce i Europie, przyszłościowych, a kariera 
zawodowa w branżach powiązanych z nowy-
mi technologiami – do najbardziej intratnych 
i dających możliwość największego wpływu 
na kształtowanie otaczającego nas świata.

Wciąż daleko nam do upragnionych 50% 
dziewczyn na politechnikach. Defi cyty w za-
interesowaniu kierunkami politechnicznymi 
wykluczają dziewczyny z życia społecznego 
zresztą o wiele głębiej niż zazwyczaj myśli-
my. To nie przypadek, że co trzeci prezes 
z pięćsetki największych fi rm w Polsce wg 
zestawienia „Rzeczpospolitej” jest absol-
wentem uczelni technicznej – a co czwarty 
Politechniki Warszawskiej! Studia techniczne 
przygotowują nie tylko do zadań typowo inży-
nierskich, ale są też znakomitą bazą wyjścio-
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wą do międzynarodowej kariery biznesowej 
czy naukowej. 

Jak mówi prof. Tadeusz Więckowski, prze-
wodniczący KRPUT, rektor Politechniki Wro-
cławskiej: „My, inżynierowie, radzimy sobie 
z dużymi, złożonymi strukturami. Umiemy 
rozwiązywać twórczo problemy. Kiedy rozma-
wiałem z wybitnym biznesmenem, Leszkiem 
Czarneckim – inżynierem z wykształcenia, 
czy wybrałby inną ścieżkę kariery – powie-
dział, że z całą pewnością nie. Bo to wy-
kształcenie dało mu podstawy myślenia 
logicznego, precyzyjnego, inżynierskiego. 
Nauczyło go też budowania modeli i kon-
strukcji. Oraz liczenia. Dzięki temu zrozumiał 
przemysł, technikę, gospodarkę.” Inżynierowie 
robią też często spektakularne kariery politycz-
ne. Wystarczy wspomnieć, że w najbardziej 
dynamicznej gospodarce świata – w Chinach 
– inżynierowie formują w znakomitej większo-
ści kolejne rządy. Obecny przewodniczący 
Chińskiej Republiki Ludowej – Xi Jinping jest 
inżynierem chemikiem, inżynierem wodnym 
był jego poprzednik – Hu Jintao, a poprzedni 
premier – Wen Jiabao – geomechanikiem…

Dlatego tak ważne jest, że akcja „Dziewczyny 
na politechniki!” stała się trwałym i budzącym 
powszechną sympatię elementem krajobrazu 
edukacyjnego w Polsce. I że co roku, w ra-

techniki!” i jej młodszej siostry – „Dziewczyny 
do ścisłych!”. Jednym z nich jest Urząd Pa-
tentowy RP, który co roku organizuje spotka-
nia dla młodych osób – dziewcząt, ale nie tylko 
– na temat kreatywności i wynalazczości. 
Uczestniczki i uczestnicy mają okazję spotkać 
i „dotknąć” tu prawdziwych wynalazców, tych 
doświadczonych, jak dr inż. A. Latuszek z PW 
– z kilkuset patentami i wdrożeniami na koncie, 
a także bardzo młodych, początkujących, 
a wśród nich dziewczyny. To są naprawdę 
świetne imprezy, po których każdy chce iść 
do domu i myśleć, co by tu natychmiast… 
opatentować! Ambasadorek, których doświad-

W tym roku „Dziewczyny na politechniki” są zaproszone 25 kwietnia na następujące uczelnie: 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, 
Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie. 

A także – na zaangażowane w naszą komplementarną akcję „Dziewczyny do ścisłych!” wydziały wielu uczelni:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii oraz Wydział Biochemii, Biofi zyki i Biotechnologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego Wydział Matematyki i Informatyki 
oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki 
i Astronomii, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego a także Wydział Informatyki i Wydział Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej 
i Zarządzania w Warszawie.

robimy już po raz trzecie serię „Biegów w Ka-
sku” dla tegorocznych maturzystek w pięciu 
miastach Polski. Bo razem jesteśmy w stanie 
więcej! 

I taki też jest sens akcji „Dziewczyny na poli-
techniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!” – mądra 
konsolidacja wysiłków wokół wspólnego celu. 
A uczelniom technicznym należą się wielkie 
gratulacje za myślenie w dłuższej perspek-
tywie, za otwartość na pionierskie działania, 
odwagę i nowoczesność. I konsekwentne 
realizowanie od sześciu lat inicjatywy, która 
stanowi piękny przykład tego, jak poprzez 
szersze cele i działania na rzecz dobra pu-

mach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Tylko 
Dla Dziewczyn kilkanaście tysięcy dziewczyn 
odwiedza uczelnie techniczne, ma szanse po-
rozmawiać z ich studentkami i absolwentkami, 
dotknąć technologii i się zainspirować. 

Nieocenioną rolę w działaniach na rzecz po-
pularyzacji kierunków technicznych i ścisłych 
pełnią partnerzy akcji „Dziewczyny na poli-

czenia w radzeniu sobie na rynku pracy dla 
informatyczek i programistek inspirują dziew-
czyny do zainteresowania się tego typu karierą 
dostarczają nam GTECH Polska oraz Stowa-
rzyszenie Women in Technology. Naszym 
partnerem jest też Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji i Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
oraz Akademicki Związek Sportowy, z którym 

blicznego osiągać można partnerstwo  w spo-
łeczeństwie obywatelskim.

Bianka Siwińska

Zdj. Fundacja Perspektywy

Rejestracja na spotkania na stronie 
www.dziewczynynapolitechniki.pl

Bianka Siwińska (druga z prawej) wśród kandydatek na politechniki
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Ochrona patentowa w Europie 

PATENT EUROPEJSKI 
a patent europejski a patent europejski 
o jednolitym skutkuo jednolitym skutku

Prof. nadzw. dr hab. Aurelia Nowicka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

skuteczności jest tzw. walidacja, której 
na wniosek właściciela dokonują organy 
krajowe, po dostarczeniu tłumaczenia 
opisu patentowego na język urzędowy 
danego państwa1. 

Przyczyną tego wymogu (art. 65 KPE) 
jest fakt, że patenty europejskie 
są udzielane w języku angielskim, 
francuskim albo niemieckim, a zatem 
podmioty funkcjonujące w państwach, 
których językiem urzędowym jest inny 
język, byłyby pozbawione możliwości 
zapoznania się z sytuacją patento-
wą obowiązującą w ich państwach. 
Ze względu na doniosłość języka pa-
tentu, KPE przewiduje gwarancje bez-
pieczeństwa prawnego dla podmiotów 
z tych państw (np. art. 70 ust. 3). 

P atenty europejskie o jedno-
litym skutku mają stanowić 

trzecią opcję uzyskania ochrony. 
Jednolita ochrona patentowa ma 
powstawać w państwach UE uczestni-
czących we wzmocnionej współpracy 
w tej dziedzinie, a jej podstawą są dwa 
unijne rozporządzenia z 17.12.2012 r. 
(nr 1257/2012 i nr 1260/2012)2. Oba 

mają być stosowane od 1.1.2014 r. albo 
od dnia wejścia w życie Porozumienia 
w sprawie Jednolitego Sądu Patentowe-
go (porozumienie JSP)3, w zależności 
od tego, która data jest późniejsza. 
Umowa ta ma wejść w życie 1.1.2014 r. 
albo pierwszego dnia czwartego miesią-
ca po złożeniu 13. dokumentu ratyfi kacji, 
albo pierwszego dnia czwartego mie-
siąca po wejściu w życie zmian do roz-
porządzenia nr 1215/124 określających 
stosunek tego rozporządzenia do po-
rozumienia JSP, w zależności od tego, 
które wydarzenie nastąpi później. 

P atenty europejskie, które będą 
udzielane począwszy od dnia 

rozpoczęcia stosowania obu unijnych 
rozporządzeń, będą mogły uzyskać 
jednolity skutek zapewniający au-
tomatyczną ochronę w państwach 
uczestniczących we wzmocnionej 
współpracy. Jednakże, jak wynika 
z art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządze-
nia nr 1257/2012, patenty europejskie, 
których jednolity skutek zostanie – 
na wniosek właściciela – wpisany do re-
jestru jednolitej ochrony patentowej pro-

O becnie ochrona patentowa 
w państwach europejskich może 

być uzyskana na podstawie patentów 
krajowych bądź europejskich. Patenty 
krajowe są udzielane przez urzędy 
patentowe poszczególnych państw 
na podstawie ustaw krajowych. 

D rugi sposób uzyskania ochrony 
umożliwia Konwencja o udzie-

laniu patentów europejskich (KPE), 
na podstawie której patenty europej-
skie są udzielane przez Europejski 
Urząd Patentowy w Monachium (EUP). 
O ochronę w tym trybie mogą się ubie-
gać podmioty z całego świata, jednakże 
patenty europejskie mogą obowiązy-
wać tylko na terytorium jednego, kilku 
albo wszystkich państw-stron KPE 
(jest ich 38). 

P atenty europejskie nie są jed-
nolitym tytułem ochronnym, 

lecz stanowią wiązkę patentów krajo-
wych. Poszczególne „krajowe cząstki” 
patentu europejskiego podlegają 
ustawodawstwom tych państw-stron 
KPE, na których terytoriach patent ten 
uzyskał skutki prawne. Warunkiem owej 
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Moim zdaniem

Kto komu jest potrzebnyKto komu jest potrzebny

G dy cztery lata temu pisałem dla kwartalnika 2+3D artykuł „Dlaczego małe fi rmy nie inwestują 
w dizajn?” (więcej – http://www.2plus3d.pl.artykuly/dlaczego-male-fi rmy-nie-inwestuja-w-

dizajn), chciałem zwrócić uwagę środowiska promującego polski dizajn na szczególną sytuację 
fi rm MŚP i zachęcić środowiska projektantów i przedsiębiorców do wspólnej pracy. Przedstawiając 
specyfi kę pracy tych fi rm zakończyłem artykuł apelem, by dizajnerzy przestali rozmawiać o dizajnie 
z dizajnerami, a zaczęli rozmawiać z przedstawicielami fi rm MŚP o marketingu wspieranym przez 
dobre wzornictwo. 

P rzez ostatnie trzy lata, gdy już stałem się aktywnym uczestnikiem tego rynku, nie zauważy-
łem jednak przełomu w tym zakresie. Mój artykuł jest nadal aktualny, choć sytuacja rynko-

wa nieco się zmieniła. Niemniej nadal, podczas gdy uczelnie wypuszczają na rynek kolejne setki 
absolwentów rocznie, równocześnie kryzys gospodarczy eliminuje z rynku kolejne fi rmy MŚP. I obu 
tym środowiskom nadal ciężko się spotkać i nawiązać satysfakcjonujące obie strony – kontakty 
biznesowe. No i mam wrażenie, że w dzisiejszej sytuacji, łatwiej jest zorganizować kolejny festiwal 
polskiego dizajnu prezentujący freestylowe koncepty projektantów niż spowodować, by jedna fi rma 
MŚP zatrudniła chociaż jednego absolwenta wzornictwa. Moim zdaniem „prezentować design 
na wystawach” – to nie jest to samo, co „KOMUNIKOWAĆ i INSPIROWAĆ DO WSPÓŁPRACY”. 
Sensowny dizajn produktowy powstanie wówczas i tylko tam, gdzie znajdzie się przedsiębiorca, 
który zechce współpracować z projektantem nad realizacją projektu mającego na celu wspólne 
zarabianie pieniędzy. 

N a polskich wystawach, festiwalach i w galeriach dizajnu, jakoś nie widać polskich producen-
tów, panowie Balcerkiewicz i Voelkel to są wyjątki – ale przecież oni sami „dizajnują”. Raczej 

można na nich zaobserwować konkurencję dizajnerów w walce o „dostęp” do ekspozycji na wy-
stawie. Tam nie znajdziemy żadnej propozycji zatrudnienia dla projektantów (zwłaszcza młodych). 
Za to jest promocja nazwisk polskich dizajnerów, którzy prezentują swoje projekty głównie… innym 
dizajnerom. Na wystawach nie zobaczymy też prezentacji dorobku multidyscyplinarnych zespołów 
projektowych. 
I co bardzo istotne – nie znajdziemy prezentacji procesów, które prowadzą do zarabiania na projek-
towaniu. Przy okazji takich wystaw nie można się więc nauczyć, jak wprowadzić produkt na rynek. 
Jeżeli przypadkiem pojawi się tam jakiś przedsiębiorca, to zwykle stwierdzi, że prezentowane 
eksponaty „nie przemawiają” do niego, nie widzi, że mógłby na nich zarobić. Rzadko kiedy go za-
dziwiają. Są często nieczytelne. Raczej go nie inspirują. Nieraz próbuję odgadnąć, kto ma być praw-
dziwym adresatem wystaw i festiwali polskiego dizajnu, a na wielu bywam. Te wystawy i festiwale 
nie komunikują tego w wyraźny sposób. 

D izajnerzy często jakby nie wiedzieli, że pokazywanie swoich projektów na wystawach, 
to nie jest to samo, co komunikowanie klientowi swoich kompetencji oraz fi nansowych ko-

rzyści, jakie mógłby odnieść z wzajemnej współpracy. Tak więc póki co wciąż mam przekonanie, 
że zarówno oni, jak i promotorzy polskiego dizajnu będą się jeszcze tego długo uczyć. Ale, z dru-
giej strony... kto pierwszy się nauczy, ten pierwszy skorzysta. Osobiście trzymam kciuki za „mło-
dych” – bo poznałem jednak takich projektantów, choć nie na wystawach, którzy nas wkrótce 
zadziwią. Oni już zrozumieli, że to nie dizajn jest szansą dla przedsiębiorców, tylko przedsiębiorcy 
są wielką szansą dla dizajnerów. Oni nie wmawiają przedsiębiorcom, że ich fi rmy powinny inwe-
stować w dizajn, tylko razem siadają przy stole i kombinują, jak na dizajnie dobrze zarobić. A jak 
już wykombinują, to zarobią…

Zdzisław Sobierajski, Przedsiębiorca

1  Z zastrzeżeniem odrębności wynikających z tzw. po-
rozumienia londyńskiego w sprawie stosowania 
art. 65 KPE. Polska nie jest stroną tego porozumienia. 

2  Opublikowane w Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012 r.
3  Zob. dokument Rady nr 16351/2012 z 11.1.2013 r. 

oraz sprostowania (www.consilium.europa.eu). 
4  Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania 

orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra-
wach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 351 
z 20.12.2012 r.). Od 10.1.2015 r. zastąpi ono obecnie 
obowiązujące rozporządzenie nr 44/2001.

5  Wcześniej, mimo wielu apeli środowisk przedsiębior-
ców i ekspertów, a także sejmowej Komisji Innowacyj-
ności i Nowoczesnych Technologii, Rząd nie wycofał 
się z decyzji o udziale Polski we wzmocnionej współ-
pracy. Wspomniane apele i stanowiska są dostępne 
w internecie, np. na stronach Polskiej Izby Rzeczników 
Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl). 

wadzonego przez EUP, będą miały taki 
skutek tylko w tych państwach uczest-
niczących we wzmocnionej współpracy, 
które w dniu wpisania jednolitego skutku 
do tego rejestru będą związane porozu-
mieniem JSP.

P orozumienie JSP zostało otwarte 
do podpisu 19.2.2013 r. i tego 

dnia zostało podpisane przez 24 pań-
stwa UE (Bułgaria złożyła podpis 
5.3.2013 r.). Nie uczyniła tego Polska 
i Hiszpania. 

W świetle powołanego wyżej art. 18 
ust. 2 akapit drugi rozporządzenia 
nr 1257/2012, niepodpisanie przez 
Polskę porozumienia JSP (i nie-
związanie się nim drogą ratyfi kacji) 
może zapobiec niekorzystnym skut-
kom jednolitej ochrony patentowej 
w naszym kraju5. W takim bowiem 
razie patenty europejskie nie będą 
miały w Polsce jednolitego skutku, 
lecz będą musiały być walidowane 
i tłumaczone na nasz język, a ewen-
tualne spory rozpatrywać będą sądy 
polskie, a nie JSP.

Podmioty polskie, podobnie jak podmio-
ty z całego świata, będą mogły uzyski-
wać jednolite patenty w tych państwach 
uczestniczących we wzmocnionej 
współpracy, w których patenty europej-
skie będą miały jednolity skutek. 

Prof. Aurelia Nowicka
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OCHRONA WZORNICTWA OCHRONA WZORNICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO PRZEMYSŁOWEGO 

– wyzwanie dla systemu prawnego 

dr Anna Tischner, Uniwersytet Jagielloński

Z e względu na interdyscyplinarny 
charakter, hybrydyczną naturę 

(na styku sztuki i przemysłu, kultury 
i konsumpcji) wzory przemysłowe 
wykazują podatność na ochronę 
na gruncie różnych podstaw praw-
nych. 

Można wręcz powiedzieć, że grze-
chem pierworodnym ochrony prawnej 
wzorów jest brak jednolitego modelu 
ochrony, wyraźnie odrębnego od in-
nych, który zostałby już na początku 
ustalony dla wzorów przemysłowych. 
W konsekwencji, po pierwsze model 
ochrony wzornictwa przemysłowego 
przez długie lata i poszczególnych 
porządkach prawnych oscylował 

między reżimem praw-
noautorskim i patento-

wym, czego skutki 
dostrzec można 

i dziś (szczegól-

nie w prawie polskim). Po drugie, po-
datność wzornictwa przemysłowego 
na ochronę w różnych reżimach wła-
sności intelektualnej jest prawdziwym 
wyzwaniem dla systemu prawnego.

W zory angażują bowiem niemal 
cały system prawa własności 

intelektualnej. 

Dostępne formy ochrony wzor-
nictwa przemysłowego obejmują: 
ochronę w prawie autorskim (utwór) 
oraz ochronę w prawie własności 
przemysłowej: prawem z rejestracji 
wzoru przemysłowego (krajowego lub 
wspólnotowego), prawem do wzoru 
wspólnotowego niezarejestrowanego, 
prawem ochronnym na znak towaro-
wy, prawem ochronnym na wzór użyt-
kowy, ochronę w prawie zwalczania 
nieuczciwej konkurencji (naśladownic-
two, pasożytnictwo). Kumulacja pod-
staw ochrony jako zasada w prawie 

własności intelektualnej (np. art. 1 
ust. 2 p.w.p., art. 13 u.o.b.d.), 

doznaje tylko nielicznych 
wyjątków wyraźnie uregulo-
wanych (np. art. 116 p.w.p.). 

Zbieg ochrony w różnych 
reżimach może przyjąć 
dwie podstawowe formy: (1) 
kumulacji równoległej, czyli 

jednoczesnej ochrony wzoru w kilku 
reżimach (np. jako utworu w prawie 
autorskim i prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego) i/lub (2) kumulacji 
następczej (a posteriori) (polegającej 
na tym, że w momencie, gdy ochrona 

w jednym reżimie wygasa, rozpo-
czyna się ochrona w innym reżimie 
(np. ochrona prawem ochronnym 
na znak towarowy po wygaśnięciu 
ochrony prawem z rejestracji wzoru 
przemysłowego)1. Orzecznictwo są-
dowe dostarcza szeregu przykładów 
wzorów, dla których poszukuje się 
ochrony w różnych reżimach wła-
sności intelektualnej, w dużej mierze 
ze względu na ich sukces rynkowy2. 
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Skutki kumulacji 
są wieloaspektowe, 
nie zawsze pozytywne.

Przede wszystkim poszczególne reżi-
my ochrony wykazują jedynie pozorną 
niezależność. W praktyce, ze wzglę-
du na koncentrację uprawnionego 
do wzoru na korzyściach z ekono-
micznej eksploatacji wzoru, wszystkie 
reżimy szczegółowe mają służyć 
ochronie inwestycji przedsiębiorcy. 
Prowadzi to do zachwiania podstawo-
wej zasady ochrony własności inte-
lektualnej, iż po upływie 
okresu ochrony do-
bro niematerialne 
staje się przed-
miotem domeny 
publicznej. 

Brak synchro-
nizacji okresów 
ochrony powo-
duje, że jeden 
reżim stanowi 
użyteczną 
podstawę 
ochrony 
przedmio-
tów, które 
w innym 
reżimie 
należą 
już do domeny 
publicznej. Szczególnie 
„uciążliwe” dla osób trzecich 
są również niezbieżne zakresy ograni-
czeń treści poszczególnych praw wy-
łącznych. W końcu, co stanowi polską 
specyfi kę, różny jest system roszczeń 
służących ochronie w poszczególnych 
reżimach. Konsekwencją nielimitowa-
nego zbiegu podstaw ochrony jest 
zachwianie równowagi w systemie 
ochrony własności intelektualnej, które 
może objawiać się w monopolizowa-
niu pewnych wzorów przemysłowych. 

Kumulacja jako zasada organizująca 
system powinna więc pozostawać 
pod uważną obserwacją (by nie rzec 
wręcz nadzorem) ze strony ustawo-
dawcy i stosujących prawo, w szcze-
gólności sądów, które w konkretnych 
przypadkach dokonują interpretacji 

przepisów określających wymagania 
stawiane wytworom intelektualnym 
kwalifi kującym się do ochrony w róż-
nych reżimach. Wzmożona uwaga 
i, w razie potrzeby, środki ograniczają-
ce kumulację powinny być stosowane 
co najmniej na trzech płaszczyznach: 
przedmiotu ochrony, treści i zakresu 
ochrony oraz egzekwowania praw 
wyłącznych. 

Na pierwszej płaszczyźnie (przedmio-
tu ochrony) zauważyć można od pew-
nego czasu 

niepokojące tendencje 
w prawie własności 

intelektualnej. 
Pierwotnie precy-
zyjnie oznaczone 

cele poszcze-
gólnych praw 
własności inte-
lektualnej uległy 
zamazaniu i po-
szukiwana jest 

wspólna podsta-
wa ochrony inwe-

stycji, która stanowi 
uzasadnienie ochrony 
własności intelektual-
nej3. W konsekwencji 
następuje erozja gra-
nic między poszcze-

gólnymi prawami oraz, 
co jest dotkliwsze dla innych 

uczestników obrotu prawnego 
(konkurentów, użytkowników), między 
sferą własności i wolności. 

W tym kontekście szczególnie nie-
pokojące są zjawiska polegające 
na przyznawaniu ochrony prawno-
autorskiej wytworom, które stanowią 
rezultat pracy jedynie rzemieślniczej, 
opartej wyłącznie na sprawności 
technicznej, w niewielkim stopniu 
cechujących się oryginalnością czy in-
dywidualnością. Rodzi to pytania 
o możliwość ograniczenia hipertrofi i 
prawa autorskiego oraz oczyszczenia 
tej dziedziny z dominujących w niej 
obecnie celów komercyjnych, a także 
o sens utrzymywania ochrony szcze-
gólnej wzornictwa przemysłowego, 

skoro prawo autorskie w istocie kon-
sumuje tę ochronę. 

De lege lata wskazać można na dwie 
zasady ograniczające kumulację 
na tej płaszczyźnie: pierwsza z nich 
– to postulat restrykcyjnej wykładni 
przesłanek z odwołaniem do celu 
ochrony w poszczególnych reżimach 
własności intelektualnej; druga nato-
miast – to obowiązek konsekwentnej 
interpretacji wyłączeń spod ochrony 
w poszczególnych reżimach. 

Tę ostatnią regułę dobrze obrazuje za-
sada ochrony rozwiązań technicznych 
o odpowiednim stopniu doniosłości 
w reżimie patentowym (tj. patentem 
lub prawem ochronnym na wzór użyt-
kowy). Rozwiązania techniczne, które 
nie spełniają tych wymogów powinny, 
w interesie ogółu, stanowić element 
domeny publicznej (zob. art. 21 pr.aut., 
art. 107 p.w.p., art. 131 ust. 2 pkt 6 
p.w.p., art. 13 ust. 2 u.z.n.k ). 

Innym przykładem, niestety niezbyt 
udanej, próby rozdziału przedmiotu 
ochrony w dwóch reżimach ochron-
nych jest wyłączenie w art. 131 ust. 2 
pkt 6 p.w.p. spod ochrony prawem 
ochronnym na znak towarowy,formy 
zwiększającej znacznie wartość towa-
ru, dla której właściwe powinno być 
prawo z rejestracji wzoru przemysło-
wego4. Ten ostatni pokazuje, że kon-
sekwentne stosowanie pierwszej 
zasady może eliminować konieczność 
ustalania reguł szczególnych rozdzie-
lających reżimy ochronne.

Większe problemy praktyczne do-
strzec można, patrząc w perspektywie 
horyzontalnej na treść i zakres ochro-
ny w poszczególnych zbiegających się 
reżimach ochronnych. 

Szczególnie dolegliwe dla osób trze-
cich (w tym przede wszystkim dla 
konkurentów zainteresowanych do-
stępnością określonego wzoru prze-
mysłowego do kopiowania) są

różne okresy ochrony 
w poszczególnych reżimach, 
w szczególności zaś okres ochrony 
prawnoautorskiej nieproporcjonalnie 
długi w stosunku do potrzeb upraw-
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nionego. Próba ograniczenia tego 
aspektu kumulacji została 
przeprowadzona w art. 116 
p.w.p., stanowiącym, 
iż „ochrona praw ma-
jątkowych do utworu, 
przewidziana w przepi-
sach prawa autorskiego, 
nie ma zastosowania 
do wytworów wytwo-
rzonych według wzoru 
przemysłowego i wpro-
wadzonych do obrotu 
po wygaśnięciu prawa 
z rejestracji udzielonego na taki 
wzór”, który to przepis w świetle sta-
nowczego wyroku Trybunału Sprawie-
dliwości  w sprawie C-168/09 (Flos) 
wydaje się być niezgodny z art. 17 
dyrektywy 98/71/WE5. Szczególną 
bolączką są ponadto 

niezbieżne regulacje 
ograniczeń treści praw 
wyłącznych w różnych 
reżimach, 

co powoduje, że jeden reżim może 
unicestwić sferę dozwoloną w innym 
reżimie (np. problem użycia wzoru 
przemysłowego w celu cytowania 
czy nauczania na gruncie art. 27 
i 29 pr.aut. oraz art. 115 pkt 3 p.w.p., 
kwestia użycia wizerunku wzoru prze-
mysłowego w informacji handlowej, 
w informacji o przeznaczeniu produktu 
wskazującej na związek z produktem 
głównym, ocena parodii w różnych re-
żimach, powoływanie się na ochronę 
prawnoautorską w celu unicestwienia 
skutków tzw. klauzuli napraw). Anti-
dotum na nią mógłby być jedynie inny 
model regulacji ograniczeń treści praw 
wyłącznych – pozwalający na oceny 
bardziej elastyczne, uwzględniające 
okoliczności korzystania z dobra 
chronionego oraz właśnie kumulację 
ochrony. Wgląd w trzecią płaszczyznę  

– egzekwowanie praw 
własności intelektualnej 

stawia polską regulację roszczeń 
z tytułu naruszenia tych praw w nie-
korzystnym świetle. Poważne różnice 
w katalogu roszczeń z tytułu narusze-

nia 
po-

szcze-
gólnych 

dóbr niemate-
rialnych w usta-

wie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych, ustawie – Prawo własności 
przemysłowej i ustawie o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji6 w przypadku 
zbiegu podstaw ochrony mogą być 
również okazją do zachwiania równo-
wagi i nieproporcjonalnych werdyktów. 
Kumulacja roszczeń dostępnych 
w różnych reżimach może być bowiem 
wyjątkowo dolegliwa dla naruszyciela. 
Dlatego uzasadniony jest postulat 
proporcjonalnych orzeczeń sądowych 
uwzględniających ten skutek uboczny 
kumulacji. Tak znaczne rozbieżności 
między katalogiem roszczeń mogą 
mieć jeszcze jedno następstwo ogól-
ne. Mianowicie, powodują, że ochro-
na prawem sui generis (prawem 
z rejestracji wzoru przemysłowego) 
postrzegana jest jako mniej atrakcyjna 
w porównaniu z ochroną prawnoautor-
ską (deprecjonowanie jednego reżimu 
przez drugi). 

Ostatnie ważne pytanie, które nasuwa 
się przy takim globalnym spojrzeniu 
na możliwości ochrony wzornictwa 
przemysłowego w prawie własności 
intelektualnej, dotyczy 

roli prawa zwalczania 
nieuczciwej konkurencji. 

W świetle obowiązujących przepi-
sów (art. 13 i 3 u.z.n.k.) imitowanie 
(naśladowanie) wyglądu produktów 
może być traktowane jako nieuczciwe 
jedynie, gdy wprowadza przeciętnego 
konsumenta w błąd, co do pochodze-
nia lub stanowi pasożytnictwo. 

Poza trudnościami z interpretacją tych 
przepisów (m.in. kontrowersyjną kwe-
stią wyłączenia konfuzji przez właści-
we oznaczenie towaru czy właściwym 
rozumieniem pasożytowania) trzeba 
mieć na względzie fakt, że ochrona 
przed nieuczciwą konkurencją wpisuje 
się w całość środków ochrony dóbr 
niematerialnych z zakresu własności 
intelektualnej i właściwe określenie 
jej miejsca ma znaczenie dla utrzyma-
nia równowagi w tym systemie7. 

Dr Anna Tischner

1 Taką typologię proponują E. Derclaye, M. Leist-
ner, Intellectual Property Overlaps. A European 
Perspective, Oxford-Protland 2011, s. 3.

2 Np. latarka Mini Maglite, proj. Maglica Mag 
Instruments Inc., lampa Arco proj. Castiglioni 
FLOS, krzesełko Tripp-Trapp proj. Opsvik STOK-
KE, klocek Lego etc.

3 Zob. np. problematykę ochrony programów 
komputerowych, baz danych czy inne zjawiska 
w prawie autorskim. 

4 Zob. na ten temat A. Sztoldman, Ochrona 
prawna formy towaru lub opakowania znacznie 
zwiększającego wartość towaru, PPH 2012, 
nr 3, s. 51 i n. W projekcie zmian do dyrektywy 
2008/95/WE harmonizującej prawo znaków 
towarowych przygotowanym przez Instytut Maxa 
Plancka w Monachium postuluje się usunięcie 
art. 4 ust. 1 lit. e (iii), który stanowi odpowiednik 
art. 131 ust. 2 pkt 6 in fi ne p.w.p., wskazując 
na negatywne konsekwencje stosowania tego 
przepisu. Znaki przestrzenne tego rodzaju, 
zdaniem projektodawców, powinny podlegać 
ogólnemu badaniu zdolności odróżniającej. Zob. 
Study on the Overall Functioning of the Trade 
Mark System in Europe, s. 72-73 i 282-283.

5 Zbieg ochrony wzorów przemysłowych 
w prawie własności przemysłowej i prawie 
autorskim à la polonaise – refl eksje po wyroku 
TS z 27.01.2011 r. w sprawie C-168/09 Flos v. 
Semeraro, EPS 7/2011, s. 20-26.

6 Zob. m.in. dwu i trzykrotność odpowiedniej 
opłaty licencyjnej w prawie autorskim jako mier-
nik odszkodowania zobiektywizowanego, brak 
roszczenia informacyjnego w ustawie o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, brak roszczenia 
o ogłoszenie przeprosin czy oświadczenia 
w ustawie Prawo własności przemysłowej.

7 Zob. np. problem ochrony przed aktami nieuczci-
wej konkurencji wzornictwa przemysłowego, 
w stosunku do którego wygasł już trzyletni okres 
ochrony prawem do wspólnotowego wzoru 
niezarejestrowanego. 
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Program konferencji

Prowadząca konferencję: Weronika Rochacka, strateg designu, Polska 

Uroczyste otwarcie Konferencji:

Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
Lidia Adamska, Cztonek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, Szwajcaria

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej

Wystąpienia specjalne

Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Polska
Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polska

Wykład otwierający „Kryzys a kreatywność” 

Elżbieta Mączyńska, Prezes, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska

PANEL 1 Polityka regionalna wsparciem dla MŚP
Wprowadzenie do panelu: Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska
Moderator: Ewa Gołębiowska, Dyrektor, Zamek Cieszyn, Polska
Zaproszeni do panelu: Lynne Elvins (Wielka Brytania), Kris Dekeyzer (Belgia), Rafał Desczyk (Polska), 
Zuzanna Skalska (Holandia), Malwina Studzińska (Polska) 

PANEL 2 Współpraca MŚP z projektantami
Moderator: Zdzisław Sobierajski, przedsiębiorca, animator współpracy z projektantami, Polska
Zaproszeni do panelu: Jonathan Bali (Wielka Brytania), Niti Bhan (Singapur), Wojciech Dominik (Polska), 
Anna Vonhausen (Polska), Frank Zierenberg (Niemcy)

PANEL 3 Edukacja designu
Moderator: Marek Adamczewski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska
Zaproszeni do panelu: Czesława Frejlich (Polska), Cornelia Horsch (Niemcy), Kevin Jones (Wielka Brytania), 
Bogumiła Jung (Polska), Jussi Hannula (Finlandia), Piotr Voelkel (Polska)

PANEL 4 Innowacyjność i design wśród spółek publicznych
Wprowadzenie do panelu: Burkhard Jacob, Dyrektor, red dot institute, Niemcy
Moderator: Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
Zaproszeni do panelu: Bożena Gargas (Polska), Szymon Kurzyca (Polska), Magdalena Lubińska (Polska), 
Bożena Lublińska-Kasprzak (Polska), Daniel Mzyk (Polska), Arkadiusz Regiec (Polska)

PANEL 5 Strategie ochrony wzornictwa
Moderator: Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
Zaproszeni do panelu: Betty Magdalena Berendson (Szwajcaria), Martin Schlötelburg (Hiszpania), Wang Xiaoyun (Chiny), 
Mi-Young Han (Korea), Lilia Bolocan (Mołdawia), Äron Losonczi (Węgry), Mateusz Motyczyński (Polska)

PANEL 6 Wzornictwo w MŚP - co dalej?
Moderator: Wiktor Jędrzejec, Dyrektor, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Polska
Zaproszeni do panelu: Alicja Adamczak (Polska), Biserka Strel (Szwajcaria), Jerzy Cieślik (Polska), Ewa Okoń-Horodyńska, 
(Polska), Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek (Polska), Paulina Zadura-Lichota, (Polska), Krzysztof Goryński (Polska)

Wystąpienie: Sebastian Skwarczyński, uczestnik PAD, Polska

Zakończenie konferencji 

Alicja Adamczak, Prezes, Urząd Patentowy RP, Polska
Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska
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DESIGN 
CZYLI INNOWACYJNOŚĆ

6. Międzynarodowa Konferencja UP RP z cyklu 6. Międzynarodowa Konferencja UP RP z cyklu 
Innowacyjność i kreatywność kobiet Innowacyjność i kreatywność kobiet 

na rzecz rozwoju gospodarczegona rzecz rozwoju gospodarczego 
po raz kolejny podjęła temat znaczenia designu dla po raz kolejny podjęła temat znaczenia designu dla 

rozwoju gospodarki innowacyjnej. rozwoju gospodarki innowacyjnej. 
Główny jej temat Główny jej temat Design szansą dla MŚP,Design szansą dla MŚP, jak klamrą  jak klamrą 

spinał wielowątkowe dyskusje panelowe, na których, spinał wielowątkowe dyskusje panelowe, na których, 
w rożnych aspektach, omawiany był jeden w rożnych aspektach, omawiany był jeden 

z najważniejszych problemów naszej gospodarki z najważniejszych problemów naszej gospodarki 
– pobudzenie i wykorzystanie potencjału małych i średnich – pobudzenie i wykorzystanie potencjału małych i średnich 

przedsiębiorstw, stanowiących ponad 99 proc. naszej przedsiębiorstw, stanowiących ponad 99 proc. naszej 
gospodarki, poprzez ściślejszą i zdecydowanie bardziej gospodarki, poprzez ściślejszą i zdecydowanie bardziej 

efektywną współpracę ze środowiskiem polskiego designu. efektywną współpracę ze środowiskiem polskiego designu. 

W śród organizatorów konferencji byli 
nasi „sojusznicy” od wielu już lat: 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej 
(WIPO), Giełda Papierów Wartościowych S.A, 
w siedzibie której toczyły się w dniach 
21-22 marca br. obrady konferencji, Urząd 
ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). 

Ściśle współpracowały z nami poprzez udział 
w Radzie Programowej liczne instytucje i or-
ganizacje, jak MG, MKiDz N, MSZ, PARP, IWP, 
PTE, KIG, NOT, PKPP Lewiatan, Międzyna-
rodowe Forum Kobiet, Międzynarodowa Sieć 
Kobiet Inżynierów i Naukowców (INWES), Za-
mek Cieszyn, ASP – Kraków, Gdańsk, Poznań 
i inne uczelnie wyższe oraz znani projektanci 
i przedsiębiorcy. 

Konferencję objęła honorowym patronatem 
Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP. 

W konferencji udział m.in. wzięli Janusz Pie-
chociński, Wiceprezes Rady Ministrów 
i Minister Gospodarki, Wang Binying, 
Zastępca Dyrektora Generalnego WIPO, 
Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki, Iwona Wen-
del, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. 

K onferencji towarzyszyła wystawa 
w warszawskiej Kordegardzie, prezen-

tująca projekty polskich projektantów nagro-
dzone prestiżową „czerwoną kropką” – red 
dot award, zorganizowana przez UP RP, której 
kuratorem była prof. Czesława Frejlich z kra-
kowskiej ASP. 

Podczas konferencji zostały wręczone specjalne 
nagrody WIPO dla polskiego designera, fi rmy 
innowacyjnej i młodego konstruktora. Nagrodę 
WIPO Design Award otrzymał ceniony i znany 
w świecie projektant Marek Cecuła, wyróżnie-
nie WIPO Innovative Enterprise Award – fi rma 
Perfekt Sobierajski prowadzona przez Zbignie-
wa Sobierajskiego. Nagrodę WIPO Best School 
Inventor zdobył dziewięcioletni polski uczeń 
Sebastian Skwarczyński za samodzielnie 
opracowany projekt… silnika wodorowego.

Już grono osób, instytucji i fi rm popierających 
ideę tej konferencji dowodzi, że kwestia desi-
gnu jako aktywnego, twórczego instrumentu 
w gospodarce, dla której wzrost poziomu 
innowacyjności, jest warunkiem silnej pozycji 
w gronie państw o wysokim standardzie życia, 
technologicznie konkurencyjnych w zglobalizo-
wanym świecie, jest niezwykle ważna.

Prezes UP RP dr Alicja Adamczak otwiera 
konferencję...

... wraz z dr Lidią Adamską, Członkiem 
Zarządu GPW S.A.

... oraz Wang Binying, Zastępcą Dyrektora 
Generalnego WIPO
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Z wracał na to uwagę w swoim wystąpie-
niu wicepremier, minister gospodarki 

Janusz Piechociński (skrót wystąpienia 
w Kwartalniku) mówiąc o „triadzie” – innowa-
cje, rozwój, globalizacja. Podkreślił, że „bez-
sprzecznie design wpływa na konkurencyj-
ność gospodarki”, lecz zbyt mało mówimy 
o tym, że Polska to nie tylko „zagłębie” dobrze 
szkolonych informatyków zdobywających 
nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych 
konkursach na całym świecie, ale też znakomi-
tych designerów. 

P rezes UP RP dr Alicja Adamczak 
otwierając konferencję i witając wszyst-

kich uczestników, w tym z 20 krajów, nawet tak 
odległych jak Indie czy Chiny, również mówiła 
o potencjale polskiego designu i możliwo-
ściach polskich designerów, spośród których 
wielu pracuje zagranicą, a chciałoby się, żeby 
ich talenty „materializowały się” w naszej go-
spodarce. 

Z kolei dr Lidia Adamska z GPW zwracała 
uwagę, że „tematyka konferencji odzwiercie-
dla realną potrzebę bliskich relacji biznesu 
i designu, także w kontekście fi nansowym”. 
Jeśli jesteśmy zgodni, że nie ma rozwoju bez 
innowacyjności, kreatywność kobiet trzeba 
oceniać w wymiarze bardzo konkretnym – 
prowadzą one w Polsce ok. 36 proc. MŚP, 
a ich pozycja generalnie w gospodarce 
i na rynku pracy rośnie.

T ematyka konferencji była więc wielo-
płaszczyznowa. Niezwykle interesujący 

był wykład wprowadzający prof. Elżbiety 
Mączyńskiej z SGH, Prezes Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, która nakre-
śliła tło, wręcz można powiedzieć „panoramę” 
gospodarczo-społeczno-fi lozofi czną, dla 
problemów rozważanych podczas obrad pane-
lowych konferencji. Odniosła się do kwestii tak 
ważnej, jak obecny kryzys gospodarczy na ca-
łym świecie, który – jej zdaniem – jest czymś 
więcej niż kolejnym spowolnieniem wzrostu 
gospodarczego. 

Na naszych oczach powstaje cywilizacja 
postindustrialna, kształtuje się kapitalizm me-
nedżerski, dominować zaczyna język cyfrowy 
i netokracja. Problem jej zdaniem polega 
na tym „że gospodarka oparta na wiedzy 
nie równa się gospodarce opartej na mądro-
ści, a wiedza nawet z mądrością nie oznacza 
kreatywności, której zagraża Internet, bo za-
biera nam wolny czas”. 

Optymistyczne jest to – mówiła – że kryzys, 
który objawił m.in. konsekwencje „terroru 
krótkiego zysku”, nieodpowiedzialności ban-
ków, jednocześnie wyzwala w nas myślenie 
pozytywne, wymusza weryfi kację dotychcza-
sowych działań, no i wymaga kreatywności, 
a tę z pewnością niesie ze sobą design (więcej 
nt. w skrócie w Kwartalniku). 

Dopełnieniem jej refl eksji, że kryzys to nieko-
niecznie „samo zło”, były wypowiedzi prof. Cz. 
Frejlich, że „można zaobserwować zjawisko, 
że design odkrywa się teraz, w czasach kryzy-
su, jakby na nowo” czy prof. Bogumiły Jung 
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 
że „kryzys powoduje, że studenci uczą się, 
że trzeba elastycznie reagować na zmiany”. 

W wielowątkowej, niezwykle ciekawej 
dyskusji podczas sześciu paneli 

z udziałem w sumie kilkudziesięciu uczest-
ników, dominowały problemy: skutecznej 
współpracy przedsiębiorców z projektantami, 
roli rozwiązań systemowych we wspieraniu 
tej współpracy, w tym tworzenia fi nansowych, 
ale i promocyjno-edukacyjnych instrumentów 
(na wzór np. istniejących w Wielkiej Brytanii 
czy w Skandynawii – więcej nt. w Kwartalni-
ku), a także takiego kształcenia projektantów 
i przedsiębiorców, by zmieniać ich rozumienie, 
czym już jest, a w Polsce powinien być, de-
sign w nowoczesnej gospodarce, ponieważ 
odstajemy w tym względzie od zmian, które 
następują nie tylko w Europie. 

N ie można mówić, zwróciła na to szcze-
gólną uwagę prezes PARP Bożena 

Lublińska-Kasprzak, że w Polsce musimy 
uczyć się rozumienia roli designu w gospodar-
ce, bo programy rządowe, przyjęta w lutym 
br. strategia rządowa, mówią o jego znaczeniu 
jednoznacznie, dodatkowo mobilizują nas 
do tego programy unijne. 

Niemniej nie oznacza to, mówili inni dyskutanci, 
że w tym obszarze nie trzeba zwiększyć wy-
siłków i zredefi niować także samego pojęcia 
designu jako procesu wzorniczego, działania 
szerszego niż tylko „ładne opakowanie”, ład-
ny, estetyczny produkt, które są niezbędne, 
ale nie wyczerpują możliwości designu, szerzej 
projektowania i jego wpływu na innowacyjność. 
W tym sensie design w Polsce nie jest jeszcze 
jednak odpowiednio rozumiany, doceniany, 
wykorzystywany i wspierany jako niezbędny 
element biznesu, zarówno przez instytucje rzą-
dowe, przedsiębiorców i samych designerów. 

R óżnicę w podejściu, przede wszystkim 
w praktyce gospodarczej, w biznesie, 

w systemach kształcenia designerów „nowego 
typu”, w sferze społecznej, w którą wkroczył 
design na świecie, uświadamiały wystąpienia 
zagranicznych uczestników konferencji, 
z Finlandii, Niemiec, Holandii, Belgii, Wielkiej 
Brytanii, Szkocji, Indii (więcej w Kwartalniku). 

Tzw. design thinking niepomiernie poszerzył 
tradycyjne, można powiedzieć, obszary desi-
gnu, o nowe sfery, w których już jest wykorzy-
stywany jako wyróżnik innowacyjności, wyższej 
jakości życia, kształtowania przyjaznego 
ludziom w różnym wieku środowiska, wyższej 
jakości usług medycznych, „humanistycznego” 
planowania rozwiązań urbanistycznych w za-
tłoczonym świecie wielkich skupisk ludzkich, 
także komunikacji itp. itd. Do lamusa odchodzi 
podejście, skoro żyjesz w wielkim mieście, 
z założenia musisz godzić się z jego ograni-
czeniami. Okazuje się, że można je zmieniać, 
rzeczywiście zgodnie ze społecznymi oczeki-
waniami i potrzebami. 

W Polsce też już są pierwsze „jaskółki” 
tego nowego traktowania designu 

– myślenia o nim w kategoriach instrumen-
tu tworzącego innowacyjność, procesu, 
a nie „kwiatka do kożucha” – jednego tylko 
produktu i tworzenia nowych programów 
kształcenia designerów). 

Na temat „procesowego” wykorzystywania 
designu w biznesie mówił m.in. Piotr Voelkel, 
biznesmen, założyciel School of Form 
w Poznaniu. Jego zdaniem „strategie 
z wczoraj są nieprzydatne dziś”, dlatego wy-
korzystując swoje biznesowe doświadczenia, 
uznał, że stworzy własną szkołę kształcenia 
nowocześnie myślących designerów, z szeroką 
wiedzą z wielu dziedzin. Bo wiedza, wyobraź-
nia i talent czynią dopiero z designera partne-
ra przedsiębiorcy. Wykorzystał doświadczenia 
holenderskie, o których mówiła Zuzanna 
Skalska, „guru” nowych strategii designu. 
W Holandii w Eindhoven właśnie zlikwidowano 
jako wydział wzornictwo przemysłowe, bo uni-
wersytet uznał, ze jest to zbyt wąskie podejście 
do projektowania (więcej w Kwartalniku). 

P rzedsiębiorca Zdzisław Sobierajski, 
którego fi rma zdobyła już kilka red 

dotów za urządzenia medyczne podkreślał, 
że trzeba tworzyć takie warunki, żeby przed-
siębiorcy byli przekonani, że design daje im 
szansę rozwoju, pozycję na rynku, „samo tylko 
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pouczanie MŚP o zbawiennej roli designu, 
mija się z celem”. Ale z jednej strony wymaga 
to głębszych zmian w systemie kształcenia 
projektantów, z drugiej – tworzenia na wzór 
rozwiązań choćby brytyjskich, różnych form 
coachingu dla przedsiębiorców (więcej 
w Kwartalniku). „Bo same festiwale designu, 
różne design days, których ostatnio u nas 
nie mało, tej sprawy nie załatwią”. 

P owstała już w Polsce sieć Centrów 
Designu i nadal zapewne będzie się 

rozwijać, co samo w sobie nie jest złe, takie 
centra istnieją w wielu krajach, ale ciągle 
jeszcze zajmują się one zbyt wąsko rozumianą 
promocją design, a ich działalność niesko-
ordynowana. Problem, jak mówiono, w tym, 
by producent miał zaufanie do projektanta, 
a projektant umiał rozmawiać z przedsiębior-
cą, bo on jest od tego, by realizować cudze 
marzenia, a nie swoje własne. Na festiwalach 
tego się nie nauczą. Pojawiły się też opinie, 
że powinien jednak istnieć jeden ośrodek, 
który nie ograniczając inicjatyw lokalnych, 
koordynowałby, doradzał sieci centrów pod 
względem programowym. 

Ś rodki, o których mówiła wiceminister 
Iwona Wendel z MRR, przewidziane 

w strategii rządowej w poprzednim okresie, 
jak i obecnie planowane, nie są małe (więcej 
w Kwartalniku). I to ważna wiadomość. Jednak 
– o czym mówiła Bożena Gargas, prezes 
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – 
trzeba ten program wsparcia uszczegółowić, 
by był bardziej konkretny na tzw. szczeblu 
operacyjnym, innymi słowy tak czytelny dla 
MŚP, żeby aspirując o środki na innowacyj-
ność, musiały uwzględniać design. Wtedy 
rzeczywiście design może odegrać kluczową 
rolę w gospodarce. IWP mógłby w tym proce-
sie pełnić rolę konsultanta, coacha, organizato-
ra warsztatów dla MŚP etc. 

D zięki m.in. środkom unijnym tworzymy 
w ostatnich latach lepszą bazę dla 

designu. Prof. Cz. Frejlich wymieniła różne 
przedsięwzięcia, inwestycje na uczelniach 
artystycznych, stawiając pytanie czy nie przy-
chodzi pora, w kontekście zmian, jakie dzieją 
się w świecie, wyzwań, jakie stają przed nami, 
by zmodernizować programy kształcenia 
projektantów, korzystając z doświadczeń 
zachodnich, ale i naszych, choćby School 
of Form w Poznaniu. W kwestii kształcenie de-
signerów zwracano uwagę, zarówno np. Frank 

Zierenberg z IF International Forum Design 
z Niemiec, jak i Anna Vonhausen Firma SITAG 
Formy Siedzenia, że projektant nie tylko musi 
być ekspertem w kwestii stosowanych mate-
riałów do proponowanych rozwiązań, ale też 
wnosząc do fi rmy wiedzę o nowych techno-
logiach, potrafi ć skalkulować koszt projektu, 
możliwość zwrotu poniesionych nakładów 
przez przedsiębiorcę. 

O ptymistyczna była informacja Rafała 
Desczyka, dyrektora Dobroteki 

Meblarstwo Dobrodzieńskie z Dobrodzie-
nia, malutkiej miejscowości w opolskim, 3600 
mieszkańców, ze 100 rodzinnymi zakładami 
robiącymi meble (z historią od 1374 roku), 
w tym 95 proc. poza region, 60 proc. poza 
kraj, że po wizycie w Eindhoven w Holandii 
– mateczniku nowoczesnego podejścia do de-
signu i jego kształcenia i w szkole p. Voelkela 
w Poznaniu, postanowili skoncentrować się 
na kreatywności dzieci. Opracowali założe-
nia specjalnych dla nich zajęć kreatywności 
w szkołach. Czasami odnoszę wrażenie, 
że słuszne skądinąd strategie rządowe i re-
gionalne, przypominają puzzle, które nie chcą 
się złożyć w spójną całość – mówił. 

N ie będziemy ukrywać, kształtowanie 
postaw kreatywnych, twórczych dzieci 

i młodzieży, UP RP od dłuższego już czasu 
traktuje jako priorytet. Współpracujemy m.in. 
z Akademią Dzieci. Na wielu naszych konfe-
rencjach, na których poddawane są analizom, 
rozważaniom kwestie wynalazczości, paten-
towalności w Polsce, w kontekście niesatys-
fakcjonujących nas wszystkich ich statystyk, 
akcentujemy potrzebę wprowadzenia takich 
zajęć, jak np. w Finlandii w przedszkolach 
czy jak w W. Brytanii w szkołach średnich, 
o czym na konferencji mówił Kevin Jones. 
A może choćby na poziomie gimnazjalnym 
W Polsce? Tyle że ministerstwo ma inne „waż-
ne” sprawy na biurkach… 

Cel wydaje się oczywisty: by odkrywać, 
wzmacniać w dzieciach to, co twórcze, inno-
wacyjne, co kiedyś w przyszłości przyniesie 
nam wszystkim pożądane efekty. Doceniają 
to też organizacje międzynarodowe, jak WIPO 
przyznając nagrody młodym konstruktorom. 

P ojawia się też inny problem – natury 
prawnej, mówiła o nim m.in. prezes 

UP RP A. Adamczak. W związku z tym, 
że nie ma jednoznacznej defi nicji, urzędy pa-
tentowe nie chronią designu, ochroną objęte 

jest tylko wzornictwo przemysłowe, które jest 
jego elementem. Sens tej ochrony w różnych 
systemach prawnych, sprowadza się do ochro-
ny zewnętrznej – wyglądu produktu, jego 
wizerunku. Niemniej ta ochrona jest jednak 
bardzo istotna. To, co dzieje się np. w Chinach, 
które – jak mówiła na konferencji Wang Xiaoy-
un, przedstawicielka SIPO, chińskiego urzędu 
patentowego – od 1989 roku pracują nad 
skutecznością swego systemu ochrony IP, jest 
ze względu na współpracę z Chinami bardzo 
ważne dla przedsiębiorców nawiązujących 
kontakty gospodarcze. 

G eneralnie ochrona wzornictwa przemy-
słowego wspiera pewność w obrocie, 

oceniała A. Adamczak, ale WIPO, wytyczając 
kierunki ochrony IP w świecie, w którym ist-
nieje wiele systemów ochrony wzornictwa, być 
może będzie musiało ocenić czy nie osłabia 
to tej ochrony i czy nie zaistnieje potrzeba 
sformułowania założeń ochrony designu 
w najbliższych latach. Przedstawicielka WIPO 
Betty Berendson udowadniała, że nie ma 
konkurencji pomiędzy systemami prawny-
mi – przy wyborze strategii ochrony, trzeba 
jednak dobrze sprawdzić, jakie są konse-
kwencje wybranego systemu ochrony – OHIM 
czy WIPO – i jej utrzymania. 

W panelu podsumowującym bogate 
merytorycznie dwa dni konferencji 

nawiązano nie tylko do wniosków, jakie były 
zgłaszane podczas dyskusji, zarówno do kre-
atywnego kształcenia dzieci i młodzieży – pod 
adresem Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
czy uznania nauczania współczesnego 
designu za dyscyplinę wiedzy, gdyż ma 
on interdyscyplinarny, naukowy charakter 
i potrzeby zmian w systemie kształcenia 
absolwentów wzornictwa na obecnym etapie 
rozwoju – do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

P ojawiły się nowe oceny i dodatkowe 
wnioski. O konieczności wpisania 

designu w politykę fi nansowania nakładów 
na B+R mówiła prof. Ewa Okoń-Horodyńska 
z UJ. Z. Sobierajski, apelował o zmianę postaw 
samego środowiska designerów, jednoznacz-
nie oceniając, że to przedsiębiorstwa są dla 
nich szansą i to środowiska designerskie 
powinny być bardziej ofensywne. Jednakże 
również w planach rządowych powinny 
znaleźć się środki na staże dla studentów 
w MŚP już podczas pierwszych lat studiów, 
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by współpraca, zrozumienie potrzeb i ocze-
kiwań fi rmy, wzajemne zaufanie między 
przedsiębiorcą a designerem kształtowało się 
już wcześnie. 

To zaufanie, jak oceniali przedstawiciele de-
sign managementu z krajów zachodnich, jest 
zasadnicze dla powstania dobrego design. 
A dobry design, to dobry biznes. O znaczeniu 
płatnych staży studenckich dla poznania się, 
przełamania nieufności, mówił też prof. Woj-
ciech Dominik, dyrektor Ośrodka Transferu 
Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
W latach 2006-2008 UW zrealizował 107 płat-
nych staży w MŚP (80 proc.) i 20 proc. w du-
żych przedsiębiorstwach, dzięki czemu ponad 
90 proc. stażystów zostało zatrudnionych. 

S połeczne oczekiwania pod adresem 
designu są dla designerów wyzwaniem, 

tak jak i dla przedsiębiorców. Badania, o któ-
rych mówił K. Goryński z Canal +Cyfrowy, 
przeprowadzone z myślą o konferencji, dowo-
dzą, że Polacy poszukują inspiracji, jak urzą-
dzić swe mieszkania, interesują się designem, 
choć ponad 70 proc. deklaruje skłonność 
do zakupu podróbek. 

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek 
z PKPP Lewiatan powołała się z kolei na ba-
dania, z których wynika, że ponad 40 proc. 
przedsiębiorców utrzymuje, że jakość nie cena 
dają przewagę na rynku i wielu korzysta z de-
signu, nie wiedząc, że „mówią prozą”. I w tych 
zjawiskach jest szansa dla designu i dla przed-
siębiorców. 

S koro design, projektowanie, od ponad 
dwóch dekad minionego stulecia, stały 

się biznesem, zwiększając tempo wzrostu go-
spodarczego (kraje na pierwszych miejscach 
pod względem innowacyjności, mają najlepsze 
wzornictwo, także w usługach), a przedsiębior-
stwa inwestujące w design, szybciej osiągają 
zyski, większą sprzedaż i silną pozycją na ryn-
ku, nie ma dylematu – „być albo nie być” dla 
designu w życiu społeczno-gospodarczym. 

T ak naprawdę design jest „wszę-
dzie” – czy odpowiada na potrzeby 

społeczne, użytkowników i buduje pozycję 
rynkową biznesu? Wg Design Council z Wiel-
kiej Brytanii 1 funt zainwestowany w design 
przynosi 25 funtów zysku. Projektowanie 
i design tworzą jednak nie tylko nową wartość 
ekonomiczną, ale i społeczną – wpływając 
na środowisko, warunki życia i pracy. Dlatego 

na design, podkreślała Niti Bahn z Indii (więcej 
w Kwartalniku) „nigdy nie jest za późno” – MŚP 
powinny zrozumieć, że to nie jest domena 
dużych przedsiębiorstw. 

P ytanie – jak szybciej, na większą skalę, 
w polskich warunkach, wzmacniać 

rolę i pozycję designu, by miał zdecydowanie 
większy wpływ na sytuację ekonomiczną 
MŚP, poziom innowacyjności polskiej gospo-
darki i tym samym szeroko rozumianą jakość 
naszego życia, nie budziło żadnych kontro-
wersji i wątpliwości. Doświadczenia krajów 
rozwiniętych przekazywane na konferencji, 
ale i polskie „pierwsze jaskółki” nowego po-
dejścia do rozumienia roli designu, były cenne 
i optymistyczne, podobnie jak przewidywane 
wsparcie w programach rządowych, o czym 
mówiła wiceminister I. Wendel. 

D yskusje podczas przygotowywania 
konferencji, jak i podczas jej przebiegu, 

umocniły przekonanie, że współpraca jest 
jedną z dróg, które prowadzą do celu, jakim 
jest nadanie designowi – szerzej projektowa-
niu, większej rangi jako ważnemu czynnikowi 
wsparcia procesów innowacyjności w Polsce. 
Z tej oceny narodziła się 

inicjatywa trzech instytucji UP RP, PARP 
i IWP podpisania podczas konferencji de-
klaracji współpracy w celu podjęcia działań 
na rzecz zbudowania skoordynowanego, 
spójnego systemu wspierania wzornictwa 
przemysłowego i stymulowania współpracy 
między designem a biznesem. 

„Grupa inicjatywna” wystąpi do wicepre-
miera, ministra gospodarki z listem inten-
cyjnym informującym o powstaniu tej plat-
formy współdziałania i współpracy, wnio-
skach wynikających z dyskusji podczas 
konferencji i zaproponuje nowe działania, 
które mogą przyczyniać się do lepszej 
realizacji celów strategii innowacyjności 
przyjętej na lata do 2020 roku.

Anna Szymańska

Zdj. Robert Graff , Adam Taukert

(Zamieszczamy w tym wydaniu 
Kwartalnika obszerne fragmenty 
wystąpień, wypowiedzi podczas 

konferencji, by szerzej mogli się Państwo 
zapoznać z niezwykle ciekawymi, 

ocenami, doświadczeniami, refl eksjami 
jej uczestników).

Przemawia Wicepremier, 
Minister Gospodarki Janusz Piechociński

Dwie Panie wiceminister: G. Henclewska MG 
i I. Wendel MRR

Konferencja w Sali Notowań GPW
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INNOWACYJNOŚĆ 
TO CIĄGŁA ZMIANA

Janusz Piechociński, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

(…) Powiedziano kiedyś, że postęp 
oznacza nie tylko nowe, ale i lepsze. 
Ja dodałbym jeszcze, że na pewno 
oznacza też ładniejsze. 

Kobiety nie tylko łagodzą obyczaje, 
ale mają też większą, niż my męż-
czyźni wrażliwość i poczucie estetyki. 
Jednocześnie kobiety to niedoceniony 
czynnik rozwijającej się gospodarki. 
W starzejących się społeczeństwach, 
to właśnie praca kobiet jest głównym 
źródłem zrównoważenia spadku siły 
roboczej. Jest to również warunek 
utrzymania równowagi finansów pu-
blicznych w sytuacji przyśpieszonego 
starzenia się społeczeństwa. Warto 
wspomnieć, że od lat 70. w Europie 
na każde trzy tworzące się miejsce 
pracy dwa obejmowały właśnie kobie-
ty. Badania potwierdziły też pozytywną 
korelację pomiędzy obecnością kobiet 
na stanowiskach kierowniczych a wy-
nikami firmy. To efekt niekoniecznie 
stereotypowego podejścia, że kobiety 
z natury są lepsze, ale przede wszyst-
kim z powodu niższej, niż u mężczyzn, 
skłonności do podejmowania nieuza-
sadnionego ryzyka.

(…) Gospodarka i polityka w ostatnim 
czasie zdominowały dyskusję nad 
równouprawnieniem. Polityka pary-
tetów, równych szans uzyskała w tej 

dyskusji rangę kategorii ekonomicznej 
i traktowana jest jako determinanta 
rozwoju gospodarczego. I nie bez 
powodu.

Popatrzmy na fakty – niewykorzysta-
nie potencjału ekonomicznego kobiet 
w Polsce potwierdza odległa, bo do-
piero 49. pozycja w rankingu równo-
uprawnienia. To ranking 130 krajów, 
tworzony na potrzeby Światowego 
Forum Ekonomicznego w Davos. 
Polska na tej liście jest daleko, daleko 
za Hiszpanią, Afryką, a nawet Barba-
dosem. Największe nierówności mamy 
jednak w sferze gospodarki. Zajmuje-
my jako kraj 73. miejsce. 

Tak więc szczerze możemy przyznać, 
że potencjał kobiet jest daleki od peł-
nego wykorzystania. Aktywność za-
wodowa kobiet jest dziś znacznie niż-
sza niż przeciętna w UE, wynosi tylko 
46%. Równocześnie kobiety, co jest 
zrozumiałe, zaczęły rodzić mniej dzie-
ci. Wskaźnik dzietności wynosi w Pol-
sce zaledwie 1,28% i niestety należy 
do jednego z najniższych nie tylko 
w Europie, ale i na świecie. 

(…) Co charakterystyczne nasza 
gospodarka opiera się właśnie na ma-
łych i średnich przedsiębiorstwach, 
które coraz częściej prowadzone 

są właśnie przez kobiety. Polki chętniej 
inwestują w wiedzę i realizują innowa-
cyjne projekty. Są jednymi z najbar-
dziej przedsiębiorczych w UE. Aż ok. 
36% prowadzi własne firmy. Stanowią 
one również ponad połowę słuchaczy 
studiów doktoranckich różnych kierun-
ków, mimo iż potem tylko poniżej 6% 
z nich zajmuje kierownicze stanowiska 
w sferze nauki.

(…) Temat tegorocznej konferencji 
zwraca uwagę na to, że design, 
szerzej projektowanie, jest często 
jednym z głównych elementów stra-
tegii biznesowych i istotnym czyn-
nikiem, wpływającym na konkuren-
cyjność gospodarek, na ich pozycję 
i znaczenie w zglobalizowanym 
świecie.

Nie jest to jednak powszechna świado-
mość, że Polska to nie tylko „zagłębie” 
dobrze wykształconych informatyków, 
o czym mówiliśmy przy okazji targów 
światowych w Hanowerze, gdzie Polska 
po raz pierwszy w historii była krajem 
partnerskim, ale także – że co roku 
zyskujemy kolejne roczniki wspania-
łych twórców wzornictwa, których 
prace zdobią nie tylko galerie sztuki, 
ale są też uznanymi przedmiotami co-
dziennego użytku na całym świecie. 
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Kilka dekad temu znane było hasło 
„od pomysłu do przemysłu”. Dziś mu-
simy wspólnie podjąć wysiłek na rzecz 
wdrażania rozwiązań zarówno inno-
wacyjnych, ale również interesujących 
wizualnie. Tak więc musi następować 
zauważalna zmianę w mentalności 
i myśleniu, że ważna nie tylko treść, 
ale równie ważna staje się forma.

Warto, abyśmy w tej konferencyj-
nej debacie nad związkami między 
aktywnością zawodową kobiet i in-
nowacyjnością a rolą design w go-
spodarce umieli znaleźć odpowiedź 
na wyzwanie, jakim jest wykorzystanie 
wzornictwa przemysłowego, również 
jako innowacyjnego czynnika wzrostu 
gospodarczego.

Stąd cieszę się, że w tak różnorodnym 
gronie pokazujemy, bardzo wyraźnie, 
że wyzwania globalizacji, także dla 
tradycyjnych przemysłów, nie tylko 
globalnych, jak np. przemysł moto-
ryzacyjny, są wyzwaniami nie tylko 
dla samej treści czy oferty handlowej 
rozumianej jako produkt, ale także 
– są rywalizacją w nowej zupełnie 
przestrzeni społeczno-gospodarczej. 
Służy ona nadawaniu naszemu świa-
tu nie tylko użytkowego charakteru, 
ale jednocześnie pobudza każdego 
z nas – w kontakcie z otaczającym 
światem, przedmiotami, we wzajem-
nych relacjach – do kreowania piękna 
i pokazywania, że świat musi być 
lepszy. (…)

Ważne dzisiaj, żeby mieć świado-
mość, że innowacyjność, nie jest 
dana raz na zawsze, że podlega 
ciągłej zmianie nie tylko, jeśli 
chodzi o formę, ale i treść. I co-
raz częściej, tak jak to się dzieje 
w e-gospodarce, w przestrzeni 
internetowej, każdy z nas nie tylko 
może być konsumentem, ale też 
może i często potrafi, powinien być 
twórcą czegoś nowego.

Bo właśnie dlatego, że innowacyjność 
dotyka każdego z nas, mamy niejako 
obowiązek sensownego, z pożyt-
kiem społecznym wykorzystywania 
i rozwijania tych elementarnych war-

tości w nas tkwiących bez liczenia 
na to czy wskazywania, że innowacyj-
ność jest zadaniem polityków, urzędni-
ków czy „onych”. Tylko wtedy szeroko 
rozumiana innowacyjność nie przełoży 
się na swoisty, cywilizacyjny „wyścig 
szczurów”, technologii i innych „złych 
duchów”, ale będzie także sięganiem 
do własnej głębi i możliwości, do etyki 
i tego, co wspólne, solidarne, twórcze 
w społeczeństwie, środowisku, gospo-
darce, a nie tego, co niszczące. (…)

Oczywiście w tym coraz bardziej 
zglobalizowanym świecie, gdzie 
nie ma powszechnych regulatorów, 
tendencja do innowacyjności, musi 
także rodzić i rodzi bardzo ważne 
pytania – co z wartością intelektual-
ną, co ze starym, XIX i XX-wiecznym 
prawem patentowym, w jaki sposób 
strzec interesów twórcy, a jednocze-
śnie mieć świadomość, że e-handel 
przekracza dotychczasowe wyobraże-
nia i granice – które czekają na odpo-
wiedzi (…).

Chciałbym mocno podkreślić, 
że w procesie innowacyjnego rozwoju, 
kształtowania innowacyjnej gospodar-
ki – gospodarka nie może być tylko 
transkrypcją budżetowego zapisu, 
do którego sięgamy, aplikując o pu-
bliczne wsparcie ze środków krajo-
wych czy środków europejskich. Inno-
wacyjność jest naszym obowiązkiem 
na co dzień, by móc tworzyć lepszą, 
satysfakcjonującą, no i piękniejszą 
rzeczywistość jutra. (...)

Od red.

W Raporcie o przedsiębiorczości kobiet w Pol-
sce, wydanym w 2011 r. przez PARP, pojawiają 
się najnowsze dane EUROSTATu, z których 
wynika, że Polska znajduje się na 6. miejscu 
w krajach UE, jeśli chodzi o odsetek kobiet 
wśród osób posiadających własną fi rmę

Odbywające się w dniach 5-3 marca br. Targi 
CeBIT w Hanowerze, to międzynarodowa 
platforma wymiany doświadczeń branży tele-
informatycznej i cyfrowej. Największe i najważ-
niejsze targi informatyczne na świecie.

Wicepremier J. Piechociński podczas 
rozmów na konferencji

Wręczenie nagrody WIPO młodemu 
wynalazcy-innowatorowi 
Sebastianowi Skwarczyńskiemu

Podczas inauguracji konferencji, z lewej 
prof.  E. Mączyńska
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ON 
THE CROSSROADS

Lidia Adamska, 
Członek Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.

(…) Design to bardzo 
szeroki termin. Obejmuje 
zarówno tradycyjnie 
rozumiane wzornictwo, 
jako element pewnej 
estetyki naszego ży-
cia, ale także w coraz 
szerszym zakresie, jest 

– i słusznie – rozumiany jako projektowanie 
jakości życia i środowiska, w którym funkcjo-
nujemy. I z tego punktu widzenia, dołączenie 
do desingu takich haseł, jak innowacyjność 
i funkcjonowanie rynku fi nansowego, wydaje 
się czymś zupełnie naturalnym. 

(…) Design to już dawno nie jest, ujmując ko-
lokwialnie, tzw. „kwiatek do kożucha”, ale ele-
ment, który decyduje nie tylko o tym, jak żyje-
my, ale także o tym, jak i kto zarabia pieniądze 
na tworzeniu nowej jakości życia.

Tytuł naszej konferencji poza innowacyjnością, 
fi nansowaniem, designem ma jeszcze inne, 
dodatkowe współrzędne: kobiety i ich kre-
atywność a także przedsiębiorstwa, określoną 
ich kategorię – małe i średnie. Jest to bardzo 
szeroka mapa problemów i na pewno prze-
strzeń więcej niż dwuwymiarowa. To istotne, 
że podczas konferencji dyskutujemy na tak 
ujęty temat – bo życie i historia uczą nas, 
że najlepsze pomysły, najbardziej kreatyw-
ne idee, najciekawsze utwory literackie, 
powstają raczej nie w ramach mainstre-
amu, ale „na przecięciu” – wtedy, gdy „sty-
kają się” różne myśli, różne osoby, kiedy 
spotykamy się „on the crossroads”, gdy 
mamy możliwość wykorzystania potencjału 
różnorodności.

WZROST ZNACZENIA 
DESIGNU W ŚWIECIE

Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

(...) Design dziś to nie-
odłączny, bardzo ważny 
element urzeczywist-
nienia części skompli-
kowanych rozwiązań. 
O tym wie najlepiej 
Apple, Samsung i wielu 
innych producentów 

nowoczesnych, innowacyjnych produktów. 
Coraz częściej to pojęcie pojawia się w sądzie 
ze względu na swoją wartość i znaczenie 
rynkowe i można jej bronić. 

Jesteśmy obecnie świadkami wzrostu 
znaczenia designu w świecie, a także 
angażowania się w proces jego tworze-
nia – kobiet. Widać to nie tylko choć przede 
wszystkim w modzie, ale także i w produktach, 
które tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a których właścicielami są w znaczącym stop-
niu kobiety. 

Posłużę się statystykami, które ilustrują ten 
trend. W 2012 r. WIPO opublikowało raport, 
z którego wynika, że od 2011 r. wzrasta war-
tość kapitału intelektualnego a jego ważny 
element – wzornictwo przemysłowe wzrosło 
o 12% na całym świecie. WIPO opublikowało 
też niedawno sprawozdanie statystyczne doty-
czące danych z obszaru IP, zwłaszcza własno-
ści przemysłowej – patentów, wzorów przemy-
słowych, wzorów użytkowych. Z danych tych 
wynika, że w 2011 r. było 711 000 wniosków 
złożonych na całym świecie, a niemal 500 000 
pochodziło z krajów rozwijających się. Rok 
temu również widać było wzrost wniosków 
zgłaszanych w systemie haskim, który nadzo-
ruje i zarządza tym rejestrem WIPO. Rejestra-

cja w systemie haskim umożliwia aplikującemu 
zgłoszenie do 100 wzorów w ramach jednego 
międzynarodowego zgłoszenia w biurze WIPO. 
W 2011 r. wzrost w przypadku protokołu 
haskiego wyniósł 6% w porównaniu do roku 
2010, natomiast w 2012 r. wzrost w stosunku 
do 2011 r. wynosił 6,6%. Z danych WIPO wy-
nika również, że i z Polski jest więcej zgłoszeń 
wzorów przemysłowych. Można więc powie-
dzieć, że ostatnie lata były dobre dla tego typu 
ochrony. 

Z „poziomu” WIPO wyraźnie widać, jak 
wzrasta znaczenie designu we współcze-
snym świecie, co podkreśla stała komisja 
WIPO – SCT (od red. – Standing Commitee 
of the Law of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications – Stały Komitet 
ds. Prawa Znaków Towarowych, Wzorów 
Przemysłowych i Oznaczeń Geografi cznych). 
Na jej forum członkowie WIPO dyskutując 
na te tematy, a także znaków towarowych 
oraz kwestii prawnych z nimi związanych 
i praktyce, zwracają uwagę na potrzebę 
ułatwiania wszelkiego rodzaju formalności, 
powstających w urzędach narodowych, a tak-
że niwelowanie konfl iktów pomiędzy różnego 
rodzaju obszarami, by ułatwić życie projektanta 
i producenta. 

SCT zamierza przyjąć i opublikować nieba-
wem wspólny traktat, który stanie się zobo-
wiązaniem dla wszystkich członków WIPO, 
co – jestem przekonana – jest dobrą prognozą 
dla designu i projektantów a także dodatkową 
zachętą dla biznesu, by projektowanie zajęło 
centralne miejsce w strategiach przedsię-
biorstw. 
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POLSKIE WZORNICTWO 
W ŚWIECIE

Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu MSZ 

(…) Polskie wzornictwo 
świetnie sobie radzi 
na arenie międzyna-
rodowej. Najlepszym 
tego dowodem są pre-
zentowane (na wysta-
wie Red Dot z okazji 
konferencji – dop. red.) 

prace polskich projektantów, docenione 
i wyróżnione prestiżową, międzynarodową 
nagrodą Red Dot Award przez Centrum 
Projektowe Nadrenii Północnej-Westfalii 
w Essen w Niemczech. Co roku do konkur-
su zgłaszanych jest ponad 4500 projektów 
z prawie 60 krajów, więc sukces jest 
nie do przecenienia – gratulacje dla wszyst-
kich wyróżnionych!

Sukcesów jest zresztą więcej: Polska 
zajmuje czwarte miejsce na świecie 
i trzecie w Europie pod względem warto-
ści eksportu mebli – to także jest zasługą 
polskiego designu. (Na pierwszym miejscu 
są Chiny, za nimi Niemcy i Włochy. Polska 
wyprzedza m.in. Stany Zjednoczone, które 
są na piątym miejscu). Pod względem 
produkcji – jesteśmy na dziesiątym miejscu 
na świecie. Producenci polskich mebli mają 
czym się pochwalić – krzesła z Polski stoją 
m.in. w Pałacu Elizejskim w Paryżu, a re-
gały ekspozycyjne w niektórych salonach 
Apple Store. 

W ubiegłym roku z Polski wyeksportowa-
no meble za około 9 mld dolarów. Tylko 
do Niemiec trafi a od 35 do 40 proc. wy-
produkowanych w Polsce mebli – to towar 
o wartości około 2,5 mld euro. Kolejnymi 
krajami, do których eksportujemy nasze 
meble są Francja, Czechy, Słowacja, Litwa, 

Wielka Brytania, Szwecja czy Holandia. Pol-
scy producenci otwierają się także na bar-
dziej egzotyczne rynki. Coraz więcej mebli 
z Polski trafi a m.in. do Brazylii, Meksyku 
czy państw azjatyckich. Eksport polskich 
mebli tylko do RPA wzrósł z 4,5 mln zł 
w 2007 r. do 21 mln zł w 2011 r. Branża 
meblarska w Polsce to 23 tys. fi rm, które 
zatrudniają 133 tys. osób. Cała branża 
generuje około 2 proc. polskiego PKB i sta-
nowi blisko 5% udziału w całym polskim 
eksporcie. 

Osiągnięciom polskich inżynierów i archi-
tektów na świecie poświęcono niejedną 
książkę, a na co dzień świadczą o nich 
setki budowli, które możemy podziwiać 
na wszystkich kontynentach. Dużo się 
mówi w ostatnich dniach o Ameryce Ła-
cińskiej, więc przytoczę kilka przykładów 
z tego rejonu świata. Projektowane przez 
Polaków dzieła znajdziemy m.in. w stolicach 
Paragwaju, Urugwaju, Chile, w kilku mia-
stach Brazylii. Działalność polskich inżynie-
rów miała wybitne znaczenie dla dziejów 
Peru. Przykłady można znaleźć też bliżej: 
nieraz architektura stawała się wizytówką 
kontaktów między państwami, jak było 
w przypadku kontaktów polsko-azerbej-
dżańskich. Twórczość polskich architek-
tów, którzy kolejno pełnili funkcje głównych 
architektów miejskich w Baku ponad sto lat 
temu obejmuje domy mieszkalne, dwory, 
pałace, wille, meczety, cerkwie, kościoły, 
hotele, teatry, kina, szkoły, urzędy, hale 
targowe, a nawet fabryki. Z dużą swobodą 
operowali najróżniejszymi stylami, od goty-
ku i renesansu po klasycyzm i secesję. Mie-
li też bardzo nowatorskie jak na tamte czasy 

podejście, np. do tzw. zielonej architektury. 
Dzieła Gosławskiego, Płoszki, Skórewicza, 
a także Skibińskiego, Borysoglebskiego 
i innych należą do wielkich osiągnięć archi-
tektury Azerbejdżanu, a skala, na jaką Po-
lacy działali, pozwala mówić o wzniesionym 
przez nich „polskim Baku”. Bez wątpienia 
Polscy architekci zostawili spuściznę, która 
jest przedmiotem autentycznej dumy miesz-
kańców dzisiejszego Azerbejdżanu. Takich 
przykładów jest więcej (…) 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogrom-
ny potencjał wzornictwa, stara się doce-
niać, wykorzystywać, promować i wspierać 
już od kilku lat. Przytoczę kilka przykładów.

Blisko 2 lata temu, kiedy Polska sprawowa-
ła prezydencję w Radzie Unii Europej-
skiej i z tej okazji przez sześć miesięcy go-
ściła tysiące międzynarodowych delegacji, 
postawiliśmy sobie za cel promocję polskie-
go wzornictwa i zainicjowaliśmy współpracę 
z młodymi zdolnymi polskimi projektantami. 
Dzięki temu, wystrój miejsc spotkań oraz 
symboliczne upominki wręczane gościom 
były nietuzinkowe i do dziś są wspominane. 
(…) Wszystkie meble i upominki można 
było obejrzeć na zorganizowanej przez nas 
wystawie „Zaprojektowane dla prezydencji.”

Dzięki wsparciu MSZ od trzech lat ukazuje 
się w języku angielskim specjalne wydanie 
magazynu Polish Design – 2+3D. Jego 
celem jest promowanie Polski jako kraju, 
w którym prężnie działają instytucje bran-
żowe, festiwale designu zdobywają coraz 
większe uznanie na świecie, a nazwiska 
i produkty są lub stają się polską marką 
rozpoznawalną za granicą. Publikacja 
podsumowuje osiągnięcia polskiego 
wzornictwa i oprócz aktualnych informacji 
o wydarzeniach dotyczących grafi ki użytko-
wej, wzornictwa przemysłowego i designu 
zawiera również informacje o instytucjach 
i osobach, z którymi można się w Polsce 
kontaktować. Wydawnictwo trafi a do ośrod-
ków opiniotwórczych na całym świecie 
poprzez nasze placówki. W ubiegłym roku 
ukazał się także przewodnik po polskim 
designie, który został wydany ze środków 
MSZ z okazji największych na świecie 
targów wyposażenia wnętrz w Mediolanie: 
Salone Internazionale del Mobile.

W ubiegłym roku wspieraliśmy także Fe-
stiwal Łódź Design i prezentację wystawy 
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MUST HAVE FROM POLAND. Grupa eks-
pertów wyselekcjonowała wtedy 150 naj-
ciekawszych obiektów, zaprojektowanych 
przez polskich projektantów i już wdrożo-
nych do produkcji. Podczas wspomnianych 
już przeze mnie targów w Mediolanie 
można było obejrzeć 25 z nich. Za każdym 
produktem stoi dobry design, innowacyjne 
podejście do projektu, ergonomiczne roz-
wiązanie i oczywiście świetna jakość. 

W tym roku Polska będzie ofi cjalnym go-
ściem 11. edycji DMY International Design 
Festiwal w Berlinie. Od 5 do 9 czerwca 
polscy projektanci, szkoły wyższe i przed-
siębiorstwa związane z branżą wzornictwa 
zaprezentują międzynarodowej publiczno-
ści swoje nowatorskie pomysły, prototypy 
oraz rozwój i proces produkcji. Podczas 
tegorocznej edycji festiwalu Polska została 
zaproszona do organizacji Polish Design 
Focus. Inicjatywa ta ma na celu promocję 
polskiego wzornictwa przemysłowego i Pol-
ski jako kraju innowacyjnego, z dynamicznie 
rozwijającą się branżą kreatywną. Projekt 
opiera się na prezentacjach wybranych 
polskich twórców, zespołów i kolektywów, 
szkół projektowania, fi rm i instytucji. DMY 
International Design Festival to najważniej-
szy niemiecki festiwal wzornictwa, który 
prezentuje nowe trendy, koncepcje wyzna-
czające kierunki rozwoju współczesnego 
wzornictwa projektowego. Co roku festiwal 
odwiedza każdorazowo ponad 30.000 po-
tencjalnych klientów oraz osób zaintereso-
wanych tematyką designu.

(…) Nie mam wątpliwości, że nowoczesna 
dyplomacja publiczna, tak jak przedsię-
biorstwa, może dziś skorzystać z szansy 
i ogromnego potencjału, jaki niesie design. 
Staramy się działać możliwie najmądrzej 
w ramach środków, którymi dysponujemy, 
choć zdajemy sobie sprawę jak wiele jest 
jeszcze do zrobienia. Budowanie kreatyw-
nego i innowacyjnego wizerunku Polski 
to projekt długofalowy wymagający zrozu-
mienia i współpracy wszystkich placówek 
dyplomatycznych i wszystkich zaangażo-
wanych instytucji w kraju. MSZ jest zawsze 
gotowe do współpracy w tym obszarze (…)

(Frag. listu do Konferencji – tyt. od red.)

POLITYKA REGIONALNA 
WSPARCIEM DLA MŚP

Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MRR 

(…) Chciałabym krótko 
przedstawić, co jest 
realizowane w obecnej 
perspektywie fi nansowej, 
jeśli chodzi o małe i śred-
nie przedsiębiorstwa 
i to, na co mogą liczyć 
w przyszłej perspektywie 

fi nansowej, co wydaje się być interesujące, 
bo jak wiemy w roku 2013 środki są już na wy-
czerpaniu. 

Zarówno w regionalnych programach ope-
racyjnych, jak i na poziomie krajowym tylko 
nieliczne już konkursy są ogłaszane. W obec-
nej perspektywie fi nansowej, mówiąc ogólnie, 
celem jest tworzenie wzrostu konkurencyjności 
gospodarki opartej na wiedzy, zapewniającej 
wzrost zatrudnienia przedsiębiorczości i wzrost 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej. W odniesieniu do MŚP mamy 
jeden cel szczególny – jest nim podniesienie 
konkurencyjności i innowacyjności przedsię-
biorstw, w tym szczególnie sektora wytwór-
czego wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług.

Polityka regionalna przede wszystkim realizo-
wana jest w regionach. Mamy 16 Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO), poprzez któ-
re realizowane są przedsięwzięcia skierowane 
do sektora MŚP – istotne jest wsparcie przed-
siębiorczości, wzmocnienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw, w tym wzrost ich potencjału 
ekonomicznego oraz bardzo ważna rzecz – 
wzrost zatrudnienia. 

Instytucjami zarządzającymi dla RPO są urzę-
dy marszałkowskie i tak samo będzie w przy-
szłej perspektywie fi nansowej. Stawiamy 

na przedsiębiorstwa wdrażające innowacje, 
zwłaszcza związane z ochroną środowiska, 
gospodarką wodno-ściekową czy gospodarką 
odpadami. Wzmacniane są obszary związane 
z badaniami i rozwojem. Możemy powiedzieć, 
że już odnotowujemy pierwsze, dobre praktyki, 
jeśli chodzi o komercjalizację badań nauko-
wych. Niemniej jednak jest to dość duża bo-
lączka w naszym kraju i przyszła perspektywa 
fi nansowa kładzie na to szczególny nacisk. 
Wspieramy więc instytucje otoczenia biznesu, 
w tym rozwój ośrodków transferu technologii 
i parki technologiczne. 

(…) Oceniamy, że w programie POIG zostało 
nam ok. 2 mld zł dedykowane do MŚP. W RPO 
tych środków jest nieco więcej. Proszę śledzić 
odpowiednie portale informacyjne nie tylko 
stronę MRR czy urzędów marszałkowskich, 
ale i PARP wdrażającej programy europejskie. 

Z krótkiego podsumowania raportu wskaźni-
ków, które osiągnęliśmy czy osiągamy na pod-
stawie realizowanych umów, w tym obszarze 
16 RPO, 14 mld zł zostało zalokowanych 
w projekty MŚP, realizowane przez nie jako 
benefi cjenta tych projektów. Należy też pamię-
tać, że przedstawiciele MŚP są wykonawcami, 
realizatorami umów, benefi cjentami środków, 
którymi dysponują jednostki samorządu tery-
torialnego. Tak więc środki, które znalazły się 
w sektorze MŚP, są znacząco większe.

Ze wskaźników, które już osiągnęliśmy warto 
choćby przytoczyć tylko trzy liczby:

250 tys. miejsc pracy, w tym 150 tys.  
w nowo utworzonych fi rmach;

22 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP  
stało się benefi cjentami bezpośrednimi, czyli 
realizatorami projektów unijnych.
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Co do przyszłości, jesteśmy zobowiązani pew-
nymi formalnymi wymogami ze strony Komisji 
UE, jako kraj członkowski, do przygotowania 
dokumentów strategicznych i wypełnienia 
ich. Proces rozpoczął się w ubiegłym roku. 
Pierwszy dokument strategiczny został przyjęty 
przez Radę Ministrów 15 stycznia tego roku. 
Są to założenia umowy partnerstwa i to jest 
taki pierwszy projekt (draft) tego, co nas czeka 
w nowej perspektywie fi nansowej. 

(…) Ewentualne sugestie, wnioski, uwagi 
można jeszcze wysyłać pod adres konsul-
tacje2014-2020@mrr.gov.pl.

Teraz jest najlepszy moment na to, by doko-
nywać zmian w tych założeniach. Za jakieś 
5, 6 miesięcy już będzie za późno. 

W projektach rozporządzeń do polityki spój-
ności, które jednocześnie odpowiadają celom 
Strategii Europa 2020, określonych zostało 
11 celów tematycznych, w których środki 
europejskie można angażować. Polska, jako 
kraj członkowski, zobowiązała się realizować 
wszystkie 11 celów tematycznych, które zo-
stały rozpisane na poszczególne programy 
operacyjne. Musimy się tylko odnaleźć w tych 
11 celach. 

Na poziomie kraju mamy strategię rozwoju 
kraju, czyli śródokresowy dokument do roku 
2020, określający trzy obszary, które z punktu 
widzenia rozwoju kraju są najistotniejsze:

zwiększanie konkurencyjności gospodarki, 
poprawa spójności społecznej i terytorial- 

nej,
podnoszenie sprawności i efektywności  

państwa.

Ta strategii jest zgodna ze strategią europejską 
i tymi 11 celami, wskazanymi w projektach 
rozporządzeń. 

Jeśli chodzi o takie trzy obszary, jak zwięk-
szenie konkurencyjności gospodarki – obszar 
badania i rozwój oraz innowacje, z naciskiem 
na komercjalizację(…) obejmą one także:

wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw  
w wybranych dziedzinach,

zapewnienie bezpieczeństwa energetycz- 
nego,

wzrost jakości kluczowych powiązań trans- 
portowych,

rozwój kapitału ludzkiego (głównie poprzez  
uczenie się przez całe życie, a także podno-
szenie jakości i konkurencyjności szkolnictwa 
wyższego).

(…) Dedykowane działania do MŚP, w 4 za-
kresach, koncentrować się będą na:

pobudzaniu popytu na innowacje i prace  
rozwojowe, czyli badania rozwojowe plus ko-
mercjalizacja;

lepszym dostosowaniu tego obszaru  
do potrzeb rynku. Mamy zamiar w Programie 
Operacyjnym Inteligentny Rozwój oprzeć 
się na dotychczas realizowanym projekcie, 
zwłaszcza w bardzo dobrych doświadcze-
niach z UP RP, czyli wsparcie własności 
intelektualnej i przemysłowej. Chcemy 
takie działania kontynuować w przyszłej 
perspektywie;

wsparciu innowacyjnych przedsiębiorstw.  
Będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę, 
a w zasadzie KE nam to dyktuje, na tzw. inteli-
gentne specjalizacje; 

rozwój proinnowacyjnych postaw wśród  
przedsiębiorców, społeczeństwa oraz kadry 
naukowej – podjąć komplementarne działania 
do tego wszystkiego, co z badaniem, innowa-
cyjnością, rozwojem i wdrażaniem tych nowo-
czesnych rozwiązań do produkcji się wiąże.

Na poziomie regionalnym podnoszenie 
konkurencyjności sektorów MŚP staje się 
jednym z zasadniczych celów. W związku 
z tym, że postanowiliśmy w dalszym ciągu 
decentralizować dysponowanie środkami 
unijnymi i RPO w przyszłej perspektywie 
otrzymają znacząco więcej środków. Środki 
dedykowane dla MŚP będą w RPO, zarówno 
jeśli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju 
regionalnego, jak i Społeczny, obejmujący 
tzw. „działania miękkie” z obecnego Kapitału 
Ludzkiego.

Środki przeznaczone wprost do MŚP 
znajdą się w 16 RPO w ramach programu 
tzw. Inteligentnego rozwoju – następcy 
dzisiejszej „innowacyjnej gospodarki” 
i oraz w projekcie dedykowanym dla 5 wo-
jewództw Polski wschodniej, następcy 
POKL, programie, który dzisiaj jest realizo-
wany na poziomie krajowym z komponen-
tami regionalnymi.

Całe to programowanie będzie zakończone 
do końca bieżącego roku -uwagi, wnioski, 
wypływające także z bieżącej perspektywy 
fi nansowej, należy przekazywać pod w/w ad-
res, żeby zespoły robocze już pracujące mogły 
wszystkie te wartościowe uwagi i postulaty 
uwzględnić.

Mi-Young Han z Korei w rozmowie 
z Zain Al Awamlen z Jordanii

Podsekretarz Stanu w MRR – Iwona Wendel

Uczestniczki Konferencji zapoznają się 
z materiałami przygotowanymi 
na Konferencję
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KRYZYS A KREATYWNOŚĆ

Prof. Elżbieta Mączyńska, 

SGH, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

(…) Chciałabym zwrócić 
uwagę na pierwszą 
część tytułu mojego 
wystąpienia „Kryzys 
a kreatywność”. Nie trak-
tuję obecnego kryzysu, 
jako typowego, cyklicz-
nego. Uważam, że to jest 

mega – to oznacza milion w jednostkach 
miary – duży kryzys, niezwykle skomplikowa-
ny – historyczny węzeł gordyjski, w którym się 
splątały cztery kryzysy jednocześnie: porządku 
globalnego, globalizacji, neoliberalizmu i elit 
globalnych. I na tym polega trudność wycho-
dzenia z tego kryzysu.

Zgadzam się m.in. z tezami książki prof. Roubi-
niego Ekonomia kryzysu1, że ten kryzys będzie 
jeszcze trwał co najmniej 10 lat. Ale główną 

przyczyną, z powodu której tego kryzysu 
nie wolno lekceważyć, jest fakt, że – moim 
zdaniem – on ma charakter głębszy, wiąże się 
bowiem z przełomem cywilizacyjnym. 

Pewnie wszyscy pamiętają, gdy w szkole 
podstawowej uczono nas, jak się dokony-
wało przejście od feudalizmu do kapitalizmu. 
Z punktu widzenia ekonomicznego zadecy-
dowały o tym cztery fi lary, a mianowicie: tech-
nologia, czyli rewolucja przemysłowa, zmiana 
komunikacji, wynalezienie druku przez Guten-
berga i zmiany w stratyfi kacji społecznej.

Teraz mamy do czynienia z cywilizacją postin-
dustrialną – cywilizacja industrialna kurczy się. 
Co nie oznacza oczywiście, że przemysł znika. 

W każdym razie przechodzimy do innej cy-
wilizacji, której nawet jeszcze nie potrafi my 
zdefi niować. Wyraźnie jednak widać, że jest 

ona związana z technologiami informacyj-
nymi. Dzieje się rewolucja informacyjna, 
określana także jako trzecia rewolucja 
przemysłowa. Doszło do zmian systemu 
komunikacji społecznej i w związku z tym 
zmian w stratyfi kacji społecznej. Dziś na-
wet „prawdziwych kapitalistów” już nie ma 
– jest netokracja2 cyfrowa, a obecny kapi-
talizm niejedno ma imię. M.in. kapitalizm 
określany jest jako menedżerski, gdyż 
na pewno właściciele mają znacznie mniej 
do powiedzenia niż kiedyś. 

Ta postindustrialna cywilizacja też już ma swoje 
etapy: etap Internetu, który już wszyscy znamy 
dokładnie i z którym wiążą się ponadnaro-
dowe korporacje i przejęcia. Mówimy, że jest 
to gospodarka oparta na wiedzy. Ale ten etap 
gospodarki opartej na wiedzy przekształca się 

w etap kreatywności. Na czym polega pro-
blem? Przede wszystkim powstała sytuacja, 
w której gospodarka oparta na wiedzy, choć 
to określenie nie podoba mi się, wcale nie rów-
na się niestety gospodarce opartej na mądro-
ści. Przy posiadanych ogromnych zasobach 
informacyjnych, znacznie większych od zaso-
bów wiedzy, wyraźnie widać, że coraz mniej 
jest osób „renesansowych”. Podczas odpyty-
wania studentów wiedza pozostawia bardzo 
wiele do życzenia, choć ich wiedza poparta 
komputerem, Internetem jest już spora. Nato-
miast wiedza nie równa się mądrości. Jakże 
często dużo wiemy, a głupio postępujemy, brak 
tu matematycznego znaku równości. 

Ale z kolei mądrość nie równa się kreatywno-
ści. Dlatego „oburzające” jest to, że tak bardzo 
nie doceniamy kreatywności. Pośpiech, tempo 

Przechodzimy do innej cywilizacji, Przechodzimy do innej cywilizacji, 
nie zdając sobie z tego sprawynie zdając sobie z tego sprawy

Prof. Mączyńska, Prezes PTE podczas 
wystąpienia

Lynne Elvins z Design Wales i Kris Dekeyzer 
z Designregio Kortrijk, Belgia

Konferencja była transmitowna w Internecie
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życia sprawiają, że kreatywność przegrywa, 
chociaż są obszary i kraje, gdzie widać jak 
wielką rolę ona spełnia, choćby we Włoszech. 
W naszym kraju, moim zdaniem, wciąż niedo-
stateczną.

Kreatywność oznacza twórczość, umie-
jętność i potencjał tworzenia czegoś no-
wego, ale kreatywność to także myślenie 
niekonwencjonalne. Taki sposób myślenia 
wymyka się kanonom racjonalności i na pierw-
szy rzut oka może mieć nawet cechy absurdu. 
I często pojmujemy kreatywność jako absurd. 
W tym widzę zagrożenie dla kreatorów, dla 
projektantów. 

Jedna ze znanych amerykańskich poetek 
powiedziała „Kreatywność jest to coś takie-
go, co możesz używać i to się nie zużywa. 
A wprost przeciwnie – przyrasta w miarę 
używania3. Podobnie jest z mądrością i wie-
dzą. Normalne produkty w miarę używania 
zanikają, natomiast kreatywność nie zanika 
nigdy i to jest jej wspaniała cecha. Proroczo 
ocenił te kwestie Albert Einstein, mówiąc, 
że kreatywność bardzo często, pozornie ma 
cechy absurdu. Powiedział, że nigdy niczego 
dobrego nie wymyślił, opierając się jedynie 
na racjonalności. Trzeba zatem dodać odrobi-
nę szaleństwa do kreatywności. 

Można powiedzieć, że nie umiemy liczyć, 
oceniać kreatywności, liczymy zbyt prosto, 
bez uwzględniania wszystkich składowych, 
po prostu liczymy produkt krajowy brutto. 
W rachunku krajowym produktu brutto w bar-
dzo małym, wręcz niedostatecznym stopniu, 
przejawia się kreatywność. Znów zacytuję Ein-
steina, że „coraz więcej spraw, które liczymy, 
się nie liczą; a to, co się liczy, my nie liczymy 
tego”. Jest więc poza dyskusją, że w rozwoju 
społeczno-gospodarczym kreatywność się 
liczy, ale my jej dostatecznie nie liczymy, jako 
czynnika potencjału rozwojowego.

Z kolei, co oczywiste, design jest kwintesencją 
kreatywności. Tego też nie umiemy liczyć, 
docenić. We wspaniałej książce Szok przyszło-
ści Toffl  er napisał:

„Producent szkła poszukuje autora powieści 
fantastyczno-naukowych, aby wyimaginował 
mu możliwe formy działalności korporacji 
w przyszłości. Przedsiębiorstwa zwracają się 
do tych „bujających w obłokach” i „niebieskich 
ptaków” nie tyle w celu uzyskania naukowych 
prognoz na temat tego, co prawdopodobne, 

ile daleko wybiegających w przyszłość myślą 
spekulacji dotyczących tego, co możliwe4. 
Dopiero taki producent zwycięży.

Kreatywność nie znosi jednak wyścigów 
szczurów, wymaga umiarkowanej presji 
konkurencyjnej, prób poszukiwania wielo-
rakich wizji, marzeń, obrazów potencjalne-
go jutra. Bez tego będziemy błądzić. Internet 
z pewnością pomaga w rozwoju kreatywności. 
Ale jednocześnie „miażdży” strefę czasu 
wolnego czyli niestety zagraża kreatywności, 
mając wszystkie pozytywne cechy, jak zresztą 
w gospodarce. Zawsze powtarzam, że gospo-
darka to nie western – ma swoje dobre i złe 
strony. Jedną ze złych stron jest więc to, 
że Internet zagraża kreatywności. Jak umie-
jętnie wykorzystać ten potencjał, jaki niesie 
ze sobą wikinomia czyli gospodarka oparta 
na technologiach internetowych i makrowikino-
mia – zarządzanie poprzez Internet? (…)

Wśród wielu opracowań omawiających 
m.in. 10 najlepszych pomysłów na biznes, 
które zamieniły się w miliony, znalazłam jedno, 
co je łączy – to jest właśnie kreatywność. 
Podkreślić należy, że we wszystkich sukcesach 
bardzo ważną rolę, wiodącą i fundamentalną 
odegrał właśnie design. I – co ważne – kobiety 
albo bezpośrednio zaangażowane, albo ściśle, 
choć pośrednio (…). 

Mówimy o małych i średnich przedsiębior-
stwach, nie o wielkich. Nawet taka prosta 
rzecz, jak sieć restauracji opartych na wystroju 
remizy strażackiej. Okazało się, że maleńki 
biznes przekształcił się w dochodową fi rmę 
o ogólnoświatowym zasięgu. Podobnie z fi rmą 
świadczącą usługi przeprowadzek oraz fi rmą 
produkującą koszulki. W tym ostatnim przykła-
dzie zadecydował design – nadruki, projekty. 
I to pokazuje, że proste produkty mają większe 
szanse na przebicie. 

Designowi nie sprzyja jednak też szeroko 
rozumiana nierównowaga we współczesnym 
świecie. W książce Johna Bogla Dość, 
z podtytułem Prawdziwe miary bogactwa, 
pieniądza i życia5 zawarty został ciekawy 
dekalog współczesnych „grzechów” – m.in. 
jeśli chodzi o pieniądze – mamy za dużo towa-
rów za mało wartości. Pieniądze kierowane się 
nie na to, na co trzeba. Za dużo spekulujemy 
– spekulacje nastawione są na krótki zysk. 
Za mało inwestujemy – także w kreatywność. 
Za dużo więc złożoności, za mało prostoty. 
Natomiast, jeśli chodzi o biznes, za dużo w nim 

wyrachowania, a za mało zaufania. I niestety 
to wyrachowanie powoduje, że giną projekty, 
które są bardziej ambitne na rzecz projektów 
masowych.

Obserwujemy, że za bardzo koncentrujemy się 
na rzeczach masowych, w dodatku kupujemy, 
kupujemy, wyrzucamy i nie doceniamy rzeczy 
prawdziwie wartościowych. Krótko mówiąc 
(…) we współczesnym świecie za mało 
przejawia się wartości renesansowo-oświe-
ceniowych, XIX-wiecznych, za dużo pogoni 
za sukcesem i braku refl eksji, po co gdzieś 
„pędzimy”, czym jest nasz cel, w której 
to pogoni zatraca się charakter. Zdarza się, 
mówiąc ogólnie, że i projektanci, i architek-
ci tracą w tej „pogoni” charakter, oczywi-
ście zawodowy. 

Ktoś kiedy powiedział, że czytelnictwo powinno 
być masowe, a nie sztuka. Moim zdaniem 
właśnie design, kreatywność powinny być 
masowe, a nie masowa produkcja z taśmy. Na-
tomiast świat zmierza w niekorzystnym dla 
siebie kierunku – za dużo w nim komercji, 
za mało profesjonalizmu; za dużo kupcze-
nia, za mało troski o klienta i jego rzetelnej 
obsługi; za dużo menedżeryzmu, za mało 
przywództwa. Menedżer dziś, to ktoś taki, 
kto z roku na rok ewentualnie poprawi wynik 
ekonomiczny fi rmy, zadba o zysk, a jednak 
„przywódca” biznesu powinien widzieć to sze-
rzej, w perspektywie wieloletniej. 

Kreatywność, design też wymaga perspekty-
wy wieloletniej. Nie akceptuje tego, co w lite-
raturze określane jest ‘the big short’ – terror 
krótkiego zysku. (…)

Od red.
1 Ekonomia kryzysu, Nouriel Roubini, Stephen Mihm, 

przeł. Robert Mitoraj, wstęp do wydania polskiego 
Grzegorz W. Kołodko, Wolters Kluwers, Warszawa 
2011. 

2 Termin zaczerpnięty z książki Netokracja. Nowa elita 
władzy i życie po kapitalizmie Alexandra Barda i Jana 
Söderqvista, książki wydanej w 2000 r. (w Polsce 
I wydanie w 2006 r. ze wstępem Edwina Bendyka 
Manifest netokratyczny). Wg autorów informacja, 
procesy komunikacyjne leżą u podstaw organizacji 
społeczeństwa.

3 W oryginale: You can’t use up creativity. The more you 
use, the more you have, Maya Angelou, afroamerykań-
ska poetka, pisarka i aktorak, ur. W 1928 r.

4 Alvin Toffl  er, Szok Przyszłości, Wyd. Zysk i S-ka, 
Poznań 1998.

5 John C. Bogle, Dość. Prawdziwe miary bogactwa, pie-
niądza i życia, przekład Anna Gasior-Niemiec, Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
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KREATYWNOŚĆ KOBIET: 
WYMIAR STATYSTYCZNY I RZECZYWISTY 

u którego podłoża leży przede wszystkim 
kreowanie nowych instrumentów fi nanso-
wych, w tym oszukańczych piramid fi nan-
sowych, toksycznych derywatów i innych 
innowacji (czy raczej pseudoinnowacji) 
fi nansowych. 

Podobnie negatywny wymiar ma 
kreatywność zorientowana na tzw. 
antyfunkcje (antifeatures). Są to wielce 
niekorzystne dla konsumentów i środo-
wiska naturalnego (ale napędzające zyski 
producentów) działania ukierunkowane 
na konstruowanie oferowanych na ry-
nek produktów tak, aby ich żywotność 
była krótka lub też, żeby wymuszała 
zapotrzebowanie na dodatkowe usługi 
i produkty dodatkowe (przykładem tego 
są chociażby np. zasilacze pasujące tylko 
do jednego typu urządzenia, jak kompu-
ter, telefon i in.). 

Nieprzypadkowo też coraz więcej bada-
czy wskazuje na nowe zarysowujące się 
zjawisko społeczne, jakim jest zmęczenie 
postępem. Na tym tle formułowany jest 
nawet i dyskutowany antropologiczny 
dylemat: postęp albo zadowolenie. Wiążę 
się to też z zaznaczającą się w praktyce 
malejącą krańcową użytecznością po-
stępu.

Trudności oceny i pomiaru kreatywno-
ści mają też związek z niedostatkami 
statystyki na ten temat i jej meandrami. 
W dodatku nakładają się na to rozmaite 
stereotypy społeczne i stereotypowe, 
często błędne oceny. Według ofi cjalnych 
statystyk kobiety są znacznie rzadziej 
reprezentowane w dziedzinie kreatyw-
ności, innowacyjności, wynalazczości 
i osiągnięć naukowych. Odzwierciedlają 
to m.in. statystyki dotyczące Nagrody 
Nobla. Kobiety – laureatki Nagrody Nobla 

– to niespełna 5% ogółu wyróżnionych 
tą nagrodą osób. Zdecydowanie dominu-
ją mężczyźni. Nieco korzystniejszy obraz 
wynika z danych dotyczących liczby po-
dwójnych nagród Nobla. Taką podwójną 
nagrodą uhonorowano dotychczas czte-
rech naukowców, w tym jedną kobietę 
– Polkę Marię Curie-Skłodowską (Nobel 
z fi zyki w 1903 za odkrycie promienio-
twórczości oraz Nobel z chemii w 1911 
za uzyskanie czystego radu).

Jednak w ocenie rzeczywistej roli ko-
biet na polu kreatywności nie można 
w żadnym przypadku poprzestawać 
wyłącznie na danych liczbowych. (...) 
Nie do przecenienia jest pomysłowość, 
kreatywność kobiet w rozwiązywaniu 
wielu trudnych spraw życia codziennego. 
Jest to niezwykle ważne, choć bardzo 
trudne (jeśli nie niemożliwe) do pomiaru, 
bo nie tak spektakularne jak np. wielkie 
odkrycia naukowe. W tym sensie kobiety 
są wielkimi, ale na ogół „cichymi” 
kreatorkami. 

Polskie przysłowie „gdzie diabeł nie może 
tam kobietę pośle”, choć różnie może 
być interpretowane, eksponuje jednak 
wielki potencjał kreatywności kobiet. 
Jest on nie do przecenienia, zwłaszcza 
w niektórych obszarach życia społecz-
no-gospodarczego, w tym w edukacji, 
projektowaniu, modzie a także w innych 
dziedzinach. Nie do przecenienia jest też 
kreatywna rola kobiet w dziedzinie sztuk 
pięknych. A to właśnie sztuki piękne sta-
nowią „paliwo dla kreatywności” w wielu 
innych sferach życia społecznego i go-
spodarczego (…)

(…) Kreatywność (od łac. creatus 
czyli twórczy) (…), to proces myślowy 
prowadzący do nowych, oryginalnych 
pomysłów, idei, koncepcji, skojarzeń 
i nowych zastosowań w praktyce. 
To proces trudny do zdefi niowania, 
wymykający się prostym schematom. 
Stąd też w nauce nie ma jednoznacznej 
defi nicji kreatywności. Do wykreowania 
czegoś nowego dochodzić bowiem może 
zarówno w wyniku żmudnych badań, jak 
i zupełnie przypadkowo, a także w wy-
niku intuicyjnych impulsów i wyobraźni. 
Intuicji i wyobraźni zaś przeważnie sprzyja 
wiedza i pogłębiona refl eksja. Mówiąc pół 
żartem pół serio chodzi tu o tzw. „dobrze 
poinformowaną intuicję”.

Kreatywność oznacza więc myślenie 
niekonwencjonalne. Nierzadko wy-
myka się ono kanonom racjonalności 
i na pierwszy rzut oka może mieć na-
wet cechy absurdu, a mimo to może 
prowadzić do wynalezienia czegoś 
nowego. (...) 

Precyzyjne zdefi niowanie, ale i identyfi -
kowanie oraz pomiar kreatywności jako 
procesu tworzenia czegoś nowego jest 
trudne. Jest to trudne chociażby dlatego, 
że owo „nowe” jest nierzadko bardzo roz-
maicie pojmowane i postrzegane, a bywa 
też, że ignorowane. W dodatku parafrazu-
jąc tytuł znanej książki Tomasza Sedlačka 
„Ekonomia dobra i zła” można stwierdzić, 
że także kreatywność może być dobra, 
czyli służąca poprawie jakości życia spo-
łecznego i gospodarczego, ale i zła czyli 
nie sprzyjająca podnoszeniu tej jakości, 
a przeciwnie. 

Przykłady takiej złej kreatywności można 
mnożyć. W ostatnich latach spektakular-
nie wyeksponował to globalny kryzys, Prof. Elżbieta Mączyńska
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DLACZEGO NA POLSKI DESIGN 
NIE MA POPYTU WŚRÓD MŚP

Zdzisław Sobierajski, Przedsiębiorca

Promotorzy „dizajnu” 
stworzyli kult pięknych 
przedmiotów niejed-
nokrotnie, powiedzmy 
jednak, miernej warto-
ści rynkowej. Powstało 
wiele imprez i festiwali 
dizajnu, ośrodków 

promujących dizajn. Jest wiele wydawnictw, 
które o takim dizajnie piszą kształtując 
gusta masowego odbiorcy. Jednocześnie 
podnosi się lament, że młodzi dizajne-
rzy nie mają pracy, bo tworzące prawie 
70% miejsc pracy fi rmy MŚP przeżywają 
w ostatnich latach olbrzymie trudności 
i wypadają z rynku. Nie mają koncepcji, jak 
zbudować swą pozycję na rynku, bo boją 
się dizajnu. Nie chcą inwestować w design 
bojąc się ryzyka, gdyż nie są pewni zysków 
z „niepewnego” dizajnu. 

W Polsce jest 1,5 mln fi rm z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. Patrząc jednak 
na strukturę tych fi rm, widzimy, że mamy 
bardzo dużo fi rm mikro z trzema pracow-
nikami, stosunkowo niewiele tych średniej 
wielkości, mających większy potencjał ryn-
kowy i większe pieniądze.

15% fi rm z sektora MŚP deklaruje, że wdra-
ża innowacje. Wydaje mi się, że gdyby 
z tych fi rm przynajmniej 2 na 3 podjęły się 
współpracy z projektantami, mielibyśmy 
150 tys. miejsc pracy. Nie wiem czy byłoby 
to realne, ale statystycznie tak wychodzi. 

Małe fi rmy w Polsce mają trudności, 
by rozwinąć się do poziomu do średnich. 
Napotykają na bariery, których jest na pew-
no za dużo, by ta transformacja przebiegała 
właściwie. Świadczy o tym choćby fakt, 
że nawet jeśli zakładane są małe fi rmy, 

to tylko 75% z nich jest w stanie utrzymać 
się na rynku dłużej niż tylko jeden rok. 
To jest najgorszy wskaźnik w Europie. 
I ta sytuacja jest wynikiem decyzji polityków, 
bo to oni tworzą warunki dla powstawania 
i później funkcjonowania takich fi rm. 

Z drugiej strony potencjał małych i średnich 
fi rm jest duży i porównywalny z gospo-
darkami państw unijnych. U nas tworzą 
wspomniane prawie 70% wszystkich miejsc 
pracy. 

87% z nich wykorzystuje własne środki 
do fi nansowania własnego rozwoju. Kre-
dyty, dotacje, mogące stanowić źródło 
fi nansowania rozwoju, wykorzystują tylko 
1 proc. To dane PARP-u sprzed ok. 4 lat. 
Myślę, że są aktualne nawet dzisiaj, z uwa-
gi na pogorszenie się sytuacji rynkowej 
od tego czasu. Z tego 1% fi rm, wspieranych 
przez środki zewnętrzne, aż 15% deklaruje, 
ze wprowadza innowacyjne rozwiązania, 
co w zestawieniu z 34% fi rm czeskich 
i 68% fi rm niemieckich nie wygląda ko-
rzystnie. Zwłaszcza z podziwem patrzę 
na gospodarkę niemiecką, która pod tym 
względem jest najbardziej uporządkowana. 

Charakterystyczne dla polskiego rynku jest 
to, że bardzo rzadko jest przez nie podejmo-
wana kooperacja, czyli realizacja wspólnych 
projektów czy przedsięwzięć. Zwykle jest 
to relacja kupuję – sprzedaję. Nie ma nato-
miast wspólnego działania i zastanowienia 
się, co razem można zrobić, by podnieść 
swoje dochody. Tylko 8% deklaruje przyna-
leżność do zrzeszających je organizacji. 

Problemów i sprzeczności jest wiele. Przez 
dwa dni konferencji UP RP o dizajnie 
na temat „Design szansą dla MŚP”, rozma-
wialiśmy o tym, czy i jak można „kojarzyć” 

Piewsza z prawej prof. E. Okoń-Horodyńska 
z UJ

Z. Sobierajski, przedsiębiorca i W. Rochacka

Tatiana Kamenek z fi rmy LYAPKO z Ukrainy 
– gość Konferencji
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środowiska przedsiębiorców i dizajnerów. 
Ale gdy podczas mojego panelu zadałem 
pytanie, ilu jest na sali przedsiębiorców 
– podniosło się niewiele rąk. Podobne 
proporcje można zauważyć na wystawach 
i festiwalach dizajnu. Może to więc kult 
pięknych przedmiotów zwanych dizaj-
nem, skutecznie wyeliminował zaintere-
sowanie MŚP praktycznym zastosowa-
niem dizajnu w przemyśle? 

Cztery lata temu uruchamiając mój program 
Polyester-design.com, chciałem wypro-
mować technologie kompozytowe przy 
współpracy ze zdolną młodzieżą akademic-
ką. W ciągu trzech lat, na stażach w mojej 
fi rmie powstały cztery prace magisterskie 
i jeden licencjat z trudnego obszaru dizajnu 
medycznego. Zrobiliśmy to bez żadnych 
unijnych dotacji. Pracując z młodymi ludźmi 
nad ich projektami, nauczyłem się wielkiej 
pokory wobec problemów, które napotyka-
liśmy, a które należało mądrze rozwiązać, 
by powstał dobry produkt. Młodzi ludzie na-
uczyli mnie, że dizajn to nie jest epatowanie 
formą, tylko funkcja i ergonomia. Ja nauczy-
łem ich, że muszą też zaprojektować „eko-
nomię i technologię”. Dopiero wtedy projekt 
będzie miał szanse realizacji u przedsię-
biorcy. Patrząc z perspektywy czasu nie ro-
biliśmy nic odkrywczego. Ale dzięki temu 
powstały trzy produkty wyróżnione tytułem 
Red Dot Design Award Winner. Pierwsze 
polskie medyczne „Red Doty”. 

Zawsze powtarzam, że drogą do tego, 
by małe fi rmy pracowały z projektantami 
są staże. Sam tego doświadczyłem, wiem, 
jak się taka współpraca rozwija i uważam, 
że z tego są same korzyści. Pod warunkiem 
jednak, że te programy stażowe zaczynają 
się na trzecim czy nawet już drugim roku 
studiów. Jak w każdym biznesie trzeba się 
najpierw dobrze poznać, potem zrozumieć 
i mówić tym samym językiem, a dopiero 
później szukać korzyści biznesowych.

Gdy w 2009 roku pisałem do kwartalnika 
2+3D artykuł „Dlaczego małe fi rmy nie inwe-
stują w dizajn” rozpocząłem go od pytania, 
dlaczego polscy projektanci wzornictwa 
nie mogą znaleźć pracy? A kończyłem 
konkluzją, że dizajnerzy powinni przestać 
rozmawiać o dizajnie z dizajnerami, 
a zacząć rozmawiać z przedsiębiorcami 
o marketingu wspieranym przez dobre 

wzornictwo. Postawiłem też inne, retorycz-
ne pytanie: czy polski dizajner jest w tym 
zakresie kompetentny i czy potrafi  to zrobić? 

Na 6. konferencji UP RP zadawaliśmy 
sobie podobne pytania. W moim artykule 
z 2009 roku zawarłem tezy, które dzisiaj 
są nadal niestety aktualne. Analizując wy-
powiedzi prelegentów 6. konferencji UP RP 
można stwierdzić, że wydaliśmy ogromne 
pieniądze na promocję polskiego dizaj-
nu, ale na polski dizajn nie ma popytu 
wśród fi rm sektora MŚP. Powstało też 
w regionach wiele centrów promocji dizajnu. 
Czy konkretnie pomogły naszym MŚP? 
Stworzyliśmy też więcej instytucji, źródeł 
fi nansowania zapewniających promocję 
i środki niż podmiotów, które mogą z tego 
fi nansowania korzystać. Bo właściciel 
małej fi rmy, który zgłasza się do PARP 
z wnioskiem o dofi nansowanie, często 
dowiaduje się, że minimalny poziom dotacji 
to np. 5 mln PLN, a on potrzebuje tylko 
kilkudziesięciu tysięcy. No i co z tym robić? 

W moim przekonaniu jest kilka powodów, 
dlaczego ogromne pieniądze wydane 
przez ostatnie lata na promocję dizajnu, 
nie przekładają się na wzrost zapo-
trzebowania na dizajn. Z mojego punktu 
widzenia i doświadczenia w biznesie, przy-
czyną tego stanu jest to, że w obecnej sytu-
acji rynkowej nie ma skutecznego systemu 
wspierania przedsiębiorstw. 

Programy pomocowe, kierowane do tych 
fi rm, powinny być tak konstruowane, aby 
pieniądze mogły być wydawane tylko 
w sposób sensowny. Przykładowo, jeśli 
przedsiębiorca zdecyduje się na budowanie 
marki, to na bazie pieniędzy pomocowych, 
należy stworzyć grupę ludzi, którzy pomogą 
fi rmie zmienić świadomość, organizację, 
wesprą ją w budowaniu nowej marki. Tak 
robi np. Design Council.

Popełniamy wiele grzechów – jeden z nich 
dotyczy skupiania się na zaspokajaniu 
potrzeb środowiska uprawiającego dizajn. 
Tak, może i zabezpieczamy podaż dizaj-
nu, bo to łatwiejsze biorąc pod uwagę 
„podaż” czyli liczbę polskich dizajnerów 
i szkół ich kształcących, ale z popytem nań 
już gorzej. Problem głównie polega na tym, 
że propagatorzy polskiego dizajnu 
nie potrafi ą wygenerować popytu na di-
zajn. W efekcie zbudowaliśmy wirtualny 

rynek dla pozornych działań promocyjnych. 
A polscy dizajnerzy walczą o dostęp 
do miejsca na wystawach, a nie próbują 
zawalczyć o zainteresowanie klienta z MŚP. 
Nie doceniają, że jeżeli skupiamy się jedynie 
na Dizajnie, to tracimy z oczu Rynek i Eko-
nomię. Nawet jeżeli namówimy „producenta” 
na odwiedzenie wystawy dizajnu, zobaczy 
on tam często kuriozalne eksponaty, które 
są piękne, ale rzadko mają korzystną dla 
niego wartość rynkową. Taki przedsiębiorca 
drugi raz nie da się namówić na zwiedzanie 
kolejnej wystawy dizajnu. On nie ma czasu, 
musi utrzymać fi rmę, walczyć o zachowanie 
płynności fi nansowej, ograniczać koszty 
i maksymalizować zyski na rynku, który 
wymusza niskie ceny sprzedaży. Dlatego 
twierdzę, być może narażając się designe-
rom, że realizowana na wystawach i festi-
walach potrzeba ich autopromocji nigdy 
nie przełoży się na popyt na ich usługi. 
Prezentować swój dorobek to nie jest 
to samo, co komunikować swoje kom-
petencje, podpisywać kontrakty. Właśnie 
dlatego organizatorzy niektórych festiwali 
dizajnu często działają przeciw interesom 
polskich projektantów. Psują im rynek 
zamówień. 

Dizajnerzy często twierdzą, że „dizajn jest 
przyszłością świata”, najlepszym narzę-
dziem do poprawienia konkurencyjności 
i wzrostu dochodów przedsiębiorcy. No i tak 
powinno być. 

Ale czy jest? Mogę podać kilka przykła-
dów, gdzie nieprzemyślany re-dizajn zabił 
ekonomię produktu i wpędził inwestora 
w zbędne koszty. Dizajnerzy, którzy oferują 
czysto stylistyczne rozwiązania, a nie pytają 
przedsiębiorcy, jak planuje zarobić na po-
krycie kosztów ich pracy, „dobiją” każdego 
zleceniodawcę. Dizajner powinien dbać 
o pieniądze „chlebodawcy”, bo dizajn jest 
tylko wtedy wartością, gdy zarobi na kolejny 
projekt i zagwarantuje MŚP rozwój ekono-
miczny fi rmy. Polski przedsiębiorca z kręgu 
MŚP raczej nie znajdzie budżetu na „drugie 
podejście”.

Na ogół nie ma wątpliwości dizajner wy-
kształcony w polskich uczelniach potrafi  
zaprojektować niezły, czasami bardzo 
dobry produkt. Niestety zwykle koszt 
wdrożeń i produkcji tych produktów jest 
zbyt wysoki. Projekty są nierynkowe. 
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Szkoły uczą projektowania, a nie uczą 
ekonomi tego procesu. Podczas konferen-
cji słyszałem głosy, że „akademickie metody 
kształcenia sprawdzają się w konkursach 
i na wystawach, ale zwykle nie znajdują 
praktycznego zastosowania w przemyśle”. 
Szkoły rzadko współpracują z przemysłem. 
Dlatego absolwenci mają „warsztat”, który 
często jest nieprzydatny w warunkach 
rynkowych. A taki dizajn nigdy na siebie 
nie zarobi. 

Gdy w listopadzie 2012 roku prowadziłem 
w Zamku Cieszyn warsztaty dla przedsię-
biorców, zatytułowałem je przekornie, jak 
współpracować z projektantem i nie zwa-
riować? Konkluzją tych warsztatów było 
stwierdzenie, że w efekcie takiej współpracy 
jest tyle samo powodów, by osiągnąć 
wspólny sukces, co i porażkę. Wszystko za-
leży od rzetelności, szczerości i komunikacji. 
Potrzebny jest czas „na zaakceptowanie 
siebie”, nauczenie się wspólnego myślenia 
projektowego i ekonomicznego. Już wów-
czas apelowałem o organizowanie staży 
studenckich już od 2 roku studiów. 

Dopóki polscy dizajnerzy nie zrozumieją, 
że choć może miejsce dzieła artysty jest 
„na cokole”, a miejsce dobrze zaprojek-
towanego produktu na półce w sklepie, 
nie stworzymy marki polskiego dizajnu 
produktowego. 

Nie chcę być złośliwy, ale widzę często, 
że zamiast walczyć o wymagającego klienta 
z MŚP łatwiej jest zorganizować kolejny 
festiwal dizajnu albo powołać kolejne insty-
tucje. Możemy napisać program i strategię 
rozwoju poprzez dizajn. Możemy zachęcić 
lokalnych urzędników do promowania mia-
sta poprzez dizajn. Potrzebne będą katalogi, 
programy, strony internetowe, ulotki, plakaty. 
Dizajnerzy coś tam zarobią. Kolejny festiwal 
się odbędzie i będzie pięknie, i miło, no 
i co dalej? 

Z tego powodu nie przybędzie w MŚP 
miejsc pracy dla dizajnerów. Zamek Cie-
szyn od 8 lat prowadzi projekty kojarzące 
przedsiębiorców z dizajnerami. Pracownicy 
Zamku dobrze wiedzą, jak trudna to jest 
praca. Ale region śląski na tle kraju wydaje 
się dzięki tym działaniom najbardziej za-
awansowany w budowaniu relacji przemysłu 
z dizajnerami. 

Z moich doświadczeń „brokera” dobrze 
wiem, ile muszę się natrudzić, by przekonać 
kolejnego klienta do wspólnego projek-
towania i współpracy. Czasem po wielu 
godzinach rozmów okazuje się, że klient 
ma znaczne potrzeby i wyobrażenia, 
ale nie możliwości, by je sfi nansować. Do-
brze jest, gdy mu to zawczasu uświadomię 
i w efekcie nie poniesie on zbędnych wy-
datków. Czasem jednak udaje się znaleźć 
pole wspólnych interesów, więc nawiążemy 
współpracę, zrobimy projekt i wdrożenie. 
Budowanie takich relacji trwa zwykle kilka – 
kilkanaście miesięcy. Wiem, że każdy dobry 
projekt kończy się sukcesem rynkowym 
i zarabia na kolejny dobry projekt, a każdy 
zły projekt przynosi straty. Bo dizajn produk-
towy to „créme de la créme” projektowania. 
Ale złe projekty, to przysłowiowy „nóż 
w plecy” nie tylko przedsiębiorcy, ale ca-
łego środowiska polskich dizajnerów. Złe 
doświadczenia nie tworzą bowiem dobrych 
praktyk, dobrego przykładu dla „umawiają-
cych się stron”.

Współcześnie trzeba wiedzieć przede 
wszystkim jedno: współczesny dizajn 
produktowy bardzo się zmienił i zmie-
nia i oznacza coś zupełnie innego niż 
jeszcze niedawno – dzisiaj to budowanie 
relacji, projektowanie procesów, or-
ganizowanie zespołów. Obecnie musi 
mieć w sobie więcej „socjologii” niż 
projektowania. Najważniejsze w dizajnie 
staje się zaprojektowanie dobrej komunikacji 
z użytkownikiem i zleceniodawcą. Jeżeli 
obie strony przedsiębiorca i designer grają 
do „jednej bramki”, którą jest określona 
nisza na szeroko rozumianym rynku, zawsze 
znajdą pole do wspólnej pracy i zarabiania 
pieniędzy. Jak nie dzisiaj to jutro, bo dobre 
relacje nie pozwolą na zerwanie więzi. Tak 
więc dizajn produktu dziś, to dobra komuni-
kacja, empatia, wzajemna inspiracja, cieka-
wość, zrozumienie, ekonomia, technologia, 
kasa. Z mojego trzyletniego doświadczenia 
pracy z projektantami wynika, że zaprojek-
tować można praktycznie wszystko. Jeżeli 
zrobimy dobre rozpoznanie potrzeb, opracu-
jemy strategię i sensownie przeprowadzimy 
proces projektowy, na końcu otrzymamy za-
mierzony efekt. Niezależnie od tego czy jest 
to projekt krzesła, czy kampanii społecznej, 
czy nawiązania relacji z projektantami, 
zawsze jest to proces. Tego sposobu my-

ślenia nauczyłem się od Zuzanny Skalskiej, 
która powtarza, że nie należy iść tą samą 
drogą, którą idą wszyscy, bo dojdziemy 
tam, gdzie już ktoś przed nami był. (…)

Projektować należy dobrze albo wca-
le. Odpowiedzialny dizajn, to fundament 
rozwoju zawodowego projektanta. Ale to, 
czy polskie przedsiębiorstwa będą postrze-
gane jako „tani dostawca” czy „strategiczny 
partner biznesowy” zależy wyłącznie 
od tego, z kim właściciele tych fi rm podejmą 
współpracę i na co postawią. Za nich nikt 
tego nie wymyśli. Innowacyjność, no i chęć 
zysku oczywiście, trzeba mieć w głowie. 

Jeszcze jedna moja uwaga, która 
nie wszystkim się pewnie spodoba, 
bo brzmi kontrowersyjnie, ale takie są do-
świadczenia mojej fi rmy – brokera dobrych, 
już znanych medycznych produktów. Żeby 
przy pomocy dobrze zaprojektowanego 
produktu zacząć budować pozycję swej 
fi rmy, nie są nam aż tak bardzo potrzebne 
dotacje PARP czy innych instytucji. Trzeba 
wiedzieć, czego się chce, co zamierza 
osiągnąć. Wystarczy rozmawiać z użytkow-
nikiem o jego potrzebach i problemach, 
a z przedsiębiorcą zainteresowanym tym 
produktem – o zarabianiu pieniędzy. Choć 
jeśli jakieś programy i fi nanse ułatwiałaby 
ten proces, ograniczały częściowo ryzyko, 
które zawsze istnieje, może byłoby to z ko-
rzyścią dla tej współpracy.

Podczas panelu postawiłem tezę, 
że to nie dizajn jest potrzebny przedsiębior-
stwom, tylko przedsiębiorstwa są potrzebne 
dizajnerom. Uważam jednak, że jedni 
i drudzy muszą wykazywać większą wolę 
współpracy. Jednak nasz wysiłek, by wspie-
rać gospodarkę, „popychać” ją w stronę 
innowacyjności i… designu, powinien być 
kierowany raczej do przedsiębiorstw aniżeli 
do projektantów. 

Robert Majkut znany polski dizajner, 
powiedział na konferencji, że jego klienci 
na dizajnie mają większe „przebicie” niż daje 
giełda. I tego się trzymajmy, choć… Na razie 
nie jest to takie proste.

Zdzisław Sobierajski 
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XXI WIEK 
TO WIEK PROJEKTANTÓW

Piotr Voelkel, współwłaściciel i Członek Zarządu 
Grupy Kapitałowej Vox, założyciel School of Form

Reprezentuję dwa 
środowiska, któ-
rych brak porozu-
mienia jest przyczy-
ną wielu wątpliwo-
ści i rodzi potrzebę 
dyskusji. Z jednej 
strony mam kilka 

dużych fi rm, wśród nich fabryki, 
fi rmy handlowe. Stąd znam kulisy 
powstawania produktów w polskim 
przemyśle, nie tylko moim, ale i in-
nych, kiedy wprowadzam je do sieci 
handlowych. Z drugiej strony – coraz 
bardziej angażuję się w zarządzanie 
w moich szkołach, czyli w Szkole 
Wyższej Psychologii Społecznej 
(SWPS), w ramach której w Pozna-
niu istnieje wydział zamiejscowy 
– School of Form. 

W jednym i drugim obszarze sku-
piam się na tym, by je dostosowy-
wać do tego, co się dzieje i zmienia 
w naszej rzeczywistości. Bywa tak, 
że to, co robiliśmy wczoraj i było 
najlepszym kierunkiem działania, 
jutro już nie ma racji bytu. Że wła-
ściwie powinniśmy zawrócić. Taka 
sytuacja w moim życiu zawodowym 
miała miejsce parokrotnie. Strategie 
obrane parę lat temu, okazywały 
się skrajnie nieprzydatne w nowych 
sytuacjach. 

Fakt, że mam ogląd biznesu, znam 
sposób powstawania nowych pro-
duktów, miał znaczenie przy powsta-
waniu szkoły i metod kształcenia 
projektantów. Szukałem drogi do ta-

kiego sposobu kształcenia, który 
sprostać mógłby i wytworzyć racjo-
nalną współpracę między tymi dwo-
ma środowiskami – przedsiębiorców 
i designerów. Musimy bowiem pa-
miętać, że co chwilę powstaje nowy 
produkt, ktoś go projektuje, wdraża 
do produkcji. 

Pytanie tylko, jak powstają te nowe 
projekty. W ogromnej swojej masie 
bez udziału projektantów czy projek-
tantów kształconych w akademiach. 
Często jest to właściciel fi rmy z tech-
nologiem. Bywa i tak, że jest to zmo-
dernizowana kopia cudzego pro-
duktu. Źródłem inspiracji może być 
Internet czy targi. Dlaczego ci ludzie 
chcą kopiować albo poszukiwać pry-
mitywnych rozwiązań, czy tu chodzi 
tylko o pieniądze, czy barierą jest to, 
że nie chcą zapłacić projektantowi? 
– nie. Ci ludzie rozmawiają różnymi 
językami i szansa na porozumienie 
jest nikła. 

Skąd te dwa języki? Ponieważ 
świat biznesu to jest świat realny, 
pragmatyczny. Dla niego liczy się 
termin, godzina, istnieją obiektywne 
ograniczenia: technologiczne, eko-
nomiczne, oczekiwania klienta, logi-
styka, opakowanie. Natomiast wielu 
projektantów to osoby wykształcone 
w środowisku artystycznym, któ-
rych w pewnym sensie pomysłem 
na życie jest rywalizacja z artystami, 
rzeźbiarzami, malarzami, by tworzyć 
projekty, które swoje miejsce znaj-
dą na wystawie, będą prestiżowe, 

Dyr. Wiktor Jędrzejec z Dep. Szkolnictwa 
Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDzN

Podczas panelu „Strategia 
ochrony wzornictwa” wystąpił 
Martin Schlötelburg OHIM

P. Voelkel, biznesmen, założyciel 
School of Form
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nawet otrzymają nagrodę, ale będą 
jednak fragmentem opowieści 
o sztuce. 

W mojej ocenie XXI wiek to wiek 
projektantów, którzy potrafi ą 
przekraczać ograniczenia, umieją 
pracować w interdyscyplinarnych 
zespołach, podejmujących decy-
zję o nowym produkcie. W tym 
zespole konieczny jest marke-
tingowiec, handlowiec, inżynier, 
a i też projektant. Ale na pewno 
nie w roli kogoś, kto przynosi 
gotowe projekty z domu, tylko 
„wchodzi” w problemy fi rmy, ana-
lizuje je. Jest niemalże przewod-
nikiem w przekraczaniu barier, 
łamie je.

Tworząc School of Form z Lidewij 
Edelkoort z Eindhoven i Zuzanną 
Skalską głęboko zastanawialiśmy 
się, jak taką szkolę zbudować, 
w czym powinno tkwić „jądro”, sed-
no jej programu. Z tej analizy wyni-
kło, że źródło dobrego projektu po-
winno tkwić w znajomości drugiego 
człowieka, jego trybu życia, sposobu 
funkcjonowania, przyzwyczajeń. 
I tak też trzeba kształtować przy-
szłych projektantów. Stąd z SWPS-u 
wzięliśmy całe zaplecze antropolo-
giczne, fi lozofi czne i socjologiczne, 
by na bazie tej wiedzy stworzyć 
warunki, w których projektant, zanim 
zacznie realizować swoje projek-
ty, dowie się wystarczająco dużo 
o człowieku, jego zmieniających się 
potrzebach i oczekiwaniach, o jego 
życiu. 

Równolegle z powstawaniem School 
of Form, używałem tej metody przy 
projektowaniu mebli. Powstawały 
kolejne kolekcje, które były efektem 
nie zmian mód, trendów, estetyki, 
tylko wiedzy, jak się zmieniały np. za-
chowania dzieci i młodzieży – pod-
daliśmy analizie, jak m.in. elektronika 
organizuje obecnie ich biurko, pokój. 
Ta wiedza plus multidyscyplinarny 
zespół, który umie na różny sposób 
interpretować oczekiwania różnych 
grup odbiorców, by im sprostać, po-
zwoliły stworzyć np. Marcie Krupiń-

skiej meble, którym dopiero dziecko 
nadaje ostateczny wyraz, malując 
je i zestawiając w wygodny dla sie-
bie sposób.

School of Form był jednym z pierw-
szych projektów, które MNiSW 
dofi nansowało w ramach kierunków 
zamawianych, przyznając projekto-
wi 119 na 120 punktów. W szkole 
mamy dwa roczniki studentów. 
Rocznie przyjmujemy ok. 100 stu-
dentów, co stanowi 70% naboru 
w szkole artystycznej. 

Równolegle w poznańskim centrum 
– Concordia Design podejmujemy 
działania z obszaru Design Mana-
gement, czyli sposobu zarządzania 
innowacją, które pomagają bizneso-
wi, jak nią zarządzać, jak wdrażać. 

Bo problem nie leży tylko po stronie 
projektanta, ale i po stronie biznesu. 
Łatwo kopiując cudze produkty, ma 
on potem barierę wejścia w nowy 
obszar. Pokazujemy zatem, że tę ba-
rierę można pokonać, a proces po-
wstawania nowego produktu i pro-
jektowania tego produktu może mieć 
racjonalny przebieg, nie-odtwórczy 
i jest całkowicie sensowną drogą 
do sukcesu, bardziej niż kopiowanie 
tego, co jest.

Mój postulat, a właściwie sugestia 
pod adresem konferencji dotyczy 
więc tego, żebyśmy wspólnie prze-
konali MNiSW, że design należy 
potraktować jako naukę, dziedzi-
nę wiedzy. Bo „opakowany” w te 
wszystkie elementy, jak antro-
pologia, psychologia, fi lozofi a, 
socjologia i badania naukowe, 
stał się dziedziną wiedzy, w której 
najistotniejsza nie jest już estety-
ka i potrzeba stworzenia jedynie 
ładnego projektu. Chodzi o to, 
by stworzyć produkt, który ma spro-
stać wielu potrzebom. Moim zda-
niem, zdaniem producenta, w XXI 
wieku pytanie po co będzie 
dużo ważniejsze niż jak. Nie bę-
dzie więc już tak istotne, jaką estety-
kę będzie miał produkt ale to, czemu 
ma służyć.

Delegacja Chin na Konferencji

Konferencja obraduje...

Mateusz Motyczyński Dyr. Generalny fi rmy 
LILOU oraz Betty Magdalena Berendson, 
WIPO
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DESIGN SILESIA – HISTORIA NIEZWYKŁA

Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn

Śląsk właściwie „za-
wsze” kojarzył się 
z przemysłem ciężkim, 
górnictwem. W 2000 r. 
jako dość abstrakcyjny 
i niewiarygodny, powstał 
pomysł, by w małym 
miasteczku Cieszynie 

stworzyć ośrodek specjalizujący się w desi-
gnie. Ośrodek miał oddziaływać na cały region 
śląski, po to, by przeprowadzić go przez okres 
transformacji i promować design przemysłowy. 
Było to możliwe dzięki współpracy władz woje-
wódzkich i miasta. 

W 2003 r. powstała regionalna strategia inno-
wacji, która jako pierwsza w kraju, potraktowa-
ła wzornictwo przemysłowe jako priorytet dla 
całego regionu. Projekt został wcielony w życie 
dzięki środkom z PHARE, wówczas powołano 
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, który 
rozpoczął działalność w styczniu 2005 r. Dzięki 
ujęciu wzornictwa przemysłowego w strategii, 
zamek starał się o kolejne środki unijne. 

Dzięki tym dotacjom tworzymy dziś regionalną 
sieć wzornictwa, która rozwija się, angażując 
nie tylko projektantów, ale przedsiębiorstwa 
i samorządy lokalne. Ta Śląska Sieć na Rzecz 
Wzornictwa przygotowała grunt do powstania 
Design Silesia, projektu, który jesienią ubiegłe-
go roku otrzymał nagrodę Desing Managment 
Europe Award1 – czyli swoisty certyfi kat 
doskonałości. W międzyczasie stworzyliśmy 
szerszą formułę współpracy – Śląski Klaster 
Designu. 

Po 8 latach funkcjonowania, w 2013 r. Zamek 
Cieszyn (bo taka nazwa funkcjonuje obecnie) 
otrzymał trwałą pomoc Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego, co zagwa-
rantowane jest w umowie w postaci zapisu 

o corocznej dotacji. Do tej pory fi nansowanie 
pochodziło z miasta, środków własnych oraz 
unijnych. 

Chcąc przybliżyć, to co robimy, szczególnie 
tym, którzy jeszcze u nas nie byli, przybliżę 
tylko kilka dni z „życia zamku”, które charakte-
ryzują różne nasze aktywności. 

Całkiem niedawno byliśmy razem z prof. 
Czesławą Frejlich w Pradze, inaugurując 
Graduation Project 2011/2012 – wystawę 
najlepszych projektów dyplomowych Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier. Przy tej okazji wpra-
wiliśmy w smutek czeskich partnerów, ponie-
waż w międzyczasie zlikwidowano… czeski 
ośrodek designu w Brnie. Teraz nasi czescy 
partnerzy zamierzają przyjechać do nas, by się 
naradzić, co zrobić, by podobna instytucja 
mogła działać w Republice Czeskiej. Planuje-
my też cykl spotkań Bez stereotypów. Czesi 
i Polacy o sobie nawzajem. 

Z innych obszarów – z Aleksandrą Gromotką 
z STGU w cieszyńskiej bibliotece publicznej 
dyskutowaliśmy o tym, Jak wdrożyć design 
w bibliotece. To wspólna inicjatywy ze STGU2, 
skierowana dla bibliotek. Cieszyn będzie ten 
projekt wdrażał w najbliższym półroczu. W tym 
samym dniu byliśmy w szpitalu w Tychach3, 
bo tam m.in. będziemy realizować program 
Design... do usług w przedsiębiorstwach!, 
który wsparł swoim doświadczeniem Zdzisław 
Sobierajski.

Regularnie, co kwartał spotykamy się z osoba-
mi, które planują rozpocząć działalność gospo-
darczą. Są to często osoby bezrobotne, młode. 
Doradzamy, w jaki sposób można na rynku 
zaistnieć, w jaki sposób projektant może po-
móc fi rmie rozpocząć działalność. Niedawno 
na krakowskiej AGH zorganizowaliśmy jedno-
dniowe warsztaty projektowania dla studentów, 

na którym mówiliśmy o znaczeniu pracy z pro-
jektantami i wykorzystywaniu ich potencjału.

Aktualnie zapraszamy choćby na trzy wystawy: 
Babski design – domowe wynalazki w rękach 
kobiet, Meble gięte – tradycja i nowoczesność 
– efekt warsztatów z fi rmą PAGED Jasienica. 
4 z 5 prototypów pojedzie z nami do Medio-
lanu4. Codziennie można zwiedzać wystawę 
Design po Śląsku, na której przedstawiamy 
osiągnięcia laureatów konkursu Śląska Rzecz. 
Już przygotowujemy strategię 8. edycji tego 
konkursu – drugi rok z rzędu wprowadziliśmy 
do niej kategorię „usługi” i zastanawiamy 
się obecnie, w jaki sposób dotrzeć nie tylko 
do projektantów, ale i do przedsiębiorców, i or-
ganizacji pozarządowych. W tym celu podej-
mujemy liczne działania. Niebawem pokażemy 
też wystawę Design w przestrzeni publicznej. 
Urban gardening5 i to w szczególny sposób 
– wychodzimy poza przestrzeń wystawową 
w środowisko miasta. Itd. itp. Lista naszych 
aktywności, wynikających z programu Zamku 
Cieszyn, jest bardzo długa.

Wspomnę tylko, że w połowie marca z rąk 
wicewojewody odebrałam statuetkę Śląskie 
na 5! – wyróżnienie za to, że promujemy 
uniwersalne projektowanie rozwiązań i usług, 
skierowanych na potrzeby osób starszych. 

Od red.
1 Jedyna europejska nagroda przyznawana w dziedzinie 

zarządzania designem. Design Silesia jest pierwszą 
polską instytucją, wyróżnioną tym tytułem.

2 STGU – Stowarzyszenie Twórców Grafi ki Użytkowej.
3 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital „Megrez”. 
4 Wystawa La Dolce Silesia prezentowana była podczas 

mediolańskiego tygodnia designu Salone Internazio-
nale del Mobile w Mediolanie (9-13 kwietnia 2013).

5 Wystawa i konferencja odbędą się w dniach 
26 kwietnia – 9 czerwca br.
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STARE STRATEGIE BIZNESOWE 
PRZESTAJĄ DZIAŁAĆ

Co się dzieje z fi rmami, które sobie z tymi zjawi-
skami nie poradziły, nie zrozumiały nowej złożo-
nej rzeczywistości i złożoności, które nastąpiły? 
Gdzie one teraz są? Mam na myśli Kodaka, 
Polaroida, Xeroxa czy Nokię, która bardzo 
bolesną lekcję odrobiła niedawno. Jak sobie 
radzą innowacyjne fi rmy, co je wyróżnia? Otóż 
te fi rmy bardzo poważnie podchodzą do desi-
gnu i używają go jako narzędzia strategicznego 
i w zarządzaniu, na różnych innych poziomach 
organizacji. Roger Martin1, wykładowca MBA 
powiedział: Dzisiaj ludzie biznesu nie tylko 
muszą zrozumieć, jak myślą projektanci, oni 
muszą stać się projektantami. 

Powodów, dla których biznes powinien uczyć 
się od designu myślenia projektowego, trakto-
wać design poważnie jako proces, jest wiele. 
(…) Przede wszystkim orientacja na innowacje 
w biznesie. Design thinking oznacza ana-
lityczne, zdroworozsądkowe myślenie 
w połączeniu z wizją, kreatywnością, wizjo-
nerstwem, syntezą i intuicją, bez których 
sukces w biznesie staje się niemożliwy. 

Pierwszy powód, dla którego więc biznes powi-
nien zainteresować się designem – to myślenie 
kreatywne. Dzisiaj w biznesie, jak nigdy dotąd 
potrzebujemy kreatywności. Pokutuje jeszcze 
takie przeświadczenie, że kreatywność jest dla 
artystów, a innowacja – dla naukowców. Ono 
dzisiaj jest już nieprawdziwe. Co istotne design 
tworzy proste rozwiązania złożonych proble-
mów. W teorii nowej konkurencji Prahalada2 
mamy do czynienia nie tylko ze sieciowanym 
społeczeństwem, ale i z sieciowanymi markami 
i organizacjami. Najbardziej innowacyjne fi rmy 
już tworzą inteligentne, zintegrowane ekosyste-
my produktów, usług i doświadczeń we współ-
pracy z innymi markami.

Magdalena Lubińska, CODE Architecture & Design Sp. z o.o. 

Jesteśmy biurem projek-
towo-doradczym z Ka-
towic, pracującym dla 
dużych spółek, ale i dla 
sektora publicznego. Je-
den z naszych głównych 
klientów, spółka giełdowa 
Amica, jest laureatem 

red dota i to best of the best. W ubiegłym roku 
odebraliśmy tę nagrodę w Essen. Wprowadza-
liśmy już ponad 60 produktów tej fi rmy nie tylko 
na rynek polski. I to, że Amica rozumie, jak 
ważnym narzędziem strategicznym jest design, 
owocuje sukcesami biznesowymi. Za zeszły rok 
uzyskali ponad 600% zysku skonsolidowanego. 

Biznes, jaki do tej pory znaliśmy, skończył 
się. Żyjemy w czasach turbulencji. Narasta-
jąca złożoność i tempo tych zmian każe redefi -
niować każdą strategię. Stare strategie bizneso-
we nie działają, nowe są oparte zupełnie na no-
wych założeniach. I co w tym momencie dzieje 
się z klientami? Niektóre fi rmy uważają, że nic 
się nie stało, nie ma żadnych zmian. To błędne 
rozumowanie – zmieniło się wszystko. Ludzie 
oczekują już nie tylko wystarczająco dobrych, 
ale doskonałych produktów, usług i doświad-
czeń, które oferują im marki. „Marki”, które 
tego nie rozumieją i inwestują nadal duże 
pieniądze w reklamę, „w obietnicę” marki, 
a nie w projektowanie produktów i usług, 
są już teraz na straconej pozycji.

Narasta bowiem frustracja pomiędzy tym, 
co marka obiecuje, a co tak naprawdę dostar-
cza. Niezadowolony i sfrustrowany klient z chę-
cią podzieli się w ciągu minuty swoją opinią 
z setką, a może i więcej znajomych na Face-
booku. Żyjemy w społeczeństwie sieciowym 
i ta sieciowość rozciąga się na coraz więcej 
obszarów oraz produktów i usług.

Cornelia Horsch Berlin i prof. Bogumiła Jung 
Uniwersytet Artystyczny Poznań (z prawej)

Dr. A. Adamczak podsumowuje dyskusję 
podczas 5. panelu

Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn
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Powód kolejny – design thinking wspiera two-
rzenie i zarządzanie innowacją. Bo to kreatyw-
ność i design tworzą innowacje. 

Opór przed zmianą jest wpisany nie tylko 
w naturę człowieka, ale też i organizacji, 
szczególne tej dużej. Innowacja niesie ze sobą 
zmiany, a zmiany zagrażają status quo. Design 
jest w stanie zasilić i zainspirować organizację 
do zmiany. 

Kiedy ludzie mówią dzisiaj o innowacji, tak 
naprawdę mają na myśli design. Innowacja 
nie oznacza dzisiaj zrobienia czegoś, czego 
nikt inny nie zrobił, ale oznacza coś, czego 
nikt nie odważył się zrobić. W kontekście 
designu najbardziej interesująca jest innowacja 
wartości – design driver innovation. Dobrym 
przykładem jest ostatni produkt Nike+ Fuel-
Band – opaska, która komunikuje się z naszymi 
butami i parametry, które rejestruje przesyła 
do sieci społecznościowych. Możemy się nimi 
chwalić i współzawodniczyć ze znajomymi. 

Design thinking dyscyplinuje również myślenie 
„do przodu”. Opieranie się na danych „z wczo-
raj”, to częsty grzech organizacji. Orientacja 
na przyszłość, monitorowanie trendów jest tym 
elementem, który mogą wspierać projektanci 
w wielu organizacjach. Mówiąc o trendach 
nie mam na myśli, jaki kolor jest modny w tym 
sezonie, ale o trendach globalnych, które kształ-
tują zmiany na świecie – demografi a, środowi-
sko, ekonomia czy technologia. One dopiero 
tworzą zmiany konsumenckie.

(…) Design pomaga organizacjom zmieniać 
„orientację na zewnątrz”. Co to znaczy? Więk-
szość organizacji myśli takimi kategoriami: jakie 
mamy zasoby, co możemy zrobić, jakie mamy 
linie produkcyjne, to wyprodukujemy coś, stwo-
rzymy, a później jakoś to sprzedamy. Obecnie 
ten sposób myślenia zupełnie nie ma racji bytu. 
Dzisiaj, wpierw musimy się zorientować, jakie 
doświadczenia, oczekiwania mają nasi klienci, 
a dopiero później przełożyć to na wszystkie 
procesy i zasoby, które posiadamy w organi-
zacji. Bo najważniejsze – design koncentruje 
uwagę na użytkowniku, stawia go w centrum 
zainteresowania. Nie mówimy jednak o typo-
wych, marketingowych badaniach rynkowych. 
Design research to o wiele głębsze przyjrzenie 
się potrzebom i oczekiwaniom ludzi, poprzez 
m.in. usytuowanie i ocenę ich doświadczeń 
w szerokim kontekście, w ich środowisku kultu-
rowym, w którym funkcjonują. (…) 

W design thinking wpisana jest interdyscyplinar-
ność, tworzenie tzw. smart czy design teamów, 
złożonych nie tylko z ekspertów z dziedziny, 
której dotyczy problem, ale i z wielu innych, któ-
rzy zapewniają wgląd w temat z zupełnie innych 
perspektyw i zasilają proces swoimi własnymi 
doświadczeniami, kompetencjami często bar-
dzo unikalnymi. W CODE staramy się tworzyć 
takie właśnie zespoły, korzystając z naszych 
wewnętrznych, utalentowanych specjalistów, jak 
i z zewnętrznych konsultantów. (…)

Design popycha do eksperymentowania, 
ośmiela do eksperymentowania, wykorzystuje 
prototypowanie. A szybkie prototypowanie 
nie tylko, jeśli chodzi o design thinking, ale rów-
nież o prototypy usług czy jakichś systemów, 
również w zakresie IT, bardzo szybko dostarcza 
nam użytecznego feedbacku3. Jeśli nie zo-
stawimy tego na koniec procesu, nie generuje 
on horrendalnych kosztów. 

Ta otwartość w myśleniu, gotowość na porażki, 
które nam zaszczepia design thinking – myśle-
nie projektowe, jest bardzo cenna. Ponieważ 
bardzo często boimy się porażek, szczególnie 
w dużych organizacjach, gdzie odpowiedzial-
ność za błędy jest nieodzowna. To jest bardzo 
duże ograniczenie, jeśli chodzi o podejście 
do innowacji, przy projektowaniu których 
musimy być przygotowani na wiele porażek. 
Thomas Edison mawiał, że zna 100 sposobów, 
jaki nie zbudować żarówki. 

Design jest więc z założenia optymistyczny – to, 
że jesteśmy przygotowani na porażki, traktu-
jemy jako coś korzystnego, dowiadujemy się, 
jak czegoś nie robić i to jest krok do przodu, 
do osiągnięcia sukcesu. Otwartość na bodźce 
zewnętrzne zawsze ładuje nas optymizmem. 

W tym kontekście chyba łatwiej zrozumieć, 
dlaczego jeden z najlepszych projektantów 
XX wieku uważał, ze design jest zbyt istotny, 
by zostawić go tylko designerom4.

Od red.
1 Wykładowca w School of Management Uniwersytetu 

w Toronto.
2 C. K. Prahalad.
3 Udzielenie informacji zwrotnej.
4 Raymond Loewy, jednej z najwybitniejszych projek-

tantów XX wieku. Pionier rewolucyjnego stylu projek-
towania zwanego streamline (opływowy), wykorzysty-
wał obłe linie, oraz aerodynamiczne kształty.

Prof. E. Okoń-Horodyńska UJ podczas 
wystąpienia

Z lewej B. Lublińska-Kasprzak PARP

Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels
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TRZEBA DOPRECYZOWAĆ 
I WZMOCNIĆ SYSTEM 

Bożena Gargas, Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego

Jeśli chodzi o polską 
gospodarkę, wzornictwo, 
design – niezależnie 
jakiego słowa byśmy 
użyli – może odegrać 
kluczową rolę w per-
spektywie najbliższych 
lat. Myślę, że wzornictwo 

może stać się polską marką w świecie, a także 
wpłynąć na innowacyjny kształt naszej gospo-
darki i w perspektywie wieloletniej odegrać 
kluczową rolę. 

Wiele mówimy designie jako procesie wzor-
niczym, mówmy także o produkcie jako waż-
nym elemencie tego procesu. Jeśli jesteśmy 
zgodni, że wzornictwo należy szeroko wdrożyć 
do polskiej gospodarki, przede wszystkim 
trzeba doprecyzować i wzmocnić system. 
Działanie „systemowe” zawiera co najmniej 
dwa elementy: jeden dotyczy precyzyjnego 
określenia przedmiotu działań, tego co należy 
rozumieć pod pojęciem wzornictwo oraz – jeśli 
ma to być, a powinien – proces wzorniczy, 
to musimy precyzyjnie to w programach 
zdefi niować, po drugie – stworzyć efektywny 
system fi nansowania, wspomagania wzor-
nictwa, procesów wzorniczych w Polsce. 
W tym musi uczestniczyć całe środowisko 
projektantów.

Podczas konferencji, ktoś zwrócił uwagę, 
że istnieje strategia polskiej gospodarki i nie ma 
w niej słowa „wzornictwo, design”. Moim 
zdaniem wzornictwo rozumiane jako proces 
wzorniczy jest w każdym elemencie tej strategii, 
w której mówi się o innowacyjności. Strategia 
wyznacza kierunki. Jednak, żeby wzornictwo 
było wpisane w polską gospodarkę, musi być 
na „poziomie operacyjnym”, nie tylko programo-
wym, jasno „opisane”. Proces wzorniczy prak-
tycznie może obejmować wszystko. Jeśli pytam 
przedsiębiorcę, czy wdrożyłby u siebie proces 

wzorniczy, odpowiada mi – ja już mam strategię 
marketingową. A to przecież nie to samo. 

Powinniśmy zadbać, aby ten przedsiębiorca 
zrozumiał, na czym polega proces wzorniczy, 
co on może zmienić w jego fi rmie. Są tacy, któ-
rzy twierdzą, że aby taki przedsiębiorca wdrożył 
w swojej fi rmie proces wzorniczy nie potrzeba 
pieniędzy. Jeżeli są przedsiębiorcy, którzy mają 
taką świadomość, to dobrze, cieszmy się. „Sys-
temowe” rozwiązanie tego problemu, oznacza 
jednak masowe włączenie wszystkich uczest-
ników „gry gospodarczej” – i tych, którzy mają 
świadomość roli i znaczenia procesu wzor-
niczego ich działalności gospodarczej i tych, 
co nie mają. Jeżeli ci, którzy mają świadomość 
włączą się, to jeszcze lepiej. Będą mieli większe 
zyski i lepsze notowania na giełdzie. 

Chodzi jednak przede wszystkim o to, by pro-
ces wzorniczy móc uznać jako innowację, 
ponieważ tego właśnie brakuje. 

Nasze środowisko designerów musi zadbać, 
by ta idea była dobrze zrozumiana zarówno 
wśród decydentów, strategów gospodarczych, 
jak i przedsiębiorców. 

Za tym oczywiście musi też pójść promowanie 
wzornictwa i nowego spojrzenia na znacze-
nie projektowania. Są różne programy, które 
pozwalają robić nam wystawy, pokazywać, 
jak rozwija się wzornictwo, dawać przykłady, 
szkolić i organizować warsztaty, docierać 
do świadomości ludzi. Powinniśmy również 
teraz pomyśleć, czy warsztaty nie powinny 
także doprowadzać do konkretnych rozwiązań. 
Stąd niezbędne są takie fundusze, które po-
zwolą je sfi nansować. Myślę, że w przypadku 
MŚP, byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie po-
winniśmy MŚP pouczać, jak ważny jest proces 
wzorniczy dla Nich, możemy im to po prostu 
pokazać, ba nawet – choć nie wszystkim – 
sfi nansować. Tak jak robią to, jak słyszeliśmy 
na tej konferencji, w wielu krajach.

Bożena Gargas, Prezes IWP, z lewej 
Daniel Mzyk, Prezes Paged Meble S.A.

Wang Binying i Lidia Adamska

Biserka Strel, WIPO
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ŚRODKI SĄ WAŻNE, 
ALE TRZEBA ZMIENIAĆ ŚWIADOMOŚĆ MŚP

Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zgadzam się z opinią, 
że rzeczywiście wzor-
nictwo może stać polską 
marką. Pokazują to na-
sze badania, ale i inne 
dane. Polska zajmuje 
8. miejsce w świecie, jeśli 
chodzi o wartość ekspor-

tu, także eksportu wzornictwa przemysłowego. 
Takie są dane z raportu Creative Economy1 
z 2010 roku. Niewątpliwie jest jednak wiele 
do zrobienia w różnych obszarach. Szczególnie 
w świadomości polskich przedsiębiorców, 
zwłaszcza tych mikro, małych i średnich. 

Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, iż ist-
nieje już pewien system i podejście systemowe 
do kwestii wzornictwa, strategiczne z punktu 
widzenia instytucji rządowych, w tym Minister-
stwa Gospodarki i nie jest tak, że trzeba się 
szczególnie przekonywać, że wzornictwo prze-
mysłowe jest nieodłącznym elementem innowa-
cyjności i przyczynia się znacząco do rozwoju 
innowacyjności. 

Polska, zarówno na poziomie dokumentów 
strategicznych, jak i operacyjnych ma wpisane 
inwestowanie, wspieranie innowacyjności pol-
skich przedsiębiorstw. 

Na „wyższym poziomie” warto wspomnieć 
o tym, że Komisja Europejska uznała, że jed-
nym z 7 najważniejszych czynników przemian 
do roku 2020 powinna być innowacyjność2, 
a wzornictwo przemysłowe jest jednym 
z najważniejszych ją wspierających, zarówno 
w działalności przedsiębiorstw, jak i instytucji 
publicznych. Polski rząd te strategiczne założe-
nia Komisji Europejskiej „przełożył” do założeń 
strategicznych polskiej gospodarki. 

Ministerstwo Gospodarki przygotowało, 
a Rada Ministrów w styczniu tego roku 
przyjęła strategię efektywności i innowa-
cyjności polskiej gospodarki3. Dokument 
ten określa obszary, które będziemy starali się 
wspierać, by polskie fi rmy i polska gospodarka 

były coraz bardziej innowacyjne. Wzornictwo 
przemysłowe stało się jednym z podstawowych 
instrumentów mających oddziaływać na inno-
wacyjność w programach operacyjnych, które 
fi nansowane są ze środków publicznych, także 
przedsiębiorców, ale również instytucje otocze-
nia biznesu. IWP był benefi cjentem projektu 
w ramach Innowacyjna gospodarka, w którym 
przygotowaliśmy, szkoliliśmy i podejmowaliśmy 
działania podnoszące świadomość przed-
siębiorców w zakresie znaczenia wzornictwa 
przemysłowego w działalności biznesowej.

Również w Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości przywiązujemy dużą rolę do zna-
czenia wzornictwa przemysłowego. W pro-
gramach, które fi nansowaliśmy i fi nansujemy, 
wspieraliśmy działania związane z wdrożeniem 
wzornictwa przemysłowego w działalności 
gospodarczej4. Sfi nansowaliśmy prawie 
180 wdrożeniowych projektów wzorniczych, 
w tym także nie tylko wdrożenie danego wzoru, 
ale także np. fi rmy, która mogłaby takie wzory 
przemysłowe wdrożyć. Prawie miliard złotych 
trafi ł do przedsiębiorców. 

Jest to bardzo ważne działanie, bo jak pokazuje 
doświadczenie – w takich projektach, w progra-
mach, fi nansujących inwestycje czy działania 
przedsiębiorców, jest to jeden z najważniej-
szych instrumentów bodźcowych, zachęca-
jących przedsiębiorców do realizacji takich 
działań. Przedsiębiorcy, korzystając z takiego 
wsparcia – pamiętajmy jednak o tym, że dokła-
dają prawie 50% środków własnych – pewnie 
nigdy by nie zrealizowali swych projektów bez 
tego wsparcia publicznego. 

To wsparcie kontynuujemy jeszcze w ramach 
obecnego budżetu Unii Europejskiej na lata 
2007-2013. Jeszcze w tym roku będziemy 
realizować konkursy, w ramach których przed-
siębiorcy będą mogli realizować wdrożenie 
nowych, innowacyjnych produktów czy usług. 
Zawarty w nich element wzornictwa,, może być 
dofi nansowany. 

W tym roku rozpoczynamy realizację nowe-
go programu Bon na innowacje5, właściwie 
jest to poszerzenie naszego wcześniejszego 
programu, fi nansującego pierwszy kontakt 
przedsiębiorcy z instytucją naukowo-badawczą. 
W ramach tego programu również istnieje 
możliwość skorzystania z usługi instytucji, która 
takie działania realizuje, a polegającej na opra-
cowaniu nowego wzoru projektu wzorniczego. 
Te działania PARP są skierowane w szczegól-
ności do mikro i małych fi rm, które są trzonem 
polskiej gospodarki.

Chcemy również, mając w planach dalszą 
współpracę z IWP i UP RP, by te i inne działania 
w istotny sposób wpłynęły na polską innowa-
cyjność i aby były również fi nansowane w przy-
szłym budżecie. W polskich instytucjach rządo-
wych trwają nadal intensywne dyskusje, jakie 
instrumenty będą przyjęte w przyszłych progra-
mach i jak będą fi nansowane. Jestem przeko-
nana, że na pewno będzie tam wiele środków 
dla przedsiębiorców i na projekty innowacyjne. 
Warto więc rozmawiać na temat instrumentów 
wspierających system fi nansowania wzornictwa 
przemysłowego, tym bardziej że jeszcze można 
zgłaszać propozycje i wnioski.

Od red.
1 Creative Economy Report 2010. http://www.portfel.pl/

pdf/art10868.
2 Strategia Europa 2020 jest nowym, długookresowym 

programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii 
Europejskiej, który zastąpił realizowaną od 2000 roku, 
a zmodyfi kowaną pięć lat później, Strategię Lizboń-
ską.

3 Strategia innowacyjności i efektywności polskiej 
gospodarki. Dynamiczna Polska 2020. http://www.
mg.gov.pl/fi les/upload/17492/Strategia.pdf

4 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przed-
siębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa 
przemysłowego.

5 19 kwietnia zakończył się nabór wniosków. Zarejestro-
wano 826 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną 
kwotę 12 329 598,02 zł, która stanowi 182,80% 
alokacji – dane ze strony PARP.
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Podpisanie przez UP RP, PARP i IWP 
listu intencyjnego o współpracy 
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Promujmy najlepsze Promujmy najlepsze 
polskie wzorypolskie wzory

C o z tego wynika dla nas? Otóż 
to, że design czyni nasze życie 

prostszym, wygodniejszym i bardziej funk-
cjonalnym, a więc zmienia naszą rzeczy-
wistość na lepsze. Mało tego, „design thin-
king” najzwyczajniej w świecie się opłaca. 
Dobry projekt to taki, który się zwróci 
i jeszcze zarobi. Popatrzmy na takie fi rmy, 
jak: Apple, Daimler, Nokia, Porsche, Sony, 

na dobrym wzornictwie i mają teraz 
silne gospodarki, wypracowane dobre 
marki narodowe. Statystyki słyszeliśmy 
już nie raz. Jak wyliczył British Council 
każdy 1 funt zainwestowany w design 
przynosi 25 funtów zysku. 

A jak i czy wzornictwo pomnaża 
złotówkę? Patrząc na polskie fi rmy, 

Większość ludzi błędnie uważa, że designem jest wygląd rzeczy. Ludzie myślą, 
że jest nim fornir – że projektantom wręcza się takie oto pudełko i mówi: „Spraw, aby 

wyglądało lepiej!”. Ale naszym zdaniem design to nie to. Nie o to chodzi jak coś 
wygląda, czy jakie jest w dotyku. Design to sposób, w jaki dana rzecz działa. 

Steve Jobs

Design to rozwiązanie jakiegoś problemu. Wybitny design 
to znalezienie najprostszego rozwiązania tego samego problemu

Nicolas Petersen

Fiskars, Dyson, BMW, Electrolux, Philips, 
Villeroy & Boch… można jeszcze wymie-
niać więcej – wszystkie je łączą dwie 
rzeczy: świetnie zaprojektowane produkty 
i miejsce w panteonie liderów światowych. 

Finlandia, Japonia, Dania czy Szwecja 
oparły całe swoje strategie narodowe 

które oparły swoje strategie na dobrych 
projektach i innowacajach wygląda 
to u nas podobnie. PESA podpisała histo-
ryczny, pięciomiliardowy kontrakt, Inglot 
podbija serca arabskich kobiet, Amica 
zbiera laury odkąd świadomie zainwe-
stowała w design i chyba każdy, kto ma 
jakieś „opory” wobec nowości, okiełznałby 

technologię mając coś tak intuicyjne-
go w użyciu, jak nowa kuchenka Zen. 
Dbające o odpowiednią ochronę swoich 
wzorów Lilou otworzyło swój pierwszy 
salon przy prestiżowym 145, Boulevard 
St.Germain w Paryżu, Oskar Zięta jest 
w co drugim niemieckim magazynie o de-
signie, a produkty powstające pod okiem 

Zdzisława Sobierajskiego pozwalają uwię-
zionym dotychczas w szpitalnych salach 
chorym na powrót do domu. 

Budujące w ten sposób swoje strategie 
fi rmy pomagają się rozwijać miastom, 
regionom, generują zyski, budują gospo-
darkę.

Z tych właśnie powodów Urząd 
Patentowy postanowił promować 

najlepsze polskie wzory, docenione 
w jednym z najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych konkursów zwią-
zanych z designem – „red dot award”, 
nagrodą przyznawaną od 1955 roku 
przez Design Centrum Nordhein West-
falen w Essen w Niemczech. 

Nagrodę tę przyznaje się w 3 katego-
riach: produkt, komunikacja i koncept. 
W 2012 roku do konkursu zgłoszono 
ponad 4 tysiące produktów z 58 krajów. 
Wyróżnienie otwiera producentom nowe 
rynki, umacnia ich marki, dlatego też aż 
tylu chętnych ubiega się o tę nagrodę. 
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 Polakom udało się z sukcesem zaistnieć na tym konkursie 
po raz pierwszy w roku 2008, kiedy nagrodzono dywan – wy-
cinankę mohohej!DIA. Od tego czasu co roku jury red dot 
dostrzega polskie produkty. W 2012 roku produkowana przez 
Amicę kuchenka ZEN, zaprojektowana przez Michała Bier-
nackiego z Code Design, zdobyła główną nagrodę – „Best 
of the Best”, znajdując się tym samym w gronie 60 najlep-
szych projektów. 

W sumie Polacy zostali dotychczas wyróżnieni 30 razy 
w tym konkursie. Obecny na konferencji UP RP dyrektor 
red dot institute Jacob Burkhard chwalił nas za ten postęp 
w ostatnich latach. 

W szystkie nagrodzone polskie projekty zostały zapre-
zentowane na zorganizowanej przez Urząd Paten-

towy RP wystawie „Polskie Red Doty”. Kuratorką wystawy 
została profesor Czesława Frejlich z Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Projekt i realizacja wystawy są autorstwa młode-
go duetu: Marta Niemywska + Dawid Grynasz. Wystawa jest 
uhonorowaniem naszych producentów. Symboliczne posta-
wienie ich i ich produktów na „czerownym dywanie” wystawy, 
to ukłon w ich stronę i uhonorowanie ich pracy. 

Wystawa prezentowana była w dniach 20 marca – 2 kwietnia br. 
w Galerii Narodowej „Kordegarda” w Warszawie z okazji 
6. Międzynarodowej Konferencji UP RP na temat „Design 
szansą MŚP”. Otwarcia wystawy dokonała Prezes Urzędu 
Patentowego Alicja Adamczak wraz z Dyrektorem Narodowe-
go Centrum Kultury Kazimierzem Monkiewiczem oraz Dyrek-
torem red dot institute Bukhardem Jacobem, który ofi cjalnie 
ogłosił tegorocznych polskich laureatów nagrody. 

Z e względu na rozmiary „Kordegardy” wernisaż odbył 
się w dwóch turach. 20 marca na otwarcie przybyli 

wykładowcy goszczący na VI Międzynarodowej Konferencji 
„Innowacyjność i kreatywność kobiet”. Wśród znakomitych 
gości obecne były również Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Gospodarki Grażyna Henclewskia oraz Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Iwona Wendel. 
27 marca odbył się natomiast „Wernisaż Wielkanocny” dla 
wszystkich projektantów i producentów wyróżnionych produk-
tów, koncepcji i systemów informacji wizualnej. 

Z arówno nagrodzone projekty, jak i sama wystawa 
spotkały się z wysokimi ocenami. W efekcie „Polskie 

Red Doty” zostaną zaprezentowane w siedzibie Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. Wystawa 
w WIPO zaplanowana jest na 27-31 maja br. Do współpracy 
przy jej organizacji przystąpiło również Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Napływają też zaproszenia do zaprezentowania 
wystawy w kolejnych miejscach. 

Gabriela Rzepecka

Zdj. Robert Graff 
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DOBRY DESIGN TO DOBRY BIZNES

Jacob Burhard, Dyrektor, red dot institute, Niemcy

(…) Red dot jest jedną 
z największych imprez, 
zajmujących się de-
signem. Na początku 
przyznawaliśmy trzy 
nagrody. Na początku 
2012 r. do konkursu na-
szego instytutu zgłosiło 

się prawie 15 tys. projektów. Co roku liczba 
zgłoszeń znacząco się zwiększa, co świad-
czy o wzrastaniu roli designu. 

Trafi ały do nas różnego rodzaju projekty 
z fi rm z całego świata. Współpracujemy 
m.in. z takimi fi rmami, jak np. KIA (w ich ze-
spole projektowym pracuje Niemiec – Peter 
Schreyera1, LG, Samsung, Sony, Panasonic, 
Honda, Toyota, Haier, Lenovo, Acer, HTC 
i wszystkimi niemieckimi fi rmami – Audi, 
Mercedes, Siemens, BMW, Kuka, Bosch, 
Grohe, Festo, Hansgrohe itd. Jesteśmy 
powiązani ze światem designu i wszystkie 
znaczące nazwiska są na liście naszych 
klientów. Ale nie tylko tworzymy konkurencję. 
My również kwalifi kujemy do nagród poprzez 
wybór, prezentację, zarówno sektor i branżę, 
poszczególnych projektantów, jak i klientów. 
Ci ostatni dzięki temu mogą wybrać dobrze 
zaprojektowany produkt. Wyboru dokonuje 
międzynarodowe, niezależne jury. Co jest 
bardzo ważne każdy członek jury musi 
podpisać kodeks honorowy, który zakłada 
m.in., że nie może oceniać własnego projek-
tu w danej kategorii, w której osądza oraz, 
że nie może wpływać na decyzje innych 
członków jury, jeśli jest to sprzeczne z do-
brymi praktykami. Zależy nam na wyborze 
produktów, które mają jak najwyższą jakość. 

Z 4 515 produktów tylko 1,3% otrzymuje tytuł 
best of the Best – czerwoną kropkę, którą 
zwycięzcy mogą oznakować opakowanie 
i z tego korzystają. Tylko Ci, których produkty 

otrzymały ten tytuł, będą mogli wyjść na sce-
nę podczas gali wręczenia nagród w teatrze 
w Essen2. Mamy dwa muzea – w Essen 
i w Singapurze, w których pokazujemy na-
grodzone produkty. Prezentowane są także 
w wydawnictwie książkowym3, w księdze 
rocznej. Można powiedzieć, że pokazuje-
my „spakowane życie w 19 kategorii”. Ma 
ona już tzw. wartość kulturową, wydaliśmy 
125 książek w zaledwie 20 lat, pokazujących 
to, co dzieje się wokół nas. 

38% nagród trafi a do producentów i pro-
jektantów niemieckich. Jeśli chodzi o ilość 
zgłoszeń, na 2. miejscu jest Tajwan, następ-
nie Stany Zjednoczone, Korea Południowa, 
Holandia, Szwajcaria i Włochy. Jeszcze 5 lat 
temu Polski na tej mapie nie było. W tym 
momencie jest już 20. To wynik powyżej 
średniej – gratuluję Polsce. 

Jak ilość nagród powiązana jest z ilością 
i jakością zgłoszeń? Finlandia ten wynik ma 
na poziomie 58%, czyli więcej niż co 2 pro-
dukt otrzymuje nagrodę4. A to dobrze świad-
czy o ich jakości. Niemcy są na 4 miejscu. 
To są bardzo tradycyjne kraje, w których 
design jest obecny od wielu, wielu lat. 
W Niemczech zaledwie od 150 i u nas histo-
ria designu wiąże się z industrializacją. Choć 
należy podkreślić, że w ogóle design wiąże 
sią z industrializacją. Oczywiście z historią 
sztuki także, ale w Niemczech to powiązanie 
z inżynierią było i jest bardzo silne. 

Barack Obama powiedział tak: Jeśli Niemcy 
mogą stworzyć 40% swojej gospodarki 
opartej na eksporcie, wówczas wydaje 
mi się, że nam czegoś brakuje w Stanach 
Zjednoczonych, a oni to robią dobrze. Mu-
simy zobaczyć, co oni robią dobrze. Mówił 
to w kontekście potrzeby o zmian w amery-
kańskiej gospodarce, konieczności uczenia 

Mi-Young Han, Korea

Biserka Strel, WIPO

Burkhard Jacob, red dot institute, Niemcy
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się przez całe życie. 40% to było w 2010 
roku, teraz – w 2012 roku to jest prawie 52% 
gospodarki. A jak to wygląda w fi rmach zaj-
mujących się projektowaniem, np. produkcją 
samochodów? 83% Porsche idzie na eks-
port, BMW eksportuje niemal 80%, Audi 
– 76%. Ale takie wyniki mają nie tylko fi rmy 
notowane na giełdzie: Braun – 81%, Bosch, 
Siemens, Household Appliances Group – 
77%, Miele – 60%. Przyglądając się tej liście, 
można zauważyć, że w przypadku fi rm, które 
zajmują się designem, eksport stanowi nie-
mal 80%. To są zwycięzcy globalizacji.

Dlaczego odnieśli sukces? Uważam, 
że są 4 wyznaczniki jakości dobrego 
designu i przedstawię to na przykładzie 
końcówki prysznica fi rmy Grohe, w którym 
to forma idzie w parze z funkcjonalnością.

Produkt musi:
być bezpieczny, dobrze działać, 
być użyteczny i łatwo działać  

– intuicyjnie, 
uwodzić nas swoim wyglądam, być  

pożądany,
być zrównoważony, jakościowo  

wydajny.

Eksport Grohe wynosi 80%, a ich dochód 
w latach 2005-2011 podwoił się, czyli widać, 
że sobie nieźle radzą. Inny przykład niemiec-
kiego start-up’u – True Fruits. Trzech projek-
tantów podczas wakacji w Wielkiej Brytanii 
stwierdziło, że na rynku niemieckim nie ma 
napojów smoothies i trzeba je na ten rynek 
wprowadzić. Nazwali je True Fruits, co znaczy 
100% prawdziwych owoców, zero koncen-
tratów, zero cukru, sztucznych barwników. 
Na globalnym rynku fi rm sprzedających tego 
typu napoje jest dużo, zatem i konkurencja 
jest duża. I co prawda ich napój jest droż-
szy5, ale oferowana jakość znacznie wyższa. 
Dodatkowo ich produkt jest zrównoważony – 
szklane opakowanie, ładnie zaprojektowane. 
Od 2007 roku ich dochód wzrósł z 2,6 mln 
euro do 6,4 mln euro w 2011 roku. Widać, 
że małe fi rmy mają szansę odegrać dużą rolę 
na zglobalizowanym rynku. 

Mamy dwie strategie biznesowe, które 
nie zależą od fi rmy, czy sektora – albo 
będziemy najlepsi, jeśli chodzi o koszty i kon-
kurujemy ceną albo będziemy konkurować 
jakością.

I True Fruits konkuruje jakością. (…)

Design powodujej, że zapominamy o cenie. 
Po prostu chcemy dany produkt mieć. 
Chcemy mieć iPada, i Phona i ludzie będą 
skłonni zapłacić 100 euro więcej, by do-
stać go w pierwszym dniu. Co ciekawe, 
design może wprowadzić pewne różnice, 
nawet przy tak oczywistym produkcie, jak 
np. woda. W Niemczech mamy to szczęście, 
że możemy ją pić prosto z kranu. I płacimy 
za to 0,002 euro, a to znaczy, ze trzeba wy-
pić 1 000 l wody z kranu, by zapłacić 2 euro. 
Niewiele. Co będzie, jeśli powiążemy ze sobą 
wodę i design? Woda VOSS6 to kranówka, 
ale „opowiada inną historię”, ma dobry mar-
keting i piękne opakowanie – czyli „dobrą 
opowieść”, a to jest ważne, jeśli nie najważ-
niejsze. Inny przykład – to francuski Evian7. 
Projekt nowej butelki zrobił dla nich Issey 
Miyake, japoński projektant. Kosztuje 6 euro 
za litr. Jeszcze inny przykład – niemiecka 
woda Q, której butelkę zaprojektował Mi-
chael Michalsky8 – 9 euro za litr czy fi ńska 
Veen9 – 9,5 euro. I ludzie są gotowi zapłacić 
tę cenę, ich cena nie interesuje. A na margi-
nesie, w 2009 roku otrzymali red dota. 

Dane, które gromadzimy w instytucie, poza-
walają nam na stworzenie swoistych rankin-
gów. Nie jesteśmy jednak agencją ratingową, 
zajmujemy się oceną jakości, np. w branży 
kuchennej i łazienkowej Hansgrohe i Grohe. 
W ciągu ostatnich 5 lat Grohe otrzymało 
29 nagród, a Hansgrohe – 15. Widzimy jed-
nak, że w tej branży mają dużą konkurencję 
z Azji. 

Możemy te dane przedstawiać na wiele 
sposobów: na przestrzeni ostatnich lat, dla 
różnych branż i dla jednej fi rmy. Takie zesta-
wienie pokazuje jasno, która z fi rm poprawia 
swoją działalność, jaką wagę przykłada 
m.in. do designu w swojej działalności i jakie 
ma tego efekty rynkowe.

Posłużę się przykładem w branży motoryza-
cyjnej: samochody BMW otrzymywały red 
dota 18 razy i w sumie otrzymały 350 punk-
tów10: 3 razy otrzymali tytuł best of the best, 
11 award winners i 4 razy honourable men-
tion. Na 2. miejscu jest Mercedes-Benz11, 
na 3. – Volksvagen12, na 4. – KIA Motors13, 
koreańska fi rma, która jest częścią Hyundaia. 

Istotne jest to, co powiedział prezes 
BMW, bo to charakteryzuje niemiecki 
design:

Z prawej dr Ewa Rumińska-Zimny, SGH

Malwina Studzińska, Centrum Designu 
Gdynia

Cornelia Horsch, Międzynarodowe Centrum 
Designu w Berlinie
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Musimy zająć się ewolucją i rewolucją 
równolegle14, czyli inaczej mówiąc – bar-
dzo dobre zarządzanie produktem i inno-
wacyjnością warunkuje dobry produkt. 
Rewolucyjny model BMW i3 z silnikiem elek-
trycznym i BMW 8i, samochód hybrydowy, 
pojawią się w tym roku na rynku. To dobre 
przykłady ewolucji i jednocześnie rewolucji 
marki BMW, która od 1972 r. wypuściła 
5 serii modeli. 

Dobry design, co podkreślam raz jeszcze, 
utrzymuje równowagę między tożsamością 
a różnicą, tradycją i innowacją, jeśli popatrzy-
my długofalowo.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem jest 
cena, ale np. cena odkurzacza Dysona, 
model DC24 w latach 2008-2011 wzrosła 
nieznacznie15. Widać, że nie konkurują ceną 
– wzrasta, ale niezbyt wiele, bo mają większy 
margines zysku. Można więc i takie mieć 
podejście.

Jeśli oceniać innowacje i design razem, 
jedno z zagadnień, poruszanych na tej kon-
ferencji, zależność jest wyraźna i niezwykle 
istotna. Sprawdziłem wg Nasdaq – od 9% 
do 15% fi rm koncentruje się na designie, 
Dow Jones wykazuje, że – 13%-17%, eu-
ropejski STOXX – 19%, a niemiecki DAX 
– 20%. Niedużo, ale wydaje się, że jest mnó-
stwo możliwości, by te wskaźniki poprawić. 

W naszym instytucie stworzyliśmy in-
deks giełdowy red dot. Jest to oczywiście 
wirtualny indeks, pozwalający nam na ob-
serwację fi rm, które otrzymały red dot roku, 
bardzo szczególne wyróżnienie. Do tej pory 
nagrodzone były m.in. Philips, Sony, Porsche, 
BMW, Apple, Adidas, Nokia, Daimler, Audi, 
LG Electronics. Patrząc na indeksy dekady 
1999-2009, określonej wg Paula Krugmana16 
jako Wielkie zero… To była dekada zero-
wych zysków na akcjach, widać, że fi rmy, 
które koncentrowały się na designie uzy-
skały wzrost +75%17. W perspektywie nieco 
dłuższej, bo 13-letniej widać, że indeksy 
Dow Jones i DAX 30 wzrastają, bo rządy 
centralne przekazały pieniądze bankom, a te 
zainwestowały. Indeks red dota jest jeszcze 
lepszy – (+) 115,8%, średnio rośnie o 9% 
rocznie. 

Oceniamy też, że design napędza wartość 
marki. Zrobiłem ponownie badania i przeba-
dałem wartość marek od 2000 do 2009 roku 

i jasne jest, że fi rmy, które opierają się 
na designie są zwycięzcami – Apple, BMW, 
Philips, Adidas. 

Nie można nie zgodzić się więc z Thoma-
sem Watsonem jr., prezesem IBM w latach 
1952-1971, dzięki któremu IBM stał się znany 
jako „Big Blue”: Dobry Design to dobry biz-
nes. Bezsprzecznie, ma rację.

Od. red:
1 W 2006 roku przeszedł do Kii i stał się głównym styli-

stą koreańskiej marki. Wcześniej pracował w koncer-
nie Volkswagena. Pod koniec ubiegłego roku został 
prezesem fi rmy. Jest pierwszym, nie pochodzącym 
z Korei prezesem Kii. 

2 Ogłoszenie wyników następuje w marcu, uroczysta 
gala wręczenia nagród odbędzie się tradycyjnie 
1 lipca. 

3 Yearbook – osobna książka dla każdej kategorii, 
w której przyznawane są nagrody.

4 Na prezentacji po Finlandii są: Szwecja – 56,1%, Japo-
nia – 51,6%; Niemcy mają 48,6%, Szwajcaria – 48,3%, 
Austria – 46,7%, Włochy – 44%. 

5 Kosztuje 2 euro, a średnia cena tego typu napojów 
to 1,80 euro.

6 Pochodzi z południa Norwegii. Kosztuje 
4,5 euro / 1 litr; w Polsce – ok. 24 zł. Opakowanie 
zaprojektował Kalvin Klein. 

7 Dekoracyjny kwiatek na przeźroczystej butelce, 
to symbol życia i młodości, czyli tego, co kojarzyć ma 
się nam z naturalną wodą mineralną. Np. w 2007 roku 
projekt butelki zrobił Christian Lacroix.

8 Czołowy i wpływowy niemiecki projektant. 
Od 2006 roku pracuje pod własnym nazwiskiem. 
Wcześniej – przez ponad 11 lat – był głównym projek-
tantem marki Adidas

9 Wave 66 – butelka wody mineralnej VEEN fi rmy O-I 
zdobyła I miejsce na prestiżowych Bottled Water 
World Awards. Projekt jest wynikiem wspólnej 
pracy znanego fi ńskiego projektanta Antti Eklunda, 
dyrektora zarządzającego fi rmy Veenwater Tomiego 
Gronforsa oraz pracowników centrum projektowego 
O-I w Holzminden w Niemczech.

10 Otrzymany tytuł przyznawany przez członków jury 
red dot ma przyporządkowaną, określoną liczbę 
punktów

11 170 punktów, 9 red dotów; w tym: 1 best of the best, 
6 award winners i 2 honourable mention.

12 160 punktów, 9 red dotów; w tym: 1 best of the best, 
5 award winners i 3 honourable mention.

13 120 punktów, 6 red dotów; w tym: 1 best of the best, 
4 award winners i 1 honourable mention.

14 Robert Reithofer.
15 2008 – 240 funtów; 2009 – 249 funtów; 

2010 – 260–280–260 funtów; 2011 – 300 funtów. 
16 Laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 

z 2008 r.
17 Indeks red dota.

Z prawej Jussi Hannula, Aalto University 
Design, Finlandia

Rafał Desczyk Dobroteka Meblarstwo 
Dobrodzieńskie

Podczas panelu „Wzornictwo MŚP 
– co dalej”
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POROZUMIENIE HASKIE 
CHRONI DESIGN

SKUTECZNA 
OCHRONA IP 

– KONIECZNOŚĆ 
BIZNESOWA

Betty Magdalena Berendson, 

Starszy specjalista ds. informacji, 
Wydział ds. Znaków Towarowych i Wzorów, WIPO

Martin Schlötenburg, 

Doradca prawny, 
Wydział ds. Wzorów OHIM

Polska jest jednym z członków założycieli Porozu-
mienia Haskiego, podobnie jak Unia Europejska. 
W ramach tego porozumienia chroniony jest design, 
a samo porozumienie ułatwia złożenie zgłoszenia 
bezpośrednio do siedziby WIPO. W tej chwili unowo-
cześniany jest internetowy interfejs umożliwiający elek-
troniczne składanie zgłoszeń do ochrony w ramach 
systemu haskiego. 

Ogółem 60 państw podpisało wspomniane porozumienie, w tym także 
Unia Europejska i państwa Afryki zrzeszone w Międzynarodowej Organiza-
cji Frankofonii. Oczekujemy, że do końca tego roku do porozumienia przyłą-
czą się Chiny, a w przyszłym roku – Rosja, Japonia i Korea Południowa. 

Procedura zgłoszeniowa w ramach systemu haskiego jest bardzo uprosz-
czona – składa się tylko jedno zgłoszenie z zaznaczeniem zakresu ochrony 
i jego zasięgu terytorialnego. Koszty takiej ochrony są bardzo niskie, 
np. koszt podstawowy ochrony wspólnotowej to 1063 franki szwajcarskie. 
Należy podkreślić, że im więcej krajów zostanie ujętych w zgłoszeniu, tym 
więcej korzyści można uzyskać z tytułu szerokiej ochrony. Strona interne-
towa WIPO umożliwia zgłoszenie elektroniczne, a także odnowę ochrony 
wzorów w ramach systemu haskiego. Znajduje się na niej również kalku-
lator opłat. Na pierwszy rzut oka system opłat może wydawać się nieco 
skomplikowany, ale w gruncie rzeczy jest prosty. Jeśli zgłaszający chce 
chronić wzór w określonych krajach, to automatyczny kalkulator umożliwi 
mu sprawdzenie różnych wersji ochrony, z których wybrać można najko-
rzystniejszą. 

W najbliższym czasie mamy zamiar wprowadzić projekt Hague Portfolio 
Manager, w ramach którego użytkownicy będą mieli swoje konta chronione 
hasłem. Dzięki temu będą mogli bezpośrednio zarządzać swoimi aplika-
cjami. W czerwcu zamierzamy uruchomić także nowy system składania 
wniosków elektronicznych, co umożliwi do końca roku zaoferowanie po-
przez stronę internetową WIPO kompleksowych usług w zakresie ochrony 
wzorów.

Procedura uzyskania ochrony udzie-
lanej przez OHIM jest bardzo podob-
na do polskiej, z tym, że w Polsce 
jest ona trochę dłuższa, ponieważ 
polski Urząd Patentowy stosuje sys-
tem badania zgłoszeń, podczas gdy 
OHIM stosuje procedurę rejestracyj-
ną w stosunku do zgłaszanych wzo-

rów. Można zastanawiać się nad tym, czy jest to dobre 
czy nie, ale to, co jest istotne dla przedsiębiorców to fakt, 
iż uzyskanie ochrony jest tanie a jednocześnie bardzo dla 
nich korzystne. Dla polskiej fi rmy to koszt ok. 350 euro. 

Mając ochronę wzoru przemysłowego możemy docho-
dzić swoich praw. Jeśli ktoś skopiuje to, co zrobiliśmy, 
mając ochronę, już na etapie postępowania wstępnego 
możemy zatrzymać jego produkcję. Przedsiębiorca 
otrzymuje certyfi kat, na podstawie którego np. celnicy 
upoważnieni są do zatrzymania podrobionego towaru. 
Możemy również, jeśli istnieje podejrzenie, że ktoś będzie 
chciał skopiować nasz wzór, przekazać służbom celnym 
rysunek lub zdjęcie naszego zastrzeżonego wzoru, by cel-
nicy mogli rozpoznać podobne produkty, które mogą się 
pojawić na granicy. 

Polska bardzo dobrze radzi sobie w zakresie ochrony 
wzorów i znajduje to odzwierciedlenie także w sta-
tystykach OHIM – jest na 7 miejscu wśród krajów 
zgłaszających wzory do ochrony w naszej instytucji, 
co z pewnością ma związek z dynamicznym rozwojem 
gospodarczym Polski i wzrostem świadomości co do zna-
czenia skutecznej ochrony własności intelektualnej w biz-
nesie, gdy staje się ona koniecznością przy budowaniu 
pozycji rynkowej. 
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W CHINACHW CHINACH
CORAZ WAŻNIEJSZA OCHRONA WZORNICTWA

Wang Xiaoyun, zastępca Dyrektora Generalnego, Departament Wzorów, 
Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej

Ochrona wzornictwa 
stanowiąc część 
ochrony własności 
intelektualnej podlega 
odpowiednim prawom 
w Chinach, szcze-
gólnie prawu doty-
czącemu patentów. 

W ostatnich latach rośnie liczba wniosków 
patentowych w Chinach. Od 2009 r. ten 
trend wzrostowy jest bardzo zdecydowa-
ny. W ubiegłym roku zgłoszono ponad 
2 mln wniosków, w tym także wniosków 
patentowych na wzór użytkowy i na wzór 
przemysłowy. Łącznie było ich ponad 
600 tys., z czego przyznano ochronę 
w przypadku ok. 400 tys. zgłoszeń. 
Dotyczy to także wniosków z Polski. 
Pomimo, że nie jest ich wiele, to jednak 
i tutaj widoczna jest tendencja wzrostowa. 
W sumie do tej pory wpłynęło do naszego 
urzędu 19 wniosków z Polski. 

Chińskie społeczeństwo coraz bardziej 
zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna 
jest ochrona wzornictwa przemysłowego 
i będzie to wymuszało na nas tworzenie 
coraz lepszego systemu ochrony. W myśl 
prawa chińskiego, wzór oznacza nowy 
wyrób zawierający nowe elementy takie, 
jak kształt, wzór lub kombinację tych ele-
mentów – zatem wszystko to, co dotyczy 
zewnętrznego wyglądu wyrobu/produktu 
podlega teoretycznie ochronie. Istnieją 
jednak wyjątki – znaki towarowe nie pod-
legają ochronie patentowej. Są chronione 
na podstawie innej ustawy o znakach 
towarowych. 

Ochronie nie podlegają wytwory sztuki 
(dotyczy ich ustawa o prawie autorskim) 

oraz produkty, które opierają się na in-
spiracji naturą, np. wzory roślinne lub 
zwierzęce. 

W tej chwili SIPO rozważa, jak traktować 
zgłoszenia tylko części danego produktu, 
np. dotyczy to projektów grafi cznych lub 
interfejsów www, gdyż w chwili obecnej 
częściowe projekty nie są chronione 
w Chinach.

Wniosek o ochronę wzoru można w Chi-
nach składać w formie papierowej lub 
elektronicznej. Przy składaniu wniosku 
trzeba spełnić pewne warunki, np. jedno 
zgłoszenie może zawierać tylko poje-
dynczy wniosek o ochronę. Jeśli jednak 
mamy do czynienia z wzorami prze-
mysłowymi, które są bardzo podobne, 
to uznajemy to za jeden produkt i można 
ubiegać się o jego ochronę w ramach 
jednego wniosku. Jednak takich wersji 
jednego wzoru w ramach pojedynczego 
zgłoszenia nie może być więcej niż 10. 
Innym przykładem są wnioski dotyczące 
tzw. kompletu, kiedy to poszczególne jego 
elementy zwyczajowo są sprzedawane 
razem. Wtedy także w ramach jednego 
wniosku ujmujemy wszystkie elementy 
danego kompletu. 

Wymagania merytoryczne dotyczące 
składania wniosku przewidują, że pro-
jekt zgłaszany do ochrony nie może 
być podobny do wcześniej istniejącego. 
Mówimy tutaj o projektach istniejących 
do momentu złożenia wniosku lub ogło-
szonych po dacie jego złożenia. Projekt 
zgłoszony do ochrony nie może być także 
ujawniony do momentu ogłoszenia decyzji 
urzędu. Kolejnym wymogiem, jest wymóg 
nowości w stosunku do już istniejących 

wzorów. Zgodnie z chińskimi przepisami, 
nie może dojść do kolizji z wcześniej zgło-
szonym wnioskiem. Pod pojęciem „kolizji” 
rozumiemy np. sytuację, kiedy wcześniej 
został zarejestrowany znak towarowy. 
Jeżeli później ubiegamy się o ochronę 
wzoru przemysłowego będącego jednym 
z elementów grafi cznych wykorzystanych 
w zarejestrowanym znaku, to takiej ochro-
ny nie otrzymamy.

Od 1989 r. Chiny realizują specjalną 
strategię w celu zachęcania chiń-
skich przedsiębiorców do ochrony 
ich własności intelektualnej. Odbyło 
się już 14 edycji konkursów1, w których 
np. Lenovo otrzymało w 2011 r. nagrodę 
za produkt, łączący w sobie dwa rozwią-
zania – tableta i komputera przenośnego. 
Poprzez przyznawanie tych nagród 
władze chińskie starają się wzmocnić 
atrakcyjność danego produktu na rynku, 
fi rmy natomiast przykładają większą wagę 
do kwestii ochrony własności przemysło-
wej. W dwóch miastach Zhongshan i Nan-
tong funkcjonują ośrodki przyznawania 
i wdrażania ochrony praw własności prze-
mysłowej w trybie ekspresowym. Proce-
dura ubiegania się o ochronę trwa od 5 
do 7 dni, czasem udaje się to w 2 dni. 
Lokalizacja tych ośrodków spowodowana 
jest tym, że we wspomnianych rejonach 
geografi cznych występuje największe ry-
zyko powstawania nieuprawnionych kopii. 

1 Design Patent Gold Award to konkurs organizowany 
wspólnie przez SIPO i WIPO, w celu uznania wynalaz-
ców, projektantów i posiadaczy praw, których produk-
ty odznaczają się wyjątkowym wkładem technicznym 
w innowacje i rozwój gospodarczy.
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NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE 
NA WZORNICTWO!

Niti Bhan, założycielka i właścicielka, Emerging Futures Lab, Indie

Wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw, nowych 
przedsięwzięć i fi rm typu 
start-up panuje przeko-
nanie, że profesjonalne 
usługi, takie jak projek-
towanie zorientowane 
na użytkownika, należy 

oferować dopiero wtedy, gdy fi rma „się rozrasta” 
lub „dobrze sobie radzi na rynku”.

W początkowym stadium rozwoju biznesu 
przedsiębiorcy najczęściej twierdzą, że: ich fi rma 
jest za mała, nie jest jeszcze na to gotowa, musi 
sobie najpierw wypracować silną pozycję na ryn-
ku. Czy takie podejście jest jednak właściwe?

Projektanci tworzący w sposób zorientowany 
na użytkownika mogą być postrzegani dwojako. 
Po pierwsze jako kontrahenci, osoby, do których 
kierowane są zapytania ofertowe lub prośby 
o oszacowanie usług projektowych w oparciu 
o wyraźne wytyczne – co się projektuje? kto jest 
użytkownikiem końcowym danego produktu lub 
usługi? ile to będzie kosztowało, tj. jak dobrać 
materiały lub sposób produkcji itp. 

Korporacje międzynarodowe lub fi rmy o silnej 
pozycji na rynku, w których strukturach funkcjo-
nują wyodrębnione wydziały do spraw marke-
tingu, sprzedaży lub obsługi klienta dysponują 
takimi informacjami, natomiast dla MŚP i nowych 
przedsięwzięć znalezienie odpowiedzi na te 
pytania stanowi istotne wyzwanie.

Kiedy jednak patrzy się na tych projektantów, 
na ich umiejętności, zdolność do przeprowa-
dzania badań wśród użytkowników, możliwość 
szybkiego opracowywania prototypów, wiedzę 
i wcześniejsze doświadczenie w zakresie przy-
gotowywania projektów produktów lub usług 
odpowiadających potrzebie rynku i dostrzega 
się w nich PARTNERA, wówczas nie można 
mówić, że dana fi rma jest zbyt mała lub nie jest 
gotowa na to, aby wzornictwo stało się częścią 

jej planowania strategicznego i weszło w zakres 
umiejętności zespołu odpowiedzialnego za roz-
wój danego przedsięwzięcia.

Projektant pełniący rolę partnera wykorzystuje 
swoje doświadczenie, aby wcielić zamiary przed-
siębiorcy w życie poprzez podjęcie działań ma-
jących na celu ułatwienie jego zespołowi wyszu-
kiwania i formułowania najbardziej optymalnych 
odpowiedzi na pytania z wytycznych:

Kim są docelowi klienci lub użytkownicy końcowi?

Jakie problemy tych klientów mają być rozwiąza-
ne przez dany produkt lub usługę?

W jaki sposób, przy wykorzystaniu dostępnych 
środków, przyjęte rozwiązania mogą odpowiadać 
ich potrzebom?

Oferowanie klientom wyraźnej wartości dodanej 
i eliminowanie przeszkód, tj. absorpcja sprzeda-
ży, zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia 
sukcesu przez nową fi rmę.

Dlatego też nigdy nie jest za wcześnie 
na rozpoczęcie współpracy z projektantem, 
który staje się partnerem fi rmy od początku 
jej istnienia. Dowodem na to są dwa przypadki 
z San Francisco:

1) utworzenie przez Dave’a McClure’a wiosną 
2011 r. funduszu Designer’s Fund, w ramach 
którego środki są przeznaczane na zakładanie 
fi rm typu start-up przez projektantów; 

2) złożenie przez fundusz inwestujący w tech-
nologie Greenstart w marcu 2013 r. deklaracji 
o podjęciu się świadczenia usług projektowych 
na rzecz spółek parterowych. W zeszłym roku 
fi rma ta zatrudniła na stanowisku głównego 
projektanta Davida Merkoskiego, który wcze-
śniej pełnił funkcję wykonawczego dyrektora 
kreatywnego w spółce Frog Design. W fi rmie 
zatrudniającej na pełen etat 18 pracowników 
Merkoski stworzył 10-osobowy zespół projektan-
tów współpracujących ze spółkami parterowymi 
Greenstart od najwcześniejszej fazy ich rozwoju. 

Rozmowy kuluarowe

Prezes IWP B. Gargas

Po środku Krzysztof Goryński Canal+ 
Cyfrowy
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Jesteśmy jednym z wielu centrów designu w Europie. Znajdujemy 
się 200 mil na zachód od Londynu. Mamy na terenie kampusu 
budynek. Specjalnie mówię o budynku, ponieważ bardzo ważne 
jest mieć swoje miejsce, w którym spotykać się mogą ludzie, 
których łączy wspólny cel – design, choć słowo to oznacza bar-
dzo wiele i ma różne defi nicje. 
W strukturze centrum działa m.in. zespół projektowy. Nawiązując 
do red dotów, chcę podkreślić, że otrzymaliśmy wiele red dotów, 

co jest niezwykle istotne w kontekście tworzenia nowych produktów.
Oferujemy również wiele warsztatów, skierowanych do sektora MŚP. Nie tylko długo 
– ale i krótkoterminowych. Wyposażenie Design Wales pozwala na przeprowadzanie 
ich na bardzo wysokim poziomie – mamy możliwość szybkiego prototypowania, dru-
kowania trójwymiarowego oraz dysponujemy wyspecjalizowanym zespołem, który te 
technologie wykorzystuje we współpracy z sektorem medycznym. Na bazie analizy 
danych ze szpitala, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, tworzone będą 
niebawem różne elementy wykorzystywane podczas zabiegów chirurgicznych. Te 
nowo powstające części, tworzone na zamówienie, są spersonalizowane, co z kolei 
przekłada się na jakość życia każdego pacjenta.
Nie tylko jednak technologie są domeną Design Wales. 
Program, który ja koordynuję dotyczy zarządzania designem, biznesem w MŚP. 
Dla małych fi rm szczególnie istotne są relacje międzyludzkie w oparciu o design 
– a więc proces zarządzania, współpraca. Tym samym nasz program w znacznej 
mierze oparty jest na komunikacji, dyskusji. 
Projekt uwzględnia również element związany z projektowaniem usług. Część zespo-
łu zajmuje się tworzeniem, projektowaniem nowych usług. Wcześniejsze podejście 
opierało się przede wszystkim na tworzeniu nowych produktów, obecnie włączony jest 
w to także obszar usług. 
Design Wales współpracuje z wieloma krajami UE, zwłaszcza w zakresie projektowania 
usług w sektorze publicznym. Wspomnę zatem o polityce w kontekście designu także 
w sferze publicznej. I przywołam nasz manifest z 2010 r.1, który ma pomóc walijskim 
legislatorom, decydentom zrozumieć wartość designu, projektowania. Dodam, że mani-
fest napisany jest w „ich języku”. 
W efekcie rozpoczęliśmy w 2010 r. projekt, który przyczynił się do uruchomienia nowej 
polityki innowacyjnej Walii. Ponieważ tworzenie polityki innowacyjnej nie może być 
oderwane od projektów ogólnoeuropejskich, dlatego Design Wales wykorzystuje wiele 
narządzi usprawniających i koordynujących współpracę w ramach wielu krajów i wielu 
programów.

ZAUFANIE MIĘDZY 
BIZNESMENEM 
A DESIGNEREM 

Frank Zierenberg, 
Menadżer projektu w iF international 
Forum Design w Niemczech

Wydaje mi się, że problem z od-
powiedzią na pytanie, czym jest 
dobry design, stanowi podstawę 
rozważań i oceny, dlaczego te 
dwa środowiska – projektantów 
i biznesu – nie potrafi ą ze sobą 
współpracować. Zapewne każdy 
z nas miałby inną odpowiedź. 

Wg mnie trudność polega na niemożności policzenia de-
signu, ile konkretnie zysku przynosi fi rmie, podać w licz-
bach jego wartość czy określić, jaką stanowi jego część. 
(…) Miarą dobrego designu jest też z pewnością piękno, 
estetyka, problem polega jednak na tym, że nie wiemy, 
jak je zmierzyć. Oczywiście, są takie elementy, które 
można zdefi niować i użyć przy określeniu, czym jest 
dobry projekt, jak np. to, że coś jest dobre w użyciu, 
przyjazne środowisku, ergonomiczne. 

Mamy 12 kryteriów, które pomagają nam oceniać pro-
jekty, ale ten związany z estetyką i pięknem jest zawsze 
subiektywny i trudny do opisania. I to właśnie estetyka 
stanowi największe nieporozumienie pomiędzy projektan-
tem a producentem, ponieważ producent chce informacji 
o konkretnym dochodzie, jaki osiągnie zatrudniając 
designera. I oczekuje od niego też informacji, jaki zysk 
przyniesie mu konkretny projekt. 

Jak można ten problem rozwiązać? Obie strony muszą 
mieć przede wszystkim świadomość istnienia tego pro-
blemu. Klient, czyli producent, musi uwierzyć, że projek-
tant jest ekspertem, jeśli chodzi o kwestie estetyki. Musi 
pojawić się także element zaufania, bez którego nie ma 
możliwości współpracy. Jednocześnie producent, pomi-
mo braku możliwości wyceny estetyki, musi podjąć wy-
zwanie wprowadzenia nowego produktu. Z drugiej strony 
projektant musi rozumieć te elementy, na które składa się 
produkcja danego wyrobu, musi znać kwestie związane 
z ergonomią, procesem produkcyjnym a także z koszta-
mi zastosowanych materiałów, technologii. Niezależnie 
od tego, nad czym oba te środowiska będą pracowały, 
na pewno od początku muszą stworzyć relacje oparte 
na zaufaniu. (...)

CENTRA DESIGNU 
– POMOC DLA MŚP

Lynn Elvins, Doradca ds. wzornictwa, Design Wales

1 Design for Innovation in Wales: Industry, Services and Society, manifest powstał prawie 3 lata temu 
I miał duży wpływ na obecną strategię wspierania innowacji w Walii, w Wielkiej Brytanii.
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JAK UCZĄ DESIGNU 
W WIELKIEJ BRYTANII

Kevin Jones, Dyrektor Attainment Partnership, Wielka Brytania

Jestem konsultantem 
edukacyjnym, pracuję 
w szkołach, promuję 
edukację w zakresie 
designu od 20 lat. Je-
stem także nauczycielem 
– pracuję z nauczyciela-
mi i ze studentami.

Jak wygląda edukacja w tym zakresie w Wiel-
kiej Brytanii? Ma to związek z nauczeniem 
tradycyjnych przedmiotów rzemieślniczych 
w szkołach angielskich, z których wywodzi się 
kształcenie projektantów. Ten sposób kształ-
cenia ma dobre i złe strony. Złe – bo nie było 
systemowego podejścia, co do organizacji 
i programu nauczania, dobre – bo nauczyciele 
rzeczywiście z pasją podchodzili do swojej pra-
cy. Obszary, które zostały ujęte w nauczaniu 
to m.in. grafi ka, elektronika, systemy, rodzaje 
materiałów. (…)

Byliśmy pierwszym krajem na świecie, 
który zajęcia techniczne, rzemieślnicze ma 
ujęte jako obowiązkowe w szkole średniej. 
Jednak pomimo sukcesów, popełniamy wiele 
błędów, które krótko scharakteryzuję. Jednym 
z nich jest to, że edukacja w obszarze desi-
gnu co innego znaczy dla każdego i brakuje 
perspektywicznego i strategicznego myślenia 
o niej. Wciąż zachowujemy się tak, jakbyśmy 
byli w „okresie dziecięcym” nauczania designu. 

Mamy nauczycieli, którzy większy nacisk kładą 
na rzemiosło, a nie na projektowanie. Ich po-
dejście do nauczania zatrzymało się wiele lat 
temu na etapie nauczania pod kątem zawodo-
wym tego przedmiotu, dodając tylko niewiele 
elementów, dotyczących projektowania.

Jest to duży błąd, bo moim zdaniem oznacza 
uczenie złego designu, co jest o wiele gor-
sze niż nieuczenie go w ogóle. Argumentem 
za takim podejściem było twierdzenie, że dzieci 
nie lubią projektowania, lubią tylko tworzenie. 
W takich sytuacjach odpowiadam zawsze 
– dzieci lubią to, czego ich się dobrze uczy. 
W organizacji programu nauczania nie mieli-
śmy dobrych wytycznych, odnośnie uczenia 
projektowania, wzornictwa. Uczymy 11-, 12-let-
nie dzieci, by coś zaprojektowały, dając papier 
i nożyczki. Zapomina się tu o całym procesie 
związanym z projektowaniem, wyborem narzę-
dzi i technik, świadomym wyborem. 

Błąd naszego systemu oświatowego polegał 
na tym, że kiedy wdrażaliśmy edukację w za-
kresie designu, nie mieliśmy określonej strate-
gii, celów, programów nauczania. 

Dzieci, które uczymy muszą wiedzieć, 
co to jest strategia usług, muszą odróżniać for-
mę od funkcji, analizować proces produkcyjny 
– dlaczego ten guzik ma być tu, a nie np. 2 mm 
od lewej itp. itd. Ważna jest także edukacja 
historyczna, bez elementarnej znajomości 
jej podstaw, edukacja designu bez odniesień 
do przeszłości, będzie niedoskonała. I ostat-
nim ogniwem w dobrej edukacji ważny jest 
kontekst designu i przemysłu, ich współpracy, 
także w wymiarze etycznym.(…)

Na poziomie szkoły średniej design nie służy, 
by szkolić projektantów, ale ludzi, którzy mają 
pasję w sobie, świadomie podejmują decyzje, 
są, „twórczymi” i krytycznymi konsumentami.

Najlepszym sposobem przewidzenia przy-
szłości, jest jej zaprojektowanie – to jest mój 
ulubiony cytat.

Lynn Elvins, Design Wales

Kevin Jones, Wielka Brytania

Wicepremier J. Piechociński
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DESIGN CZĘŚCIĄ BIZNESU

Jonathan Ball, Design Council, Wielka Brytania

Jestem jedną z 40 osób, 
które w Wielkiej Brytanii 
pomagają biznesowi 
„w nauce” rozumienia 
roli i możliwości designu. 
Design Council zajmuje 
się przede wszystkim 
coachingiem, a doświad-

czenie biznesowe osób w nim pracujących, 
w tym także moje, pozwala na wcielenie się 
w rolę „tłumacza”, tak dla świata biznesu, jak 
i designu. Te 40 osób, które pracują w naszej 
instytucji, to fachowcy, mający doświadczenie 
w obu tych obszarach. Staramy się stworzyć, 
wypracować takie kontakty, by ich efektem 
była współpraca tych światów. 

Design Council to duże przedsięwzięcie, na-
szą wizytówką jest m.in. strona internetowa, 
a to czym ja się zajmuję jest zaledwie częścią 
rozmaitych aktywności naszej instytucji, 
które podejmujemy i o których piszemy. De-
sign Council usytuowany jest „blisko władz” 
ze względu na to, że dysponujemy środkami 
publicznymi, ale przede wszystkim – biznesu, 
technologii, projektowania, pokazujemy też, 
w jaki sposób design może zająć się kwestiami 
społecznymi, a nawet, w jaki sposób można 
poradzić sobie z przemocą domową czy wes-
przeć świadczenia medyczne. Mamy znaczny 
wpływ na edukację, gospodarkę „przestrzenią” 
i architekturę. Istotne jest również to, że tworzy-
my programy kulturalne dla biznesu. 

Mówiąc o designie, mamy na myśli jego 
najszerszy zakres pojęciowy. Kiedy spoty-
kam się po raz pierwszy z przedsiębiorcą, 
nie podejmuję tematów, związanych z marką, 
prototypami, badaniami identyfi kującymi po-
trzeby użytkownika, projektowaniem usług. 
Staram się wyczuć, jakie są wyzwania w tej 
fi rmie, w jaki sposób można powiązać działa-
nia, doświadczenie i wiedzę Design Council 
z ich ambicjami, oczekiwaniami, wizją czy klien-
tami. Rozważamy, jak te elementy ze sobą 

powiązać – nigdy nie mam z góry przyjętego 
rozwiązania, programu, który starałbym się na-
rzucić, zastanawiamy się, jakie wsparcie będzie 
najlepsze dla danej fi rmy i kto konkretnie ma 
jej pomóc – np. jaka agencja reklamowa, insty-
tucja badawczo-rozwojowa. Proces rekrutacji 
tych fi rm jest bardzo zaostrzony. Nie wszystkie, 
które do nas przychodzą mają szansę partycy-
pować w projekcie. 

(…) Środki publiczne, które otrzymuje Design 
Council, wpływają na to, że nasze usługi, 
nasza oferta muszą mieć wpływ na rozwój 
gospodarczy. Mamy tego świadomość. Pro-
jektowanie samo w sobie nie tworzy bizne-
su, jest jedynie jego częścią, który w połą-
czeniu z innymi elementami tworzy pełen 
proces. Oczywiście, uważamy, że design 
jest sercem tego procesu. 

Przez ostatnie prawie 11 lat staraliśmy się 
powiązać różne metody, narzędzia, by wspo-
móc współpracę designu z biznesem. Stają 
przed nami różne wyzwania, m.in. musimy 
odpowiadać na pytania – czy pomagamy 
nauce czy konkretnej technologii, czy wspiera-
my innowacyjność, który z tych z elementów 
jest istotny w fi rmie. Oprócz tego pojawiają się 
inne – może to być wejście na rynek tańszego 
produktu z Chin, potrzeba zwiększania sku-
teczności działania czy nieodpowiednie komu-
nikowanie otoczeniu tego, co robimy. 

Tak więc wpierw konkurencyjnie wybieramy 
przedsiębiorstwa, z którymi podejmiemy 
współpracę, następnie analizujemy oto-
czenie, w którym fi rma działa, jej zasoby, 
możliwości. Następnie podczas coachingu 
próbujemy zidentyfi kować różne elementy 
jej funkcjonowania, by później implemento-
wać konkretne rozwiązania. Projekty przez 
nas realizowane trwają średnio ok. 5-6 lat. 
Ważne jest, by w kontakcie z konkretną fi rmą 
ze strony Design Council oddelegowana była 
osoba, która zna to środowisko i ma doświad-
czenie współpracy z nim. 

Jussi Hannula, Finlandia

Międzynarodowe spotkania w przerwach 
Konferencji

Wicepremier J. Piechociński w rozmowie 
z członkiniami Rady Programowej Konfencji
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PROMUJEMY 
NAJLEPSZE PRAKTYKI

Kris Dekeyzer, 
Menadżer projektu, Designregio Kortrijk, Belgia

(…) Designregio jest organizacją, która stara się 
promować design i zwiększać prestiż regionu, 
który od lat 50 design traktuje, jako rzecz oczy-
wistą, mającą swoje odzwierciedlenie w realnym 
życiu.
Struktura centrum ma bardzo istotne znaczenie 
z punktu fi nansowania. Działalność rozpoczęli-
śmy w 2005 r. jako organizacja, składająca się 

z pięciu partnerów. Każdy partner reprezentuje inną z grup, na rzecz 
których pracujemy.
Są to: słynne międzynarodowe Biennale Interieur – reprezentant świata 
designu, Kamper van Koophandel – coś na kształt izby handlowej, 
organizacji, która jest przedstawicielem fi rm, zwłaszcza sektora MŚP, 
Hoewest – przedstawiciel edukacji, szczególnie szkolnictwa wyższego, 
Leiedal – skupia 13 gmin wokół Kortrik oraz miasto Kortrik.
Ponieważ brakowało nam koordynacji działań w regionie, co stworzyło-
by pewną nową „wartość dodaną”, wpadliśmy na pomysł na uruchomie-
nie takiego centrum. 
Nasze projekty opierają się przede wszystkim na współpracy z MŚP. 
Właśnie niedawno wydaliśmy publikację, pokazującą 50 najlepszych 
projektów z naszego regionu. Pomaga nam to promować najlepsze 
praktyki i pokazywać to, co w regionie się dzieje. Jest to bardzo ważne.
Wśród aktywności centrum wymienię Design Week, projekt oparty 
na zarządzaniu designem we fl amandzkich przedsiębiorstwach – jest 
to wspólna inicjatywa z Genk, innym belgijskim miastem. 
W tej chwili mamy w projekcie 45 fi rm, które starają się wdrożyć w swo-
ich strukturach i w strategii zarządzanie designem. Ta współpraca 
jest dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Chcemy też bazować 
na ich wiedzy, doświadczaniu, umiejętnościach, które są czysto prak-
tyczne i jednocześnie utwierdzać je, jak istotny w procesie prowadzenia 
fi rmy jest design. 
Jednym z naszych projektów jest projekt 5 x 5, w którym do fi rmy 
„dopasowujemy” topowego designera. Ich współpraca trwa 1,5 roku 
i kończy się wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Niedługo 
rusza 4. edycja tego programu. Doświadczenie, które mamy teraz, 
a którego brakowało nam na początku, powoduje, że kolejna edycja jest 
na coraz wyższym poziomie. 
Podzielam pogląd, że jednym z pozytywnych skutków obecnego kry-
zysu, jest to, że pobudza on nas do robienia rzeczy nowych, wymusza, 
abyśmy wyszli ze strefy „komfortu zastanego stanu” i na nowo zdefi -
niowali cele naszego działania, a to się dzieje wtedy, gdy rozmawiamy, 
dyskutujemy na „crossroads”, jak powiedziała p. L. Adamska z GPW, 
jakim jest także ta konferencja. 

JAK KSZTAŁCIĆ 
DOBRYCH DESIGNERÓW

Jussi Hannula, 

Menadżer Aalto University Design Factory

(…) Mamy w Finlandii wiele szkół, uczących wzor-
nictwa, każda z nich uczy na swój, własny, „autor-
ski” sposób, by wykształcić dobrego designera.

Pracuję na Uniwersytecie w Aalto, a nasz wydział 
to platforma ludzi, których łączy pasja oraz szcze-
gólne podejście do uczenia wzornictwa w oparciu 
o wykorzystanie środowiska, ekologii oraz takie 
pomaganie nauczycielom, by mogli tworzyć nowe 

programy oraz studentom, by mogli się realizować podczas studiów.

W Aalto prowadzimy różne zajęcia z zakresu wzornictwa, w ofercie mamy 
20 specjalistycznych kursów oraz współpracujemy z 5 wydziałami wzor-
nictwa w uczelniach na całym świecie. 

Najczęściej stosowane narzędzia we wzornictwie to te, które obejmują 
prototypownie, zarządzanie usługami i produktami oraz procesem two-
rzenia. 

Co jest istotne wg mnie w nauczaniu wzornictwa? Przyszły projektant 
musi zrozumieć, że należy się otworzyć na różnorodność, na ludzi, starać 
się zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania, to, co ich skłania do podjęcia 
takiej, a nie innej decyzji. Na pytanie czy studenci wzornictwa, projekto-
wania powinny uczyć się inżynierii, odpowiadam zdecydowanie tak, po-
nieważ bardzo wiele umiejętności, elementów wiedzy składa się na bycie 
dobrym projektantem. No i oczywiście muszą mieć talent, pasję.

Ważne są tzw. miękkie umiejętności, jak sztuka argumentacji, przekony-
wania. 

Wydaje mi się jednak, że to co najistotniejsze, to są takie cechy, których 
w szkole nie da się wyuczyć, ale na pewno trzeba wspierać przede 
wszystkim pasję, ujawniający się talent. Pasja jest wyjątkowym kluczem 
do sukcesu w zawodzie projektanta. Ci najbardziej znani projektanci nigdy 
nie powiedzą, że nie lubią tego, co robią, oni wręcz w to wierzą. Należy 
takie cechy, jak indywidualne pasje, zainteresowania wspierać i kształto-
wać jednak już na poziomie szkoły średniej. Można i trzeba zaszczepiać 
w młodych ludziach głód pozyskiwania wiedzy, zwiększania pól zaintere-
sowań, motywować do działania. To jest tak, jak powiedział Steve Jobs: 
Jeśli zobaczysz, że rzeczy wokół ciebie zaprojektował ktoś do ciebie 
podobny, oczy otworzą ci się szerzej. 

Istotna jest zwłaszcza kreatywność, która z zasady jest czymś wyjątko-
wym, indywidualnym.

Należy zatem wspierać tych, którzy są kreatywni, mają pasję, łamią 
status quo, wychodzą poza przyjęte ramy. Działaniom, kształceniu 
w naszej szkole przyświeca m.in. hasło: dobrze się baw, robiąc to, co ro-
bisz. Wtedy tym bardziej uruchamiasz w sobie pokłady pomysłowości, 
wyobraźnię, kreatywność.
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W ostatnich czterech 
latach w Polsce w pol-
skim szkolnictwie 
artystycznym wiele się 
zmieniło i te zmiany 
mają dość znaczny 
charakter, zarówno 
pozytywny, jak i nega-

tywny. Zapoczątkowała je Narodowa Strate-
gia Rozwoju na lata 2007-2013, która powoli 
dobiega końca. 

Przywołam tylko ten element strategii zwią-
zany ze wzornictwem, na którym powinny 
koncentrować się działania w ramach tej 
strategii, a mianowicie – Przystosowanie 
szkolnictwa wyższego do nauczania 
wzornictwa w różnych typach uczelni. Miał 
on duże konsekwencje w rzeczywistości. 

W Polsce istnieją klasyczne szkoły arty-
styczne, kształcące projektantów, są rów-
nież politechniki z wydziałami wzornictwa 
(np. w Radomiu czy w Koszalinie) oraz szko-
ły prywatne. Stąd też tak duża liczba absol-
wentów wzornictwa. Na pytanie, co się z nimi 
dzieje, dość prosto można odpowiedzieć. 
Większość z nich znajduje pracę w reklamie 
i marketingu. Jednakże już teraz widać, 
że i ta tendencja spada. Pracę projektową 
natomiast podejmuje niewiele osób. Chcę 
jednak powiedzieć, że nie chodzi tylko o to, 
by po studiach podejmowali pracę wyłącznie 
jako projektanci, bo tak się nie dzieje również 
wśród absolwentów muzyki, teatru czy nawet 
wśród inżynierów. (…)

Powstawanie tak dużej liczby szkół 
czy kierunków, nauczających m.in. 

DOTACJE, 
BAZA SZKOLNICTWA 

I RYNEK PROJEKTOWY W POLSCE

Prof. Czesława Frejlich, Akademia Sztuk Pięknych w Krako-
wie, Redaktor Naczelna 2+3D

wzornictwa, wiąże się z otrzymywaniem 
dotacji unijnych. Jednak sytuacja taka 
nie będzie trwać w nieskończoność. 

W pewnym momencie te pieniądze się 
skończą, a uczelnia stanie przed koniecz-
nością fi nansowania swojego utrzymania 
czy też określonego kierunku z własnych 
środków, a z tym już bywa różnie. Przykła-
dem takiej szkoły, która musiała wycofać 
się z kształcenia w zakresie wzornictwa jest 
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława 
Markowskiego w Kielcach1. Chcę jasno 
powiedzieć, że koszty otwarcia i przede 
wszystkim prowadzenia takiego kierunku 
nie są niskie. Organizacja warsztatów w za-
kresie wzornictwa to nie to samo, co prowa-
dzenie kierunku ekonomicznego, na którym 
być może wystarczy tablica i dobrej jakości 
rzutnik. To są zdecydowanie wyższe nakłady 
pieniężne.

Drugim elementem, który znacząco wpłynął 
na obecny kształt szkolnictwa, to uruchomie-
nie programu „Kierunków zamawiane”2 przez 
MNiSW w 2008 r. Mamy więc sytuację, dzię-
ki której uczelnie ponownie otrzymały kolejne 
pieniądze. Na tej liście kierunków dofi nanso-
wywanych, znalazło się także wzornictwo. 

Obecnie 25 uczelni w Polsce kształci 
w specjalności wzornictwo. Wypuszczają 
one co roku dużą liczbę absolwentów. I tu ro-
dzi się, przewijające się podczas panelu nt. 
„edukacja designu”, pytanie – co dalej? Wielu 
designerów utrzymuje się z reklamy, grafi ki 
użytkowej i architektury wnętrz. W ostatnim 
czasie wykonują coraz więcej prac z zakresu 
wzornictwa. 

Gorące dyskusje podczas Konferencji

Prof. Marek Adamczewski, ASP Gdańsk
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Zacznę nieco przewrotnie, od cytatu Victora 
Papanka, przywoływanego dziś słynnego dzia-
łacza, projektanta: Istnieją co prawda dziedziny 
działalności bardziej szkodliwe, niż wzornictwo 
przemysłowe, ale jest ich bardzo niewiele1. 
Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy ukazało się 
polskie wydanie tej książki, a było to niedawno, 
to przywołane przeze mnie zdanie z tej książki 

stało się najczęściej cytowane wśród studentów ASP. Tyle, że zaraz 
na drugiej stronie tego wydawnictwa pojawia się takie zdanie: Pro-
jektowanie powinno stać się innowacyjnym, wysoce kreatywnym, 
łączącym różne dyscypliny narzędziem, wrażliwym na autentyczne 
ludzkie potrzeby2. Dopiero połączone te dwa stwierdzenia Victora 
Papanki oddają sens jego przesłania, że złe, głupie wzornictwo 
jest niepotrzebne i szkodliwe, natomiast mądre – jest tym, cze-
go nam potrzeba. 

I o tym musimy w obszarze edukacji pamiętać. Tak samo, jak o tym, 
że zmienia się nasze otoczenie i edukacja powinna za tymi zmianami 
nadążać. (…)

W obszarze edukacji funkcjonują u nas klasyczne akademie sztuk 
pięknych (w tym jeden uniwersytet), w tej chwili jest ich 7, są również 
szkoły nowego typu, szukające innych form kształcenia projektantów 
i wreszcie są studia podyplomowe, kształcące menadżerów nowego 
typu w obszarze wzornictwa. To jeden nurt działań dydaktycznych, 
na różne sposoby realizowany. Istnieją także instytucje, podejmujące 
działania, by zbudować pomost pomiędzy młodym człowiekiem, 
absolwentem uczelni a przemysłem. To są centra designu, festiwale, 
inicjatywy, które wychodzą poza klasyczne ramy uprawiania designu. 
Mamy także światowej klasy projektantów, zdobywających nagrody 
w zagranicznych konkursach. Pozornie wszystko wygląda dobrze, 
jednak w moim przekonaniu te dwa obszary: biznes i projektanci, 
pozostają za bardzo obok siebie. Jest grupa świetnych projek-
tantów i jest grupa przedsiębiorców skutecznych, a jednak czegoś 
brakuje, by do tej współpracy między nimi dochodziło na szerszą 
skalę niż dotąd. (…)

EDUKACJA 
DLA DESIGNU

Prof. Marek Adamczewski, 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

1 Victor Papanek, Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna, 
Wydawnictwo Recto verso, Łódź 2012.

2 Tamże.

Nadal jednak tworzenie designu nie jest podstawowym źródłem 
ich utrzymania. Widać także tendencję, która wcześniej nie miała 
miejsca, że coraz więcej z nich zakłada własne fi rmy, nie tylko 
projektowe, ale i produkcyjne. To jest sytuacja nowa. Możliwe 
są takie rozwiązania. Część studentów kształci się też zagranicą, 
korzystając głównie z programów wymian międzynarodowych, 
jak np. Socrates. Jednak nie decydują się na podjęcie pracy 
zagranicą, bo i tam jest recesja. Wielu z nich decyduje się raczej 
na zmianę zawodu. (…)

Jak więc obecnie wygląda rynek projektowy w Polsce? Szacuje 
się, że w Polsce zawód projektanta uprawia 5-7 tys. osób. 
Trzeba jednak pamiętać, że wlicza się w to grafi kę użytkową, 
wzornictwo, architekturę wnętrz. Te dane niewiele nam mówią. 
Dużo istotniejsze są dane opracowane prze Stowarzyszenie 
Projektantów Form Przemysłowych. Wynika z nich, że w Polsce 
pracuje ok. 300 projektantów wzornictwa, ok. 10 fi rm projek-
towych zatrudnia 5–10 osób, reszta to głównie jednoosobowe 
przedsięwzięcia. Warto porównać te dane – w stosunku do ob-
szaru edukacji i kształcenia rzeszy studentów w tej dziedzinie… 

Co oni będą robić? – chyba zmienią zawód.

A co dobrego dały nam dotacje unijne? Posłużę się jedynie 
paroma przykładami:

niedawno otwarty nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych  
we Wrocławiu – Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowa-
cyjności; 

Centrum Promocji Mody oraz Centrum Nauki i Sztuki przy  
ASP w Łodzi – zupełnie niewiarygodna inwestycja, która za mo-
ment zostanie otwarta;

Akademickie Centrum Designu na Księżym Młynie w Łodzi  
– termin oddania do użytku w roku 2014 – ma służyć promowa-
niu wiedzy, nauki;

remont elewacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu; 
modernizacja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która  

zmieniła się nie do poznania, mogę tak powiedzieć, bo kiedyś 
tam pracowałam. Najmniej zyskały Warszawa i Kraków, gdzie 
pracuję.

Tworzymy więc lepszą bazę dla edukacji designu – czy na-
dążają za tym zmiany w programach uczelni, no i w gospo-
darce, tak by projektanci nie marnowali swych kwalifi kacji? 
Dobrze by było, żebyśmy nie musieli powtarzać tego pytania 
przy kolejnych dyskusjach. (…)

Od red.
1 Uczelnia prowadziła studia na kierunku wzornictwo na Wydziale Nauk 

Technicznych i Wzornictwa, obecnie nie kształci studentów na tym kierunku 
(ostatni absolwenci w 2010 r.), a wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk 
Technicznych.

2 Program kierunków zamawianych ma zwiększyć liczbę studentów na kie-
runkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych – czyli tych, które 
zostały uznane przez ekspertów za strategiczne dla rozwoju polskiej gospo-
darki. Jest realizowany od 2008 roku, kiedy to przeprowadzono pilotażowy 
konkurs. Trzy pierwsze edycje przeprowadziło Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. Od września 2011 r. program realizuje Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.
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MUZEUM DESIGNU?

Prof. Tadeusz Baczko, Instytut Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Wg raportu, badającego innowacyjność 
w fi rmach, 15,6% ogółu fi rm prowadzi 
działalność, związaną z wzornictwem 
przemysłowym. Ten procent rośnie, cho-
ciaż zaznaczyć trzeba, że do 2010 r. rósł 
znacznie, a w roku 2011 przesunął się 
nieco w dół. Ok. 13,5% spośród tych fi rm 
zastrzegło wzory przemysłowe. Tendencja 

rosnąca, przejawia się również w obszarze fi rm z sektora MŚP, 
przy czym biorąc pod uwagę, że w Polsce dominują małe i śred-
nie przedsiębiorstwa, proporcje są zachwiane na ich niekorzyść. 

Kiedy pokazałem te liczby dyrektorowi red dot institute, stwierdził, 
że w Niemczech dla wszystkich fi rm, zajmujących się wzornic-
twem, te wskaźniki wynoszą od 15 do 20% czyli fi rmy innowa-
cyjne w Polsce mają podobne statystyki, jak w Niemczech, 
z tym, że dotyczy to tylko tej elitarnej grupy innowacyjnych 
fi rm, z wyłączeniem MŚP.

Na koniec chciałbym odnieść się do danych z prezentacji p. 
Krzysztofa Goryńskiego, z których wynika, że 25% odbiorców 
programów tv chciałoby, by design był ważnym elementem urzą-
dzania wnętrz. Można powiedzieć, że jest to sygnał do wykorzy-
stania przez polskie przedsiębiorstwa i środowiska designerskie. 

(…) W tle tej informacji wyraźnie widać, że wiek XXI to jest wiek 
wielu nowych zasobów danych, które są marnowane, nieznane, 
nie przekazywane na szerszą skalę. Można by je wykorzystywać, 
żeby inspirowały i przynosiły efekty do budowy powiązań np. mię-
dzy biurami projektowymi, fi rmami, instytucjami naukowymi 
itd. (…)

(…) Nawiążę też do informacji, o której była tu mowa, że na świe-
cie działają tylko dwa muzea designu – w Essen i w Singapurze. 
W Polsce mamy historię designu, której nie musimy się wstydzić, 
mamy też wiele osiągnięć teraz, może więc naprawdę warto 
pomyśleć o takim muzeum w Polsce, tym bardziej, że Muzeum 
Narodowe, które ma pokaźne kolekcje polskiego designu, nie ma 
warunków, by je wyeksponować. Ale nie chodzi o muzeum dla 
muzeum, tylko takie nowoczesne rozwiązanie, które by ekspono-
wało pożądane wzorce myślenia i działania w obszarze designu 
i innowacyjności – jak coś powstawało, jak wchodziło do praktyki 
i uzmysławiało, dlaczego we współczesnym świecie design bu-
duje innowacyjność gospodarek i ich pozycję na gospodarczej 
mapie świata. 

ROŚNIE ZAINTERESOWANIE 
DESIGNEM

Krzysztof Goryński, 
Research Manager, Canal+ Cyfrowy

Chciałbym zaprezentować spojrzenie na kwestie designu 
z perspektywy przeciętnego Polaka. Jako telewizja, NC+, 
prowadzimy szereg badań i wizytujemy polskie gospodar-
stwa domowe. Podczas tych wizyt oglądamy też wnętrza, 
w których ludzie przebywają – wiemy więc, jak wygląda 
przeciętny polski dom. Gdyby je oceniać, to narzuca się 
przede wszystkim brak jakiegokolwiek stylu. Generalnie 
urządzane są tak, by było na czym siedzieć i na czym zjeść. 

Trudno więc mówić o jakimkolwiek designie. Jeśli mielibyśmy mówić o jakichkol-
wiek stylach, to czasami byłyby to tzw. stylowe meble, czyli meble stylizowane. 
Natomiast wśród młodych dominują meble z dużych sieci meblarskich, jak Ikea 
czy Black Red White. Z tego wzornictwa czerpią oni głównie wzory. Kolejnym 
trendem są puste przestrzenie. Czym go wypełnić? Ludzie mają dylemat. Jeśli 
szukać jakiegoś designu, który mocno dominuje we wnętrzach, to są to… sprzęty 
RTV – telewizory LCV ponad 40 cali wielkości, wieszane na ścianach. Świadczą 
nie tylko o statusie, ale są również świadectwem jakiekolwiek zetknięcia się 
ze wzornictwem. 

Na potrzeby tej konferencji zadaliśmy kilka pytań, na reprezentatywnej próbie Polaków 
w ogólnopolskim badaniu i zapytaliśmy o preferencje przedmiotów domowego użytku 
i wyposażenia wnętrz. Czego Polacy oczekują od przedmiotów? Przede wszystkim 
by były funkcjonalne, 68% chce, by były tanie, 42% – by były markowe, a 25% – 
by były zaprojektowane przez znanego projektanta. Zapytaliśmy też, jaka byłaby 
skłonność do kupienia produktu, który wyglądałby, jak oryginalny, ale byłby od niego 
tańszy – 73% Polaków uznało, że kupiłoby taki przedmiot domowego użytku. 

Mimo oczekiwań przede wszystkim co do cen i funkcjonalności, jednak obserwuje-
my, że wzrasta zainteresowanie designem i bardziej oryginalnym, niestandardowym 
wyposażeniem wnętrz. Kiedy pytamy się ludzi, co chcieliby oglądać, jakiego ro-
dzaju programy, przede wszystkim wskazują na te, które podpowiadają, jak zrobić 
remont. To świadczy, że kwestie wzornictwa, designu w kontekście zapełniania 
„pustych miejsc” są jednak istotne. 

Polacy chcą wiedzieć, jak urządzać wnętrza. Jeśli w wyszukiwarkę Google wpisze-
my: „jak urządzić pokój”, to z roku na rok liczba wskazań rośnie. Widać, ze ludzie 
interesują się tymi problemami oraz, że popularność takich programów, które doty-
czą urządzania wnętrz, rośnie. Szacujemy, że około 74% rocznie.

Można powiedzieć, że „Polska jest wciąż w budowie” – wg wstępnych danych 
w okresie styczeń–luty 2013 r. oddano do użytkowania 24 456 mieszkań, 
tj. o 2,8% więcej niż w 2012 r. To oznacza, że są to nowe gospodarstwa, które 
czekają na wyposażenie, na produkty domowego użytku. A ludzie oczekują 
na wskazówki – jak je urządzić, wyposażać, szukają inspiracji, jak się „urządzić” 
z pomysłem, ciekawie. Dlatego niezwykle istotny jest element edukacji. To jest 
szansa dla designu i MŚP.
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Reprezentuję Holandię, 
kraj, który należy do tych, 
które mają design i inno-
wacje we krwi. Jesteśmy 
4. krajem, jeśli chodzi 
o najszczęśliwszych 
ludzi na świecie. Przez 
amerykańską organizację 

zostaliśmy ogłoszeni najbardziej inteligentnymi 
ludźmi na świecie. Powiem coś, co nie wszystkim 
się spodoba. Pamiętam, kiedy wyjeżdżałam 
na studia do Holandii, mój ojciec nie był z tego 
powodu zadowolony, ale po jakimś czasie powie-
dział, co traktuję jako złotą myśl i którą do tej pory 
pamiętam – Design jest tam, gdzie jest myśl. 
W Polsce nie ma myśli. Po wielu latach studiów 
i pracy w Holandii już wiem.

Pod koniec XIX w. powstało w Holandii miasto 
Eindhoven, teraz zamieszkuje je 250 tys. miesz-
kańców. Z polskiej perspektywy, można powie-
dzieć, że to trochę większa wieś lub peryferia. 
Tam zaś pod koniec XIX w. potentat – choć wtedy 
jeszcze nim nie był – otworzył fabrykę żarówek. 
Ale on tej żarówki nie wymyślił. Ale okazało się, 
że nie ten kto wymyślił, zarabia pieniądze, ale ten, 
kto potrafi  z tego zrobić biznes. I tak swoją potęgę 
w Eindhoven stworzył Philips. Dzięki tej fi rmie 
powstała kolej, ta z kolei dała początek innym 
fi rmom w przemyśle motoryzacyjnym, tytonio-
wym. Tak więc ta słynna żarówka jest, można 
powiedzieć, symbolem „myśli” w biznesie. Po-
twierdzeniem tego, że design można stworzyć 
wówczas, gdy jest myśl, a biznes, gdy jest 
design. Ponieważ jest to symbioza, jak w przy-
rodzie grzybów i drzew. Z niczego designu, bez 
kapitału, nie można zrobić.

(…) W kwietniu zostanie w Eidhoven otwarte 
zostało Muzeum Philipsa1. Dla mnie to bardzo 
znamienna data – przemysł przechodzi do mu-
zeum. Przed nami nowa era. W Polsce, która 
dopiero teraz przechodzi w erę designu, muzeum 

SYMBIOZA DESIGNU I BIZNESU

Zuzanna Skalska, Trendwatcher, VanBerlo Eindhoven

designu2 nie będzie zapewne szybko otwarte. 
Tym bardziej, że mamy kryzys. 

Nam się w Holandii wydawało, że nasz design 
będziemy mogli sprzedawać długo. Ale obecnie 
doszliśmy „do ściany”, tego, o czym wspominała 
prof. Mączyńska – do węzła kryzysu, do czego 
przysłużyła się również nasza ekonomia kreatyw-
na. (…)

Jaką sytuację mamy w tym momencie właśnie 
w Eindhoven, w tym szczęśliwym mieście? 
Kryzys instytucji, działań. Ale to wszystko 
otwiera nas na zupełnie nowe myślenie i nowe 
działania. Do tego stopnia, że np. uniwersytet 
stwierdził, że nie będzie czegoś takiego prowadził, 
jak np. kierunek – wzornictwo przemysłowe. 
Bo ich zdaniem przyszły projektant musi uczyć 
się od biochemii po inżynierię genetyczną i bu-
downictwo i w ten sposób tworzyć mój własny, 
unikalny profi l, by być unikalnym na rynku, 
a nie wzornictwa jako takiego. 

Tak, jak powiedział cytowany Einstein, trawestuję 
jego myśl – nie możemy reperować czegoś, tymi 
samymi sposobami, którymi to „coś” zostało 
stworzone. Innymi słowami, żeby stworzyć in-
nowacyjne państwo, najpierw to państwo musi 
samo się stać innowacyjnym. Co to oznacza? 
Państwo musi zmienić swoje struktury. I to do-
kładnie dotyczy kryzysu w Holandii. W tej chwili 
zachodzą – duże zmiany w strukturach i działal-
ności różnych organizacji rządowych. Mówiąc 
„skrótowo”– nie może być starych ministerstw 
ze starymi strukturami, by stworzyły nowe otocze-
nie. Zmiany muszą dotyczyć wszystkich obsza-
rów. I to się tu dzieje (…) 

Od red.
1 Z pierwszej, otwartej fabryki Philipsa utworzone zostało 

muzeum. 
2 W planach jest otwarcie Wirtualnego Muzeum 

Polskiego Wzornictwa, opartego m.in. o zbiory IWP 
– Internetowej Biblioteki Wzornictwa oraz Słownika 
Projektantów Polskich.

Nieautoryz. frag. wystąpień podczas Konferencji
Całość oprac. Anna Szymańska, 
Współpraca Sylwia Kruk-Marzec

Z prawej Zuzanna Skalska z Holandii 
i Malwina Studzińska z Gdyni

Prof. W Jędrzejec i dr A. Adamczak

Prof T. Baczko INE PAN
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Moim zdaniem

REALNA WARTOŚĆ 

DESIGNU 

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

Weronika Rochacka, Strateg Designu 

Z a nami już szósta konferencja 
UP RP z cyklu „Innowacyjność 

i Kreatywność Kobiet”. Była to trzecia 
z rzędu konferencja organizowana przez 
Urząd Patentowy RP, w którą byłam za-
angażowana, tym razem jako moderator 
oraz członkini Rady Programowej. W tym 
roku głównym przedmiotem dyskusji była 
współpraca projektantów z biznesem 
i przemysłem, co zaowocowało mocno 
ożywionymi debatami oraz niekiedy nawet 
dość ostrą wymianą zdań. Bardzo dobrze, 
że tak się dzieje – widać, że ten temat jest 
ważny i warto o nim dyskutować. 

Przede wszystkim jednak warto wnioski 
wypracowane w ciągu konferencji upo-
wszechnić w środowiskach decyzyjnych 
oraz tych skupiających biznes i projek-
tantów. Wiem, że UP RP widzi w tym 
procesie dla siebie ważną rolę. Tym bar-
dziej, że podczas konferencji zostało po-
twierdzone formalnie partnerstwo trzech 
ważnych instytucji – UP RP, głównego 
organizatora konferencji, oraz PARP i IWP. 
Kolejnym krokiem będzie zaproszenie 
do współpracy innych organizacji, w tym 
działających w skali regionalnej centrów 
designu. 

W racając do samej konferencji, 
chciałam podzielić się tu z Pań-

stwem moimi przemyśleniami. Nie ma 
chyba wydarzenia poświęconego tematy-

ce designu, które nie musiałoby zmierzyć 
się z problemem jego defi nicji. Nie ma też 
jednoznacznej i prostej odpowiedzi na py-
tanie, czym jest design i jaki jest zakres 
działania projektantów. Design w kulturze 
masowej często utożsamiany jest ze zbyt-
kiem, luksusem, powierzchowną stylisty-
ką i nierzadko gwiazdorstwem projek-
tantów. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, 
że projektowanie już dawno wykro-
czyło poza sferę czysto powierzchow-
nej stylistyki i modnych gadżetów. 
Tu nie chodzi jedynie o design, bardzo 
efektowny oczywiście, prezentowany 
na targach, festiwalach czy różnego typu 
wystawach. Chodzi o bardzo konkretny 
design produktowy, przemysłowy, jak 
również o design wspierający fi rmy na po-
ziomie strategii biznesowej czy projekto-
wanie usług. Design ze względu na swą 
interdyscyplinarną naturę łączy dziś 
w sobie takie dyscypliny, jak biznes, psy-
chologia, marketing, socjologia czy tech-
nologia. Projektanci przenoszą kreatyw-
ne, początkowo abstrakcyjne pomysły 
w realny wymiar, tworząc w ten sposób 
innowacyjne rozwiązania skierowane 
na rozwiązanie rzeczywistych potrzeb 
użytkowników. Projektanci we współ-
czesnym świecie mierzą się zarówno 
z problemami wynikającymi z globalnego 
kryzysu gospodarczego i wszelkiego 
typu konsekwencjami, które pociągnął 

Ileż ciekawych tematów w programie

Zein Al Awamleh, Jordania

Śnieg podczas Konferencji był atrakcją dla 
wielu gości zagranicznych
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on za sobą, jak i kwestiami dotyczącymi 
zmian społecznych, np. starzejącego się 
społeczeństwa czy opieki zdrowotnej. 
Ta szersza „defi nicja” designu jest niezwy-
kle istotna w pełniejszym zrozumieniu roli 
jaką design ma do odegrania w rozwoju 
polskiej gospodarki oraz kreowania pozy-
tywnych zmian społecznych.

P rzedstawiane w trakcie panelu mo-
derowanego przez Ewę Gołębiow-

ską, Dyrektorkę Zamku Cieszyn, różne 
modele tworzenia polityki regionalnej 
wspierającej współpracę biznesu i desi-
gnu w Polsce oraz w Europie wskazywały 
wyraźnie, że kluczem do sukcesu w kre-
owaniu efektywnych inicjatyw jest współ-
praca na szczeblu rządowym, samorządo-
wym oraz regionalnych centrów designu. 
W Wielkiej Brytanii byłam zaangażowana 
m.in. w tworzenie sieci współpracy tam-
tejszych organizacji promocji designu pod 
nazwą UK Design Alliance, koordynowaną 
przez Design Council. Nie było to zadanie 
łatwe, ale dosyć szybko widać było efekty 
współpracy, którą nawiązały różnego 
typu regionalne i krajowe centra designu 
na Wyspach. Bardzo cieszę się, że po-
czątki tego typu partnerstwa zostały za-
ingaurowane w trakcie tegorocznej konfe-
rencji przez trzy, wspomniane przeze mnie 
wcześniej instytucje. Bardzo liczę na to, 
że to dopiero początek o wiele szerszej 
sieci współpracy na skalę ogólnopolską, 
która przyczyni się do wzmocnienia za-
równo współpracy na linii design – biznes, 
jak również otworzy więcej możliwości 
współpracy projektantów z sektorem pu-
blicznym (a wszyscy wiemy, że jest tu bar-
dzo dużo do zrobienia). 

P odczas konferencji wiele mówiono 
o problemie edukacji projektowej 

na poziomie szkół wyższych. Dla mnie 
z kolei bardzo interesująca była prezen-
tacja Kevina Jones’a o edukacji dzieci 
w Wielkiej Brytanii. Tam już na poziomie 
szkoły podstawowej dzieci mają szansę 
zapoznać się z zagadnieniami związanymi 
z projektowaniem. Z pewnością także 
w Polsce wprowadzenie takiego przed-
miotu na poziomie szkół podstawowych 
i średnich mogłoby pomóc w lepszym zro-
zumieniu potencjału designu jako działania 
skierowanego na rozwiązywanie realnych 

problemów, a nie tworzenia dla samej ra-
dości tworzenia (jak to może mieć miejsce 
w sztuce). Doświadczenia brytyjskie po-
kazują, że takie zajęcia uczą dzieci bardzo 
cennych umiejętności miękkich, np. ko-
munikacji, współpracy w grupie czy wraż-
liwości na potrzeby innych. Nie chodzi 
przy tym jedynie o edukowanie kolejnych 
pokoleń projektantów, ale przede wszyst-
kim przyszłych odbiorców i potencjalnych 
zleceniodawców świadomych realnej 
wartości designu. 

C hciałabym także zwrócić uwagę 
na problem związany z ochroną IP. 

Dla mnie jako laika nadal dosyć skompli-
kowane wydają się procedury związane 
z ochroną własności intelektualnej i sądzę, 
że nie jestem w tym odczuciu odosob-
niona. Często spotykam się też z opinią, 
że sam proces związany z uzyskaniem 
patentu jest żmudny i czasochłonny. Je-
stem przekonana, że bardziej przystępna 
komunikacja całego procesu ochrony 
IP, a przez to zbliżenie tych procedur 
do ich odbiorców, może przełożyć się 
na zwiększoną liczbę wniosków składa-
nych do Urzędu Patentowego RP oraz 
organizacji międzynarodowych, jak OHIM 
czy WIPO. Wiem, że UP RP ma w swoich 
planach działania w tym zakresie i z nie-
cierpliwością czekam na ich pierwsze 
efekty.

I jeszcze jedna uwaga a propos po-
strzegania designu w naszym społe-

czeństwie. Niestety sporą, i jak na razie 
dość negatywną rolę odgrywają tu we-
dług mnie media. Lansują one w głównej 
mierze design rozumiany na poziomie 
pięknych, ale bardzo często wręcz nieuży-
tecznych przedmiotów. Jak wspominałam 
na początku tego tekstu, design wykracza 
o wiele dalej i obejmuje coraz to nowe 
obszary związane z kreowaniem coraz 
lepszych doświadczeń dla użytkowni-
ków – czy to w banku, sklepie, bibliotece 
czy w urzędzie. Warto więc częściej 
rozmawiać na ten temat z dziennikarzami, 
m.in. przy okazji tego typu konferencji, tak 
aby mogli w sposób bardziej efektywny 
wspierać nas w misji propagowania po-
tencjału płynącego z designu dla polskiej 
gospodarki oraz poprawy jakości życia 
naszego społeczeństwa.  

Weronika Rochacka, Strateg designu 
prowadząca Konferencję

Dyr. Departamentu Promocji i Wspierania 
Innowacyujności UP RP R. Kondratiuk 
dziękuje dr L. Adamskiej za współpracę przy 
organizacji Konferencji

Karol Radziwonowicz znakomity polski 
pianista uświetnił zakończenie konferencji
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KOLEJNE SPOTKANIE POLSKA – CHINYKOLEJNE SPOTKANIE POLSKA – CHINY

D ziękując za zaproszenie przedstawicieli 
SIPO do wzięcia udziału w konferen-

cji Xiao Xingwei podkreślił znaczenie, jakie 
do współpracy z Urzędem Patentowym RP 
przywiązuje chiński urząd, na czele z jego 
Komisarzem, Tianem Lipu. 

– Przyjaźń pomiędzy narodem chińskim 
i polskim ma mocne fundamenty i tradycje. 
Dlatego bardzo mnie cieszy, że owocna 
współpraca naszych instytucji również opiera 
się na przyjaźni, którą należy długotrwale 
umacniać – powiedział na wstępie spotkania 
Komisarz Xiao. 

P rzedstawiając dane statystyczne 
Komisarz Xiao zwrócił uwagę na re-

kordowe wyniki zgłoszeń we wszystkich 
kategoriach ochrony, której udziela SIPO 
– w 2012 roku wpłynęło do tamtejszego 
urzędu około 650.000 zgłoszeń wynalazków, 
650.000 zgłoszeń wzorów przemysłowych 
oraz 740.000 zgłoszeń wzorów użytkowych, 
rekordowa była również liczba zgłoszeń wyna-

lazków dokonanych przez podmioty chińskie 
w trybie PCT – ponad 20.000.

Gratulujemy tak spektakularnych wyników. 
W listopadzie ubiegłego roku, podczas wizyty 
studyjnej w siedzibie SIPO, miałam okazję 
naocznie przekonać się o supernowoczesnej 
infrastrukturze informatycznej oraz najwyż-
szych standardach zarządzania zgłoszeniami, 
wpływającymi do waszego urzędu w ponad 
90% drogą elektroniczną. W stosunkowo 
krótkim czasie SIPO osiągnęło poziom, który 
dla wielu urzędów patentowych stanowi 
wzorzec zarządzania oraz perspektywiczne-
go projektowania narzędzi informatycznych 
ułatwiających przyjmowanie zgłoszeń oraz 
przyśpieszających ich rozpatrywanie – sko-
mentowała przekazane informacje Prezes 
Adamczak. 

P odczas spotkania omówione zostały 
również dotychczasowe wspólne przed-

sięwzięcia UP RP i SIPO, w tym szczególnie 
konferencja międzynarodowa „Własność inte-
lektualna a biznes – Forum małych i średnich 
przedsiębiorstw państw Grupy Wyszehradzkiej 
– Chiny. Jak skutecznie prowadzić działalność 
gospodarczą i inwestycyjną na rynku chiń-
skim”, zorganizowana w październiku ub. roku 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Strony 
ustaliły, że analogiczna konferencja, dotycząca 
inwestowania oraz ochrony własności przemy-
słowej w państwach regionu wyszehradzkiego 
przez podmioty chińskie, zostanie zorganizo-
wana wspólnie w listopadzie bieżącego roku 
w Pekinie. 

Marcin Gędłek 

Zdj. R. Graff 

Delegacja Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej Delegacja Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej 
(SIPO), pod przewodnictwem (SIPO), pod przewodnictwem Xiao Xingweia, Zastępcy Komisarza SIPOXiao Xingweia, Zastępcy Komisarza SIPO, wzięła udział w 6. , wzięła udział w 6. 
międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą międzynarodowej konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność kobiet. Design szansą 

dla MŚP”. Podczas konferencji odbyło się również spotkanie bilateralne delegacji SIPO dla MŚP”. Podczas konferencji odbyło się również spotkanie bilateralne delegacji SIPO 
z Prezesem Urzędu Patentowego z Prezesem Urzędu Patentowego dr Alicją Adamczakdr Alicją Adamczak. . 
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Design szansą na rozwój

W ĆMIELOWIEW ĆMIELOWIE 

CZUJĄ POTRZEBĘ ZMIAN

T egoroczne targi Ambiente 
we Frankfurcie nad Menem 

(luty 2013) pokazały nowe oblicze „Ćmie-
lowa” – fi rmy szczycącej się 200-letnią 
tradycją lidera w branży porcelanowej 
i jednocześnie rozumiejącej, że nie sposób 
wyłącznie w oparciu o tradycję i wysoką 
jakość budować przewagę konkurencyjną 
na rynku. 

Fabryki „Ćmielów” i „Chodzież” właśnie 
we Frankfurcie po raz pierwszy zapre-
zentowały się na wspólnym stoisku jako 
Polskie Fabryki Porcelany, zapowiadając 
planowaną na wiosnę fuzję. Na targach 
zadebiutowała także nowa marka: Ćmie-

do którego dodano nowe formy i współ-
czesne dekoracje projektu znanego 
designera Marka Cecuły. We Frankfurcie 
zostały zaprezentowane również inne 
fasony wykonane w Design Studio, gdzie 
regularnie powstawać będą nowoczesne 
projekty dla „Chodzieży” i „Ćmielowa”. 

Firma Ćmielów rozumie, że współczesny 
świat stawia zupełnie inne wymagania 
i jest światem nieustających zmian. Jak 
mówi chińskie przysłowie, gdy wieje wiatr 
zmian jedni budują mury, a inni wiatraki. 
Wygląda na to, że fi rma „Ćmielów” buduje 
wiatraki, które zwiększają szanse jej suk-
cesu w nowoczesnym, konkurencyjnym 
świecie.

Skąd wiatr zmian – czyli 
Marek Cecuła i Modus Design 

Modus Design jest fi rmą, która działa 
w sferze wzornictwa od 1995 roku. 
Wywodzi się ze studia ceramicznego, 
założonego w 1976 roku w Nowym Jorku 
przez Marka Cecułę – artystę ceramika 
i designera światowej sławy. Modus 
Design od wielu lat tworzy alternatywne 
propozycje w dziedzinie ceramiki użytko-
wej i dekoracyjnej, skupiając się na roz-
wijaniu nowych możliwości dla aranżacji 
„pejzażu” stołu – mówi M. Cecuła.

Współpraca Ćmielowa z kieleckim Modus 
Design Studio rozpoczęła się z począt-
kiem 2013 roku. Modus Design w połą-
czeniu z fi rmą „Ćmielów” zapoczątkował 
przedsięwzięcie – Ćmielów Design Studio, 
którego celem jest stworzenie nowocze-
snego wizerunku marki „Ćmielów”, opar-

tego 
na współ-
czesnym wzornictwie. 

Ćmielów Design Studio jest próbą 
stworzenia innowacyjnego modelu 
współpracy pomiędzy projektantami 
a przemysłem. Jest pierwszym tego typu 
studiem w Polsce, powstałym na styku 
przemysłu i sztuki. To przede wszystkim 
profesjonalna pracownia wzornicza dzia-
łająca w Zakładach Porcelany „Ćmielów”, 
a prowadzona przez Modus Design. Stu-
dio powstało z myślą o klientach poszu-

lów Design Studio, tworzona od stycznia 
2013 roku przez Zakłady Porcelany „Ćmie-
lów” i studio Modus Design.

Joanna Niedziela (dyrektor handlowy 
Zakładów Porcelany „Ćmielów”) ocenia, 
że tegoroczna edycja była dla Ćmielowa 
szczególnie ważna. Na targach zadebiuto-
wała kolekcja New Atélier, która powstała 
z rozbudowania chodzieskiego serwisu, Designer Marek Cecuła
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kujących estetyki, oryginalności i dobrego, 
współczesnego wzornictwa. 

Ale Ćmielów Design Studio, to również 
miejsce eksperymentów w zakresie 
produkcji i dekoracji porcelany stołowej 
i podarunkowej. Zapraszani artyści i de-
signerzy z całego świata tworzyć będą 
własne kolekcje, produkowane przez 
Zakłady Porcelany Ćmielów w limitowanej 
liczbie egzemplarzy, a wprowadzenie 
do produkcji nowych technologii umożliwi 
wykonywanie prototypów i testowanie 
nowatorskich rozwiązań z zakresu projek-
towania i produkcji ceramiki. Studio będzie 
również prowadziło programy edukacyjne. 
Pierwszym z nich – którego realizację 
przewidziano na lato 2013, będzie projekt 
z pogranicza kuchni i designu – Art Food, 
prowadzony przez Marka Cecułę 
we współpracy z polskimi i zagranicznymi 
uczelniami oraz Instytutem Adama Mic-
kiewicza. 

Zdaniem Marka Cecuły, przedsięwzięcie 
to stanowi efekt otwartości na dialog i od-
ważne pomysły. W Ćmielów Design Stu-
dio utalentowani projektanci będą mogli 
eksperymentować formą i materiałem, 
by tworzyć porcelanę odpowiadającą 
na potrzeby nowoczesnego odbiorcy. 
Celem powstania Ćmielów Design Stu-
dio jest połączenie przemysłu ze sztuką 
i rzemiosłem oraz wprowadzenie do-
brego polskiego wzornictwa na rynek 
międzynarodowy. Targi Ambiente były 
pierwszą ku temu okazją – deklaruje Ma-
rek Cecuła.

Choć realizacja tych celów obejmuje wie-
loletnią perspektywę, sukces na Targach 

Frankfurt Ambiente potwierdził słuszność 
podjętych działań. Tegoroczne targi, 
na których prezentowało się 4,5 tys. wy-
stawców z całego świata, były dla „Ćmie-
lowa” szczególnie udane. 

Zakłady Porcelany „Ćmielów” zaskoczyły 
bywalców targów w dwójnasób. Nie dość, 
że ogłoszono połączenie dwóch fabryk 
porcelany („Ćmielowa” z „Chodzieżą”), 
to również zaprezentowano po raz pierw-
szy Ćmielów Design Studio oraz zmoder-
nizowaną przez nie kolekcję Atelier. Debiut 
Ćmielów Design Studio dał jasny przekaz 
co do kierunku rozwojowych aspiracji 
Ćmielowa, a jednocześnie był pierwszym 
sygnałem jego odchodzenia od wyłącznie 
tradycyjnego wzornictwa.

Ćmielów Design Studio jest tym, co wy-
różnia fi rmę Zakłady Porcelany „Ćmielów” 
na tle innych fabryk porcelany w Polsce, 
tworząc przyjazny klimat dla artystycznej 

ekspresji i wpisując się w nurt odrodze-
nia rzemiosła – z jednej strony, wraz 
z szerokimi możliwościami biznesowymi 
– z drugiej. 

Rozwój przez design

Nie ulega wątpliwości – design to symbol 
nowoczesnej gospodarki, podnosi stan-
dard życia w aspekcie ekonomicznym 
i społecznym. To szczególny element 
kształtujący jakość życia, niezwykle ważny 
w strategii dla biznesu i gospodarki, zo-
rientowany na indywidualnego, wymagają-
cego coraz bardziej odbiorcę. 

Współczesny, planujący swój rozwój 
biznes powinien więc w swojej strategii 
uwzględniać znaczenie designu jako kom-
ponentu dającego szansę na ten rozwój. 
I choć design sam w sobie nie jest gwa-
rantem sukcesu, bez jego wykorzystywa-
nia o sukcesie mowy być nie może.

Zakłady Porcelany „Ćmielów” dołączyły 
do grona fi rm, które potrafi ą wyjść na-
przeciw zmianom jako nieodłącznemu 
elementowi współczesnego krajobrazu 
gospodarczego. Ofensywne myślenie 
i działanie „Ćmielowa” pokazuje, że zmiany 
są nieodzowne, jeśli fi rmie zależy nie tylko 
na utrzymaniu marki i pozycji rynkowej, 
ale również na dalszym rozwoju, w którym 
nowoczesny design staje się ogromnym 
atutem i wsparciem. 

Magdalena Piłat-Borcuch
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Jak zaprojektować sukces w biznesie

WZORNICTWO – DNA FIRMYDNA FIRMY
Wzory przemysłowe odgrywają kluczową rolę w rozległej ofercie produktów fi rmy Procter 

and Gamble, największego producenta towarów konsumpcyjnych na świecie, w której znajduje 
się kilka z najbardziej znanych marek artykułów gospodarstwa domowego, a 25 spośród nich 

przynosi ponad miliard dolarów wartości rocznej sprzedaży. Pięć lat temu fi rma stworzyła nową 
inicjatywę Design Thinking. 

– Jaką faktycznie rolę odgrywa wzor-
nictwo przemysłowe w fi rmie Procter 
and Gamble?

– Wzornictwo jest to DNA fi rmy P&G. Nasza 
aktywność w dziedzinie wzornictwa przyczynia 
się zarówno do rozwoju innowacyjności, jak 
i budowania marki. Wzornictwo wnosi nie tylko 
nową perspektywę, ale także szczególne 
umiejętności do twórczego myślenia, którego 
rezultatem jest powstanie innowacyjnych ma-
rek, czyli takich które stwarzają więź emocjo-
nalną z konsumentami. W naszym podejściu 
do wzornictwa bardzo ważną rolę odgrywa 
współpraca angażująca wielofunkcyjne ze-
społy, obejmująca wszystkie aspekty pracy 
nad produktem począwszy od innowacyjnego 
pomysłu, a skończywszy na umieszczeniu 
gotowego produktu na półkach sklepowych. 
Rolą wzoru przemysłowego jest zatem pomoc 
w ulepszeniu formy produktu – jego wyglądu, 
funkcji produktu czyli tego, jak działa oraz jego 
znaczenia dla konsumentów. Istotne jest bo-
wiem, jak marka łączy emocjonalnie i angażuje 
konsumenta z produktem. 
Do tworzonych produktów projektanci wno-
szą wiele swoich umiejętności, w tym takich 
jak empatia, intuicja, uważna obserwacja, 
wizualizacja oraz sposób podejścia do pro-
blemu i wypracowania rozwiązania. Te cechy 
pozwalają im lepiej zrozumieć konsumentów 
i lepiej dostosować tworzone przez nich marki 
do realnych potrzeb życiowych.

– A jakie czynniki wpłynęły na ewolucję 
wzornictwa w fi rmie P&G?

– Początkowo wzornictwo było raczej przed-
miotem refl eksji w końcowej fazie pracy nad 
nowym produktem. To podejście całkowicie 
się zmieniło w chwili, gdy stanowisko dyrektora 
generalnego objął A. G. Lafl ey. Jego zdaniem 
sama technologia nie wystarczy, by być kon-
kurencyjnym na rynku. Uważał, że wzornictwo 
wnosi wartość na wszystkich etapach pracy 
nad produktem od pomysłu aż do momentu 
pojawienia się gotowego produktu na półce 
sklepowej. Poza pracą nad opakowaniem, 
tożsamością marki czy oprawą grafi czną pro-
jektanci P&G ściśle współdziałają z zespołem 
B&R fi rmy już na etapie pomysłu innowacyj-
nego w celu konceptualizacji 
potrzeb konsumenckich oraz 
wypracowywania rozwiązań 
uwzględniających te potrzeby. 

– Czy mógłby Pan krótko 
scharakteryzować inicjaty-
wę „Design Thinking” i po-
dać przykłady jej sukcesu?

– Inicjatywa miała swoje początki w 2007 r. 
i polega na wieloaspektowym podejściu 
do rozwiązywania uciążliwych trudności bizne-
sowych. Przyczynia się do efektywniejszego 
i szybszego opracowywania dobrych pomy-
słów. Ten nielinearny proces polega między 
innymi na budowaniu empatii, niestandardo-
wym podejściu do problemów i tworzeniu serii 
prototypów. Firma posiada obecnie globalną 
wielozadaniową sieć liczącą około 350 pra-
cowników, którzy podjęli się w systemie wolon-
tariatu – pracy w charakterze trenerów promu-
jąc inicjatywę „Design Thinking” w P&G. 

W kwietniu 2010 r. zorganizowaliśmy przeło-
mowy warsztat poświęcony inicjatywie Design 
Thinking, aby dowiedzieć się, jak stworzyć 
produkty atrakcyjne dla chińskich kobiet, któ-
rych dzienny dochód nie przekracza 2 dolarów 
amerykańskich. W efekcie tego dwudniowego 
warsztatu powstało ponad 250 pomysłów, 
a dzięki wywiadom wewnętrznym zidentyfi ko-
wano sześć inspirujących celów wzornictwa. 
Stworzono także siedem dostosowanych 
do dochodu modeli biznesowych. (…) 

WIPO Magazine przeprowadził niedawno wywiad z dyrektorem i szefem działu patentów i innowacyjności, nadzorującym P&G Patent Group w Euro-
pie i odpowiedzialnym za ochronę portfela wzornictwa przemysłowego P&G Jean-Jacques Canonici oraz z szefową Design Communica-
tions Marthą Depenbrock na temat podejścia fi rmy do kwestii wzornictwa przemysłowego. 

W 2011 r., po raz trzeci z rzędu 
Procter and Gamble (P&G) gościł 
na szczycie listy zgłaszających swo-
je wzory przemysłowe w Systemie 
Haskim Międzynarodowej Ochrony 
Wzorów Przemysłowych. P&G doko-
nał 167 międzynarodowych zgłoszeń 
wzorów przemysłowych. 

Siedziba P&G w Polsce
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– A jaką rolę odgrywają kwestie zrówno-
ważonego rozwoju we wzornictwie fi rmy 
P&G?

– Firma P&G posiada długofalową wizję 
zrównoważonego rozwoju, która przekłada 
się między innymi na stosowanie materiałów 
odnawialnych i pochodzących z recyklingu dla 
wszystkich produktów i opakowań. Jesteśmy 
przekonani, że zastąpienie materiałów nieod-
nawialnych odnawialnymi zwiększa pozytywne 
oddziaływanie naszych produktów na zrów-
noważony rozwój środowiska naturalnego 
i wzmacnia bezpieczeństwo naszego łańcucha 
dostaw. 
Ponadto postawiliśmy sobie za cel zastąpienie 
do 2020 r. 25% materiałów opartych na ropie 
naftowej odnawialnymi materiałami pozyskiwa-
nymi zgodnie z zasadą zrównoważonego roz-
woju. (…) Fakt, że konkretny materiał jest odna-
wialny niekoniecznie oznacza, że jest lepszy dla 
środowiska naturalnego. Dlatego dokładamy 
wszelkich starań, by zapewnić, żeby materiały 
odnawialne, których używamy nie powodowały 
zniszczenia ekosystemów, utraty środowiska 
naturalnego dla zagrożonych gatunków lub 
w inny sposób nie szkodziły środowisku 
czy wspólnotom ludzkim. (…) Mając na uwadze 
powyższe cele, fi rma P&G opracowuje tzw. 
„produkty zrównoważonej innowacyjności”, 
które dowodzą znacznego zaangażowania 

w kwestie środowiskowe, przy zachowaniu tych 
samych właściwości i funkcji produktów. 

– Jakie doświadczenia posiada fi rma 
w dziedzinie „crowdsourcingu”?

– Mawiamy często, że innowacyjność to stałe 
zadania dla każdego pracownika, nie tylko 
poprzez opracowywanie nowych produktów 
i rozwiązań, ale także poprzez sposób, w jaki 
wykonujemy swoją pracę, w jaki się organizuje-
my. W przypadku innowacji otwartych staramy 
się pozyskać do współpracy najlepszych inno-
watorów. Dlatego też nasza strategia innowacji 
otwartej „Connect + Develop” jest w centrum 
polityki fi rmy w tej kwestii. Chociaż ta strate-
gia nakierowana jest raczej na poszukiwanie 
rozwiązań technologicznych, to jednak swoim 
zasięgiem obejmuje także wzornictwo. Firma 
P&G może pochwalić się wieloma umowami 
współpracy z agencjami designu na całym 
świecie. Nasza strategia „Connect + Develop” 
zaowocowała do tej pory ponad tysiącem 
umów. Poza tym cały czas współpracujemy 
z wpływowymi twórcami i wieloma fi rmami 
innowacyjnymi, wykonując analizy, prowa-
dząc badania i studia porównawcze w celu 
pozyskania nowych źródeł inspiracji i nowych 
pomysłów. 

– Dlaczego ochrona wzornictwa przemy-
słowego jest ważna dla fi rmy P&G?

– Tworzenie wartości, które stają się sym-
bolami, jest istotą funkcjonowania fi rmy P&G 
kojarzonej przez konsumentów na całym świe-
cie z wybitnymi markami. Dla fi rmy dążącej 
do wyróżnienia swoich marek w świadomości 
konsumentów ochrona IP jest kwestią priory-
tetową. Jest ona ważna także wobec wzrostu 
zjawiska podrabiania i fałszowania towarów. 
A misją P&G jest zapewnienie najwyższej 
jakości swoich produktów. 

– Jak zatem wygląda strategia P&G w przy-
padku ochrony swojego wzornictwa?

– Jeszcze zanim wniosek o ochronę zostanie 
złożony, zespół projektowy spotyka się z na-
szym rzecznikiem IP po to, aby wyjaśnić istotę 
wzoru i wykonać jego rysunki w celu ubiegania 
się o ochronę. Ważna jest optymalizacja zakre-
su ochrony, aby nie zawrzeć zbyt wielu szcze-
gółów, ale też nie potraktować jej zbyt ogólnie. 
W przypadku zgłoszeń międzynarodowych 
dostosowujemy swoją strategię zgłoszeniową 
do wymagań kraju, w którym ubiegamy się 
o ochronę. 

– Jakie widzi Pan korzyści związane ze sto-
sowaniem Systemu Haskiego?

– System Haski na pewno bardzo usprawnia 
i upraszcza system rejestracji wzorów prze-
mysłowych. Do jego głównych zalet należą 
następujące cechy:

Wystarcza dokonanie jednego międzyna- 
rodowego zgłoszenia, które obejmuje wiele 
krajów do jednego urzędu patentowego, przez 
co znacznie zmniejszamy liczbę działań admi-
nistracyjnych;

Zgłoszenie międzynarodowe może opi- 
sywać liczne wersje wzoru odnoszącego się 
do tego samego produktu dokonanego w jed-
nym języku, a opłata wnoszona jest w jednej 
walucie;

Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia  
wzoru jest tańsze niż dokonanie oddzielnych 
zgłoszeń do każdego urzędu krajowego 
z osobna.

– Jak chciałby Pan by rozwinął się System 
Haski? 

Przykłady produktów zrównoważonej innowacyjności P&G

Pantene Natur Fusion testuje właśnie w swoich opakowaniach tworzywo plastyczne 
wyprodukowane na bazie roślinnej. Ten innowacyjny, nadający się do ponownego 
przetworzenia materiał wykonany z trzciny cukrowej wykorzystuje do swojej produkcji 
ponad 70% mniej paliwa kopalnego niż tradycyjne materiały z tworzyw sztucznych oparte 
na ropie. Ponadto, materiał niczym nie różni się zarówno wyglądem, jak i właściwościami 
od tradycyjnego plastiku.

Gillette Fusion ProGlide stosuje w Zachodniej Europie przełomowe opakowania 
składające się z materiału z nowych włókien wyprodukowanych z bambusa, trzciny 
cukrowej i sitowia. Materiał wyeliminował z wzornictwa użycie polichlorku winylu, a także 
zmniejszył wykorzystanie plastiku o 57% w porównaniu z tradycyjnymi produktami tego 
typu.

Środki czyszczące Tide Coldwater i Ariel zużywają mniej energii i oszczędzają pieniądze 
konsumentów, gdyż nie trzeba podgrzewać wody w pralce. Sprzedawany w Ameryce 
i w Azji, Downy Single Rinse, zaoszczędza znaczne ilości wody. Zamiast zwyczajowego 
płukania odzieży trzy razy, aby pozbyć się mydlin, wystarczy, że konsumenci wypłuczą 
je tylko raz. 
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Design w badaniach IWP

CZY MŚP MŚP STAWIAJĄ 
NA DESIGN?

Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
opracował w ub. roku interesujące rapor-

ty o kondycji polskiego designu w różnych 
aspektach. M.in. dzięki wywiadom z przed-
siębiorcami, projektantami oraz samymi 
klientami wiemy więcej o najważniejszych 
problemach, ciekawych ścieżkach rozwoju 
oraz znaczeniu wzornictwa w polskich 
MŚP. 

Badanie zostało sfi nalizowane w ramach 
inicjatywy IWP ,,Zaprojektuj Swój Zysk”, 
która ma za zadanie wspierać innowacyjne 
działania w instytucjach otoczenia biznesu 
i nadal odzwierciedla postawę tej części 
polskich przedsiębiorstw w odniesieniu 
do designu. Badanie składało się z trzech 
faz. W pierwszej kolejności analizowano 
fi rmy, których 75% założono między 1990 
a 2009 rokiem. Były to w przeważającej 
części małe i średnie przedsiębiorstwa 
z 7 kategorii produkcyjnych: odzież, meble, 
AGD/RTV, środki transportu, ceramika 
i szkło, art. sportowe oraz oświetlenie. 
Następnie przeprowadzono wywiady z pro-
jektantami wzornictwa współpracującymi 
z fi rmami. Badaną grupę tworzyli w 75% 
projektanci ze stażem pracy niższym niż 
10 lat, zaangażowani tylko w jeden projekt 
dla jednego przedsiębiorstwa. Ostatnim 
etapem badania było przeprowadzenie 
krótkich rozmów z klientami. 

Design oczami przedsiębiorców

W ankiecie 280 respondentów odpowia-
dało na pytania m.in. o rolę wzornictwa 

przemysłowego oraz o przewidywania 
dotyczące jego funkcji w przyszłości. Py-
tani byli także o strategie wykorzystywania 
wzornictwa w ich fi rmach, wydatki, jakie 
na nie ponoszą oraz stopę zwrotu nakła-
dów. 

Okazało się, że 76% badanych polskich 
fi rm docenia rolę wzornictwa. Największym 
uznaniem cieszy się ono wśród przedsię-
biorstw z branż: ,,meble i wyposażenie 
wnętrz” oraz ,,ceramika i szkło”. Najmniej 
zainteresowane tematem wydają się być 
fi rmy produkujące środki transportu. We-
dług badań, wraz ze wzrostem wielkości 
fi rmy rośnie rola wzornictwa oraz jej wpływ 
na strategiczne decyzje przedsiębiorstwa. 
Wciąż jednak odsetek fi rm, w których 
nie wykorzystuje się designu jest dość 
wysoki (25%). 

Cieszy jednak systematyczna tendencja 
wzrostowa. Odnosi się ona do prognoz 
dotyczących roli wzornictwa w najbliż-
szych latach – połowa badanych prze-
widuje wzrost jego znaczenia. Branżami, 
które liczą na większy wzrost roli design 
w ich działalności są: ,,AGD, TV, komputery 
oraz urządzenia peryferyjne” (26%) i ,,me-
ble i wyposażenie wnętrz” (15%). 

Niewiele jest fi rm korzystających jedynie 
z nowych wzorów (5%). 47% przedsię-
biorstw ulepsza wzornictwo, wykorzysty-
wane w poprzednich latach. Pionierami 
w stosowaniu nowych wzorów są fi rmy 
z wymienianych już wcześniej branż: me-
blarskiej, AGD oraz ceramicznej. Co cie-
kawe w większości przypadków (57%), 

– Z pewnością dobrze byłoby, by członkostwo 
Systemu Haskiego uległo poszerzeniu i objęło 
takie kraje, jak USA czy Chiny, przynosząc 
większą standaryzację procedury rejestracji 
wzorów. Korzystne byłoby także dalsze rozwi-
janie procedury zgłoszeniowej on line.

– Jaki widzi Pan związek między wzorem 
produktu a wartością jego marki?

– Wzornictwo podnosi wartość produktu 
poprzez cały proces jego opracowania, dzięki 
dbałości o to, by produkt odpowiadał na rze-
czywiste potrzeby konsumentów. Design jest 
integralną częścią marki, która co do zasady 
uosabia emocjonalny i psychologiczny zwią-
zek, jaki łączy fi rmę z konsumentami. Wzor-
nictwo pomaga ukazywać ten związek i udo-
wadnia, że wszystko co związane jest z marką 
nie jest przypadkowe i ma znaczenie – od logo, 
do kroju czcionki, zastosowanych kolorów, 
kształtu czy charakteru marki. 
Świetnym przykładem jest tutaj marka Braun. 
Wydajność techniczna Brauna została powią-
zana z designer, aby zapewnić nie tylko prosto-
tę konstrukcji, ale i łatwość używania produk-
tów oraz zadowolenie klientów i to już od po-
nad 55 lat. Zaangażowanie się fi rmy Braun 
we wzornictwo jest widoczne zarówno w jego 
produktach, jak i w fakcie, że jest sponsorem 
Nagrody Brauna – międzynarodowego konkur-
su promującego pracę młodych projektantów 
i entuzjastów wzornictwa.

– A jakie są główne wyzwania związane 
ze wzornictwem, przed jakimi staje fi rma 
P&G?

– Czasami trudno jest wyzwolić się z utartych 
paradygmatów. I to tu właśnie może objawić 
się wartość wzornictwa. Projektanci myślą 
inaczej – antycypują przyszłość, a następnie 
starają się stworzyć konkretną wizję. Dokony-
wanie innowacji polega nie tylko na generowa-
niu nowych pomysłów, ale także na tym, jak 
połączyć coś nowego z tym już znanym w taki 
sposób, by było dobrze przyjęte przez konsu-
mentów, by porywało ich wyobraźnię i sprawiło 
by czuli, że dany produkt może naprawdę 
zmienić ich życie. To z pewnością może stano-
wić ogromne wyzwanie. 

(Przedruk fragmentów wywiadu za zgodą WIPO 
Magazine nr 6/2012)

Tłum. i oprac. Ewa Lisowska 
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transportu. Być może są to tzw. fi rmy od-
twórcze.

Generalnie fi rmy poszukują specjalistów 
wzornictwa do zaprojektowania produktu 
lub wzoru przemysłowego oraz wnętrza. 
Więcej przedsiębiorstw (41%) wybiera za-
trudnienie projektanta niż współpracę z ze-
wnętrznym biurem projektowym, zwykle 
aby uniknąć błędów w komunikacji między 
nimi. Niemniej 50% przedsiębiorstw uważa, 
że zatrudnienie projektanta podnosi inno-
wacyjność ich produktów.

W przypadku przedsiębiorstw aktywnych 
wzorniczo 68% fi rm przyjmuje do pracy 
projektantów, a co dziesiąta z nich posiada 
3-4 osobowy dział projektowy. Informacje 
o najlepszych projektantach w danych 
branżach fi rmy czerpią z wydawnictw spe-
cjalistycznych, branżowych oraz Internetu. 
Atrakcyjność projektanta zwykle oceniają 
m.in. poprzez jego znajomość specyfi ki 
branży, w której ma pracować oraz kre-
atywność. Ważna dla przyszłych praco-
dawców jest też łatwość porozumiewania 
się między fi rmą a specjalistą.

Design oczami projektantów

Według projektantów najlepiej rozwiniętymi 
działaniami wspierającymi rozwój polskiego 
designu są warsztaty projektowania oraz 
specjalistyczne studia podyplomowe. Dużo 
gorzej sprawdzają się konkursy oraz kam-
panie społeczne. Specjaliści poproszeni 
zostali o określenie kluczowej cechy cha-
rakteryzującej dobrego projektanta. Według 
nich jest to kreatywność. Zaraz za nią 
wymieniają, cenione przez pracodawców: 
znajomość specyfi ki branży oraz umie-
jętność spójnej komunikacji w kwestiach 
projektowych między projektantem a fi rmą. 

Projektanci przyznają, że ich wzory nie-
jednokrotnie były kopiowane przez fi rmy 
konkurencyjne (43%). Zjawisko to dotyka 
najczęściej liderów wzornictwa w branży 
meblarskiej oraz ceramicznej. Projektanci 
zwykle współpracują z fi rmą od 2 do 10 lat. 
Jako przyczynę odejścia wskazują zbyt 
niskie wynagrodzenie, znalezienie lep-
szej pracy lub założenie własnej fi rmy. 
Do ich obowiązków najczęściej należy 
projektowanie samych produktów. Często 
zajmują się także opracowaniem ich marki. 

za wzrostem roli designu nie idą zwięk-
szone wydatki na ten cel. To rodzi pytanie 
o znaczenie i przełożenie tych deklaracji 
na rzeczywiste działania. W przypadku fi rm 
aktywnych wzorniczo oraz liderów kate-
gorii, wydatki na wzornictwo przemysłowe 
zwiększają się dużo częściej.

Większość przedsiębiorców (70%) jest jed-
nak zgodna co do tego, że wydatki na de-
sign się opłacają i są dużo niższe od uzy-
skanych korzyści. Respondenci zostali po-
proszeni o ocenę wpływu designu na różne 
obszary swojej działalności. Okazało się, 
że jest on najbardziej istotny dla satysfakcji 
klientów i komunikacji z nimi, wizerunku oraz 
konkurencyjności fi rmy i wzrostu zysków. 
Ponad połowa przedstawicieli fi rm uważa, 
że dobre wzornictwo w znacznym stopniu 
wpływa na sprzedaż produktów. Ponad 
30% przedsiębiorstw aktywnych wzorniczo 
jest zdania, że dobry wzór podnosi wartość 
produktu o co najmniej 16%. 

Budzi jednak niepokój powszechność 
braku ochrony własnych wzorów 
(60%), jak i to, że w wielu fi rmach 
świadomie lub nieświadomie kopiuje 
się cudze wzornictwo (23%). Niewielka 
popularność korzystania z ochrony 
własnych wzorów może wynikać 
z tego, że jedynie co czwarta fi rma 
stosująca tę ochronę uznaje ją za sku-
teczną. Najpopularniejszymi sposobami 
ochrony własności intelektualnej są: 
zabezpieczenie wzoru użytkowego oraz 
zgłoszenie znaku towarowego. Cha-
rakterystyczne, że wraz ze wzrostem 
wielkości przedsiębiorstwa rośnie po-
trzeba ochrony własnego wzornictwa. 
Duże fi rmy dwa razy częściej stosują 
zabezpieczenia własności intelektual-
nej. To samo dotyczy przedsiębiorstw 
z większym stażem obecności na rynku 
– 51% fi rm ze stażem powyżej 30 lat 
chroni swoje wzory.

Wzornictwo zostawiamy 
profesjonalistom 

Ponad połowa badanych fi rm współpracuje 
z projektantami wzornictwa. Najrzadziej 
taką potrzebę widzą przedstawiciele 
branż artykułów sportowych oraz środków na podstawie ,,Stan wdrożenia wzornictwa 

przemysłowego w polskich branżach produk-
cyjnych” – 2011

Oprac. Maria Koper 

Zdaniem specjalistów na drodze do częst-
szego korzystania z ich usług stoją względy 
fi nansowe. Dlatego też fi rmy – z braku 
środków – dużo rzadziej wprowadzają 
nowe wzory. 

Design oczami klientów

Wygląd oraz wzornictwo produktu mają dla 
klientów nie mniejsze znaczenie niż jakość, 
niezawodność i cena. Z badań wynika, 
że kobiety częściej zwracają uwagę na de-
sign produktu niż mężczyźni i wydaje się 
mieć on większy wpływ na ich decyzje 
zakupowe. Klienci zauważają nowe wzory 
wprowadzane przez fi rmy, a co drugi z nich 
jest w stanie więcej zapłacić za atrakcyjny 
wzorniczo produkt. Kobiety oraz ogólnie lu-
dzie młodsi częściej są chętni przeznaczyć 
większą kwotę na zakup ze względu design 
produktu. Nowe wzory najmilej widziane 
są w branżach: odzieżowej, ceramicznej 
i oświetleniowej. 

Kondycja designu w Polsce

Autorzy raportu wskazują na rosnącą świa-
domość roli designu w polskich fi rmach 
spowodowaną w dużej mierze wzrostem 
znaczenia wzornictwa dla klientów. Pomimo 
konieczności poniesienia pewnych nakła-
dów, korzyści uzyskane dzięki ciekawym 
wzorom i rozwiązaniom innowacyjnym 
są znacznie wyższe. Dlatego też coraz 
więcej przedsiębiorstw dostrzega swoją 
szansę rozwoju w ożywieniu designu i szu-
ka kreatywnych i znających specyfi kę bran-
ży projektantów. Największymi problemami 
wydają się jednak obawa i trudności przed 
wprowadzaniem na rynek nowych produk-
tów oraz brak świadomości konieczności 
ochrony własnych wzorów. Z badań wyni-
ka, że wiele fi rm potrzebuje usprawnienia 
procesu wprowadzania na rynek nowych 
produktów, kadry wyszkolonej do zarzą-
dzania projektami, projektantów wzornictwa 
oraz dostawców usług projektowych.
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AKADEMIA WIEDZY IP
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Czy Czy NAZWISKONAZWISKO 
może być znakiem towarowymmoże być znakiem towarowym

Doc. dr Teresa Grzeszak, Wydział Prawa i Administracji UW

Nazwisko może być znakiem towarowym, gdy posiada zdolność odróżniającą Nazwisko może być znakiem towarowym, gdy posiada zdolność odróżniającą 
(art. 120 prawa własności przemysłowej). Może też zostać zarejestrowane jako znak (art. 120 prawa własności przemysłowej). Może też zostać zarejestrowane jako znak 

towarowy, gdy Urząd Patentowy nie stwierdzi przeszkód rejestracji (art. 129, 130 i 131 pwp).towarowy, gdy Urząd Patentowy nie stwierdzi przeszkód rejestracji (art. 129, 130 i 131 pwp).

Treść prawa osobistego 
do nazwiska

Spór o naruszenie prawa osobistego 
do nazwiska przez podmiot używający 
go jako znak towarowy lub uzyskujący 
prawo z rejestracji znaku, toczy się przed 
sądem cywilnym. Powód musi wykazać 

naruszenie swego dobra, a pozwany może 
bronić się wykazując brak bezprawności 
swego działania. 

K ażdy człowiek nosi nazwisko, po-
nieważ wymaga tego prawo. O tym, 

pod jakim nazwiskiem zostanie zarejestro-
wany w aktach stanu cywilnego po urodze-
niu decydują przepisy kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego i prawa 
o aktach stanu cy-

wilnego. W ciągu 
życia każdy może 
zmienić nazwisko 
w przypadkach 
przewidzianych 
odpowiednimi 
ustawami (ko-
deks rodzinny 
i opiekuńczy 
i ustawa 
o zmianie 
imion i na-
zwisk). 

D ecydujące znaczenie ma ustalenie 
czy nazwisko jako znak posiadać 

będzie zdolność odróżniającą dla tej klasy 
towarów/usług dla jakiej jest zgłaszane. 
Ocena następuje tu wg zasad wypracowa-
nych dla wszystkich znaków towarowych. 
Jedynym specyfi cznym problemem jest 
przeszkoda rejestracji, jaką stanowi naru-
szenie cudzego prawa do na-
zwiska. Urząd Patentowy 
nie musi żądać udowad-
niania przez składają-
cego zgłoszenie znaku 
towarowego, że tego 
prawa nie narusza. 
Jeżeli jednak UP po-
weźmie wątpliwości, 
może żądać wyjaśnień, 
a w szczególności 
dostarczenia zgody 
osoby, której prawo do na-
zwiska taka rejestracja może 
naruszać. 
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K odeks cywilny zalicza nazwisko 
do dóbr osobistych (art. 23 kc) 

stwierdzając lakonicznie, że pozostaje ono 
pod ochroną prawa cywilnego. O treści tej 
ochrony i jej zakresie decydują doktryna 
i judykatura. Wypełniają one treścią posta-
nowienia art. 24 kc, który pozwala upraw-
nionemu do nazwiska na zakazywanie 
bezprawnych działań naruszających nazwi-
sko. O tym, co oznacza samo „naruszenie 
nazwiska”, czyli o jakie 
działania naruszają-
ce chodzi, można 
wnioskować 
z analizy funkcji 
nazwiska. 
W doktrynie 
panuje zgod-
ność opinii 
co do tego, 
że chronione 
są funkcje 
nazwiska jako 
oznaczenia 
indywidualizują-
cego człowieka, 
wskazującego jego 
pochodzenie z okre-
ślonej rodziny. Nazwisko 
symbolizuje jednostkę 
w społeczeństwie, pozwala 
na odróżnienie jej od innych, jest 
jej swoistym oznaczeniem indywi-
dualizującym, ale nie jest unikalne. Nikt 
nie ma prawa wyłączności w posługiwaniu 
się danym nazwiskiem, choć w rzadkich 
przypadkach taka wyłączność może mieć 
charakter faktyczny. 

C hroniona jest też funkcja nazwi-
ska jako nośnika dobrego imienia 

jednostki i jej renomy. Ochrona nazwiska 
realizowana może być wtedy w ramach 
ochrony czci. Sporne jest to, czy możliwe 
jest wkomponowanie w ramy prawa oso-
bistego wyłącznego prawa do korzystania 
z renomowanych nazwisk w celach gospo-
darczych (reklamowych, merchandisingo-
wych itp.), któremu odpowiadają roszczenia 
zakazowe w stosunku do tych, którzy takie 
korzystanie by podejmowali. Takie upraw-
nienie chroniłoby wartość majątkową, jaką 

może mieć korzystanie ze sławnego nazwi-
ska. Inne praktycznie nie są przedmiotem 
podobnego wykorzystywania. Alternatywą 
dla takiego uprawnienia jest chronienie 
faktycznego interesu gospodarczego, 
jaki wiąże się ze sławnym nazwiskiem, 
w ramach odpowiedzialności deliktowej, 
ewentualnie ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Budowanie uprawnienia 
bezwzględnego i wyłącznego jest 

trudne ze względu na to, że art. 24 kc 
pozwala zakazać tylko bezprawnych 
działań naruszających, a o takich w za-
sadzie nie można mówić w odniesieniu 
do korzystania z własnych nazwisk 
przez osoby uprawnione do używania 
tych nazwisk. 

K ażda osoba nosząca konkretne 
nazwisko może zakazywać takiego 

wykorzystywania gospodarczego jej na-
zwiska przez osobę nieuprawnioną, które 
godzi w jej dobra (interesy). Sporne jest 
czy wystarczy, by wskazała w pozwie, 
że ktoś używa takiego samego nazwiska 
(korzysta z niego w celu gospodarczym), 
czy też musi precyzyjniej zdefi niować na-
ruszone interesy, aby wykazać, że to „jej 
nazwisko jest naruszane”, a nie innej osoby 

o tym samym nazwisku. Logika praw 
osobistych jako chroniących zindywiduali-
zowane dobra przemawia za przyjęciem 
drugiej opcji. Innymi słowy, zobiektywi-
zowanie naruszenia wymaga powołania 
się na społeczny odbiór konkretnego 
gospodarczego używania nazwiska 
jako powiązanego z osobą dochodzącą 
ochrony. Nie zdoła go przeprowadzić oso-
ba nieznana w znacznym kręgu odbiorców 

reklamy, czy towaru ozna-
czonego danym znakiem 

towarowym (w który 
wkomponowane 
jest jej słowo 
tożsame z jej na-
zwiskiem). Chro-
niony jest interes, 
jaki człowiek ma 
w tym, by nie być 
obiektywnie koja-
rzonym z produk-
tem czy usługą. 

S porne jest 
też, czy gdy 

uprawniony do na-
zwiska wskaże tylko 

na naruszone interesy 
czysto majątkowe, to musi 

liczyć się z oddaleniem po-
zwu o ochronę z powodu braku 

naruszenia jej dobra osobistego. 
Jeżeli założymy, że pewne interesy wiążą 
się tylko ze sławnymi nazwiskami (po-
wszechnie, lub tylko w pewnych kręgach 
osób), a logiczne jest tylko chronienie tej 
osoby, której nazwisko sławę zawdzięcza, 
to okaże się, że tylko te osoby mogą kon-
trolować rynek korzystania z ich nazwisk 
w celach merchandisingowych (w tym 
również używania ich jako znaków towaro-
wych). 
Podobne problemy mogą pojawiać się 
wówczas, gdy ktoś zezwolił na wykorzysta-
nie nazwiska w nazwie przedsiębiorstwa, 
ale nie w znaku towarowym albo w znaku 
towarowym dla konkretnej klasy towarów 
i usług czy wręcz jednostkowego towaru, 
albo tylko przez określony okres i na okre-
ślonym terytorium. Czy wykroczenie poza 
granice takiego zezwolenia prowadzi do na-
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ruszenia bezwzględnego prawa do nazwi-
ska, czy tylko umowy zezwalającej? 

Z wykle nazwiska rejestrują osoby 
noszące konkretne nazwisko. 

Wtedy z założenia nie naruszają cudzych 
praw osobistych. Tylko w razie przyjęcia, 
że w ten sposób naruszają prawo (inte-
res?) sławnej osoby, ponieważ świadomie 
wywołują skojarzenie z nią (wybierając 
taką a nie inną klasę towarów, czy usług 
i pomijając swe imię, które pozwoliłoby się 
odróżnić od sławnej osoby), może dojść 
do naruszenia cudzego prawa osobistego 
(interesów?). Czy byłoby to prawo do reno-
mowanego nazwiska? Czy prawo do per-
sony? Czy tylko interesy chronione 
przez ustawę o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji? 
A może żadne prawo 
nie jest narusza-
ne, tylko god-
ny ochrony 
interes, który 
chroniony 
jest deliktowo 
na podsta-
wie art. 415 
kc? Prawo 
własności 
przemysłowej 
(art. 131 ust 2 pkt 1 
pwp) pozwala na unieważ-
nienie prawa z rejestracji, gdy zgło-
szono znak w złej wierze. Dzięki temu 
można unikając precyzyjnego zdefi niowania 
naruszanego prawa (interesu?) chronić go. 

P rawo osobiste do nazwiska jest 
prawem chroniącym przed naru-

szeniami, ale nie jest prawem majątko-
wym. Ustawodawca nie zdefi niował go jako 
prawa do korzystania z nazwiska (na wzór 
praw własności intelektualnej, czy prze-
mysłowej). Uprawniony do nazwiska może 
korzystać z gospodarczej wartości nazwi-
ska tylko faktycznie, ponieważ może nie tyl-
ko zakazywać wykorzystania, ale również 
może na nie zezwalać. Nie może tego 
prawa do zezwalania na gospodarcze wy-
korzystanie przenosić na inne podmioty, ani 
się go zrzec. Może natomiast upoważniać 

inne podmioty do wkraczania w sferę chro-
nionych interesów uprawnionego. Mocniej-
sze wyeksponowanie majątkowej wartości 
takiego uprawnienia pozwala na budowanie 
umów licencyjnych o skutkach silniejszych, 
niż w przypadku zwykłych, swobodnie 
odwołalnych, upoważnień. Nie oznacza 
jeszcze akceptacji dla majątkowego, zby-
walnego prawa do nazwiska. 

O kazuje się jednak, że nawet 
nie zbywając prawa do wykorzy-

stania nazwiska jako znaku towarowego 
można je faktycznie stracić. Gdy ktoś 
decyduje się na wykorzystanie swego 
nazwiska jako znaku towarowego, na-
zwy przedsiębiorstwa, czy fi rmy, to au-
tomatycznie godzi się na to, że jego 
nazwisko rozpocznie nowy byt prawny 
– stanie się nowym dobrem niematerial-
nym (chronionych przez odpowiednie 
przepisy). Przeniesienie prawa do tego 
nowego dobra na inną osobę prowadzi 
do sparaliżowania uprawnienia osoby no-
szącej dane nazwisko zarówno do samo-
dzielnego wykorzystywania go w taki sam 
sposób, jak i do udzielania ważnych licencji 

kolejnym podmiotom. Uniemożliwia również 
zakazanie uprawnionemu z prawa z reje-
stracji znaku towarowego naruszania prawa 
do nazwiska osoby, która zarejestrowała 
i zbyła prawo z rejestracji. Nawet wtedy, 
gdy osoba nosząca to nazwisko stanie się 
sławna w późniejszym czasie, nie uzyska 
prawa do zakazania używania znaku towa-
rowego, który pochodził od jej nazwiska. 
Gdyby jednak prawo z rejestracji wyga-
sło – uprawniony do nazwiska odzyska 

je w pełnym kształcie. 

G dy rejestrować na-
zwisko chce osoba 

nie nosząca go, wówczas 
musi uzyskać zgodę wła-
ściwej osoby, czyli tej, 
której prawo do nazwiska 
może naruszyć. W związku 
z tym, że czasem ustalenie 
kręgu takich osób może być 
trudne, lub wręcz niemożliwe, 
nie każde nazwisko nada się 
rejestracji. Jednakże wtedy, 
gdy mamy do czynienia 
z nazwiskiem renomo-

wanym, rejestrowanym 
w dodatku w takiej klasie, 

że korzystanie ze znaku 
będzie kojarzyło się 

z konkretną osobą, 
to jej zgoda uchyli 
bezprawność naru-

szenia jej nazwiska. 

O legalności korzystania z nazwiska można 
również mówić wtedy, gdy uprawniony 
udzielił na nie zgody, choćby dorozumianej, 
tolerując przez tak długi okres używanie 
znaku towarowego, że stał się on po-
wszechnie znany. 

Konflikt uprawnionego 
do znaku towarowego 
z uprawnionym do nazwiska 
takiego samego jak ten znak 

Rozróżnić należy dwie kategorie przypad-
ków:

a) gdy uprawniony do nazwiska chce 
zakazać uprawnionemu z rejestracji 
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znaku naruszania swego prawa osobi-
stego do nazwiska;

b) gdy uprawniony z rejestracji znaku 
towarowego chce zakazać uprawnio-
nemu do nazwiska naruszania swego 
prawa. 

Ad a) Gdy osoba nosząca dane nazwi-
sko zarejestrowała je jako znak towarowy 
i powstało prawo z rejestracji, będzie ono 
skutecznie przeciwważyło prawo do na-
zwiska osoby, która by próbowała zakazać 
naruszania swego dobra osobistego. 
Oczywiście tylko wtedy, gdy w chwili 
rejestracji nie miało miejsce naruszenie 
prawa osobistego do nazwiska tej osoby. 
Rejestracja zostanie unieważniona, gdy UP 
stwierdzi naruszenie prawa do czyjegoś 
nazwiska. Istnieje również dodatkowa 
podstawa unieważnienia rejestracji, jaką 
jest zgłoszenie znaku w złej wierze (art. 131 
ust. 2 pkt 1 pwp). Tak więc, nawet wtedy, 
gdy formalnie osoba rejestrująca znak no-
siła dane nazwisko – mogła działać w złej 
wierze, na przykład gdy wiedziała o tym, 
że są inni, tak samo jak ona uprawnieni, 
którym ta rejestracja utrudni prowadzenie 
dotychczasowej działalności pod swoim 
nazwiskiem. 

Gdy rejestrujący dysponował zgodą 
sławnej osoby na używanie jej nazwiska 
w charakterze znaku towarowego i na jego 
rejestrację, wtedy w chwili rejestracji prawo 
osobiste te osoby nie zostało naruszone. 
Umowa zezwalająca na zarejestrowanie 
nazwiska jako znaku towarowego dla pod-
miotu innego, niż osoba, która to nazwisko 
nosi, może wywierać różne skutki prawne 
w sferze praw zezwalającego, w zależności 
od tego, jak została sformułowana. Nieza-
leżnie jednak od tego czy wywrze skutek 
paraliżujący, czy tylko zobowiązujący, 
od chwili, w której powstanie prawo z re-
jestracji – uprawniony z niego ma własne 
prawo skuteczne przeciwko ewentualnym 
roszczeniom uprawnionego do nazwiska 
z tytułu naruszenia jego prawa do nazwi-
ska. Gdyby okazało się, że umowa zezwa-
lająca zakończyła byt prawny ze skutkiem 
ex tunc – możliwe stanie się unieważnienie 
prawa z rejestracji (Art. 131 ust. 1 pkt 1 

pwp), o ile nie upłynęło 5 lat tolerowanego 
używania znaku przez uprawnionego, 
a uprawniony nie uzyskał swego prawa 
działając w złej wierze (art. 165 pwp). 
Gdyby natomiast umowa została wypowie-
dziana czy rozwiązana ze skutkiem ex nunc 
– wtedy unieważnienie prawa z rejestracji 
nie będzie możliwe, natomiast teoretycznie 
możliwe jest zakazanie używania znaku 
(a po 5 latach nieużywania – wystąpienie 
o jego wygaszenie. (art. 169 pwp).

Uprawniony do nazwiska, zezwalający 
na wykorzystanie go jako znaku towarowe-
go, nie traci innych praw osobistych, takich 
jak cześć, dzięki którym może w nowym 
stanie faktycznym, jaki zaistniał po udziele-
niu zezwolenia, zakazać używania znaku, 
który narusza jego cześć, a w szczególno-
ści ośmiesza lub poniża. 

Inne osoby o tym samym nazwisku 
nie są oczywiście związane skutkami 
umowy zezwalającej zawartej przez jedną 
z osób noszących je. Jeżeli tylko wykażą, 
że ich prawo do nazwiska jest naruszane 
(zagrożone) używaniem, czy choćby reje-
stracją danego nazwiska jako znaku towa-
rowego, to mogą na podstawie art. 24 kc 
żądać zaniechania jego używania. Uważam 
jednak, że tylko wtedy zdołają wykazać 
naruszenie własnego dobra osobistego, 
gdy wykażą, że ich interesy chronione 
przez to prawo są naruszone. W praktyce 
dowód taki zdołają przeprowadzić tylko 
osoby sławne w danej branży lub general-
nie sławne, które w sensie obiektywnym 
będą z tym znakiem kojarzone przez innych 
na tyle silnie, że będzie to mogło zostać 
zakwalifi kowane jako zobiektywizowane 
naruszenie ich dobra osobistego. 

W sytuacjach szczególnych istnieje zawsze 
możliwość wskazania na art. 5 k.c., który 
pozwala bronić się przed nadużyciem 
prawa podmiotowego przez pozywającego 
o naruszenie swego prawa do nazwiska. 
Tak więc formalnie uprawniony do nazwi-
ska nie będzie mógł skutecznie zwalczyć 
innej osoby, korzystającej formalnie z jego 
nazwiska, ale materialnie z nazwiska innej 
osoby (np. osoby sławnej). Takie działanie 
może zostać potraktowane jako sprzeczne 

z zasadami współżycia społecznego, jako 
mające na celu szykanę innego podmiotu. 

Ad b) Art. 156 pwp nie pozwala upraw-
nionemu do znaku towarowego zakazać 
osobom, które noszą identyczne jak znak 
nazwisko, używania go w obrocie, „o ile od-
powiada to usprawiedliwionym potrzebom 
używającego i nabywców towarów i jedno-
cześnie jest zgodne z uczciwymi praktyka-
mi w produkcji, handlu lub usługach.” 
Zasada ta umożliwia współistnienie ozna-
czeń indywidualizujących brzmiących jak 
nazwisko, o ile tylko ten, kto rozpoczął 
działalność później dostosuje się do po-
przednika i nie będzie usiłował korzystać 
pasożytniczo z jego renomy, ani działać 
na jego szkodę. W praktyce oznacza 
to pewne utrudnienia dla nieznanych osób 
o znanych nazwiskach, które zamierzają 
niezależnie budować własną działalność 
gospodarczą i budować renomę własnego 
nazwiska. Muszą oni tak skonstruować swe 
oznaczenie indywidualizujące (odróżnia-
jące), by nie wchodzić w kolizję z tym, kto 
już zbudował swą pozycję. Jeżeli jednak 
wcześniejszy znak nie ma renomy, wyko-
rzystywany jest lokalnie, i tylko w wybranej 
klasie towarów, to pole działania dla osoby 
noszącej takie samo nazwisko jest bardzo 
duże. 

W efekcie, inne osoby o tym samym na-
zwisku, nawet wtedy, gdy nie zdołają ani 
unieważnić znaku towarowego, ani zakazać 
jego używania, będą mogły same używać 
swego nazwiska w celach gospodarczych. 
Nie jest również wykluczona rejestracja 
ich nazwisk jako znaków towarowych dla 
towarów identycznych lub podobnych 
innego przedsiębiorcy, tylko dlatego, że za-
wierają identyczne lub podobne oznaczenie 
(art. 134 pwp). Muszą zajść dodatkowe 
okoliczności, które przemawiałyby za ko-
niecznością odmowy rejestracji. 

Doc. dr Teresa Grzeszak 
WPiA Uniwersytet Warszawski
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Wyszukiwarki internetowe – granice zgodności z prawem

Sprzedaż Sprzedaż SŁÓW KLUCZOWYCHSŁÓW KLUCZOWYCH 
z cudzym znakiem towarowym z cudzym znakiem towarowym 

Prof. Elżbieta Traple, Uniwersytet Jagielloński

Podmioty oferujące usługi wyszukiwarek internetowych często prowadzą Podmioty oferujące usługi wyszukiwarek internetowych często prowadzą 
działalność zarobkową polegającą na sprzedaży tzw. słów kluczowych, działalność zarobkową polegającą na sprzedaży tzw. słów kluczowych, 

które posłużą do wyświetlenia określonych informacji poszukiwanych przez które posłużą do wyświetlenia określonych informacji poszukiwanych przez 
internautów. W odpowiedzi na wprowadzenie przez użytkownika Internetu internautów. W odpowiedzi na wprowadzenie przez użytkownika Internetu 

wybranego słowa kluczowego do wyszukiwarki na ekranie komputera zostaną wybranego słowa kluczowego do wyszukiwarki na ekranie komputera zostaną 
wyświetlone tzw. naturalne rezultaty oraz linki sponsorowane. wyświetlone tzw. naturalne rezultaty oraz linki sponsorowane. 

L inki sponsorowane pokazują się z tego 
powodu, że reklamodawca wykupił 

określone słowo kluczowe, przy czym wiele 
wyszukiwarek zezwala na wykupienie jako 
słowa kluczowego cudzego znaku towaro-
wego. Niektóre wyszukiwarki oferują nawet 
specjalne programy ułatwiające wyszukiwanie 
słów kluczowych, przy czym baza takich pro-
gramów zawiera oczywiście także znane znaki 
towarowe. Wybranie jako słowa kluczowego 
cudzego znaku pozwala reklamodawcy na po-
informowanie użytkownika Internetu, że obok 
towaru lub usługi oznaczonej konkretnym 
znakiem towarowym istnieje na rynku alter-
natywa, być może dostępna za niższą cenę. 
Reklamodawca trafi a zatem w rynek klientów 
zainteresowanych określonym znakiem. Cha-
rakterystyczne dla reklamy sponsorowanej jest 
to, że w treści tej reklamy nie pojawia się znak 
towarowy wybrany jako słowo kluczowe, znak 
towarowy jest w tym komunikacie niewidoczny 
dla odbiorcy. 

Opisana wyżej działalność wyszukiwarek 
internetowych powoduje, że uprawniony 
z rejestracji znaku towarowego natrafi a 
na przeszkody w wykupieniu usługi reklamy 
sponsorowanej opartej o własny znak jako 
słowo kluczowe. Wyszukiwarki akceptują wy-
kupienie tego samego słowa kluczowego przez 
kilka podmiotów, tyle że kolejność wyświetlenia 
linków sponsorowanych zależy od wysokości 
poniesionej opłaty lub atrakcyjności reklamy. 
To ostatnie kryterium jest brane pod uwagę 
z tego względu, że w typowej umowie o kupie-
nie słowa kluczowego opłata jest skalkulowana 
według ilości wejść na stronę, do której prowa-
dzi link sponsorowany. Zatem im atrakcyjniej 
skonstruowana reklama, tym więcej wejść 
i tym wyższe przychody wyszukiwarek z tego 
tytułu. 

W związku z przedstawioną wyżej aktyw-
nością wyszukiwarek internetowych i re-
klamodawców posługujących się cudzym 

znakiem dla wyświetlenia własnej reklamy, 
należy postawić pytanie, czy usługa key 
word prowadzi do naruszenia prawa 
do znaku towarowego, a jeśli tak, kto za ta-
kie użycie winien odpowiadać: podmiot 
świadczący usługi wyszukiwania, reklamo-
dawca czy też jeden i drugi. 

Problem ten stanowił przedmiot już wielu 
postępowań zarówno przed sądami USA, jak 
i sądami krajowymi w Unii oraz postępowań 
prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej. Wyroki, które zapadły 
w tych sprawach nie prezentują jednak jedno-
litej linii. 

N a szczególną uwagę zasługuje analiza 
opisanej wyżej działalności w zakresie 

internetowej reklamy sponsorowanej prze-
prowadzona przez Trybunał Sprawiedliwości 
w wyroku z 22 września 2011 r., w sprawie 
Interfl ora Inc. V. Marks&Spencer plc., Flowers 
Direct Online Ltd (C 323/09 ). Trybunał wy-
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szedł od odpowiedzi na pytanie czy użycie 
cudzego znaku dla powiązania z nim własnej 
reklamy stanowi używanie znaku w obrocie 
handlowym w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnoto-
wego znaku towarowego. 
Rozbieżność w orzecznictwie sądów krajo-
wych była w tym przedmiocie dość istotna: 
w Wielkiej Brytanii, fakt, iż w reklamie znak 
jest niewidoczny, uznawano za przesądzający 
o braku naruszenia; dla sądów francuskich – 
użycie cudzego znaku dla wywołania reklamy 
innego podmiotu był wystarczający do przyję-
cia naruszenia prawa do znaku. 
Jednak Trybunał podtrzymał swe dotychcza-
sowe stanowisko, zgodnie z którym w reklamie 
key word reklamodawca używa cudze-
go oznaczenia nie w sferze prywat-
nej, ale dla przyciągnięcia uwagi 
odbiorców do własnego towaru 
lub usługi. Jeśli idzie o działalność 
podmiotów prowadzących wyszu-
kiwarki Trybunał nie dopatrzył się 
tu formy używania cudzego znaku 
w działalności gospodarczej, o ile 
oczywiście wyszukiwarka nie re-
klamuje własnej działalności po-
sługując się przykładem cudzych 
znaków towarowych. 

N ajistotniejsza jednak 
część uzasadnienia 

dotyczy wyodrębniania 
poszczególnych funkcji, 
jakie może pełnić znak 
towarowy, gdyż tylko naru-
szenie którejkolwiek chronio-
nej funkcji lub jej zagrożenie 
może prowadzić do rzeczy-
wistej kolizji interesów rekla-
modawcy i uprawnionego do zna-
ku. Nie budzi w zasadzie wątpliwości 
podstawowa funkcja znaku, która leży u źródeł 
stworzenia systemu ochrony znaków, tj. funkcja 
oznaczenia pochodzenia. Rola tej funkcji jest 
od dawna zdefi niowana, jednak w przypadku 
reklamy key word mogą pojawiać się wątpliwo-
ści co do tego, kiedy reklama prezentowana 
w linkach sponsorowanych może stwarzać 
niebezpieczeństwo zakłócenia tej funkcji, 
tj. wprowadzenia w błąd co do pochodzenia 
towaru lub usługi od uprawnionego z reje-

stracji znaku. Trybunał stanął na stanowisku, 
że ocena ryzyka wprowadzenia w błąd, a więc 
szkodliwego wpływu na funkcję pochodzenia, 
musi być dokonywana w każdym konkretnym 
przypadku, przy czym oceny tej należy doko-
nywać w oparciu o abstrakcyjny model dobrze 
zorientowanego użytkownika Internetu. Zakła-
da się przy tym, że dostatecznie zorientowany 
internauta zdaje sobie sprawę, co oznaczają 
linki sponsorowane i że nie pochodzą one 
od podmiotu uprawnionego do znaku. 
Jednak w konkretnej sytuacji, formy działal-
ności poszczególnych podmiotów mogą być 
tak skomplikowane, że odbiorca może mieć 
trudności w ustaleniu istnienia lub braku powią-
zania między określonymi podmiotami. 

O statecznie Trybunał przyjął, iż funkcja 
pochodzenia jest zakłócona, gdy 

reklama nie umożliwia odbiorcy lub umożliwia, 
ale z trudnością, stwierdzenie, od kogo pocho-
dzą towary lub usługi w reklamie sponsoro-
wanej. Takie podejście zostało skrytykowane 
w doktrynie, gdyż wprowadza stan niepew-
ności prawnej, co do wymaganego stopnia 
transparentności przekazu reklamowego, tym 
bardziej, że system reklamy opartej na słowach 

kluczowych nie pozwala na zamieszczanie 
oświadczeń o braku powiązań z innymi 
podmiotami, nie wiadomo także, czy takie 
oświadczenie byłoby wystarczające, gdyby 
zostało umieszczona już na stronie, do której 
odsyła link.

W iększe wątpliwości może wywołać 
wyodrębnienie i defi niowanie funkcji 

reklamowej i inwestycyjnej, przy czym odróż-
nienie obu tych funkcji jest dość trudne, gdyż 
w znacznym stopniu pokrywają się. Trybunał 
w sprawie Interfl ora powołał się na utrwalony 
wcześniej w orzecznictwie pogląd, że używa-
nie cudzego znaku w reklamie skonstruowanej 
w oparciu o key word co do zasady nie zagra-
ża funkcji reklamowej. Pewne niedogodności, 

jakie mogą się wiązać z taką 
reklamą dla uprawnionego 
nie mogą, zdaniem Trybu-
nału, być wystarczające dla 
uznania negatywnego wpły-
wu na funkcję reklamową.

Nie defi niując bliżej tej funkcji 
Trybunał upatruje brak jej za-

grożenia w tym, że tak czy ina-
czej naturalne wyniki wyszukiwa-

nia pokażą podmiot uprawniony 
do znaku towarowego. Trudno 

z tym stanowiskiem zgodzić się 
w pełni. Naruszenie funkcji pocho-
dzenia z reguły bowiem pociągnie 
za sobą jednocześnie narusze-
nie funkcji reklamowej, gdyż 
wówczas ulega osłabieniu siła 
reklamowa znaku. Z kolei funkcja 
inwestycyjna była tradycyjnie przy-
pisywana znakom renomowanym 
i takie znaki oczywiście najczęściej 

są wykorzystywane w reklamie key 
word. Funkcja ta jest budowana w oparciu 

o art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia. 

Trybunał uznał w wyroku w sprawie Interfl ora, 
że wybór jako słowa kluczowego oznaczenia 
identycznego z chronionym znakiem renomo-
wanym lub do niego podobnego nie powo-
duje nieuchronnie osłabienia jego zdolności 
odróżniającej, jeśli reklama sponsorowana 
dostatecznie wskaże inne źródło pochodzenia, 
zdaniem Trybunału nie dochodzi do osłabienia 
siły odróżniającej tego znaku. 
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J ednak nie jest to stanowisko w pełni 
uzasadnione, jeśli zauważy się, że ry-

zyko wprowadzenia w błąd nie jest istot-
nym kryterium rozmycia siły znaku towa-
rowego. Pozostaje ocena kryterium czerpania 
nienależnej korzyści z renomy znaku lub jego 
odróżniającego charakteru. Nie ulega wątpliwo-
ści (co zresztą jasno wynika już z poprzednich 
orzeczeń ), że z czerpaniem nienależnych ko-
rzyści mamy do czynienie wtedy, gdy reklama 
sponsorowana dotyczy towarów podrobionych, 
stanowiących imitacje towarów oznaczanych 
znakiem renomowanym (por. wyrok w sprawie 
L’Oreal v.Bellure C-487/07). 

Dla oceny, czy korzyść jest nienależna należy 
stwierdzić, czy reklamodawca użył oznaczenia 
bez uzasadnionej przyczyny. Uzasadnioną 
przyczyną są wszelkie sytuacje, w których 
przepisy prawa pozwalają na użycie cudzego 
znaku (np. w reklamie porównawczej). Czy taką 
uzasadniona przyczyną co do zasady jest 
reklama z użyciem cudzego znaku towarowe-
go jako słowa kluczowego? 

Trybunał nie daje na to pytanie jednoznacznej 
odpowiedzi, jednak usługę key word lokuje 
w ramach swobody działalności gospodarczej 
i wolności konkurencji, bardzo mocno podkre-
ślając korzyści, jakie z niej wypływają dla kon-
sumentów – dostają oni informacje o towarach 
konkurentów, które być może mogą nabyć 
na lepszych warunkach. 

Można jednak postawić tezę, że swoboda 
konkurencji nie wymaga odwoływania się 
do cudzego znaku towarowego, reklamodawca 
może przecież prowadzić działalność reklamo-
wą zupełnie niezależnie. Generalnie stanowi-
sko Trybunału wobec reklamy używającej jako 
słów kluczowych cudzych znaków towarowych 
jest liberalne – Trybunał przyjmuje jako uspra-
wiedliwioną przyczynę użycia cudzego znaku 
pokazanie alternatywy dla towarów lub usług 
konkurenta. Czy jednak nie należałoby wobec 
tego przesunąć ocen na grunt nieuczciwej 
konkurencji zamiast wprowadzać niepewne 
kryteria naruszenia funkcji znaków?

Prof. Elżbieta Traple UJ

Czy Czy 

GRA KOMPUTEROWAGRA KOMPUTEROWA
jest chroniona jest chroniona 

prawem autorskimprawem autorskim

Gry komputerowe nie były dotychczas przedmiotem Gry komputerowe nie były dotychczas przedmiotem 
odrębnej analizy autorsko-prawnej, chociaż odrębnej analizy autorsko-prawnej, chociaż 

w doktrynie dominuje pogląd, iż stanowią one jedną w doktrynie dominuje pogląd, iż stanowią one jedną 
z kategorii utworów multimedialnych. z kategorii utworów multimedialnych. 

Dr Ireneusz Matusiak 

W praktyce pojawiają się wątpliwości związane 
przede wszystkim z zakresem autorskoprawnej 
ochrony gier komputerowych i elementów tych 
gier.

Z uwagi na dynamiczny rozwój gier kompute-
rowych, a przede wszystkim z uwagi na skalę 
problemów autorskoprawnych, celowa jest 

próba wyjaśnienia statusu gry 
komputerowej w prawie autor-
skim.

Bogactwo występujących w nich środków 
wyrazu oraz podwójna techniczno-artystyczna 
natura gier zachęcają do udzielenia odpowie-
dzi na wiele pytań. Przede wszystkim: 
a) Czy gra komputerowa może zostać 
w ogóle uznana za utwór w rozumieniu art. 1 
ust. 1 pr. aut.?
b) Czy ewentualną ochroną prawa autorskie-
go zostaną objęte elementy składowe gier, 
czy także ich całość?

Samo pojęcie „utwory multimedialne” nie jest 
jasne i bywa przedmiotem wielu, niekiedy 
odmiennych interpretacji i wniosków. Prowa-
dzona w doktrynie dyskusja nad utworami 
multimedialnymi doprowadziła do wyodręb-
nienia się dwóch stanowisk, co do ich „usy-
tuowania” w prawie autorskim. Utwory 
multimedialne „jako takie” mogą być uznane 
za nową kategorię utworów, która nie została 
wymieniona w otwartym katalogu art. 1 ust. 2 
pr. aut.1. Mogą być również przyporządkowa-
ne do którejś ze znanych kategorii utworów, 
zwłaszcza utworów audiowizualnych, progra-
mów komputerowych albo baz danych. 

I stniejące opracowania niewystarczająco 
opisują charakterystyczne cechy gier 

komputerowych i cechy różniące je od innych 
rodzajów utworów multimedialnych. 

Brak jest orzeczeń polskich sądów dotyczą-
cych gier komputerowych, zaś rzadkie orze-
czenia zagraniczne są sprzeczne. 
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c) Czy w poszukiwaniu przesłanki indywi-
dualności należy kierować się wskazówkami 
zawartymi w wydanych wcześniej orzecze-
niach sądowych, które przecież dotyczyły 
zupełnie innych utworów epoki analogowej 
i czy w ogóle można mówić o jakiejkolwiek 
indywidualności w sytuacji, gdy obrazy tych 
gier są generowane przy użyciu programu 
komputerowego?
d)  Do jakiej kategorii utworów można ewen-
tualnie zaliczyć grę komputerową?
e) Jaką rolę pełni w grze komputerowej 
program komputerowy i czy zasadne jest 
utożsamianie gry z programem?
f) Nie bez znaczenia jest też okre-
ślenie podmiotu autorskich 
praw majątkowych do gier 
komputerowych, 
co może być szcze-
gólnie utrud-
nione z uwagi 
na kolektywny 
proces ich two-
rzenia oraz rolę 
uczestników 
gier.

P rzedsta-
wiając 

rozwój tra-
dycyjnych gier 
oraz fabularnych 
gier narracyjnych 
stanowiących stadium 
przejściowe pomiędzy grami 
tradycyjnymi a grami komputerowymi należy 
podkreślić, iż wszystkie wymienione rodzaje 
gier odwołują się do określonych zasad i re-
guł. Zasady poszczególnych gier opierają się 
w większości przypadków na standardowych 
założeniach koncepcyjnych, które są następ-
nie powielane i rozbudowywane w kolejnych 
grach. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 21 pr. aut. 
reguły, idee i procedury nie korzystają z ochro-
ny prawa autorskiego.

Po przedstawieniu różnych propozycji zdefi -
niowania pojęć gry tradycyjnej oraz gry kom-
puterowej wykorzystano propozycję defi nicji 
gry J. Huizingi, która została odpowiednio 
dostosowana do cech charakterystycznych 
gier komputerowych. 

Obecność programu kompute-
rowego w grach komputerowych 
stanowi główną różnicę z grami 
tradycyjnymi i narracyjnymi grami 
fabularnymi. 

Program komputerowy nadaje treści gry po-
stać zapisu cyfrowego oraz określoną funk-
cjonalność. Umożliwia interaktywne zachowa-
nia uczestnika gry w sposób zdecydowanie 
odmienny od tego, który występował w grach 
tradycyjnych i narracyjnych grach fabularnych. 
Łączy różne rodzajowe elementy gry. Zastoso-
wanie grafi ki powoduje, że gra komputerowa 

nie realizuje się w umyśle uczestnika (tak jak 
w narracyjnej grze fabularnej); sposób realizacji 
jest widoczny na ekranie komputera lub innego 
urządzenia. 

Gra komputerowa to dobrowolna czynność 
lub zajęcie, dokonywane za pośrednictwem 
programu komputerowego w pewnych usta-
lonych granicach czasu i przestrzeni według 
dobrowolnie przyjętych, lecz bezwzględnie 
obowiązujących reguł. 

G ry komputerowe podobnie jak wszelkie 
inne dzieła multimedialne posiadają 

cechy, które pozwalają je odróżnić od pozo-
stałych wytworów ludzkiej działalności o cha-
rakterze niematerialnym. Chodzi tu przede 
wszystkim o formę zapisu cyfrowego, 
konwergencję i interaktywność. Wymienione 
cechy mogą mieć znaczenie dla określenia 
statusu autorskoprawnego gier komputero-
wych, gdyż pozwalają traktować te gry jako 
pewną całość, a nie połączone elementy. 
W przypadku gry komputerowej występuje tak 
ścisłe współistnienie jej komponentów, iż może 

ono być określane jako „nierozdzielne 
stopienie”. Odzwierciedlone ono 

zostaje w postaci efektów 
wizualno-audialnych 

odbieranych przez 
uczestników gier. 

Dla udzielenia 
odpowiedzi 
co do samodziel-
nego (w katalogu 
utworów) statusu 
prawnego gier 
komputerowych 
niezbędne było 
przeprowadzenie 

analizy możliwości 
zakwalifi kowania 

ich do znanych kategorii 
utworów – programów kom-

puterowych, dzieł audiowizual-
nych oraz baz danych. 

Program komputerowy jest koniecznym ele-
mentem gry komputerowej. Z punktu widzenia 
prawa autorskiego ma to niezwykle istotne 
znaczenie, z uwagi na 

konieczność określenia reżimu 
ochrony prawnej gier komputero-
wych. 

Za traktowaniem gry komputerowej jako pro-
gramu komputerowego przemawia rola, jaką 
pełni program komputerowy w dziele multi-

dr Ireneusz Matusiak
radca prawny; przewodniczący Sądu Arbitrażowego ds. Domen Internetowych;
współpracuje z TGC Ordowska Kancelaria Prawnicza sp. kom. jako Dyrektor Działu IP
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medialnym. Z punktu widzenia informatyki jest 
to rola najważniejsza, gdyż właśnie program 
komputerowy steruje zarówno całym dziełem 
multimedialnym, jak i jego poszczególnymi 
elementami, zapewniając możliwości interak-
cji. W polskiej doktrynie prawa autorskiego 
nie ma jednolitego stanowiska co do możli-
wości uznania gier komputerowych za progra-
my komputerowe. Wyłącznie z technicznego 
(informatycznego) punktu widzenia zapis binar-
ny gry komputerowej uzasadnia potraktowanie 
gry jako programu komputerowego. Celem 
gry komputerowej jest przekazanie odbiorcy 
określonej treści za pomocą języka, obrazu 
i dźwięku. Uczestnik gry nie jest zainteresowa-
ny przebiegiem programu komputerowego. 
Nie można (w mojej ocenie) kwalifi kować ca-
łego dzieła jedynie na podstawie jego części. 
Program komputerowy, mimo że jest elemen-
tem niezbędnym w strukturze gry kompute-
rowej, pełni w rzeczywistości rolę podrzędną 
w stosunku do gry jako całości, gdyż zapewnia 
jedynie jej funkcjonalność. W grze komputero-
wej można wyróżnić – nieczytelne dla odbiorcy 
gry – tekstowe elementy programu kompu-
terowego, tj. zapisanego ciągu instrukcji oraz 
elementy pozatekstowe, m.in. algorytm i język 
programowania, co może prowadzić do kon-
kluzji, iż jedynie część dzieła multimedialnego 
może być traktowana jako program kompute-
rowy. Stanowisko negujące możliwość trakto-
wania całej gry komputerowej jako programu 
komputerowego znajduje potwierdzenie 
w jednym z najnowszych orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości UE, który rozpoznawał wnio-
sek sądu czeskiego o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym2. Chodziło o sprecy-
zowanie zakresu ochrony prawnej przyznanej 
przez prawo autorskie programom kompute-
rowym na mocy Dyrektywy Nr 91/250/EWG.3 
Trybunał miał m.in. wyjaśnić, czy grafi czny 
interfejs użytkownika programu komputerowe-
go stanowi formę wyrażania tego programu 
w rozumieniu art. 1 ust. 2 wskazanej wcześniej 
dyrektywy. Trybunał zaprzeczył takiej możliwo-
ści i stwierdził, iż grafi czny interfejs użytkow-
nika nie stanowi formy wyrażania programu 
komputerowego i nie może korzystać z ochro-
ny prawnej przyznanej w prawie autorskim 
programom komputerowym na podstawie 
wymienionej dyrektywy. 

Przedstawiciele doktryny, którzy traktują 
wprost gry komputerowe jako subkategorię 
dzieł audiowizualnych, wskazują na wspólne 
cechy obu tych grup utworów, tj. podobień-
stwo w sposobie powstawania i odbioru (ekran 
kina – ekran komputera lub innego urządzenia 
przystosowanego do odbioru tych utworów). 
Podobieństwa te nie powinny mieć jednak 
decydującego wpływu na kwalifi kację prawną 
gier komputerowych, gdyż bardziej istotne dla 
potrzeb porównania gier z utworami audiowi-
zualnymi jest określenie istotnych cech dzieł 
audiowizualnych, różniących je od innych 
kategorii utworów. 

Cechy te wywodzi się nie tyle z treści przepi-
sów pr. aut., co z innych aktów prawnych oraz 
poglądów doktryny i orzecznictwa. Należy 
do nich występowanie serii obrazów pozosta-
jących w relacji umożliwiającej ich percepcję 
w określonej kolejności. Obrazy te powinny 
wywoływać wrażenie ruchu. Nie jest istotne, 
czy zostały one zarejestrowane na nośniku 
fi zycznym, a także to, że wrażenie ruchu moż-
liwe jest dzięki programowi komputerowemu. 
Gry komputerowe pozbawione są jednak 
linearnego układu sekwencji obrazów, gdyż 
ich odbiorca może ingerować i zmieniać po-
rządek sekwencji. Nie jest to zatem kolejne 
następstwo obrazów, a raczej stałe sekwencje, 
które mogą zawierać animowane obrazy. 
Za najważniejszy argument przemawiający 
za możliwością 
traktowania 
utworów multi-
medialnych jako 
dzieł audiowizu-
alnych uważa się 
podobieństwo 
w budowie obu 
rodzajów dzieł. 
W utworach 
audiowizualnych 
oraz w grach 
komputerowych 
– występuje tak 
głęboka integra-
cja składników 
dzieł, iż dzieła 
te rozważane 
są jako całość. 

J estem przeciwko uznaniu gier kompu-
terowych za dzieła audiowizualne. 

W grze komputerowej występują nieznane 
dziełom audiowizualnym: nielinearne układy 
sekwencji ruchomych obrazów, poziom inte-
rakcji ze strony uczestnika gry oraz odmienny 
sposób powstawania gier. 

Wyłączyłem również możliwość uznania 
gier komputerowych za bazy danych wska-
zując, iż w grach nie występuje przesłanka 
niezależności poszczególnych elementów. 
Z niezależnością elementów bazy danych 
mamy do czynienia w sytuacji, gdy elementy 
te nie są ze sobą powiązane treściowo. Sytu-
acja taka nie występuje w przypadku struktur 
narracyjnych, których dopiero sekwencyjne 
połączenie poszczególnych elementów wydo-
bywa określony sens. Jako przykład struktur 
narracyjnych podaje się fi lmy oraz utwory 
muzyczne. Z uwagi na to, że dla uczestnika 
gry najważniejszy jest odbiór całości gry, 
a nie poszczególnych jej elementów, nie ma 
przeszkód, aby zaliczyć do tej grupy (struktury 
narracyjne) również gry komputerowe. Właśnie 
w grach komputerowych najbardziej wyraźnie 
uzewnętrznia się współistnienie elementów 
gry, m.in. tekstu, muzyki, obrazów.

Zanalizowałem również możliwość kwalifi kacji 
gier komputerowych ze względu na wielość 
wkładów twórczych. Wyłączyłem możliwość 
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uznania gry komputerowej za dzieło zbiorowe, 
chociaż podobnie jak dzieło zbiorowe, gra 
komputerowa może składać się z co najmniej 
z dwóch utworów pochodzących od różnych 
twórców, a także zawierać wkłady pozbawio-
ne charakteru twórczego. Jednak w dziele 
zbiorowym sposób zestawienia lub uszerego-
wania elementów składowych stanowi jedyną 
więź między tymi elementami, podczas gdy 
więź istniejącą między elementami gier kom-
puterowych jest znacznie głębsza. 

G ra komputerowa powstaje w wyniku 
intelektualnego wysiłku jej twórców 

i nie stanowi prostego połączenia samo-
dzielnych elementów. 

Utwór zbiorowy to połączenie elementów 
dzięki określonemu doborowi, układowi lub 
zestawieniu. 

Najważniejsze dla gry jako całości jest ścisłe 
zespolenie jej elementów, które umożliwia 
jej percepcję. Gra komputerowa jest bo-
wiem odbierana jako całość. To zespolenie, 
rozumiane jako nowa jakość, uzewnętrznione 
zostaje np. poprzez „zachowanie” postaci 
fi kcyjnej (postać taka śpiewa, porusza się, 
mówi, uczestniczy w akcji gry) i stanowi dzieło 
odmienne jakościowo od jego poszczególnych 
elementów, m.in. utworów muzycznych, grafi ki 
komputerowej, tekstu. 

Stworzenie gry komputerowej wymaga 
od twórców porozumienia co do ostatecznego 
kształtu tej gry. W przypadku utworu zbiorowe-
go wymagana jest wyłącznie zgoda twórców 
na włączenie ich utworów w skład dzieła 
zbiorowego, którego ostatecznego kształtu 
nie muszą nawet znać. Twórcy poszczegól-
nych dzieł należących do utworu zbiorowego 
w przeciwieństwie do twórców gier kompu-
terowych nie mają jednolitej wizji końcowej 
postaci tego dzieła. Wizja taka – niezbędna 
do stworzenia całości odbieranej przez uczest-
ników gry komputerowej – występuje w dziele 
współautorskim. Ponadto poszczególne ele-
menty dzieła zbiorowego, choć tworzone dla 
potrzeb tego dzieła nie są – w przeciwieństwie 
do elementów gier komputerowych – nawza-
jem dopasowywane na etapie tworzenia. 
Elementy utworu zbiorowego są realizowane 
na oddzielne zamówienie w celu włączenia 
ich do całości a nie zespolenia. Gier kompu-

terowych nie można również traktować jako 
zbioru elementów składowych, gdyż intencją 
twórców gier nie jest też zebranie określo-
nych materiałów, tak jak w przypadku zbioru, 
ale stworzenie nowego utworu.

Wątpliwości budzi także możliwość traktowania 
gry komputerowej jako utworów połączonych 
do wspólnego rozpowszechniania. Wydaje 
się, że 

gra komputerowa – dzięki ze-
spoleniu jej komponentów 

iż wydzielenie warstw w utworze nie ma 
żadnego wpływu na traktowanie utworu jako 
całości. 

G ry komputerowej nie można bowiem 
traktować jako sumy odrębnie egzystu-

jących składników. 

Ze względu na rolę programu komputerowego 
w grze konieczne okazało się wyjaśnienie, 

kiedy dochodzi do ustalenia gry 
komputerowej. 

– w przeciwieństwie do utworów 
połączonych w celu wspólnego 
rozpowszechniania stanowi jeden 
przedmiot prawa autorskiego, 
a nie całość obejmującą niezależ-
ne utwory.

Pojęcie struktury utworu nie występuje w tek-
ście pr. aut.; w doktrynie nie ustalono dotąd 
jednego wspólnego wzorca takiej struktury, 
co wydaje się uzasadnione odmiennością 
poszczególnych kategorii utworów. 

Istnieją dwa główne stanowiska co do budo-
wy utworów: 1) koncepcja warstwowa oraz 
2) integralna. Chociaż w doktrynie dominuje 
jednak stanowisko integralne, w pracy zwróci-
łem uwagę, iż prima facie budowa gry kompu-
terowej jest najbardziej zbliżona do koncepcji 
warstwowej. 

Stanowisko takie uzasadniać może szczególny 
charakter gier komputerowych, w których 
mogą występować sprowadzone do zapisu 
cyfrowego różne kategorie utworów. 

Ostatecznie po przedstawieniu problemów 
wynikających z zastosowania do budowy gry 
komputerowej koncepcji warstwowej, przychy-
lam się do stanowiska prof. J. Błeszyńskiego, 

Gdyby utożsamić grę komputerową z pro-
gramem komputerowym, należałoby przyjąć, 
iż do ustalenia gry komputerowej dochodzi 
w momencie ustalenia kierującego tą grą pro-
gramu. Zajęcie stanowiska, co do momentu 
ustalenia gry komputerowej uzależnione jest 
od określenia roli programu komputerowego. 
Jeżeli rola ta byłaby uboczna i pomocnicza, 
wtedy ustalenie gry komputerowej następowa-
łoby w momencie pierwszego uzewnętrznienia 
jej zawartości i wywołania efektu artystyczne-
go. Przy założeniu, iż program komputerowy 
dominuje i determinuje grę, konsekwentnie 
należałoby przyjąć, iż ustalenie gry komputero-
wej następuje w chwili powstania jej binarnego 
zapisu.

Specyfi ka gry komputerowej polega na tym, 
iż w przeciwieństwie do innych kategorii 
utworów oraz niektórych dzieł multimedialnych 
(np. elektronicznych baz danych), jest ona 
wyrażona zarówno słowem, znakami grafi cz-
nymi, środkami plastycznymi, jak i efektami 
występującymi w dziełach audiowizualnych 
(m.in. ruchomymi obrazami). Niektóre z tych 
elementów, chociaż zespolone w zapisie 
binarnym, zdolne są niekiedy do samodzielnej 
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i niezależnej od gry komputerowej, ujmowanej 
jako całość, eksploatacji. 

Właściwości gier komputerowych, a zwłasz-
cza połączenie różnego rodzaju środków 
plastycznych i dźwiękowych z efektami arty-
stycznymi oraz jednolitość multisensorycz-
nego i interaktywnego odbioru przemawiają 
za traktowaniem ich jako całości, a nie zbioru 
wyróżnionych składników. Dlatego też prze-
słanka indywidualności powinna być anali-
zowana także w odniesieniu do całości gry 
komputerowej. 

Indywidualność gier komputerowych – zwłasz-
cza gier z fabułą – może przejawiać się 
(podobnie jak w przypadku dzieł 
literackich oraz dzieł au-
diowizualnych) również 
w ujęciu tematu gry 
lub sposobu jego 
przedstawienia. 
Chodzi m.in. 
o przedstawienie 
ekspresji wyda-
rzeń, rozłożenie 
wątków, ukazanie 
dynamiki losów 
bohaterów. 
W przypadku 
gier, w których 
występują postaci 
fi kcyjne, przesłanka indywi-
dualności może wynikać ze szczególnie silnej 
więzi między uczestnikiem gry, a stworzonym 
przez niego awatarem, będącym często alter 
ego uczestnika. 

Uważam, że twórczość w grach komputero-
wych nie przejawia się w płaszczyźnie inte-
rakcji zachodzącej pomiędzy poszczególnymi 
elementami gry. Pogląd taki może uzależniać 
charakter twórczy gry komputerowej od pozio-
mu technicznego zaawansowania tej gry oraz 
technicznych umiejętności jej programistów. 

Pomimo wykorzystania w procesie powsta-
wania gier komputerowych zaawansowanych 
technik informatycznych, wskazówki dotyczą-
ce interpretacji przesłanki indywidualności 
występującej w innych utworach zawarte 
zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie prawa 
autorskiego, mogą mieć zastosowanie również 
do gier komputerowych. 

Efektem uczestniczenia w grach 
typu MMORPG 

może być powstawanie różnego rodzaju 
wytworów wizualnych albo wytworów 
o charakterze mieszanym plastyczno-literackim 
– awatarów, artefaktów, tła plastycznego 
gry itp. Dlatego też omówiłem praktykę 
wprowadzania efektów wizualno-audialnych 
wyświetlanych na ekranie komputera 
lub innego urządzenia do odbioru gry 
komputerowej, np. awatarów, do obrotu. 
Zbycie wizualnego 

T ego rodzaju zachowania uczestników 
gier komputerowych typu MMORPG 

uzasadniają omówienie problemów związa-
nych z tzw. własnością wirtualną. Rozważania 
te są tym bardziej uzasadnione, iż według 
niektórych przedstawicieli zagranicznej doktry-
ny postaci wirtualne i artefakty mogą stanowić 
jedynie wizualizację danych, określony zapis 
w programie komputerowym lub elektromagne-
tyczne odbicie kodu programu komputerowe-
go. Ich pozorne przekazanie innemu podmioto-
wi może zatem oznaczać jedynie umożliwienie 

dostępu do stosownej sekwencji programu 
komputerowego (ang. access 

to code). Umowa na mocy 
której zostanie przeniesione 
prawo do korzystania z awa-

tara lub artefaktu nie jest 
umową sprzedaży 

rzeczy w rozumieniu 
art. 535 k.c., na-

tomiast mamy 
do czynienia 
z umową prze-
niesienia wierzy-
telności zgodnie 
z treścią 
art. 510 k.c. 
Wierzytelność, 

czyli sytuację 
prawną wierzyciela, 

wobec którego dłużnik 
zobowiązany jest do spełnienia świadczenia, 
stanowiłoby w tej sytuacji świadczenie operato-
ra gry (dłużnik) udostępnienia jej uczestnikowi 
(wierzyciel) haseł do kodu programu kompute-
rowego umożliwiającego pełne uczestniczenie 
w grze (kreowanie awatarów i artefaktów, 
przenoszenie w przestrzeni wirtualnej itp.). Źró-
dłem roszczenia – uprawnienia stanowiącego 
pochodną obowiązku określonego zachowania 
się wobec uprawnionego – będzie umowa, 
której elementem jest zaakceptowany przez 
uczestnika gry jej regulamin. Umowa ta ma 
charakter wzajemny, gdyż operator gry jest 
zarazem wierzycielem w odniesieniu do rosz-
czenia o zapłatę abonamentu przez uczestnika 
gry. Przedmiotem takiego zobowiązania jest 
zatem polegające na działaniu (przekazanie 
kodu programu komputerowego) i na zanie-
chaniu (nieprzekazywanie tego samego kodu 

efektu gier komputerowych nie doprowadzi 
do wyczerpania prawa w rozumieniu art. 51 
ust. 3 pr. aut. Mimo to niektóre wizualne 
wytwory gier typu MMORPG można „zbywać” 
w trakcie gry, korzystając ze środków 
płatniczych stworzonych dla danej gry lub 
w wyniku działań z użyciem realnych środków 
fi nansowych. 

Przedstawione możliwości powodują, 
że uczestnicy gier omawianego rodzaju 
traktują udział w obiegu wytworów 
wizualnych, tak jak sprzedaż rzeczy w świecie 
realnym – chociaż rzeczami w rozumieniu 
art. 45 k.c. są przedmioty materialne 
stanowiące materialne części przyrody 
w stanie pierwotnym lub przetworzonym, 
na tyle wyodrębnione, że w stosunkach 
społeczno-gospodarczych mogą być 
traktowane jako dobra samoistne. 
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dotyczącego tego samego awatara innym 
uczestnikom gry) świadczenie operatora gry 
określone w jej regulaminie. 

W przypadku gier komputerowych, w których 
tworzeniu uczestniczy więcej niż jedna osoba, 

określenie współtwórców tych 
gier jest trudne. 

Trudność ta wynika z faktu, iż w grach kompu-
terowych niekiedy wykorzystuje się zarówno 
elementy stworzone wyłącznie dla potrzeb 
gry, jak i takie, które istniały już wcześniej, 
np. w formie analogowej i zostały podane 
digitalizacji. Dodatkowym utrudnieniem jest 
brak jednolitej terminologii dotyczącej roli osób 
uczestniczących w przygotowaniu gier kompu-
terowych, niekiedy znaczna liczba tych osób 
oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Dlatego też nie jest możliwe wskazanie 
zamkniętego katalogu współtwórców gry 
komputerowej. Katalog taki wobec dyna-
micznego rozwoju rynku gier komputerowych 
i systematycznego wprowadzania nowych 
rozwiązań technologicznych będzie się za-
pewne rozszerzał. Wobec braku orzecznictwa 
sądowego dotyczącego gier komputerowych 
nie istnieją żadne przeszkody, aby te same 
kryteria, które odnoszą się do innych kategorii 
utworów powstałych przed okresem digitaliza-
cji stosować do dzieł stworzonych w wyniku 
rozwoju nowych technologii – w tym również 
do gier komputerowych. 

Twórca (współtwórca) to osoba, która stwo-
rzyła utwór i której działania w procesie 
kreacyjnym dobra niematerialnego ujmowane 
są w ramach tak nieostrych pojęć, jak m.in. 
„twórcze przyczynienie się do powstania 
utworu” lub „wniesienie określonego wkładu 
twórczego. Opowiadam się za tą koncepcją, 
która uzależnia współtwórczość od wcześniej 
istniejącego porozumienia co do całości gry 
komputerowej. Współtwórca gry kompute-
rowej ma zatem wpływ na ostateczny kształt 
tej gry. 

Wśród osób uczestniczących 
w przygotowywaniu gry kompute-
rowej 

znajdują się również osoby, które niewątpli-
wie mają wpływ na ostateczny kształt gry, 
ale ich działania w większości nie będą jednak 

miały charakteru twórczego, gdyż mają one 
charakter pomocniczy albo organizacyjny. 
Celem tych działań jest przede wszystkim 
sprawne zorganizowanie wieloosobowego 
procesu produkcji gry komputerowej w ramach 
określonego przez producenta gry budżetu. 
Do grona tych osób należą zwłaszcza kierow-
nicy produkcji, redaktorzy, dyrektorzy przed-
sięwzięcia. Do grona współtwórców nie będą 
również zaliczone osoby wykonujące czyn-
ności o charakterze wyłącznie technicznym. 
Chodzi m.in. o projektantów poziomów, oso-
by zajmujące się implementacją interfejsów, 
nadzorujące instalację lub synchronizację 
sprzętu i wszystkich programów kompute-
rowych wykorzystywanych bądź tworzonych 
w grze, odpowiedzialne za zabezpieczenia 
przed błędami. Nie wnoszą one do gry 
komputerowej wkładu twórczego, chociaż 
ich działania są konieczne do stworzenia 
gry komputerowej. Podobnie osoby, które 
„testują” gry komputerowe, sprawdzając 
ich cechy takie, jak m.in. funkcjonalność, 
interaktywność, jakość grafi ki – nie posiadają 
przymiotów współtwórców. 

N a szczególną uwagę zasługują osoby, 
które stworzyły konieczne elementy 

każdej gry komputerowej – programy kompute-
rowe. Część z tych osób nie zostanie zaliczona 
do grona współtwórców. Dotyczy to zwłaszcza 
tych programów komputerowych, które wyko-
rzystywane są jedynie jako istniejące wcześniej 
narzędzie do tworzenia gry. 

Twórcy takich właśnie programów komputero-
wych nie mają wiedzy, jaki będzie ostateczny 
kształt gry. Za współtwórców mogą zostać 
natomiast uznane osoby, które przygotowy-
wały programy komputerowe dla konkretnej 
gry, znają jej założenia i wiedzą jakie efekty 
są możliwe do osiągnięcia za pomocą tych 
programów i jak te efekty będą wykorzystane.

Można rozważyć, czy nie byłoby de lege 
ferenda celowe uzupełnienie otwartego ka-
talogu kategorii utworów przedstawionego 
w art. 1 ust. 2 pr. aut. Wydaje się, iż za takim 
rozwiązaniem przemawia przede wszystkim 
brak pewności, co do możliwości wyłączenia 
w stosunku do gier komputerowych przepisów 
szczególnych, dotyczących programów kom-
puterowych, określonych w rozdziale 7 pr. aut. 

P rzedstawione w trakcie wystąpienia 
zagadnienia prawne i praktyczne po-

zwalają na sformułowanie następujących tez: 

Gra komputerowa podlega ochronie  
prawa autorskiego jako całość, niezależnie 
od ewentualnej ochrony poszczególnych 
elementów gry.

Gra komputerowa stanowi odmienny  
od programu komputerowego albo utworu 
audiowizualnego przedmiot prawa autor-
skiego.

Gry komputerowe to ustalone w zapisie  
cyfrowym utwory współautorskie z roz-
poznawalnymi, choć nie zawsze zdolnymi 
do wyodrębnienia wkładami, umożliwiające 
interaktywną komunikację z odbiorcą.

Umowa, na mocy której zostanie prze- 
niesione prawo do korzystania z awatara 
lub artefaktu, nie jest umową sprzedaży 
rzeczy w rozumieniu art. 535 k.c., nato-
miast mamy do czynienia z umową prze-
niesienia wierzytelności zgodnie z treścią 
art. 510 k.c.

Konsekwencją uznania gier kompute- 
rowych za dzieła odrębne od programów 
komputerowych jest możliwość zastosowa-
nia przepisów o dozwolonym użytku. 

(Wystąpienie dr Ireneusza Matusiaka 
w Urzędzie Patentowym RP – tyt. od red.)

1 Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych (tekst jednolity z 17 maja 2006 r., 
Dz.U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

2 Wyrok Trybunału z dnia 22 grudnia 2010 r. wydany 
w sprawie Bezpecnosti softwarowa asociace-Svaz 
softwarove ochrany przeciwko Ministerstwo Kultury 
C-393/09, Dz. U. C 11 z 16.12.2010 r. 

3 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Nr 91/50 
z 14 maja 1991 r. o ochronie prawnej programów 
komputerowych (Dz. Urz. WE Nr L 122 z 17.05.1992 r. 
Treść tej Dyrektywy została zmieniona Dyrekty-
wą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/
WE z 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej 
programów komputerowych ( Dz. U. U. E, Nr L 111 
z 05.05.2009 r.). 
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Jak zawieraćJak zawierać UMOWYUMOWY na prace na prace 
badawczo-rozwojowe (B+R)badawczo-rozwojowe (B+R)

Prof. Andrzej Szewc, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

Prace B+R są formą działalności twórczej, 
która łączy w sobie dwa rodzaje intelek-
tualnej aktywności człowieka: działalność 
naukową (B) oraz działalność innowacyjną 
(R). Z jednej bowiem strony zmierzają one 
bowiem do zdobycia nowej wiedzy, z drugiej 
zaś mają na celu wykorzystanie zdobytej 
wiedzy (a także wiedzy i umiejętności 
już wcześniej dostępnych) w szeroko rozu-
mianej działalności gospodarczej do plano-
wania produkcji oraz tworzenia i projektowa-
nia nowych, zmienionych lub ulepszonych 
produktów, procesów i usług. Wynikami 
tych prac są wszelkiego rodzaju innowacje 
(w tym rozwiązania techniczne, takie jak 
wynalazki i wzory użytkowe) czy know-how 
technologiczne lub organizacyjne.

Umowy o prace B+R są kontraktami 
na podstawie i w ramach których prace 
B+R są realizowane. Umowy te charakte-
ryzują się pewnymi cechami szczególnymi. 
Po pierwsze, zawierane są pomiędzy 
stronami, z których jedną (zamawiającym) 
jest podmiot gospodarczy (przedsiębior-
ca), a drugą (wykonawcą) – placówka 
naukowo-badawcza. Po drugie, ich celem 
jest rozwiązanie określonego problemu 
technicznego w formie wyniku charakteryzu-
jącego się określonym stopniem twórczości, 
doniosłości, oryginalności, nowości itp., 
przesądzającym o możliwości jego ochrony 
prawnej. Po trzecie, są one umowami 
wzajemnymi, co znaczy, że wynikające 
z nich świadczenia stron są pod wzglę-

dem prawnym ekwiwalentne. Po czwarte, 
kontrakty te są niejednolite i złożone pod 
względem charakteru prawnego. Praktyczną 
tego konsekwencją jest konieczność stoso-
wania różnych przepisów księgi III Kodeksu 
cywilnego (dalej: k.c.) do oceny prawnej 
poszczególnych elementów tych umów, jak 
również poddanie zagadnień dotyczących 
tych umów (np. przedawnienia roszczeń) 
różnym reżimom prawnym.

Umowy o prace naukowo-badawcze 
nie mają własnej regulacji prawnej. Ich re-
żim prawny opiera się głównie na prze-
pisach k.c., zwłaszcza umowy o dzieło 
(art. 627 i n. k.c.).

1. Możliwości kształtowania praw 
i obowiązków stron umowy B+R

Zgodnie z art. 3531 k.c., strony zawierające 
umowę B+R mogą ułożyć wynikający z niej 
stosunek prawny według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego. Swo-
boda kształtowania treści umowy obejmuje 
przy tym nie tylko pierwotne ustalenie jej tre-
ści, ale także późniejsze zmiany (modyfi ka-
cje) umowy. Oznacza to, że nie są dopusz-
czalne takie postanowienia umowy jak:
1) daleko idące ograniczenia zamawiające-
go w korzystaniu z wyniku pracy (sprzecz-
ność z naturą stosunku prawnego),

2) klauzule stanowiące nieuczciwe praktyki 
rynkowe (sprzeczność z ustawą),
3) klauzule naruszające dobre obyczaje 
handlowe (sprzeczność z zasadami współ-
życia społecznego).

2. Prawne środki ochrony 
interesów stron umowy B+R

Zawierając umowę strony powinny mieć 
na względzie realizację wspólnego celu. 
Nie powinny jednak zapominać o swoich 
interesach. W tym celu powinny do niej 
wprowadzić stosowne zapisy. Oto ważniej-
sze z nich:

zastrzeżenie sobie prawa do odstąpienia  
od umowy (art. 395 k.c.). Prawo to wykonuje 
się przez oświadczenie złożone drugiej stro-
nie. W razie wykonania prawa odstąpienia 
umowa uważana jest za nie zawartą;

poddanie się przez dłużnika egzekucji  
na podstawie art. 777 kodeksu postępo-
wania cywilnego (w skrócie k.p.c.). Jeżeli 
dłużnik nie chce spełnić świadczenia do-
browolnie, konieczne staje się zobowiązanie 
go do tego na mocy orzeczenia sądowego. 
Wymaga to długotrwałego i na ogół skompli-
kowanego procesu. Drogę tę można znacz-
nie skrócić poprzez czynność polegającą 
na poddaniu się przez dłużnika egzekucji. 
Jest to szczególnie przydatne w przypadku 
świadczeń pieniężnych (art. 777 § 1 pkt 4 
i 5 k.p.c.). Oświadczenie woli o poddaniu się 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PLAGIATZA PLAGIAT

nauczycieli akademickich, nauczycieli akademickich, 
doktorantów i studentów doktorantów i studentów 

Plagiat to zło zagrażające nauce, dziennikarstwu a także wielu 
innym twórczym zawodom. Poprzez rozwój Internetu i jego 

dostępność kradzież intelektualna staje się prostą czynnością. 
W wielu wypadkach jest nie do wykrycia. Czyni to wielką pokusę. 

Niewielkie ryzyko, a przy tym małe konsekwencje stanowią 
zachętę do działania wbrew prawu. Mało kogo oburza istnienie 
stron internetowych, na których można kupić prace naukowe. 

Można powiedzieć, że cieszą się one coraz większą popularnością. 
Nie powinno się obojętnie przechodzić obok tego zjawiska. 
Zwłaszcza, że dotyczy ono zawodów zaufania publicznego.

Plagiat nie jest terminem prawnym. Jest 
pojęciem pozaustawowym, które nie jest 
użyte w żadnym akcie normatywnym. Nawet 
ustawa o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych określa czynności polegające na przy-
właszczeniu sobie autorstwa cudzego dzieła, 
nie podając defi nicji plagiatu1. 

Zjawisko plagiatu w Polsce w XXI w. staje 
się problemem coraz bardziej po-
ważnym. Dotyka on z każdym 
dniem coraz więcej prac 
magisterskich, doktor-
skich czy habilitacyjnych. 
Skala problemu rozrasta 
się, a często bywa tak, 
że jest on celowo wy-
ciszany i lekceważony. 
Wielu ludzi popełniają-
cych plagiat zazwyczaj 

nie zdaje sobie sprawy, że popełnia prze-
stępstwo. Świadomość tego faktu – przede 
wszystkim studentów – jest wciąż za mała. 

Plagiat najdłuższą historię posiada w zakresie 
prawa autorskiego. Jego istotą jest niedo-
zwolona ingerencja w sferę autorskich praw 
osobistych2. Przywłaszczenie autorstwa cu-
dzego utworu lub jego fragmentu i podpisanie 

go swoim nazwiskiem lub innym 
znanym powszechnie ozna-

czeniem. Plagiat to przy-
właszczenie autorstwa 
utworu chronionego 
przez prawo autorskie 
w rozumieniu art. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. – o prawie 
autorskim i prawach 

pokrewnych. 

przez dłużnika egzekucji wymaga formy aktu 
notarialnego;

wstrzymanie się ze spełnieniem  
świadczenia wzajemnego. Przy umowach 
wzajemnych każda ze stron zobowiązana 
do świadczenia wzajemnego może po-
wstrzymać się od spełnienia swojego świad-
czenia, dopóki druga strona nie zaoferuje 
swojego świadczenia (art. 488 § 2 k.c.);

zabezpieczenia osobowe lub rzeczowe,  
np. poręczenie lub zastaw;

kary umowne, jako szczególna for- 
ma świadczenia odszkodowawczego 
(art. 483 k.c.);

gwarancja sprawności technicznej  
wyniku pracy (środek ochrony interesów 
zamawiającego); 

wymóg przeprowadzenia badań paten- 
towych (j.w.);

zapewnienie sobie udziału wykonawcy  
w pracach wdrożeniowych (j.w.);

zastrzeżenie odsetek umownych, jako  
korzystniejszych od odsetek ustawowych 
(środek ochrony interesów wykonawcy).

3. Odpowiedzialność wykonawcy 
pracy B+R

Wykonawca odpowiada za wady prawne 
wyniku pracy B+R. Wady takie polegają 
na tym, że wynik pracy stanowi własność 
osoby trzeciej, jest obciążony prawem 
trzeciej albo że nie istnieje prawo do tego 
wyniku (np. prawo do uzyskania patentu 
na wynalazek).

W przypadku wystąpienia wady zamawiają-
cy pracę w B+R może odstąpić od umowy 
albo żądać obniżenia wysokości zapłaty 
za wykonanie pracy (art. 560 § 1 w zw. z art. 
638 k.c.). Dochodzenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady prawne pracy naukowo-
badawczej odbywa się na zasadach podob-
nych do warunków dochodzenia roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady fi zyczne rzeczy, 
z nieznacznymi tylko odmiennościami wyni-
kającym ze specyfi ki wad prawnych. 

Prof. Andrzej Szewc

(tyt. od red.)
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Plagiat jawny i ukryty

Udowodnienie plagiatorowi świadomego i ce-
lowego przejęcia cudzego tekstu nie zawsze 
jest łatwe i oczywiste3. Można wyróżnić dwa 
zasadnicze rodzaje plagiatu.

Plagiat jawny, to podpisanie cudzego utworu 
lub jego fragmentu, w jego niezmienionej po-
staci, własnym nazwiskiem lub jakimś innym 
oznaczeniem, które ewidentnie wskazuje 
innego autora niż twórca pierwowzoru4. Autor 
nie stosując cytatu, jak również nie podając 
źródła pochodzenia tekstu bez wątpliwości 
popełnia plagiat. 

Plagiat ukryty bywa trudniejszy do wykrycia 
i udowodnienia. Plagiator dokonuje większych 
zmian w przejmowanych utworach. Celem 
jest ukrycie dokonanego zawłaszczenia5. 
Plagiat ten ma postać ukrytą, ciężko go zi-
dentyfi kować, gdyż plagiator wplata własną 
twórczość we fragmenty cudzych dzieł6. 

Plagiaty rozróżnia też skala bezprawnego 
zapożyczenia. Może to być dosłowne przy-
wołanie całości cudzego utworu, by następnie 
podpisać je własnym nazwiskiem, jak również 
niewielkie zapożyczenie fragmentów cudzego 
dzieła. Nie jest to różnica jakościowa tylko 
ilościowa.

Najczęstsze przypadki popełnienia 
plagiatu

Wiele artykułów publikowanych w czasopi-
śmie Forum Akademickie przedstawia przy-
kłady popełnienia plagiatu w wyższych uczel-
niach w Polsce. W czerwcu 2004 r. podczas 
obrony, zarzucono doktorantowi kilkustroni-
cowe przepisywanie z ogólnie dostępnych 
i znanych podręczników, a także zapożycze-
nia z serwera Ministerstwa Zdrowia. Przełom 
listopada i grudnia 2008 r. to żądanie ukarania 
doktoranta naganą za przepisanie fragmen-
tów liczących nawet kilka stron od promotora 
i innych autorów. Plagiaty przytrafi ają się 
również dziekanom. Profesor z Uniwersytetu 
Gdańskiego zamieścił w czasopismach 
naukowych dwa artykuły, które stanowiły 
45 stron wyjętych z pracy magisterskiej jego 
studentki. Po ujawnieniu przywłaszczenia 
dziekan sam zrezygnował z pełnionej funk-

cji. Godny jest uwagi plagiat księdza, który 
swoją habilitację obronił w 2007 r. Po kilku 
miesiącach dochodziły nieofi cjalne informacje 
do władz dziekańskich, iż doktorat księdza 
to kopia doktoratu przetłumaczona z hiszpań-
skiego, innego księdza obronionego przed 30 
laty. Obydwie prace zostały poddane spraw-
dzeniu przez eksperta. Opinie językoznawcy 
potwierdziły zarzut plagiatu. Wobec księdza 
została orzeczona kara dyscyplinarna 5-letnie-
go zakazu wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 
nauczycieli akademickich 

Nauczyciel akademicki ponosi odpowie-
dzialność dyscyplinarną. W jej wyniku może 
być ukarany, a komisja dyscyplinarna ma 
możliwość zastosowania wobec niego kary 
dyscyplinarnej. Karami dyscyplinarnymi są: 
kara upomnienia, nagany, nagany z pozbawie-
niem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych 
w uczelni na okres do pięciu lat. Przewidy-
wana jest również kara pozbawienia prawa 
do wykonywania zawodu nauczyciela akade-
mickiego na stałe lub na czas określony7. 

W przypadku stwierdzenia popełnienia pla-
giatu rzecznik dyscyplinarny wszczyna postę-
powanie wyjaśniające z urzędu. Poprzedza 
ono postepowanie dyscyplinarne. W pierwszej 
instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczy-
cieli akademickich orzeka uczelniana komisja 
dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich8. 
Wydaje ona postanowienie o wszczęciu po-
stępowania dyscyplinarnego. Następnie może 
postanowić o wyznaczeniu terminu rozprawy, 
o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 
bądź o uzupełnieniu zgromadzonego materia-
łu dowodowego. W przypadku wyznaczenia 
rozprawy skład orzekający wydaje orzeczenie 
o ukaraniu, uniewinnieniu lub umorzeniu po-
stępowania dyscyplinarnego 9.  

Warto przytoczyć przypadek adiunkta 
z 2009 r., wobec którego orzeczono karę 
dziesięcioletniego zakazu wykonywania zawo-
du nauczyciela akademickiego. Dopuścił się 
on plagiatu w dwóch artykułach, a jego wkład 
własny nie przekraczał 15% tekstu. Przypadek 
doktora habilitowanego, który popełnił plagiat 

w dwóch monografi ach w 2007 r. skutkował 
zakazem wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego przez jeden rok. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna 
studentów i doktorantów z tytułu 
popełnienia plagiatu

W myśl art. 214 ust. 4 pr.sz.w. w razie podej-
rzenia popełnienia plagiatu przez studenta, 
rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie 
postępowania wyjaśniającego10. Rzecznik 
dyscyplinarny do spraw studentów na po-
lecenie rektora wszczyna i przeprowadza 
postępowanie wyjaśniające11. W postępo-
waniu tym, rzecznik dyscyplinarny nie jest 
stroną. Przyznać mu można rolę dominus 
litis czyli gospodarza postępowania. Ma obo-
wiązek zbierać dowody, które przemawiają 
za niewinnością bądź winą obwinionego. 
Ma także dążyć do ujawnienia okoliczności, 
które wpływają na wyjaśnienie sprawy12. 
W związku z wynikami postępowania rzecznik 
dyscyplinarny może wydać postanowienie 
o umorzeniu postepowania wyjaśniającego 
i przedstawia je rektorowi do zatwierdzenia. 
Może również skierować do komisji dyscypli-
narnej wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego i o ukaranie. 

W przypadku potwierdzenia w wyniku postę-
powania wyjaśniającego popełnienia plagiatu 
rektor wstrzyma postępowanie o nadanie 
tytułu zawodowego do momentu, aż zostanie 
wydane orzeczenie komisji dyscyplinarnej. 
Złoży również zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa.

W skład komisji dyscyplinarnej do spraw 
studentów wchodzi równa liczba nauczycieli 
akademickich i studentów, przewodniczącym 
jest nauczyciel akademicki. Komisja dyscy-
plinarna na posiedzeniu niejawnym wydaje 
postanowienie o wszczęciu postępowania 
dyscyplinarnego i skierowaniu wniosku 
o ukaranie na rozprawę. Może także odmówić 
wszczęcia postępowania oraz zwrócić wnio-
sek o wszczęcie postępowania i o ukaranie 
rzecznikowi w celu uzupełnienia postępo-
wania wyjaśniającego w terminie do 30 dni. 
Gdy rozprawa jest zamknięta i narada nad 
orzeczeniem zakończona, komisja dyscypli-
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narna może wydać orzeczenie o ukaraniu. 
Obwiniony zostaje uznany za winnego, który 
popełnił zarzucany czyn i zostaje wymierzona 
mu kara. Komisja może wydać orzeczenie 
o uniewinnieniu obwinionego a także umorzyć 
postępowanie.

Kary przewidziane za przewinienia dyscy-
plinarne orzekane wobec studentów, to: 
upomnienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem, 
zawieszenie w określonych prawach studenta 
na okres do jednego roku, wydalenie z uczel-
ni. Obwiniony oraz rzecznik dyscyplinarny 

mają prawo odwołać się od orzeczenia ko-
misji dyscyplinarnej do odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej. Strony mogą wnieść odwoła-
nie od orzeczenia komisji dyscyplinarnej w ter-
minie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia 
wraz z uzasadnieniem. 

Model odpowiedzialności dyscyplinarnej 
doktoranta z tytułu popełnienia plagiatu jest 
tożsamy z modelem postępowania toczącego 
się przeciwko studentowi. Rzecznik dyscypli-
narny przeprowadza postępowanie wyjaśnia-
jące na zasadach określonych w art. 214-216 
pr.sz.w. Komisja dyscyplinarna i odwoławcza 
komisja dyscyplinarna orzeka w sprawach 
dyscyplinarnych doktorantów. W skład ko-
misji wchodzą w równej liczbie nauczyciele 
akademiccy i doktoranci, przewodniczącym 
składu orzekającego jest nauczyciel aka-
demicki. W zakresie orzekania komisja jest 
niezawisła. Samodzielnie rozstrzyga zagad-
nienia faktyczne i prawne. Nie jest związana 

rozstrzygnięciami innych organów, oprócz 
prawomocnego skazującego wyroku sądu. 
W terminie 14 od dnia doręczenia orzeczenia 
od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy-
sługuje odwołanie do odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej. 

Kary dyscyplinarne przewidziane dla dokto-
ranta są takie same, jak dla studenta. W sto-
sunku do doktoranta, który popełnił plagiat, 
jest możliwość stwierdzenia przez Radę 
Wydziału lub Centralną Komisję w drodze 
decyzji nieważności postępowania w sprawie 

nadania stopnia oraz w myśl art. 29 ust. 2-3 
s.n.t.n. wznowienie postępowania o nadanie 
stopnia doktora13.

Należałoby się zastanowić, jakie podjąć 
działania, aby chociaż ograniczyć ilość popeł-
nianych plagiatów wśród nauczycieli akade-
mickich, doktorantów czy studentów. Istotne 
byłoby bardziej szczegółowe zwrócenie uwagi 
na te problemy podczas odbywających się za-
jęć seminaryjnych i proseminaryjnych. Kolejną 
inicjatywą, którą należałoby podjąć to potę-
pianie zachowań plagiatorów. W środowisku 
akademickim zjawisko to jest często związane 
z brakiem reakcji. Zdarza się też, że rektorzy 
uczelni doprowadzają do przedawnienia rosz-
czeń, przez co problem zostaje rozwiązany. 
Równie ważnym czynnikiem zapobiegającym 
występowaniu zjawiska plagiatu powinno być 
stworzenie w nauce kodeksu obowiązujących 
zasad etyki zawodowej. 

1  J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność nauczycieli 
akademickich, doktorantów i studentów z tytułu 
popełnienia plagiatu, TPP 2010, nr 1, s. 133.

2  J. Barta, Plagiat muzyczny, ZNUJ PWiOWI 1978, 
nr 17, s. 45.

3  Ż. Cołoszyńska, Problemy z ochroną własności 
intelektualnej na przykładzie plagiatów naukowych, 
Prokurator 2010/2011, nr 4/1, str. 74.

4  B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowe-
go, Warszawa 1998, s. 108.

5  J. Banasiuk, J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Zaręba, 
Z. Zawadzka, op. cit., s. 184, 185.

6  J. Górski, O plagiatach i plagiatorach, ZNUJ PWiOWI, 
z. 1/1974, s. 291.

7  J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność nauczycie-
li…, s. 146.

8  K. Kurzępa-Dedo, Odpowiedzialność dyscyplinarna 
nauczycieli akademickich, (w:) Szkolnictwo wyższe 
w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, 
A. Rozmus, Rzeszów 2008, s. 268.

9  J. Sieńczyło-Chlabicz, Odpowiedzialność 
nauczycieli…., s. 145. 

10  T. Tadla, J. Zaskórska, Postępowanie dyscyplinarne 
wobec studentów, (w:) Odpowiedzialność dyscyplinar-
na, red. P. Skuczyński, P. Zawadzki, Warszawa 2008, 
s. 119.

11  Banasiuk, J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Zaręba, 
Z. Zawadzka, Prawo autorskie…, s. 185.

12  T. Tadla, J. Zaskórska, op. cit., s. 119.
13  Banasiuk, J. Sieńczyło-Chlabicz, J. Zaręba, 

Z. Zawadzka, Prawo autorskie…, s. 187-189.

Agnieszka Figarska
Akademia Leona Koźmińskiego

Należałoby także rozważyć powołanie 
specjalnego organu przy Ministrze Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Organ ten miałby 
wykrywać i monitować plagiaty, które popeł-
niane są w wyższych uczelniach. Zadaniem 
jego byłoby również edukowanie studentów 
a także przeciwdziałanie zjawiskom plagiatu. 
W krajach, gdzie zjawisko to występuje naj-
częściej czyli w USA, Niemczech, Chinach 
czy Danii działa Biuro Rzetelności Naukowej. 
Powołanie instytucji rzecznika, który badałby 
rzetelność naukową, wydaje się i u nas za-
sadne. 

Problem zjawiska plagiatu będzie cały czas 
aktualny i często rozważany. Wiedza na ten 
temat jest niezbędna do tego, by kształtować 
prawidłowe postawy etyczne w środowiskach 
akademickich. 
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Koncepcja Koncepcja „ZNAWCY”„ZNAWCY” 
Jak samemu ocenić Jak samemu ocenić 

poprawność zgłoszenia wynalazkupoprawność zgłoszenia wynalazku

Zgłoszenie wynalazku do urzędu patentowego – w Polsce lub zagranicą – jest momentem, w którym 
zgłaszający „wykłada karty na stół”, czyli ujawnia rozwiązanie. Jeżeli przed opublikowaniem treści 

zgłoszenia (tak jest w przypadku zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) – publikacja 
całego zgłoszenia następuje w ogólnodostępnej internetowej bazie patentowej) lub przed ogłoszeniem 
o dokonaniu zgłoszenia (np. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, UP RP – w Biuletynie 

Urzędu Patentowego), zgłaszający dojdzie do wniosku, że zgłoszenie było przedwczesne lub źle 
przygotowane, może jeszcze je wycofać i wówczas jego treść nie zostanie ujawniona. 

W każdym innym przypadku jakiekol-
wiek zmiany dokonywane w zgło-

szeniu zostaną podane do wiadomości 
powszechnej i będą dostępne dla wszyst-
kich zainteresowanych osób. Co więcej, 
po dokonaniu zgłoszenia nie można 
go uzupełniać o żadne informacje 
związane z istotą wynalazku. W prak-
tyce wygląda to tak, że urząd patentowy 
nie akceptuje wersji zgłoszenia zmienionej 
w niedozwolony, rozszerzający sposób, 
która jednak pozostanie dostępna dla osób 
trzecich na stronie internetowej (EPO) lub 
w teczce zgłoszenia (UP RP).

Z głaszający chciałby wiedzieć jesz-
cze przed złożeniem dokumentacji 

w urzędzie patentowym czy w trakcie 
postępowania o udzielenie prawa wyłącz-
nego nie wyłonią się poważne przeszkody, 
utrudniające lub wręcz uniemożliwiające 
uzyskanie patentu na wynalazek. Każdy 
zgłaszający może spróbować dokonać 
takiej wstępnej samooceny, sprawdzając 
czy wynalazek spełnia wszystkie przesłanki 
niezbędne do uzyskania prawa wyłączne-
go. Ujmując to bardzo syntetycznie: ażeby 
uzyskać patent, wynalazek musi należeć 

do jakiejś dziedziny techniki, musi być 
nowy, mieć poziom wynalazczy, nadawać 
się do przemysłowego stosowania, nie być 
wykluczonym z patentowania i musi być 
ujawniony na tyle, żeby możliwe było jego 
odtworzenie. Ocena tych przesłanek wy-
maga od zgłaszającego rzeczy trudnej: 
obiektywnego i nieobciążonego „efektem 
ojcowskim” spojrzenia na wynalazek zgła-
szany do opatentowania.

Z naczącą pomocą dla zgłaszające-
go może być wypracowana przez 

urzędy patentowe krajowe i regionalne, 
a w szczególności Europejski Urząd 
Patentowy, 

wspólna koncepcja hipotetycz-
nego „znawcy”. 

Dalsza część artykułu przybliży Czytelni-
kom, z konieczności bardzo skrótowo, pro-
ces konstruowania umownego znawcy oraz 
pokaże, jak dzięki tej koncepcji zgłaszający 
sam może ocenić patentowalność propono-
wanego wynalazku. 

Na początku trzeba podkreślić, że dalej 
opisywany, modelowy znawca nie jest 
człowiekiem z krwi i kości, lecz wyimagino-

waną, hipotetyczną osobą, istniejącą tylko 
w formie myślowego narzędzia służącego 
do analizy zastrzeganych wynalazków. 
Oceniając wynalazek trzeba uniezależnić 
swój osąd od własnego spojrzenia na roz-
wiązanie problemu technicznego. 
Koncepcja znawcy może być przydatna 
pomimo upływu nawet wielu lat od chwili 
zgłoszenia wynalazku do urzędu patento-
wego. Tak się dzieje na przykład w przy-
padku sporu powstałego pomiędzy osobą 
uprawnioną a konkurentem. Do sporu może 
dojść w całym okresie obowiązywania 
patentu, czyli do 20 lat od daty zgłoszenia. 

T rzeba zatem umieć spojrzeć na wy-
nalazek oczami osoby żyjącej 

w czasie dokonania wynalazku, nieznającej 
żadnych późniejszych dokonań w technice. 
Tu pojawia się pierwsza cecha hipotetycz-
nego znawcy: jest to osoba współczesna 
wynalazkowi, a dokładniej: współczesna 
dacie zgłoszenia wynalazku do ochrony. 
Ponadto modelowy znawca musi znać się 
na wybranej dziedzinie techniki. Nie może 
być bardzo wąsko wyspecjalizowanym 
technikiem, gdyż wówczas jego zdolność 
do oceny patentowalności wynalazków 
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z całej dziedziny byłaby znikoma. Angloję-
zyczne określenia znawcy: „a person skil-
led in the art” („osoba biegła w rzemiośle”) 
i „a man from the bus” („człowiek z auto-
busu”, przeciętniak) są zatem nieco mylące, 
ponieważ odnoszą się do skrajnych przy-
padków: pierwsze do biegłości a drugie 
do bardzo słabego orientowania się w da-
nej dziedzinie techniki. Używane często 
określenie „specjalista” również nie oddaje 
prawidłowo konceptu znawcy, ponieważ 
sugeruje ono wąsko specjalistyczną bie-
głość techniczną w danej dziedzinie. 
Umowny znawca nie może być też tech-
nicznym ignorantem. Modelowy znawca 
powinien mieć przeciętną wiedzę z danej 
dziedziny, pogłębioną w pewnym jej obsza-
rze, dobrze orientować się w dziedzinach 
pokrewnych oraz mieć ogólną wiedzę 
techniczną. Na przykład jeżeli zgłoszenie 
dotyczy implantów zębowych, to modelowy 
znawca powinien mieć przeciętną wiedzę 
stomatologiczną, pogłębioną w obsza-
rze implantów, powinien mieć ogólną 
wiedzę medyczną, a w razie potrzeby 
– znać się na materiałach stosowanych 
w implantologii. 

Już z tego przykładu widać, że w przypadku 
wynalazków wiążących wiele dziedzin techniki 
znawca może być zespołowy, znający się 
na odległych zagadnieniach technicznych. 
Jednak bez względu na przypisaną mu dzie-
dzinę, znawca powinien wiedzieć, na przykład, 

co to jest wartościowość jonu, jak napięcie 
jest związane z natężeniem prądu albo 
że nie można wytworzyć energii z niczego 
– bo to są elementy podstawowej, ogólnej 
wiedzy technicznej. 

H ipotetyczny znawca ma nieograni-
czony dostęp do wszelkich informa-

cji podanych do wiadomości powszechnej 
gdziekolwiek i kiedykolwiek na świecie. 
W dobie Internetu jest znacznie łatwiej, niż 
to było kilkanaście lat temu, dotrzeć do in-
formacji związanych z wynalazkiem, dzięki 
swobodnemu dostępowi do przeróżnych 
baz danych, na przykład baz patentowych. 
W praktyce ten postulat nieograniczonego 
dostępu do wiedzy podanej do wiadomości 
powszechnej jest trudny do zrealizowania, 
choćby dlatego, że nie jest praktycznie 
możliwe przeszukiwanie wszystkich archi-
wów sądowych czy bibliotek uniwersytec-
kich (prace magisterskie, rozprawy doktor-
skie) w poszukiwaniu dokumentów mogą-
cych podważyć np. nowość wynalazku.

Co jeszcze należy wymagać 
od „znawcy”?

Wyimaginowany znawca musi umieć my-
śleć, dedukować, kombinować (w sensie 
dosłownym, czyli zestawiać ze sobą różne 
informacje), ale musi być pozbawiony zdol-
ności wynalazczych. To jest najtrudniejszy 
wymóg, jaki stawiamy przed wymyślonym 
znawcą, ponieważ nie można ściśle określić 

granicy, do której znawca jeszcze dedukuje 
i kombinuje, a po której przekroczeniu wy-
kazywałby się kreatywnością wynalazczą. 

M odelowy znawca przez sam fakt 
„zakotwiczenia” w dacie zgłoszenia 

musi być całkowicie odporny na wska-
zówki mogące płynąć z późniejszych 
wynalazków. 
Myślenie „a posteriori” jest często popeł-
nianym błędem i dlatego konieczne jest 
prześledzenie, krok po kroku, jak rozumo-
wałby znawca, który wychodząc ze zna-
nego rozwiązania, najbliższego badanemu 
rozwiązaniu problemu technicznego, szu-
kałby brakujących ogniw wyłącznie w sta-
nie techniki, posiłkując się wiedzą ogólną. 
Posłużenie się przez znawcę każdą kolejną 
informacją musi wynikać z naprowadze-
nia go na jej wykorzystanie. Na przykład 
znawca rozwiązujący problem oświetlenia 
ostrzegawczego wieży elektrowni wiatrowej 
skorzystałby z dokumentu, w którym po-
kazano światła ostrzegawcze montowane 
na wysokich przeszkodach naturalnych 
(wzgórza) lub sztucznych (anteny). Szeroki 
zakres stosowalności tego rozwiązania 
byłby wystarczającym dla znawcy impul-
sem do zaproponowania wykorzystania 
go w elektrowni wiatrowej. Jeżeli jednak 
w tym dokumencie byłoby stwierdzenie, 
że światła ostrzegawcze są przeznaczone 
konkretnie do anten, to przeniesienie idei 
rozwiązania z anteny na wieżę wiatraka 
byłoby właśnie myśleniem „a posteriori” – 
hipotetyczny znawca nie skorzystałby z ta-
kiego dokumentu, ponieważ antena nijak 
się ma do elektrowni wiatrowej.

Oceniając nowość i poziom wynalazczy 
swojego wynalazku, zgłaszający musi 
założyć, że znawca nie zna wynalazku, 
do którego badania zostanie wykorzystany. 
Przeciwnie, zgłaszający musi sobie wyobra-
zić, że stawia przed hipotetycznym znawcą 
problem techniczny, przed jakim sam stanął 
lub mógł stanąć dokonując wynalazku. Na-
stępnie musi sprawdzić czy znawca rozwią-
załby ten problem i czy by zaproponował 
takie samo rozwiązanie. Znawca nie znając 
wynalazku nie popełni błędu myślowego, 
polegającego na stwierdzeniu, że wynala-

Komisja Odwoławcza EPO w orzeczeniu nr T 39/93 stwierdziła, że chociaż ogólnie  
akceptowane defi nicje umownego „znawcy” nie zawsze używają identycznego języka 
do scharakteryzowania takiej hipotetycznej osoby, to mają jedną rzecz wspólną: 
wszystkie wykluczają jakiekolwiek zdolności wynalazcze „znawcy”. To właśnie 
posiadanie zdolności wynalazczych odróżnia wynalazcę od umownego „znawcy”.

W orzeczeniu T 641/00 KO EPO stwierdziła, że znawca musi być określony bardzo  
rozważnie. Umowny znawca musi być kompetentny w dziedzinie technicznej. Jeżeli 
problem techniczny dotyczy komputerowej implementacji systemu biznesowego, 
ubezpieczeniowego albo księgowego, to zgodnie z orzeczeniem T 172/03 KO EPO 
umowny znawca powinien być osobą znającą się na przetwarzaniu danych, 
a nie biznesmenem, agentem ubezpieczeniowym lub księgowym.

Za umownego znawcę w dziedzinie inżynierii genetycznej nie może być uznany  
laureat nagrody Nobla, nawet jeżeli kilku naukowców pracujących w tym czasie 
w tej dziedzinie zostało noblistami. W opinii KO EPO wyrażonej w orzeczeniu T 60/89 
za znawcę powinno się raczej uważać naukowca (lub zespół naukowców) pracującego 
jako nauczyciel akademicki i/lub prowadzącego prace badawcze w laboratorium, 
przyczyniające się do przejścia od genetyki molekularnej do inżynierii genetycznej.
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zek jest oczywisty, kiedy już się go poznało. 
Powstało wiele wynalazków wydających 
się oczywistymi po ich dokonaniu. Trzeba 
jednak postawić sobie pytanie, dlaczego 
nie zostały wynalezione wcześniej? Dla-
czego, na przykład, przez wiele lat ludzie 
jeździli na niewygodnych bicyklach, chociaż 
znane już były przekładnie umożliwiające 
skonstruowanie roweru? Z dzisiejszej per-
spektywy zastosowanie przekładni w rowe-
rze wydaje się oczywiste. Jednakże cofając 
się do czasów „przed -rowerowych” należa-
łoby zastanowić się: co skłoniłoby znawcę 
do zamontowania przekładni w bicyklu? 
Odpowiedź może być zaskakująca: nic 
by go nie skłoniło, gdyż bicykl nie potrzebu-
je przekładni. Przekładnia mogłaby utrudnić 
lub wręcz uniemożliwić jazdę bicyklem. 
Co więcej, rowery mają na ogół napęd 
pośredni (przez przekładnię) na tylne koło, 
a bicykl – napęd bezpośredni na przednie 
koło. Wniosek: nasz modelowy znawca, 
mając przed sobą bicykl i przekładnię, 
nie skonstruowałby roweru. Do tego trzeba 
przebłysku geniuszu, a hipotetyczny znaw-
ca geniuszem nie jest.

Z nawca jest przydatny do oceny 
czy w ogóle mamy do czynienia 

z rozwiązaniem technicznym. Znając się tyl-
ko na technice, znawca odrzuci wszystkie 
pozatechniczne informacje, gdyż nie będzie 
ich rozumiał. Nie będzie się na przykład 
zajmował programami komputerowymi, 
ponieważ operują one na obiektach sym-
bolicznych, a więc niematerialnych. Jeżeli 
po oczyszczeniu rozwiązania z informacji 
nietechnicznych pozostanie technicznie 
czyste, kompletne rozwiązanie problemu, 
to znaczy, że mamy do czynienia z wyna-
lazkiem. Jeżeli natomiast po odrzuceniu 
przez znawcę informacji nietechnicznych 
zaproponowane rozwiązanie będzie dziu-
rawe, niezupełne, to będzie oznaczało, 
że problem techniczny nie został rozwiąza-
ny i w konsekwencji nie doszło do przed-
stawienia wynalazku.

J eżeli posługując się modelowym 
znawcą zgłaszający uzna, że jego roz-

wiązanie ma charakter techniczny, to obar-
czy go następnym zadaniem: czy to rozwią-

zanie znawca odtworzyłby na podstawie 
zgłoszenia? Problem jest fundamentalny, 
gdyż zgodnie z doktryną warunkiem ko-
niecznym do udzielenia prawa wyłącznego 
(patentu na wynalazek, prawa ochronnego 
na wzór użytkowy) jest pełne ujawnienie 
rozwiązania. Do odtworzenia rozwiązania 
znawca może skorzystać z opisu, zastrze-
żeń i rysunków w opisie zgłoszeniowym 
oraz ze swojej wiedzy ogólnej, zawodowej, 
z rutynowo podejmowanych działań. (To 
zagadnienie warto zilustrować przykładem. 
Załóżmy, że ujawnienie wynalazku sprowa-
dza się do treści zastrzeżenia: „urządzenie 
znamienne tym, że zawiera źródło fal elek-
tromagnetycznych i element odbijający”. 
Odtwarzając wynalazek znawca sięgnąłby 
na półkę, na której ma zgromadzone źródła 
fal: A – żarówkę, B – generator mikrofal oraz 
elementy odbijające (refl ektory): C – płytkę 
szklaną i D – siatkę drucianą. Z ujawnienia 
wynalazku znawca wiedziałby tylko, że musi 
zestawić ze sobą źródło fal i refl ektor. Łą-
cząc A i C otrzyma przy odrobinie szczęścia 
latarkę, a łącząc B i D – radar. Natomiast 
łącząc A i D lub B i C dozna porażki, gdyż 
nie uzyska żadnego efektu technicznego. 
Wniosek: znawca nie został dostatecznie 
poinformowany czego ma oczekiwać (co 
to za urządzenie?), jakie elementy są po-
trzebne oraz co i jak ze sobą połączyć. 
Wniosek nasuwa się jeden: wynalazek 
nie został dostatecznie ujawniony. Jeżeli 
nawet znawcy udałoby się przez przypadek 
prawidłowo odtworzyć zamysł wynalazcy, 
to nadal tego zamysłu nie zna i nie ma gwa-
rancji, że odtwarzane urządzenie w ogóle 
by działało. Znawca powinien być prowa-
dzony przez zgłaszającego krok po kroku 
do pełnego odtworzenia wynalazku).

Z powyższych rozważań wynika 
jeszcze jedna cecha modelowego 

znawcy, której „nie wypada” nazywać 
wprost w literaturze przedmiotu: znawca 
jest „leniwy” jakby z natury, bo pozbawili-
śmy go zdolności wynalazczych. „Lenistwo” 
hipotetycznego znawcy jest jego wielką 
zaletą, gdyż jeśli zostanie postawiony przed 
problemem do rozwiązania, nie będzie nic 
samodzielnie wymyślał. Najpierw sprawdzi 
we wszystkich powszechnie dostępnych 

źródłach informacji czy problem został 
wcześniej rozwiązany. Jeżeli tak, a znane 
rozwiązanie ma wszystkie pożądane cechy 
techniczne (pożądane, czyli takie, jakie ma 
badany wynalazek), to znaczy, że badany 
wynalazek nie jest nowy. Znawca zadowoli 
się znanym rozwiązaniem, nie będzie dążył 
do wynalezienia czegoś nowego. Natomiast 
jeżeli poszukiwania przez znawcę w stanie 
techniki rozwiązania problemu zakończą 
się fi askiem, to badany wynalazek spełnia 
kryterium nowości.

W takim przypadku znawca będzie 
się starał rozwiązać problem 

kombinując (łącząc) znane rozwiązania. 
Najpierw wybierze rozwiązanie najbliższe 
czyli najbardziej przybliżające go do rozwią-
zania problemu, a następnie poszuka w po-
wszechnie dostępnych źródłach wiedzy 
informacji umożliwiającej takie zmodyfi ko-
wanie tego rozwiązania, żeby po modyfi ka-
cji miało wszystkie pożądane cechy. Jeżeli 
to się znawcy uda, czyli znawca z powo-
dzeniem połączy ze sobą znane powszech-
nie informacje, to będzie znaczyło, że bada-
ny wynalazek jest dla niego oczywisty, albo 
– posługując się językiem ustawy Prawo 
własności przemysłowej – nie ma poziomu 
wynalazczego. I przeciwnie: jeżeli znawcy 
nie uda się dojść do badanego rozwiązania 
poprzez ukierunkowane łączenie ze sobą 
wiadomości znanych z różnych źródeł, 
wówczas będzie można uznać wynalazek 
za posiadający poziom wynalazczy. W ten 
w gruncie rzeczy prosty sposób zgłaszają-
cy może sam się przekonać czy propono-
wane rozwiązanie jest nowe i nieoczywiste. 
Wymaga to oczywiście poszperania w ba-
zach danych i przełączenia się na myślenie 
kategoriami hipotetycznego znawcy.

Co mógłby a co zrobiłby

Przeprowadzając rozumowanie z użyciem 
koncepcji umownego znawcy, zgłaszają-
cy powinien zastanowić się nad różnicą 
między tym, co znawca mógłby zrobić 
odtwarzając wynalazek, a co faktycznie 
zrobiłby. Posługiwanie się modelem znawcy 
w sposób naturalny skłania do stawia-
nia pytań, co znawca mógłby a czego 
nie mógłby (zastosować, połączyć, zmie-
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OPODATKOWANIE OPODATKOWANIE 
usług autorów usług autorów 

i artystów wykonawców i artystów wykonawców 

Sędzia Józef Gach

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku towarów i usług (u.p.t.u)1 
pod pojęciem usługi rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby 

fi zycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W pojęciu tym mieści się:
– przeniesienie autorskich praw majątko-
wych lub praw majątkowych do artystycz-
nego wykonania, zwanych dalej „prawami 
autorskimi i prawami do artystycznego 
wykonania”,
– upoważnienie do korzystania z utworu 
lub artystycznego wykonania (licencja).

Natomiast dostawą towarów jest np. roz-
porządzenie towarem jak właściciel 
np. sprzedaż egzemplarza utworu, czyli 
jego nośnika będącego rzeczą (art. 2 pkt 5 
i art. 7 ust. 1 u.p.t.u.). 

W wyroku C-41/04 z dnia 27 października 
2005 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwo-
ści (ETS) orzekł, że jednolite świadczenie, 
takie jak dostarczenie standardowego 
oprogramowania na nośniku i jego później-
sze przystosowanie do specyfi cznych po-
trzeb konsumenta, powinno być kwalifi ko-
wane jako „świadczenie usług”, jeżeli okaże 
się, iż to przystosowanie nie ma w danym 
przypadku ani charakteru pobocznego, ani 
pomocniczego, lecz ma charakter dominu-
jący – dzieje się tak w szczególności, jeżeli 
z uwagi na takie czynniki, jak jego zakres, 

szać, podgrzać itd.). Okazuje się, że takie 
podejście nie jest prawidłowe. 

O ceniając wynalazek z wykorzysta-
niem hipotetycznego znawcy trzeba 

sprawdzić, co znawca rzeczywiście zrobił-
by, żeby rozwiązać problem, a nie poprze-
stawać na tym, co znawca mógłby zrobić. 
Konsekwencje różnicy pomiędzy „mógłby” 
a „zrobiłby” pokazuje przykład podejścia 
znawcy do urządzenia do podgrzewania 
wina składającego się z zamkniętych 
w obudowie: pojemnika na ciecz, rurki 
z grzałką, zaworu i kilku innych przydatnych 
elementów. Na pierwszy rzut oka wydaje 
się, że w świetle stanu techniki (ekspresy 
do kawy lub naparów) takie urządzenie 
nie ma poziomu wynalazczego. Przecież 
wystarczy wziąć ekspres do kawy, zamiast 
wody wlać wino, włączyć i wino na pew-
no się podgrzeje. Innymi słowy, znawca 
mógłby do podgrzewania wina zastosować 
ekspres do kawy. Ale: czy znawca rzeczy-
wiście by to zrobił? Mógłby zastosować, 
ale czy zastosowałby ekspres do kawy? 
W ekspresach woda jest doprowadzana 
do wrzenia lub stanu pary, a więc i wino 
wlane zamiast wody zagotowałoby się. 
Każdy, kto poznał paskudny smak ugoto-
wanego wina, udzieli odpowiedzi przeczą-
cej: znawca nie użyłby ekspresu do kawy. 
Wino co prawda podgrzałoby się, ale utra-
ciłoby cały bukiet. Żaden znawca by tego 
nie przełknął.

Z koncepcji umownego znawcy 
korzystają również eksperci 

badający wynalazki i rzecznicy paten-
towi. Hipotetyczny znawca okazuje się 
bardzo użyteczny w prowadzeniu rze-
czowej dyskusji pomiędzy zgłaszającym 
i urzędem patentowym i jest niezwykle 
pomocny w rozwiązywaniu zagadnień 
wymagających interpretacji opisu wy-
nalazku.

(Artykuł jest rozszerzoną wersją wystąpie-
nia dr P. Koczorowskiego na konferencji 
w Szczecinie w paź. 2012 r.)

dr Paweł Koczorowski
Ekspert UP RP

JÓZEF GACH jest sędzią NSA w stanie spoczynku. Orzekał w sprawach fi nansów 
publicznych, w tym podatkowych. Sędzia J. Gach jest autorem wielu publikacji, 
m.in. współautorem komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(wyd. C.H. Beck 1998 r.). 

Wykłada prawo podatkowe na studiach podyplomowych w UJ i UE w Krakowie, a także 
na MBA Krakowska Szkoła Przedsiębiorczości w Krakowie i UE w Sztokholmie. Pracował 
w Zakładzie Prawa Finansowego UJ i w Izbie Skarbowej w Krakowie. Był członkiem 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Podatkowych oraz członkiem zespołu 
NSA kwalifi kującego orzeczenia do publikacji w zbiorze urzędowym.
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koszt lub czas trwania, przystosowanie 
to ma znaczenie decydujące dla umożli-
wienia nabywcy użytkowania gotowego 
oprogramowania.

Opodatkowaniu p.t.u. podlega odpłatne 
świadczenie usług na terytorium kraju 
przez podatnika działającego w takim cha-
rakterze. Na równi traktuje się nieodpłatne 
świadczenie usług, jeżeli nie są one zwią-
zane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 
a podatnikowi przysługiwało prawo do ob-
niżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego przy nabyciu towarów 
i usług związanych z tymi usługami.

Samodzielna działalność 
gospodarcza

Według art. 10 Dyrektywy nr 1122 wa-
runek, o którym mowa w art. 9 ust. 1, 
przewidujący, że działalność gospodarcza 
jest prowadzona samodzielnie, wyklucza 
opodatkowanie VAT pracowników i innych 
osób, o ile są one związane z pracodawcą 
umową o pracę lub jakimikolwiek innymi 
więzami prawnymi tworzącymi stosunek 
prawny między pracodawcą a pracowni-
kiem w zakresie warunków pracy, wyna-
grodzenia i odpowiedzialności pracodawcy. 

Przepis ten został implementowany 
w art. 15 ust. 3 u.p.t.u. o treści: „za wyko-
nywaną samodzielnie działalność gospo-
darczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje 
się czynności: pkt 1 – z tytułu których 
przychody zostały wymienione w art. 12 
ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych 
(u.p.d.o.f.)3; pkt 3 – z tytułu których przy-
chody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fi zycznych, jeżeli 
z tytułu wykonania tych czynności osoby te 
są związane ze zlecającym wykonanie tych 
czynności prawnymi więzami tworzącymi 
stosunek prawny pomiędzy zlecającym wy-
konanie czynności i wykonującym zlecane 
czynności co do warunków wykonywania 
tych czynności, wynagrodzenia i odpo-
wiedzialności zlecającego wykonanie tych 
czynności wobec osób trzecich”. 

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 3a u.p.t.u. 
przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowied-
nio do usług twórców i artystów wyko-
nawców w rozumieniu przepisów o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wyna-
gradzanych w formie honorariów za prze-
kazanie lub udzielenie licencji do praw 
autorskich lub praw artystycznego wyko-
nania albo ich wykonanie, w tym również 
wynagradzanych za pośrednictwem orga-
nizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi lub prawami pokrewnymi.

W wyroku z dnia 22 lipca 2008 r., I FSK 
935/07, NSA uznał, że nie wykonuje 
samodzielnej działalności gospodarczej 
autor, który zawiera umowy o dzieło 
na wykonanie zdjęć do fi lmów fabularnych 
i umowy o dzieło na wyreżyserowanie tych 
fi lmów, w tym fi lmów reklamowych z róż-
nymi podmiotami. Na mocy tych umów 
przenosi na zlecającego prawa autorskie 
do wykonanych dzieł. Umowy te określają 
warunki ich wykonywania, wynagrodzenie 
oraz odpowiedzialność zlecającego wobec 
osób trzecich. 

Rozstrzygnięcie to Sąd uzasadnił, 
że w rozpoznanej sprawie niesporne jest 
to, że w przypadku stosunku prawnego 
łączącego autora ze zlecającym spełnione 
zostały przesłanki odnośnie warunków 
wykonywania czynności i wynagrodzenia. 
Natomiast sporna jest przesłanka dotyczą-
ca odpowiedzialności zlecającego wobec 
osób trzecich. Przesłanka ta jednak wbrew 
temu, co twierdzi WSA w Warszawie zo-
stała również spełniona. Z art. 79 ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych4 
za naruszenie autorskich praw majątko-
wych odpowiedzialna jest osoba, która 
prawa te naruszyła. Producent utworów 
audiowizualnych jako podmiot, któremu 
przysługują majątkowe prawa autorskie 
może więc być podmiotem, do którego 
kierowane będą roszczenia określone 
w art. 79 w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych w związku z naru-
szeniem przez niego tych praw. 

Z rozstrzygnięciem NSA nie można się 
jednak zgodzić. Uwadze tego Sądu 
uszło przede wszystkim, że art. 13 pkt 8 

lit. a u.p.d.o.f. nie obejmuje umów o dzieło 
zawieranych w ramach prowadzonej przez 
podatnika pozarolniczej działalności go-
spodarczej. Przez działalność tą zgodnie 
z art. 5a pkt 6 rozumie się działalność 
zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, 
usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpozna-
waniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy 
oraz wartości niematerialnych i prawnych 
– prowadzoną we własnym imieniu bez 
względu na jej rezultat, w sposób zorgani-
zowany i ciągły, z której uzyskane przycho-
dy nie są zaliczane do innych przychodów 
ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 
1, 2 i 4-9. Z defi nicji pozarolniczej działalno-
ści gospodarczej wynika, że jej immanent-
ną cechą jest jej wykonywanie w sposób 
zorganizowany. Cecha ta nie jest zatem 
spełniona, gdy występuje integracja zlece-
niobiorcy z organizacją zakładu zlecenio-
dawcy i korzystanie z mienia tego zakładu. 
Zwrócić też należy uwagę na art. 5b ust. 1 
u.p.d.o.f., który określa cechy pozornej 
pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Z przepisu tego wynika a contrario, 
że immanentnymi cechami rzeczywistej 
pozarolniczej działalności gospodarczej są: 
ponoszenie przez zleceniodawcę zarówno 
ryzyka ekonomicznego, jak i odpowiedzial-
ności kontraktowej wobec osób trzecich, 
z wyjątkiem odpowiedzialności deliktowej. 

Nie ulega zaś wątpliwości, że pozarolnicza 
działalność gospodarcza jest samodzielną 
działalnością gospodarczą w rozumieniu 
art. 9 u.p.t.u. Nie można zaś wykluczyć, 
że autor wykonywał pozarolniczą działal-
ność gospodarczą. Stan faktyczny podany 
przez niego we wniosku o udzielenie 
pisemnej indywidualnej interpretacji prze-
pisów prawa podatkowego był niewyczer-
pujący. Tak byłoby jednak, gdyby autor 
oprócz stworzenia utworów na podstawie 
umów o dzieło, także nie przenosił na pod-
stawie odrębnych umów praw autorskich 
do tych utworów. Nie ma zaś przekony-
wujących argumentów za niestosowaniem 
na gruncie p.d.o.f. koncepcji jednolitego 
świadczenia powstałej na gruncie u.p.t.u., 
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z tym że świadczenia w p.d.o.f. dzielą się 
na wydanie rzeczy, wykonanie usługi lub 
przeniesienie prawa majątkowego (art. 14 
ust. 1c u.p.d.o.f.). 

W powołanym wyżej wyroku ETS zauważył 
również, że na podstawie różnych kryteriów 
Geretshof w Amsterdamie słusznie stwier-
dził, że miało miejsce jedno świadczenie 
usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 VI Dyrekty-
wy5, ponieważ kryteria te umożliwiają przy-
jęcie, że przystosowanie oprogramowania 
nie ma bynajmniej charakteru pomocnicze-
go, czy też pobocznego, lecz ma charakter 
dominujący ze względu na jego decydu-
jące znacznie dla umożliwienia nabywcy 
używania nabytego oprogramowania 
zaadaptowanego do jego specyfi cznych 
potrzeb. 

W rozpoznanej przez NSA sprawie do-
minujący charakter miało przeniesienie 
praw autorskich. Bez tego przeniesienia 
producenci utworów audiowizualnych 
nie mogliby korzystać z zamówionych 
utworów bez naruszenia prawa autorskich 
autora, co naraziłoby ich na odpowiedzial-
ność deliktową z art. 79 ustawy o pra-
wach autorskich i prawach pokrewnych. 
Nie bez znaczenia jest tutaj okoliczność, 
że wysokość honorarium za przeniesienie 
praw autorskich do utworu wykonanego 
na podstawie umowy o dzieło nie różni się 
od wysokości honorariów za przeniesienie 
praw autorskich do utworów, które zostały 
wykonane bez zamówienia. 

W konsekwencji przychody autora należało 
zaliczyć do przychodów z praw mająt-
kowych (art. 18 u.p.d.o.f.). Według tego 
przepisu za przychód z praw majątkowych 
uważa się w szczególności przychody 
z praw autorskich i praw pokrewnych 
w rozumieniu odrębnych przepisów, 
praw do projektów wynalazczych, praw 
do topografi i układów scalonych, znaków 
towarowych i wzorów zdobniczych, w tym 
również z odpłatnego zbycia tych praw. 
W przychodach tych mieszczą się przy-
chody z umów o dzieło mających za przed-
miot stworzenie utworów połączone z od-
rębnymi umowami o przeniesienie praw 
autorskich do tych utworów, zawieranych 

przez podatnika w ramach pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Brak jest bo-
wiem tutaj takiego wyłączenia tych przy-
chodów jak w art. 13 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f. 

Zwolnienia przedmiotowe 
od p.t.u.

Począwszy od 2011 r. na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 33 u.p.t.u. zwolnione są niektóre 
usługi kulturalne świadczone przez: 
a) podmioty prawa publicznego lub inne 
podmioty uznane na podstawie odrębnych 
przepisów za instytucje o charakterze kul-
turalnym lub wpisane do rejestru instytucji 
kultury, prowadzonego przez organizatora 
będącego podmiotem tworzącym in-
stytucje kultury w rozumieniu przepisów 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle 
z tymi usługami związaną,
b) indywidualnych twórców i artystów 
wykonawców, w rozumieniu przepisów 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wynagradzane w formie honorariów, w tym 
za przekazanie lub udzielenie licencji 
do praw autorskich lub praw do artystycz-
nego wykonania utworów. 

Ten przepis stanowi implementację art. 132 
ust. 1 lit. n Dyrektywy nr 112 stanowiącego, 
że państwa członkowskie zwalniają m.in. 
świadczenie niektórych usług kulturalnych, 
a także dostawę towarów ściśle z nimi 
związanych, przez podmioty prawa pu-
blicznego lub inne instytucje kulturalne 
uznane przez dane państwo członkowskie. 
Odpowiednikiem tego przepisu był art. 13 
część A ust. 1 lit. n VI Dyrektywy. 

W wyroku z dnia 3 kwietnia 2003 r., 
C-144/00, ETS orzekł, że przepis ten do-
tyczący zwolnienia z podatku od wartości 
dodanej niektórych usług kulturalnych 
świadczonych przez instytucje prawa pu-
blicznego lub przez inne instytucje kultural-
ne uznane przez dane Państwo Członkow-
skie, należy interpretować w ten sposób, 
że wyrażenie „inne [uznane] instytucje 
kulturalne” nie wyklucza solistów występu-
jących indywidualnie. Zasada neutralności 
podatkowej wymaga, aby indywidualnych 

wykonawców, pod warunkiem, że ich usłu-
gi są uznawane za kulturalne, można było 
traktować, tak jak to ma miejsce w przy-
padku instytucji kulturalnych, jak instytucje 
podobne do podmiotów prawa publiczne-
go świadczące niektóre usługi kulturalne, 
o których mowa w tym przepisie. 

Z porównania zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b 
u.p.t.u. z art. 15 ust. 3b u.p.t.u., a zwłaszcza 
z użycia w pierwszym przepisie w porów-
naniu z drugim przepisem zwrotu „w tym”, 
wynika, że zwolnieniem podatkowym 
są objęte również usługi kulturalne indy-
widualnych artystów wykonawców wyna-
gradzanych w formie honorariów za arty-
styczne wykonanie. Zwolnienie to ujęte jest 
za szeroko. 

Z powołanego wyżej wyroku ETS wynika 
również, że za „inne [uznane] instytucje 
kulturalne” nie można uznać solistów wcho-
dzących w skład orkiestry. Zarzut niepra-
widłowej implementacji art. 132 ust. 1 lit. n 
Dyrektywy nr 112 do art. 43 ust. 1 pkt 33 
lit. b u.p.t.u. można postawić co do zwolnie-
nia podatkowego usług kulturalnych auto-
rów i artystów wykonawców wynagradza-
nych w formie honorariów za przekazanie 
lub udzielenie licencji do praw autorskich 
i praw do artystycznego wykonania. Gdy-
by było inaczej, to za zbędne należałoby 
uznać wyrażenie zgody zawarte w art. 384 
tej Dyrektywy na utrzymanie przez Łotwę 
zwolnienia od VAT usług świadczonych 
przez twórców, artystów i wykonawców, 
określonych w załączniku nr 10 część B 
pkt 2. Polska takiej zgody nie uzyskała. 

W związku z tym pojawiają się dwie kwe-
stie, które wymagają wyjaśnienia, tj. którzy 
autorzy i artyści wykonawcy są indywidu-
alnymi oraz które ich usługi, wynagradzane 
w formie honorariów za przekazanie lub 
udzielenie licencji do praw autorskich 
i praw do artystycznego wykonania. W po-
wołanym wyżej wyroku ETS światowej 
sławy tenorzy występowali nie tylko solo, 
lecz również razem. W związku z tym, 
nie można przeciwstawić autora, który sam 
stworzył utwór – autorom, którzy stworzyli 
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go wspólnie. Wszyscy więc oni mogą sko-
rzystać ze zwolnienia od p.t.u. 

Z kolei usługi kulturalne byłyby tożsame 
zarówno w lit. a, jak i lit. b pkt 33 ust. 1 
art. 43 p.t.u., gdyby nie nieprawidłowość 
implementacji art. 132 ust. 1 lit. n Dyrek-
tywy nr 112. Prowadzi to do wniosku, 
że w przypadku autorów – usługami 
kulturalnymi są jedynie usługi polegające 
na przekazaniu lub udzieleniu licencji 
do praw autorskich mających za przed-
miot utwory, które mogą być artystycznie 
wykonane. Takim utworem nie jest np. ko-
mentarz podatkowy. Natomiast w przy-
padku artystów wykonawców – usługami 
kulturalnymi jest całość usług polegających 
na przekazaniu lub udzieleniu licencji 
do prawa artystycznego wykonania utwo-
ru. Propozycja taka wiąże jednak ze sobą 
pewne ryzyko podatkowe. Jeżeli okaza-
łoby się, że jest ona za szeroka, to autor 
i artysta wykonawca będzie zobowiązany 
uiścić p.t.u. według stawki 8% (pozycja 
181 załącznika nr 3 w zw. z art. 41 ust. 2 
i art. 146a pkt 2 p.t.u.). W związku z tym 
tam, gdzie zwolnienie podatkowe nastąpiło 
z przekroczeniem upoważnienia zawartego 
w art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy nr 112, 
bezpieczniej jest opodatkować usługi kultu-
ralne. Autor i artysta wykonawca mogą się 
bowiem wprost powoływać na ten przepis.

Koszty uzyskania przychodów

Art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. określa koszty 
uzyskania przychodów z tytułu korzy-
stania przez autorów z praw autorskich 
i artystów wykonawców z praw pokrew-
nych lub rozporządzania przez nich tymi 
prawami – w wysokości 50% uzyskanego 
przychodu, z tym że koszty te oblicza się 
od przychodu pomniejszonego o potrą-
cone przez płatnika w danym miesiącu 
składki na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, 
których podstawę wymiaru stanowi ten 
przychód. Dodać należy, że przychodem 
nie jest ewentualny podatek należny (p.t.u.). 
Nadto podwyższone koszty uzyskania 

przychodów przysługują autorowi lub 
artyście wykonawcy bez względu na to, 
z którego źródła osiąga on przychody. 

Wyjątek zgodnie z ust. 2 art. 22 u.p.d.o.f. 
dotyczy przychodów z pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Ilustracją może 
tu być radca prawny, który sporządził 
opinię prawną stanowiącą utwór naukowy. 
Koszty sporządzenia tej opinii ewidencjo-
nuje on w prowadzonej księdze podatko-
wej. W związku z tym korzystanie przez 
takiego autora z podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów prowadziłoby 
do potrącenia tych kosztów dwukrotnie 
z przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej, co jest niedopuszczalne. 

Z początkiem 2013 r. przywilej korzystania 
z podwyższonych kosztów uzyskania przy-
chodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 
pkt 1 – 3 u.p.d.o.f. uległ ograniczeniu. Mia-
nowicie koszty te nie mogą przekroczyć 
rocznie 42 796 zł. Podatnik może jednak 
zgodnie z art. 22 ust. 10 i ust. 10a u.p.d.o.f. 
wykazać w zeznaniu rocznym, że faktycz-
nie poniesione wydatki były wyższe. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 zd. 1 u.p.d.o.f. 
kosztami uzyskania przychodów są koszty 
poniesione w celu osiągnięcia przychodu 
oraz zachowanie i zabezpieczenia źródła 
przychodów, z wyjątkiem wymienionych 
w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Wśród wyjątków 
znajdują się koszty nabycia lub wytwo-
rzenia środka trwałego. Art. 22a ust. 1 
u.p.d.o.f. pojęcie środek trwały wiąże 
z wykorzystywaniem składnika majątko-
wego w działalności gospodarczej. Termin 
działalność gospodarcza jest tu synoni-
mem terminu pozarolnicza działalność 
gospodarcza. 

Powyższe rozważania prowadzą do wnio-
sku, że np. koszty nabycia lub wytworzenia 
samochodu osobowego przez artystę 
wykonawcę, wykorzystywanego w działal-
ności twórczej lub odtwórczej są kosztem 
uzyskania przychodów. Zwrócić też należy 
uwagę, że zwrot kosztów podróży odby-
wanej w celu wykonywania zawodu przez 
autora i artystę wykonawcę jest wolny 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 
pkt 16b i ust. 13 u.p.d.o.f. Należy więc 

w umowach o dzieło wprowadzać stosow-
ne postanowienia. Oczywiście koszty te 
nie mogą zostać uwzględnione przy wyka-
zywaniu przez autora lub artystę wykonaw-
cę, że faktycznie poniesione wydatki były 
wyższe niż podwyższone koszty uzyskania 
przychodów. Kosztami uzyskania przycho-
dów są bowiem koszty poniesione w celu 
uzyskania przychodów opodatkowanych. 
Z tego względu art. 22 ust. 10 i ust. 10a 
u.p.d.o.f. nie będą w praktyce miały za-
stosowania do artystów wykonawców 
będących pracownikami. Przy tej grupie 
podatników zwolnienia od podatku docho-
dowego występują stosunkowo często. 

Zwrócić w końcu należy uwagę, że pra-
cownikom po stworzeniu utworów 
nie przysługują dodatkowe wynagrodzenia. 
W związku z tym koniecznym staje się 
podział otrzymanych przez nich wcześniej 
wynagrodzeń podstawowych na część 
stanowiącą honorarium i na część zwykłą. 
W tym celu należałoby prowadzić ewi-
dencję czasu ich pracy. Przepisy Kodeksu 
pracy nie wymagają tak szczegółowej 
ewidencji, lecz wydaje się ona potrzebna 
ze względów podatkowych. To samo 
dotyczy zresztą potrzeby posiadania doku-
mentów w celu wykazania, że faktycznie 
poniesione wydatki były wyższe niż pod-
wyższone koszty uzyskania przychodów. 
Dowody takie są bowiem łatwe do prze-
prowadzenia.

1  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.).

2  Skrót ten oznacza Dyrektywę 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
z 2006 r. Nr 347, str. 1 ze zm.).

3  Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.; ustawa ta da-
lej zwana jest „u.p.d.o.f.”.

4  Skrót ten oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

5  Przepis ten był odpowiednikiem art. 24 ust. 1 Dyrek-
tywy nr 112.

Józef Gach
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UMOWYUMOWY 
JAKO PRAWNE NARZĘDZIE 
TRANSFERU INNOWACJI

P ublikacja „Umowy jako prawne narzę-
dzie transferu innowacji” jest pracą 

zbiorową przygotowaną przez Andrzeja Szew-
ca, Karolinę Zioło i Mariusza Grzesiczaka. Jest 
to wznowienie wydane w ramach przedsię-
wzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości pt. „Polskie klastry i polityka klastrowa”, 
pod honorowym patronatem Ministra Gospo-
darki. Publikacja jest współfi nansowana przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach projektu 
systemowego PARP „Rozwój zasobów ludz-
kich poprzez promowanie wiedzy, transfer 
i upowszechnianie innowacji” z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

Opracowanie, adresowane do małych i śred-
nich przedsiębiorstw, stanowi kompendium 
wiedzy związanej z transferem technologii, 
podanej w sposób przystępny dla odbiorców, 
którzy nie posiadają wykształcenia prawnego.

P ublikacja obejmuje trzy części tematycz-
ne zawierające ogólną wiedzę specja-

listyczną z zakresu własności przemysłowej, 
wiadomości o umowach i zobowiązaniach 
umownych oraz roli umów w zakresie transferu 
technologii. Część druga i trzecia są bardzo 
obszerne, szczegółowo przedstawiają poru-
szaną w nich problematykę i stanowią bogate 
źródło informacji. Po zapoznaniu się z niezbęd-
ną wiedzą osoby zainteresowane zawarciem 
konkretnej umowy będą mogły skorzystać 
z załączonych wzorów umów dotyczących 
transferu. 

C zęść pierwsza „Własność przemy-
słowa i intelektualna w działalności 

gospodarczej” zawiera ogólną charakterysty-
kę własności przemysłowej oraz jej znaczenia 
w działalności gospodarczej. Przedstawia 
również podstawy prawne ochrony własności 

przemysłowej w Polsce oraz w innych krajach 
Unii Europejskiej, a także umowy międzyna-
rodowe z zakresu własności przemysłowej, 
których Polska jest stroną. Na zakończenie 
przekazuje informacje związane z transferem 
technologii w ramach międzynarodowej koope-
racji gospodarczej. 

C zęść druga „Ogólne wiadomości 
o umowach i zobowiązaniach 

umownych” zawiera podstawowe wiadomości 
z zakresu zobowiązań uregulowanych w pra-
wie cywilnym. Przedstawione w niej zostało 
samo pojęcie umowy, określono jej funkcję, 
systematykę oraz formy w jakiej umowa może 
występować. Bardzo przydatne dla zawierają-
cych umowy będą informacje dotyczące sto-
sunków obligacyjnych, w tym pojęcie, rodzaje 
i wykonywanie zobowiązań oraz odpowie-
dzialność za ich niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie. Sporo uwagi poświecono również 
przedawnieniu roszczeń majątkowych.

C zęść trzecia „Rola umów w zakresie 
transferu technologii” przedstawia 

pojęcie i formy transferu technologii. Wskazuje, 
jakie bariery w tym transferze mogą napotkać 
przedstawiciele małych i średnich przedsię-
biorstw, a także zawiera praktyczne wskazówki 
dotyczące zawierania umów. Charakteryzuje 
poszczególne typy umów służących do trans-
feru technologii bazując przy tym na klasyfi ka-
cji umów przyjętej przez A. Szewca i G. Jyża 
dla potrzeb opracowania „Prawo własności 
przemysłowej”. Klasyfi kacja ta obejmuje 
umowy o dokonanie i/lub wdrożenie inno-
wacyjności, umowy licencyjne i inne umowy 
o korzystanie z cudzego projektu wynalaz-
czego, umowy o przeniesienie prawa, umowy 
o wspólności prawa, umowy o obciążenie 
praw podmiotowych własności przemysłowej 
prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz inne 
umowy, np. o sprawowanie zarządu cudzą 
własnością przemysłową (umowa o oddanie 
praw własności przemysłowej w zarząd), fran-
szyzę, leasing, dzierżawę itp. 

Przedstawiając powyższą publikację zgadzam 
się z konkluzją Pani Bożeny Lubińskiej-Ka-
sprzak – Prezes PARP, zawartą w Słowie 
wstępnym, że przedstawione teoretyczne 
i praktyczne aspekty zawierania umów w za-
kresie transferu technologii będą przydatne, 
nie tylko dla głównych adresatów małych 
i średnich przedsiębiorstw, ale także dla innych 
podmiotów gospodarczych, których działania 
wymagają ochrony własności intelektualnej.

Wzory wszystkich ww. umów przedstawione 
są w ostatniej części opracowania. 

Halina Sychowska
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Rok 2013 w UP RP

Ważny cel: Ważny cel: 
szybsze rozpatrywanie szybsze rozpatrywanie 
zgłoszeń wynalazkówzgłoszeń wynalazków

Dyrektor DBP Piotr Czaplicki

Do podstawowych zadań Departa-
mentu Badań Patentowych, nale-

ży orzekanie w sprawach udzielania:

patentów na wynalazki; 
dodatkowego prawa ochronnego  

(DPO) dla produktów leczniczych oraz 
produktów ochrony roślin;

praw ochronnych na wzory  
użytkowe.

Przyjęte założenia do planu ilościowe-
go rozpatrzenia zgłoszeń na rok 2013 
są na poziomie roku ubiegłego i wyno-
szą 4500 wynalazków i 650 wzorów 
użytkowych.

Głównym celem stojącym aktu-
alnie przed Departamentem 

Badań Patentowych jest zmniejszenie 
do 15 tys. ogólnej liczby zgłoszeń wyna-
lazków pozostających do rozpatrzenia 
na koniec 2013 roku. Dążymy także 
do skrócenia czasu rozpatrywania 
zgłoszeń wynalazków i wzorów 
użytkowych. Aktualnie zgłoszenia 
wzorów użytkowych są rozpatrywa-
ne na bieżąco tzn. po upływie 18-stu 
miesięcy od daty dokonania zgłosze-
nia, a od 1 stycznia 2012 roku zgło-
szenia wynalazków, przede wszyst-
kim z dziedziny farmacji, mogą być 
już rozpatrywane przez ekspertów 
nawet przed ich publikacją. 

Możliwe jest więc obecnie, o ile bieżący 
portfel spraw na to pozwala, podej-
mowanie merytorycznego działania 
niezwłocznie po zaliczeniu opłaty 
za zgłoszenie, badaniu formalno-praw-
nym i sporządzeniu raportu z poszuki-
wań w stanie techniki, a więc na długo 
przed obligatoryjnym, co do zasady, 
ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. 
W związku z tym, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa, decyzje o od-
mowie udzielenia patentu podejmowane 
są przed publikacją zgłoszenia, a de-
cyzje o udzieleniu patentu niezwłocznie 
po tej publikacji.

Na decyzje i postanowienia Urzędu, 
wydane w sprawie zgłoszeń wynalaz-
ków, wzorów użytkowych i DPO zgła-
szającemu służy wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, który rozpatry-
wany jest przez drugiego eksperta. 
Opracowanie odpowiedzi na skargę 
do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego na orzeczenia, które 
zapadły po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy oraz reprezentowanie Urzędu 
Patentowego na rozprawach przed tymi 
sądami stanowi dodatkowe obciążenie 
dla ekspertów Departamentu.

Oprócz rozpatrzenia i zakończenia 
postępowania w sprawie zgło-

szeń wynalazków i wzorów użytkowych, 
eksperci Departamentu Badań Patento-
wych sporządzają sprawozdania o sta-
nie techniki dla nowych zgłoszeń wpły-
wających do Urzędu przeprowadzając 
poszukiwania w literaturze patentowej 
i naukowo-technicznej dla ustalenia 
stanu techniki. Dzięki temu, zgłaszający 
mają możliwość wcześniejszego zapo-
znania się ze wstępną oceną zdolności 
patentowej zgłoszonego rozwiązania 
i dokonania przed publikacją w BUP 
ewentualnych zmian w dokumentacji 
zgłoszenia.

Od 31 stycznia 2013 r. polscy 
zgłaszający mogą, w ramach 

umowy zawartej między Urzędem 
Patentowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej (UP RP) a Japońskim Urzędem 
Patentowym (JPO), skorzystać 
z przyspieszonej procedury uzyska-
nia patentu w Japonii (PPH), bazując 
na odpowiadającym polskim zgłoszeniu 
patentowym. Na mocy zainicjowanego 
programu pilotażowego UP RP i JPO, 
procedura PPH przyspieszy proces 
badania zgłoszenia w Japonii w oparciu 
o badanie odpowiadającego mu zgło-
szenia polskiego, wykonane już przez 
eksperta Departamentu Badań Patento-
wych. Ze względu na to, że średni czas 
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uzyskania patentu w Japońskim Urzędzie Patentowym wynosi 
obecnie 85 miesięcy, zastosowanie procedury PPH pozwoli 
polskim zgłaszającym na znaczące skrócenie czasu oczeki-
wania na uzyskanie patentu.

W czerwcu 2013 roku planowane jest podpisanie ana-
logicznej umowy z Chińskim Urzędem Patentowym 

(SIPO). Obecnie trwają prace przygotowawcze do podpisania 
umowy, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2013 r.

W celu ujednolicenia orzekania, w ramach planu popra-
wy jakości oraz wdrożenia wniosków wynikających z re-
alizacji normy ISO 9001, w Departamencie od 1 stycznia 
2013 roku została powołana Sekcja Kontroli Jakości 
działająca w ramach Wydziału Biotechnologii i Farmacji. 
W planach na ten rok jest wprowadzenie rozpatrywania spraw 
w Wydziale Chemii Organicznej w systemie „dwójkowym” po-
legającym na tworzeniu zespołów dwuosobowych. Pierwszy 
ekspert zapoznaje się ze zgłoszeniem, dokonuje klasyfi kacji, 
opracowuje strategię poszukiwań, sporządza sprawozdanie, 
przygotowuje sposób załatwienia sprawy w konsultacji z dru-
gim ekspertem, a następnie sporządza projekt pierwszego 
pisma i przedstawia drugiemu ekspertowi do ostatecznego 
uzgodnienia.

Plany Urzędu dotyczące cyfryzacji, wprowadzenie modułu 
e-kancelarii, dotyczą również pracowników Departamen-

tu Badań Patentowych, zarówno Wydział Prawny, Wydział 
Administracyjny oraz eksperci, będą zaangażowani w testy 
obsługi elektronicznej korespondencji przychodzącej i wycho-
dzącej, jak i w późniejsze korzystanie z tej formy korespon-
dencji ze zgłaszającym.

W zakresie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi 
Urzędu, eksperci Departamentu będą uczestniczyć w pracach 
Departamentu Orzecznictwa, orzekając w sprawach spornych 
w Kolegiach Orzekających do Spraw Spornych.

Eksperci Departamentu, będą tradycyjnie, jak w roku 
ubiegłym, prowadzić wykłady, seminaria oraz szkolenia 

dla rzeczników patentowych, przedsiębiorców, naukowców 
i studentów, które przyczynią się również do realizacji istotne-
go zadania Urzędu Patentowego, jakim jest upowszechnianie 
wiedzy o ochronie własności przemysłowej.

W 2013 roku eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy z De-
partamentu Badań Patentowych będą także uczestniczyć 
w szkoleniach organizowanych przez Europejski Urząd Pa-
tentowy (EPO) i w spotkaniach konsultacyjnych z ekspertami 
z EPO, mających na celu harmonizację orzekania w sprawach 
z różnych dziedzin techniki.

Ponadto, w ramach współpracy z Polską Izbą Rzeczników 
Patentowych (PIRP) w 2013 roku planowane są trzy 

spotkania robocze ekspertów Departamentu Badań Patento-
wych z rzecznikami patentowymi.

Wiedza Wiedza 
specjalistyczna specjalistyczna 

i zaangażowanie i zaangażowanie 

Dyrektor DBZT Marta Czyż

D epartament Badań Znaków Towarowych jest komórką 
w strukturze organizacji Urzędu Patentowego RP po-

wołaną do rozpatrywania spraw znaków towarowych, wzorów 
przemysłowych i oznaczeń geografi cznych, a w konsekwencji 
udzielania praw ochronnych na znaki towarowe oraz rejestracji 
na wzory przemysłowe i oznaczenia geografi czne. 

P rognozowana wielkość podstawowych zadań na rok 
2013 przedstawia się następująco: 

Znaki towarowe – tryb krajowy 
DT planuje rozpatrzenie około 16.500 spraw, w tym podjęcie 
13.000 decyzji o udzieleniu praw ochronnych. 
Znaki towarowe – tryb międzynarodowy 
DT planuje rozpatrzenie 3000 rejestracji międzynarodowych 
z wyznaczeniem Polski. 
Zmniejszona ilość decyzji spowodowana jest mniejszym wpły-
wem, gdyż po przystąpieniu Unii Europejskiej do Protokołu 
do Porozumienia Madryckiego zgłoszenia dokonywane są bez-
pośrednio do OHIM. 
Wzory przemysłowe 
DT planuje rozpatrzenie 1000 zgłoszeń wzorów przemysłowych, 
w tym podjęcie 800 decyzji o rejestracji wzorów.
Poza realizacją podstawowych zadań Urzędu Patentowego RP, 
Departament Badań Znaków Towarowych podejmuje też szereg 
działań mających wesprzeć oraz usprawnić zadania ustawowe, 
a należą do nich: 

szkolenia pracowników Departamentu, których celem jest  
podwyższanie kwalifi kacji merytorycznych, 

współpraca z poszczególnymi komórkami Urzędu Patento- 
wego w zakresie realizacji zadań, mająca wpływ na usprawnie-
nie pracy Departamentu, 
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uczestnictwo przedstawiciela De- 
partamentu w Radzie ds. Produktów 
Tradycyjnych i Regionalnych, co pogłę-
bia wiedzę pracowników DT w zakresie 
problematyki oznaczeń geografi cznych, 

udział przedstawiciela Departamentu  
w posiedzeniach Polskiego Czerwonego 
Krzyża, co przyczynia się do wzmacnia-
nia ochrony tak ważnych symboli, 

uczestnictwo przedstawicieli Depar- 
tamentu w Komitetach Łącznikowych 
OHIM oraz w Radzie Administracyjnej 
i Komitecie Budżetowym, a także 
w posiedzeniach i grupach roboczych 
WIPO, gdzie m.in. analizowane są różne 
aspekty legislacyjne związane z ochroną 
wzorów i znaków towarowych.

P racownicy biorą aktywny udział 
w realizacji wielu innych działań 

Departamentu, a zakres tych prac 
ma wielopłaszczyznowy charakter. 
Z uwagi na fakt, że są to bardzo ważne 
zagadnienia chciałabym szczególną 
uwagę zwrócić na te z nich, które w na-
szych zamierzeniach mają charakter 
priorytetowy. 

Od 2004 roku Urząd Patentowy RP 
nawiązał ścisłą współpracę z Zarządem 
Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża 
w celu wypracowania jednolitej i zarazem 
właściwej praktyki mającej za zadanie 
wzmocnienie ochrony prawnej symbolu 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 
i znaku Czerwonego Półksiężyca oraz 

innych symboli im równoznacznych 
chronionych przez Konwencje genewskie 
z 1949 roku.

E fektem nawiązania wzajemnej 
współpracy jest między innymi 

udział przedstawiciela Urzędu Patento-
wego – eksperta ds. badań znaków to-
warowych w pracach Komisji ds. Ochro-
ny Znaku Czerwonego Krzyża. Głównym 
celem pracy członków Komisji jest stałe 
monitorowanie nadużyć w zakresie uży-
wania szczególnych symboli, w tym zna-
ku Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca, podejmowanie czynności 
prawnych w zakresie ich eliminowania, 
jak również ciągły nadzór nad badaniem 
potrzeby wzmocnienia ochrony prawnej 
tych symboli. Dotychczasowa współpra-
ca z Zarządem Polskiego Czerwonego 
Krzyża jest niewątpliwie cennym do-
świadczeniem dla obu stron. Z punktu 
widzenia Departamentu dotychcza-
sowe kontakty z członkami Polskiego 
Czerwonego Krzyża w istotny sposób 
wpłynęły i doprowadziły do upowszech-
nienia i wzmocnienia wiedzy na temat 
potrzeby i istoty ochrony prawnej znaku 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca.

W ramach realizacji dodatkowych 
zadań Departament Badań 

Znaków Towarowych, będzie także 
dokonywał analizy orzeczeń Sądu Unii 
Europejskiej i Trybunału Sprawiedli-
wości UE, wydawanych w kwestiach 
związanych z ochroną własności prze-
mysłowej, a w szczególności z zakresu 
znaków towarowych i wzorów przemy-
słowych. 

O rzeczenia sądów europejskich, 
oceniane są zarówno pod ką-

tem ich wpływu na porządek prawny 
i praktykę Urzędu Patentowego RP, 
jak również w aspekcie udziału Polski 
w postępowaniu prejudycjalnym przed 
Trybunałem Sprawiedliwości UE. 
W razie stwierdzenia zasadności przy-
stąpienia strony polskiej do postępowa-
nia, w Departamencie przygotowywany 
jest projekt stanowiska rządu polskiego, 

który uwzględnia ocenę czy wyrok Try-
bunału może powodować konieczność 
zmiany polskiego prawa lub praktykę 
jego stosowania, a także – czy może 
wpływać na interesy Polski. 
Przede wszystkim chciałabym podkre-
ślić, że praca ta wymaga od pracow-
ników, nie tylko wiedzy merytorycznej, 
ale również dobrej znajomości języków 
obcych, ponieważ większość orzeczeń 
dostępna jest jedynie w obcych wer-
sjach językowych np. angielskiej, francu-
skiej, niemieckiej, a nawet hiszpańskiej 
i włoskiej.

Porównując ubiegły rok, podczas którego 
Departament opracował 180 opinii, za-
uważana jest nadal tendencja wzrostowa 
w ilości przekazywanych nam w tym 
celu materiałów. Kolejne sprawy są coraz 
bardziej skomplikowane, zarówno pod 
kątem prawnym, jak i w zakresie ich me-
rytorycznego uzasadnienia.

N iewątpliwie rok 2013 jest kolej-
nym ważnym etapem realizacji 

licznych projektów informatycznych, 
w wykonywanie których aktywnie włą-
cza się Departament Badań Znaków 
Towarowych, koordynując również prace 
w tym zakresie. Są to projekty realizowa-
ne we współpracy z Urzędem ds. Har-
monizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) 
w ramach Programu Cooperation Fund 
i Programu Konwergencji. 

W Departamencie Badań Znaków 
Towarowych został utworzony Wydział 
Analiz, który wspiera kierownictwo 
Departamentu w koordynacji przy-
gotowywania i wdrażania projektów, 
we współpracy z innymi departamentami 
UP RP. Są to projekty z zakresu harmoni-
zacji, ochrony, promocji i egzekwowania 
praw dotyczących znaków towarowych 
i wzorów przemysłowych. Cooperation 
Fund ma za zadanie stworzenie narzędzi 
informatycznych, wspólnych dla wszyst-
kich urzędów uczestniczących w po-
szczególnych projektach, dzięki którym 
zostaną zmodernizowane procesy i tech-
nologie wspierające dotychczasowe dzia-
łania krajowych urzędów patentowych 
w dziedzinie znaków towarowych i wzo-
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Rok Rok 
wielu wyzwańwielu wyzwań

Dyrektor DPI Ryszard Kondratiuk

Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności 
(DPI) od początku swego powstania w 2010 r. zajmu-

je się działalnością promocyjną Urzędu Patentowego RP 
oraz prowadzi szereg przedsięwzięć związanych z infor-
mowaniem szerokich kręgów odbiorców o możliwościach 
wykorzystania ochrony własności przemysłowej dla budo-
wania przewagi konkurencyjnej. Przy realizacji tych zadań 
Departament współpracuje praktycznie ze wszystkimi ko-
mórkami organizacyjnymi Urzędu, a w szczególności z De-
partamentem Zbiorów Literatury Patentowej, Gabinetem 
Prezesa, Departamentem Wydawnictw oraz Departamen-
tem Informatyki oraz wieloma instytucjami i organizacjami 
„zewnętrznymi” polskimi i międzynarodowymi.

Od 2011 roku Urząd Patentowy, na mocy Porozumie-
nia podpisanego 14 kwietnia 2011 r. z Ministrem 

Gospodarki, realizuje projekt systemowy pt. „Wsparcie 
efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w in-
nowacyjnej gospodarce”, fi nansowany ze środków Progra-
mu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ukie-
runkowany jest na stymulowanie wykorzystywania praw 
własności przemysłowej w rozwoju polskiej gospodarki. 
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu skie-
rowane są po pierwsze do przedsiębiorców, w szczególno-
ści prowadzących mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
a po drugie – instytucji otoczenia biznesu, w tym uczelni 
i placówek naukowych, rzeczników patentowych oraz in-
nych instytucji i organizacji zaangażowanych w wykorzysty-
wanie i ochronę własności intelektualnej.

Ponieważ powyższe cele są zbieżne z zakresem zadań 
i kompetencjami Departamentu Promocji i Wspie-

rów przemysłowych. Tym samym procedury urzędów będą mo-
gły ulec znacznemu przyspieszeniu i usprawnieniu. 

Większość z przygotowywanych narzędzi informatycznych ma 
być także udostępniona on-line użytkownikom zewnętrznym. Na-
tomiast projekty z zakresu Programu Konwergencji mają za za-
danie stworzenie wspólnych praktyk państw członkowskich UE, 
co przełoży się niewątpliwie na ujednolicenie niektórych proce-
dur. Realizacja projektów wymaga dużego zaangażowania Urzę-
du Patentowego, w szczególności Departamentu Badań Znaków 
Towarowych (przy bardzo intensywnym wsparciu Departamentu 
Informatyki), która polega m.in. na przedstawianiu ich specyfi ka-
cji, przeglądu dotychczasowej struktury i funkcjonowania Urzędu 
oraz analizie koniecznych zmian, planowaniu implementacji tych 
projektów, wdrażaniu i utrzymywaniu stworzonych narzędzi infor-
matycznych. W 2012 r. zakończono prace na projektami Quality 
Standards, Common Gateway i TmView. 

W 2013 r. priorytetem dla UP RP jest niewątpliwie pro-
jekt Future Software Package w zakresie podprojek-

tów Back Offi  ce i e-fi ling oraz fi nalizacja prac nad projektami 
związanymi z praktykami w zakresie klasyfi kacji towarów 
i usług opartej na Międzynarodowej Klasyfi kacji Towarów 
i Usług (tzw. Klasyfi kacji Nicejskiej). W kwietniu br. ogłoszono 
już zakończenie jednego z nich – a mianowicie przygotowania 
pełnej wersji polskich tłumaczeń w zakresie Common Harmo-
nised Database on the Classifi cation of Goods and Services. 
Dodatkowymi projektami, które powinny się zakończyć się 
w 2013 r. są Users Satisfaction Survey oraz Harmonized 
Forecasting Methodology on TMs and Design. Eksperci DT 
współpracują więc ściśle z ekspertami OHIM oraz ekspertami 
innych urzędów patentowych krajów Unii Europejskiej. Taka 
współpraca oprócz realizacji docelowych projektów umożliwia 
również wymianę doświadczeń, wspólną analizę problemów 
w obszarze prawa własności przemysłowej oraz ma wpływ 
na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych. 

Czas realizacji poszczególnych projektów uzależniony jest 
od ich złożoności i zamyka się w terminie co najmniej kilku 
lat. Prace prowadzone w związku z realizacją projektów mają 
zapewnić podniesienie jakości technicznej systemów informa-
tycznych wykorzystywanych w codziennej pracy UP RP. 

U sprawnienie pracy Urzędu Patentowego od strony infor-
matycznej pozwoli przyspieszyć realizację statutowych 

zadań Urzędu oraz podniesie jakość świadczonych usług 
na rzecz użytkowników zewnętrznych systemu własności prze-
mysłowej. Warto w tym miejscu podkreślić, że zadania, które 
wykonujemy, wymagają nie tylko wiedzy specjalistycznej, lecz 
są przede wszystkim efektem dużego zaangażowania pracow-
ników Departamentu Badań Znaków Towarowych.
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rania Innowacyjności, koordynacja oraz administrowanie 
projektem zostało powierzone właśnie DPI. Można by po-
wiedzieć, iż pierwszy rok trwania projektu – 2011 – był 
okresem „oswajania się” z trudami prowadzenia projektu 
unijnego i wdrażania nowych procedur, jakie są z tym zwią-
zane. W roku tym w ramach projektu zorganizowano m.in. 
seminaria specjalistyczne, sympozjum naukowe w Krako-
wie oraz wystawy polskiego wzornictwa w Genewie i War-
szawie. Kolejny rok był okresem „rozruchu”, rozpoczęcia 
wielu nowych, nie realizowanych wcześniej przedsięwzięć. 
Rozpoczęto organizację pierwszych szkoleń dla przedsię-
biorców i instytucji otoczenia biznesu, przeprowadzono 
wiele spotkań informacyjno-konsultacyjnych, zorganizo-
wano trzy konferencje międzynarodowe, wydane zostały 
nowe broszury i materiały informacyjne, rozpoczęto prace 
nad digitalizacją opisów patentowych. Cóż, w 2012 roku 
projekt nabrał takiego tempa, iż… pod koniec roku Minister-
stwo Gospodarki zaproponowało nam rozszerzenie zakre-
su działań oraz zwiększenie budżetu naszego projektu. 

A co przed nami? Biorąc pod uwagę stan zaawanso-
wania prac, rok 2013 będzie okresem „rozkwitu”, peł-

nego rozwoju projektu, ale zarazem rokiem wielu wyzwań, 
zarówno dla naszej kilkunastoosobowej załogi, jaki i innych 
departamentów. W roku bieżącym planowane są m.in. na-
stępujące przedsięwzięcia: 

międzynarodowa konferencja na temat wzornictwa,  
międzynarodowe i krajowe konferencje na temat ochrony 
własności przemysłowej, w tym jedna w Pekinie;

co najmniej trzy wystawy polskiego wzornictwa  
pt.: „Polskie Red Doty” – w Warszawie, Genewie oraz 
Wiedniu lub Kopenhadze;

dni otwarte Urzędu Patentowego; 

szereg spotkań informacyjno-konsultacyjnych; 

seminaria specjalistyczne na temat informacji patento- 
wej oraz szczegółowych zagadnień z zakresu własności 
przemysłowej; 

centralne i regionalne szkolenia dla przedsiębiorców  
i instytucji otoczenia biznesu;

uruchomienie platformy edukacyjnej na stronach inter- 
netowych UP RP, w tym szkolenia e-learningowego; 

opracowanie polskiej wersji IP Panoramy – narzędzia  
multimedialnego dedykowanego dla przedsiębiorców; 

konkursy na plakat oraz informacje medialne promujące  
ideę ochrony własności przemysłowej. 

Kwestią szczególnie wartą podkreślenia jest zamó-
wienie przez Urząd, pierwszego w historii UP RP, 

badania sondażowego dotyczącego sytuacji małych i śred-
nich przedsiębiorstw w zakresie korzystania z ochrony 
własności przemysłowej oraz opracowanie analizy w za-
kresie poprawy użyteczności usług świadczonych przez 
Urząd w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jak 
wiadomo są one głównym fi larem naszej gospodarki stano-
wiąc 99,8 proc. ogółu polskich fi rm, co ma olbrzymi wpływ 
na wzrost PKB, stan bezrobocia i poziom innowacyjności. 
Co więcej, na początku 2015 roku, czyli w ostatniej fazie 
realizacji projektu, badania te mają zostać powtórzone ce-
lem porównania ich wyników i wypracowania rekomendacji 
dla przyszłych działań w tym zakresie.

Ponadto, już tradycyjnie, będziemy gościć w Urzędzie 
przyszłych przedsiębiorców i wynalazców, czyli dzieci 

i młodzież szkolną, których zapraszamy na adresowane 
specjalnie do nich przedsięwzięcia, w tym: warsztaty Aka-
demii Wynalazców im. Roberta Boscha, spotkania w ra-
mach akcji „Dziewczyny na politechniki” oraz „Dziewczyny 
do ścisłych”, a także lekcje dla dzieci w ramach „Festiwalu 
Nauki”.

Tak więc pracy przed nami wiele… i jesteśmy na nią 
przygotowani. Zdajemy sobie jednak sprawę, że bez 

dobrej współpracy z innymi departamentami Urzędu, a tak-
że z polskimi i międzynarodowymi instytucjami i organiza-
cjami „zewnętrznymi”, wszystkiemu nie zdołamy sprostać. 
Dlatego zwracamy się o dalsze wsparcie i liczymy na kon-
tynuację dotychczasowej owocnej współpracy! 
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Rejestry i teczki Rejestry i teczki 
specjalnej troskispecjalnej troski

Dyrektor DR Wojciech Maciąg

D epartament Rejestrów jest komórką 
realizującą zadania w zakresie pro-

wadzenia ksiąg rejestrowych dla wszystkich 
przedmiotów własności przemysłowej, pro-
wadząc postępowanie rejestrowe dotyczące 
utrzymywania ochrony i odnotowywania 
wszelkich zdarzeń powodujących zmiany stanu 
prawnego.

Wśród zadań wykonywanych przez Depar-
tament wymienić należy zwłaszcza: kontrolę 
opłat; zakładanie i prowadzenie rejestrów; 
wydawanie wezwań, postanowień i decyzji; 
sporządzanie i wydawanie dokumentów pa-
tentowych, świadectw ochronnych i świadectw 
rejestracji; przyjmowanie i rozpatrywanie wnio-
sków o przedłużenie ochrony i dotyczących 
zmian w rejestrach; przyjmowanie sprzeciwów; 
opracowywanie ogłoszeń do publikacji w „Wia-
domościach Urzędu Patentowego”; rozpatrywa-
nie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W 2013 r. przewidujemy, że ilość wnio-
sków składanych w postępowaniu 

rejestrowym będzie się utrzymywała na wyso-
kim poziomie. Należy oczekiwać, że ilość praw 
w mocy w 2013 roku przekroczy 190 tysięcy, 
co samo w sobie pozwala na prognozowanie 
zwiększenia się ilości pracy. To samo dotyczy 
ilości praw udzielanych przez Departament 
Badań Patentowych i Departament Badań Zna-
ków Towarowych. Oczekujemy ok. 2500 decyzji 
o udzieleniu patentu i 550 decyzji o udzieleniu 
praw ochronnych na wzory użytkowe, a także 
13000 decyzji o udzieleniu praw ochronnych 

na znaki towarowe i 1000 decyzji o udzieleniu 
praw z rejestracji na wzory przemysłowe. Dla 
tych ilości praw trzeba będzie założyć karty 
rejestrowe.

S podziewamy się wpływu ok. 400 sprze-
ciwów w związku z udzielonymi prawa-

mi, które będą wymagały wszczęcia stosow-
nych procedur. Podobnie należy przewidywać 
utrzymanie się ilościowych tendencji w zakresie 
przedłużania ochrony. Warto wspomnieć 
o przewidywanej wzrostowej tendencji w zakre-
sie patentów europejskich. Spodziewamy się 
wpływu 7000 tłumaczeń tych patentów tj. o ok. 
25% więcej niż w roku 2012. Przewidujemy 
ponadto konieczność rozpatrzenia ok. 600 
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Oprócz tej bieżącej pracy Departament jest 
i będzie zaangażowany w inne przedsięwzięcia. 
Został ogłoszony przetarg na „Opracowanie, 
dostawę i wdrożenie modułów elektronicznego 
rejestru”. Pracownicy Departamentu (w tym 
niżej podpisany) są członkami komisji przetar-
gowej. 

Z innych przedsięwzięć warto wymienić 
dalsze prace przy systemie SOPRANO, 

m.in. polegające na uzupełnianiu danych 
archiwalnych. Ponadto liczne prace związane 
z realizacją projektów realizowanych we współ-
pracy z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) a to Cooperation Fund 
i Converegence Programme. Prace przy tych 
projektach będą wymagały realizacji wielu 
zadań przez pracowników Departamentu, 

w tym przy tworzeniu tzw. back offi  ce jako 
głównego systemy bazodanowego dla znaków 
towarowych, będącego, dla znaków właśnie, 
odpowiednikiem SOPRANO. 
Pracownicy Departamentu będą także zaan-
gażowani w prace związane z doskonaleniem 
pracy IPU Kancelarii i IPU Modułu Rozliczeń.

P omimo skanowania nowych zgłoszeń 
i tworzenia tzw. teczek elektronicz-

nych, równolegle prowadzone są teczki 
papierowe. W Departamencie znajduje się 
już ok. 180 000 teczek aktowych, zawierają-
cych dokumentację chronionych przedmiotów 
własności przemysłowej. Konieczne będzie 
zabezpieczenie zasobów technicznych i osobo-
wych niezbędnych przy kolejnych krokach dla 
wdrożenia teczki elektronicznej. Przewiduje się 
np. zeskanowanie ponad 1000 sztuk akt wzo-
rów użytkowych, celem zapewnienia dostęp-
ności elektronicznych teczek dla wszystkich 
wzorów użytkowych pozostających w mocy. 
Konieczne będzie przygotowanie infrastruktury 
technicznej, w tym drukarki kodów kreskowych, 
skanery oraz informatycznej systemu ewidencji 
wypożyczeń akt, co uprości lokalizację doku-
mentów.

T ak więc przed Departamentem ogrom 
zadań. Podołanie im jest z pewnością 

wielkim wyzwaniem, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę ograniczone możliwości kadrowe w kon-
tekście uczestniczenia w różnych projektach. 
Nie mam wątpliwości, że temu wyzwaniu 
sprostamy.
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Rosnąca Rosnąca 
jakość pracyjakość pracy

Dyrektor DZ Monika Więckowska

D ziałalność Departamentu Zgłoszeń 
jest bardzo różnorodna, w dużym 

uproszczeniu można powiedzieć, że na każ-
dym stanowisku realizowane są inne zadania.

Jak sama nazwa wskazuje, Departament 
przyjmuje nowe zgłoszenia wszystkich przed-
miotów ochrony. Pod słowem „przyjmuje” 
należy rozumieć fi zyczne przyjęcie zgłosze-
nia, założenie akt papierowych, założenie 
tzw. teczki elektronicznej składającej się 
z elektronicznego odwzorowania doku-
mentacji papierowej, wprowadzenie danych 
bibliografi cznych do odpowiedniej bazy 
informatycznej, wysłanie wezwania o opłatę, 
przyjęcie i zaliczenie tej opłaty.

Następnym etapem procedury realizowanym 
przez Departament Zgłoszeń jest sprawdze-
nie czy akta zgłoszenia zawierają wszystkie 
niezbędne dokumenty i czy zgłoszenie speł-
nia wymagania prawne określone przepisami 
ustawy pwp.

Z głoszenia wynalazków i wzorów 
użytkowych są oceniane również pod 

kątem spełniania przez nie ustawowych 
kryteriów udzielania patentu lub prawa 
ochronnego.

Do zadań pracowników Departamentu należy 
też wykonanie szeregu czynności administra-
cyjnych i merytorycznych w celu przygoto-
wania zgłoszeń wynalazków, wzorów użyt-
kowych i znaków towarowych do ogłoszenia 
w Biuletynie Urzędu Patentowego. 

W Departamencie Zgłoszeń usytuowa-
ny również jest wydział digitalizacji 

dokumentów. W wydziale tym zakłada się 
„teczki elektroniczne” nowych zgłoszeń, a na-
stępnie digitalizuje się wszystkie pisma wpły-
wające do tych zgłoszeń, niezależnie od tego, 
na jakim etapie procedury, a więc w którym 
departamencie, znajduje się zgłoszenie. Ilość 
zgłoszeń objętych digitalizacją rośnie z mie-
siąca na miesiąc, a więc ilość pracy w tym 
wydziale również. 

W roku 2012 zeskanowano i umieszczono 
w systemie Phoenix 710843 strony doku-
mentów. W 2013 roku będzie to zapewne 
ok. 950000 stron. Podołanie tym zadaniom 
przy niezmienionym składzie osobowym 
wydziału stanowi jeden z poważniejszych 
problemów w departamencie.

Z decydowanie też rośnie ilość pracy 
w wydziale zgłoszeń międzynaro-

dowych, a to ze względu na wzrastającą 
z roku na rok ilość walidowanych patentów 
europejskich. W ostatnich dwóch latach 
daje się też zauważyć zdecydowany wzrost 
zgłoszeń dokonywanych w ramach Układu 
o współpracy patentowej, które Urząd Paten-
towy przyjmuje jako Urząd przyjmujący i które 
bada pod względem formalnym zanim prze-
śle je do Biura Międzynarodowego WIPO.

N iezależnie od realizacji zadań zapisa-
nych w regulaminie departamentu, 

pracownicy DZ są zaangażowani w zadania, 
które Urząd Patentowy realizuje na mocy 

rozporządzeń wykonawczych do ustawy 
o informatyzacji, tj. we wdrażanie systemów 
informatycznych zapewniających elektroni-
zację procedur udzielania praw wyłącznych 
na przedmioty własności przemysłowej.

W roku 2012 dużym wyzwaniem dla pra-
cowników Departamentu Zgłoszeń stanowiła 
realizacja ambitnego planu, zwłaszcza w za-
kresie przeprowadzania badań formalnopraw-
nych zgłoszeń. 

W ieloletni plan realizacji zadań 
Urzędu Patentowego zakłada sys-

tematyczne skracanie czasu rozpatrywania 
zgłoszeń. Departamenty udzielające praw, 
a więc Departament Badań Patentowych 
i Departament Badań Znaków Towarowych 
w roku 2012 zwiększyły wydajność pracy, 
co sprawiło, że Departament Zgłoszeń musiał 
także zwiększyć tempo pracy, aby nadążyć 
z badaniami formalnoprawnymi i przygotowa-
niem odpowiednio dużej partii zgłoszeń. Było 
to duże wyzwanie, ale plan nie tylko został 
wykonany, ale w przypadku wynalazków 
i wzorów użytkowych przekroczony.

D uże znaczenie przywiązywaliśmy 
do jakości wykonywanej pracy. Na-

czelnik wydziału badań formalnoprawnych, 
Aneta Stuleblak wdrożyła zwyczaj okre-
sowych spotkań, zwanych konsultacjami, 
w trakcie których omawiane są trudniejsze 
sprawy, wyjaśniane bardziej zawiłe pod 
względem prawnym zagadnienia i przeka-
zywana wiedza z zakresu prawa własności 
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Informacja patentowa Informacja patentowa 
przede wszystkimprzede wszystkim

D epartament Zbiorów Literatury 
Patentowej (DL) jest odpo-

wiedzialny za zapewnienie dostępu 
do informacji patentowej, pozyskiwanie 
i opracowywanie źródeł informacji 
o przedmiotach własności przemysło-
wej, a także literatury z tego zakresu. 
Ponadto departament realizuje zadania 
związane z promowaniem ochrony 
własności przemysłowej i upo-
wszechnianiem informacji patentowej, 
w szczególności poprzez współpracę 
z Ośrodkami Informacji Patentowej 
w ramach europejskiej sieci PATLIB, 
z Europejskim Urzędem Patentowym 
(EPO) i Światową Organizacją Własno-
ści Intelektualnej (WIPO) oraz Komisją 
Europejską (KE).

O d 2013 roku współpraca z EPO 
prowadzona jest na podsta-

wie nowego porozumienia Bilateral 
Co-operation Plan (BCP), w ramach 
którego planowana jest realizacja sze-
regu projektów. Planowany jest udział 
pracowników Urzędu Patentowego RP 
w szkoleniach Europejskiej Akademii 
Patentowej, opracowanie materiałów 
e-learningowych z zakresu informacji 
patentowej dla różnych grup odbior-
ców, zorganizowanie szeregu spotkań 
ekspertów EPO i UP RP mających 
na celu wymianę specjalistycznej 
wiedzy i doświadczeń, a także wspar-

cie dla kandydatów na europejskich 
rzeczników patentowych, obejmujące 
między innymi udział w szkoleniach 
i seminariach, dostęp do materiałów 
szkoleniowych oraz szkoleń przez In-
ternet, opiekę doświadczonego tutora, 
a także staż w zagranicznej kancelarii 
patentowej lub w EPO.

D L koordynuje i rozlicza szereg 
projektów realizowanych przez 

UP RP w ramach współpracy z EPO 
m.in. związanych z informacją patento-
wą oraz mających na celu podnosze-
nie świadomości patentowej różnych 
grup odbiorców poprzez udział pra-
cowników UP RP w krajowych i za-
granicznych targach oraz wystawach 
wynalazczości, szkoleniach z zakresu 
informacji patentowej dla przedsię-
biorców i środowiska akademickiego 
oraz opracowanie nowych, a także 
tłumaczenie dostępnych materiałów 
informacyjnych z zakresu informacji 
patentowej na język polski. Również 
w tej grupie nie zabraknie projektów 
technicznych dotyczących bazy Espa-
cenet oraz zharmonizowanego do-
stępu do informacji o stanie prawnym 
patentów w poszczególnych krajach 
członkowskich Europejskiej Organizacji 
Patentowej.

W  ramach porozumienia UP RP 
i EPO będzie również kon-

przemysłowej, kodeksu postępowania 
administracyjnego i innych aktów prawnych, 
w oparciu o które badane są zgłoszenia 
przedmiotów własności przemysłowej.

N iezależnie od szkoleń wewnętrznych 
w departamencie pracownicy DZ 

uczestniczyli w szkoleniach organizowanych 
przez Urząd, jak i w szkoleniach prowadzo-
nych przez zewnętrzne fi rmy szkoleniowe. 
I właśnie podniesienie jakości wykonywanej 
pracy, intensyfi kacja szkoleń, wdrożenie 
nowych praktyk szkoleniowych, to naczelne 
zadanie, jakie postawiło przed sobą kierow-
nictwo departamentu w planie zadań na rok 
2013. Wzrost wydajności pracy musi być 
w tym roku utrzymany, gdyż tego wymaga 
wieloletni plan Urzędu, ale nie mniejszą wagę 
będzie się przykładać właśnie do jakości 
wykonywanych zadań. I to nie tylko w za-
kresie badań formalnoprawnych zgłoszeń, 
ale również w zakresie różnego typu prac 
administracyjnych, takich jak np. wprowadza-
nie danych do baz informatycznych czy wła-
ściwa selekcja zgłoszeń przeznaczonych 
do publikacji.

W roku 2013 w dalszym ciągu pracow-
nicy Departamentu Zgłoszeń będą 

uczestniczyć w pracach związanych z wdra-
żaniem nowych systemów informatycznych, 
z których największym chyba wyzwaniem 
będzie wdrożenie w ramach Internetowego 
Portalu Usługowego, modułu do prowadzenia 
korespondencji w formie elektronicznej z za-
stosowaniem podpisu elektronicznego.

Na początku tego roku nastąpiła fi nalizacja 
prac rozpoczętych w roku 2012, w wyniku 
których Departament Zgłoszeń przekazuje 
do Biura Międzynarodowego w formie elek-
tronicznej, za pośrednictwem internetowego 
portalu ePCT, zarówno nowe zgłoszenia PCT, 
jak i wszelką wpływającą do nich korespon-
dencję.

W ten sposób, w tym zakresie, została 
wyeliminowana w kontaktach po-

między Urzędem Patentowym RP a Biurem 
Międzynarodowym WIPO korespondencja 
prowadzona w sposób tradycyjny, tj. na pa-
pierze.
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W związku z uczestnictwem 
w Projekcie, DL planuje 

do końca 2013 roku wiele działań 
w ramach wymienionych trzech pod-
stawowych działań projektowych:

tworzenie i doskonalenie usług  
z zakresu ochrony własności intelektu-
alnej obejmujące opracowanie nowych 
usług i doskonalenie już świadczonych 
przez krajowe urzędy ds. własno-
ści intelektualnej przede wszystkim 
na rzecz MŚP, w tym adaptację i wdro-
żenie przez zainteresowane urzędy 
sprawdzonych usług oferowanych 
MŚP przez inne urzędy uczestniczące 
w projekcie. 
W ramach tego działania DL zamie-
rza prowadzić prace nad adaptacją 
do polskich warunków dwóch interak-
tywnych, dostępnych on-line narzędzi 
opracowanych i wykorzystywanych 
z sukcesem przez Duński Urząd ds. 
Patentów i Znaków Towarowych. 
Pierwsze narzędzie IP response 
przeznaczone jest przede wszystkim 
dla przedsiębiorstw i służy do prze-
prowadzenia on-line oceny praktyk 
przez nie stosowanych w zakresie 
własności intelektualnej. Drugie narzę-
dzie IPR Cost benefi t guide umożliwia 
poglądowe wyliczenie kompleksowych 
kosztów uzyskania ochrony w za-
leżności od wybranej formy ochrony 
i jej zasięgu. 

aktualizowanie strony internetowej,  
IP Toolbox (Website, and IP Toolbox) 
obejmujące publikowanie na stronie 
internetowej innovaccess.eu informacji 
skierowanych do MŚP, dotyczących 
możliwości wsparcia i systemu wła-
sności intelektualnej oraz udostępnia-
nie IP toolbox-a – narzędzia służącego 
do udostępniania przez europejskie 
krajowe urzędy ds. własności intelektu-
alnej dobrych praktyk. W związku z re-
alizacją tego działania aktualizowanie 
i uzupełnianie informacji dotyczących 
Polski, zawartych na stronie interneto-
wej innovaccess.eu. DL zamierza prze-
tłumaczyć na język polski i udostępnić 

polskim użytkownikom dwie publikacje 
dostępne w IP Toolbox to jest „Intellec-
tual Property Issues in Business Ope-
rations” oraz „Patent Portfolio Positio-
ning Scheme”. Tłumaczenie publikacji 
zostanie sfi nansowane ze środków 
projektu systemowego pt. „Wsparcie 
efektywnego wykorzystania własności 
przemysłowej w innowacyjnej gospo-
darce” POIG.05.02.00-00-004/10, 
realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, działanie 5.2, w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

współpracę w ramach sieć helpde- 
sków krajowych urzędów ds. własno-
ści intelektualnej (Network of national 
offi  ces helpdesks). 

W 2013 roku Departament 
Zbiorów Literatury Patentowej 

wspólnie z Warszawskim Centrum 
Przedsiębiorczości zorganizują dorocz-
ną, już XVIII ogólnopolską konferencję 
Informacja Patentowa dla nauki i prze-
mysłu – Dobre praktyki i współpraca 
źródłem sukcesu, która odbędzie się 
w dniach 13-14 maja w Warszawie. 
Program konferencji został opraco-
wany z myślą o ośrodkach informacji 
patentowej (PATLIB), instytucjach oto-
czenia biznesu oraz użytkownikach in-
formacji patentowej, reprezentujących 
środowiska naukowe i przemysłowe. 
W ramach konferencji przewidziano 
prezentację dobrych praktyk podmio-
tów wspierających transfer technologii 
oraz warsztaty umożliwiające zdobycie 
praktycznej wiedzy na temat nowocze-
snych narzędzi ułatwiających świad-
czenie usług z zakresu prowadzenia 
poszukiwań w patentowych bazach 
danych, tworzenia raportów i analiz 
ułatwiających podejmowanie decyzji 
biznesowych oraz transfer technologii.

tynuowany pilotażowy projekt prze-
kształcania ośrodków PATLIB w no-
woczesne centra wspierania innowa-
cyjności, w którym ze strony polskiej 
bierze udział ośrodek informacji paten-
towej z Gdańska oraz Departament 
Zbiorów Literatury Patentowej UP RP. 
W ramach projektu, którego zakończe-
nie planowane jest na listopad 2013 r., 
zostaną między innymi zorganizowane 
sesje coachingowe wspólnie z zagra-
nicznymi ośrodkami PATLIB biorącymi 
udział w projekcie pilotażowym. 

W wyniku współpracy z EPO 
Urząd Patentowy RP planuje 

także organizację szeregu spotkań 
koordynacyjnych, warsztatów i konfe-
rencji mających na celu wzmocnienie 
kooperacji w ramach Europejskiej 
Sieci Patentowej. Porozumienie z EPO 
umożliwia nam również udział w ta-
kich wydarzeniach, jak konferencja 
PATLIB i EPOPIC, doroczne spotkanie 
dotyczące współpracy z państwami 
członkowskimi, a także spotkania ds. 
EPOQUE Netu, Espacenetu, klasyfi ka-
cji, warsztaty ds. EPOXY i inne.

Od grudnia 2011 roku UP RP realizuje, 
współfi nansowany ze środków Komisji 
Europejskiej, projekt EU Accessible 
Intellectual Property (IPorta) będący 
jedną z inicjatyw Programu ramowego 
na rzecz konkurencyjności i innowacji.

(Materiał przygotowany przez DZLP, 
zaakceptowany przez dyrektora 

Katarzynę Skibę) 
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Wdrażanie Wdrażanie 
i optymalizacjai optymalizacja

Dyrektor DI Irena Bielecka

W 2013 roku przed Depar-
tamentem Informatyki 

Urzędu Patentowego RP stoi 
wiele trudnych i ważnych zadań. 
Departament Informatyki będzie 
jak zwykle wdrażał nowe systemy 
oraz rozszerzał i optymalizo-
wał funkcjonalności systemów 
eksploatowanych, jednak skala 
i rozmach tych działań będą zna-
cząco większe w związku z uzy-
skaniem przez Urząd znacznych 
funduszy na IT, w szczególności 
środków rezerwy celowej. 

W roku 2013 nastąpią duże 
zmiany w infrastrukturze tele-
informatycznej Urzędu, co po-
lepszy wydajność i niezawodność 
systemów. Kontynuowana będzie 
wymiana stacji roboczych, moni-
torów, urządzeń wielofunkcyjnych 
i drukarek, co spotka się z zado-
woleniem wielu użytkowników. 

P lanowana jest instalacja 
nowej wersji Active Direc-

tory, podniesienie wersji systemu 
pocztowego, a także wdrożenie 
nowego systemu do tworzenia 
kopii bezpieczeństwa maszyn 
wirtualnych. Najbardziej znaczą-
cą zmianą będzie rozbudowa 
infrastruktury serwerów produk-
cyjnych, zwiększenie pojemności 

macierzy i podniesienie wersji 
oprogramowania zarządzającego 
środowiskiem wirtualnym, co tak-
że usprawni administrację.

Jednym z trudniejszych zadań 
będzie zapewnienie prawidłowe-
go działania aplikacji, szczególnie 
tych wchodzących w skład pa-
kietu EPTOS. Przy wykorzysta-
niu sił własnych i wsparcia fi rm 
zewnętrznych konieczne będzie 
utrzymywanie środowisk develo-
perskich dla dużych systemów, 
czyli działanie departamentu 
w roli quasi software house. 

W ażnym zadaniem 
będzie wdrożenie 

nowej wersji eKancelarii 
i uruchomienia dwustronnej 
korespondencji elektronicznej 
z klientami Urzędu. Na uwa-
gę zasługują również projekty 
realizowane we współpracy 
z OHIM, w których pracownicy 
DI stanowią techniczne wsparcie 
i wraz z komórkami meryto-
rycznymi wspólnie opracowują 
wymagania odnośnie funkcjono-
wania nowego systemu obsługi 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych.

W planach na rok 2013 
jest również wdrożenie 

Intranetu – jednolitej platformy 
komunikacji wewnątrz Urzędu, 
co usprawni pracę grupową, 
przechowywanie i obieg doku-
mentów wewnętrznych, prowa-
dzenie projektów, zarządzanie 
uprawnieniami itp. 

W szczególności będzie można 
skorzystać z książki teleadresowej 
wraz z pełną strukturą organiza-
cyjną zaprezentowaną w sposób 
grafi czny, odszukanie pracownika 
ułatwione będzie dzięki fotogra-
fi om osób, jeśli zostaną udostęp-
nione. Każdy pracownik w swoim 
profi lu będzie mógł obejrzeć sper-
sonalizowane informacje dotyczą-
ce dostępnego urlopu, absencji, 
zastępstw itp. 

R ok 2013 to dla pracowni-
ków Departamentu Infor-

matyki rok poważnych wyzwań. 
Niezbędne będą głęboka wiedza 
specjalistyczna i liczne umiejęt-
ności oraz zapał i odporność 
na stres. Jednak najważniejszym 
warunkiem powodzenia wdro-
żeń informatycznych jest pełne 
wsparcie ze strony osób zarzą-
dzających. Bez niego cały proces 
implementacji zagrożony jest 
niepowodzeniem.
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Wydawnictwa UP RP Wydawnictwa UP RP 
– jakość i szybkość– jakość i szybkość

Dyrektor DW Iwona Grodnicka-Lech

D epartament Wydawnictw w 2013 r. 
będzie kontynuował przede wszyst-

kim realizację swoich podstawowych zadań, 
tj. publikowane i rozpowszechniane będą 
wydawnictwa ofi cjalne Urzędu: dwutygodnik 
– Biuletyn Urzędu Patentowego zawierający 
informacje o dokonanych w Urzędzie zgło-
szeniach oraz miesięcznik – Wiadomości 
Urzędu Patentowego zawierający informacje 
o udzielonych prawach wyłącznych. Będą 
również opracowywane, publikowane i rozpo-
wszechniane opisy patentowe, opisy ochron-
ne wzorów użytkowych i wzorów przemysło-
wych. Kontynuowana będzie publikacja elek-
tronicznych wersji tych opisów na serwerze 
publikacji oraz w bazach Urzędu, sukcesyw-
nie w cyklach miesięcznych. Zamieszczane 
będą także wersje elektroniczne BUP i WUP 
w Internetowym Portalu Usługowym, a także 
Dziennika Urzędowego UP RP na stronie 
internetowej Urzędu. 

P lanowane jest też wydanie we wła-
snym zakresie obejmującym opraco-

wanie grafi czne, skład, łamanie, druk i oprawę 
publikacji książkowych tj. Międzynarodowej 
Klasyfi kacji Patentowej (wersja 2012) – Wska-
zówki dla użytkowników oraz 10. edycji Mię-
dzynarodowej Klasyfi kacji Towarów i Usług 
część I i II (tj. w układzie alfabetycznym 
i klasowym). 

Ponadto przewidywany jest do opracowania 
i wydania Raport Roczny Urzędu za rok 2012, 
kolejne numery Kwartalnika Urzędu Patento-

wego RP, zeszyty z serii „Ochrona własności 
przemysłowej” oraz materiały informacyjne 
i publikacje promujące ochronę własności 
przemysłowej.

W edług autorskich projektów pra-
cowników przewidywane jest 

opracowanie oraz wykonanie w ramach 
przeprowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych kalendarzy 
Urzędu na 2014 r.: książkowych, trójdzielnych, 
plakatowych oraz kieszonkowych. 

Kontynuowana będzie również obsługa 
poligrafi czna wszystkich komórek Urzędu 
w zakresie wszelkich druków, formularzy, 
wizytówek i innych prac. 

Departament Wydawnictw w 2013 roku, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, będzie aktyw-
nie uczestniczył w przygotowywaniu organi-
zowanych lub współorganizowanych przez 
Urząd konferencji, sympozjów, seminariów, 
warsztatów itp. Pracownicy departamentu 
wykonywać będą projekty grafi czne, skład, 
łamanie, druk i oprawę materiałów, takich jak 
ulotki, broszury, zaproszenia, programy, pla-
katy, identyfi katory, prezentacje itp. 

W ramach realizowanego przez 
UP RP projektu systemowego 

nr: POIG 05.02.00-00-004/10 „Wsparcie 
efektywnego wykorzystania własności 
przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” 
współfi nansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, w roku 2013 opublikowane zostaną 
kolejne publikacje z zakresu ochrony wła-
sności przemysłowej skierowane do małych 
i średnich przedsiębiorstw.

M ając na uwadze wciąż rosnące 
oczekiwania ze strony wszystkich 

komórek organizacyjnych Urzędu dotyczące 
jakości i szybkości wykonywania wydawnictw 
Urzędu i materiałów informacyjno-promocyj-
nych, Departament stale stara się unowo-
cześniać wykorzystywane oprogramowanie. 
Dotyczy to wyższych wersji programów 
służących do projektowania grafi cznego 
i przygotowywania wydruków, jak i zarządza-
nia procesem drukowania. 

W roku 2013 planowane jest zakończenie 
procesu instalowania wyższej wersji oprogra-
mowania Microsoft Offi  ce, przy użyciu które-
go wykonywane są opisy udzielonych praw 
wyłącznych. Planowane jest również zakoń-
czenie wdrażania przez DW nowego systemu 
zarządzania drukiem – Prisma, który ułatwi 
podział prac na poszczególne urządzenia 
drukujące oraz kontrolę zużycia wszystkich 
materiałów eksploatacyjnych oraz papierów 
wykorzystywanych w produkcji. 

P odobnie jak w latach ubiegłych, tak 
i w 2013 roku, Departament Wydaw-

nictw będzie również aktywnie uczestniczył 
w pracach grup roboczych realizujących 
wdrażanie prowadzonych w Urzędzie projek-
tów informatycznych. 
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Kategoria „dobry urząd” Kategoria „dobry urząd” 
– zobowiązuje– zobowiązuje

Dyrektor BDG Bożena Owsińska-Ciach 

R ok 2013 jest okresem szczególnie 
wzmożonej aktywności Biura Dyrek-

tora Generalnego. Oprócz zadań w obszarze 
kadrowym, w tym kwestii rozwoju zawodo-
wego pracowników, zamówień publicznych, 
sprawozdawczości i planowania, kontroli 
wewnętrznej oraz szeroko rozumianej obsłu-
gi prawnej, mających na celu zapewnienie 
efektywnego funkcjonowania Urzędu będą 
realizowane cykliczne oraz kolejne nowe 
przedsięwzięcia. Kilkakrotnie wzrośnie 
liczba postępowań w zakresie zamówień 
publicznych, przede wszystkim związanych 
z projektami realizowanymi przez Urząd, 
co wpłynie także na wzmożoną obsługę 
prawną radców prawnych biura. Dodatkowo 
w 2013 roku planowany jest aktywny udział 
pracownika biura w Zespole ds. Statystyki, 
Nauki, Techniki i Innowacji w Głównym 
Urzędzie Statystycznym, powołanym w celu 
inicjowania i wspierania współpracy dotyczą-
cej statystyki, nauki, techniki i innowacji.

D o zadań Biura Dyrektora Generalnego 
należy także obsługa socjalna pra-

cowników Urzędu. W marcu br., na wniosek 
Komisji Socjalnej i przy aktywnym udziale 
NSZZ „Solidarność” Urzędu Patentowego, 
wprowadzone zostały zmiany w Regula-
minie świadczeń socjalnych, polegające 
na sukcesywnej wypłacie dofi nansowania 
do wypoczynku pracowników tzw. „gruszy” 
po wykorzystaniu przez pracownika urlopu 
wypoczynkowego w wymaganym wymiarze. 
Ponadto zamierzamy wprowadzić tzw. karty 

przedpłacone na dofi nansowanie działalno-
ści kulturalnej i/lub rekreacyjnej w zależności 
od dochodu brutto na osobę w rodzinie. 

W marcu każdy przełożony powinien 
dokonać kolejnej oceny okresowej pracy 
podległych pracowników w korpusie służby 
cywilnej oraz określić indywidualne progra-
my rozwoju zawodowego pracowników tego 
korpusu. Wydział Kadr i Szkolenia będzie 
czynnie uczestniczył w tym procesie poprzez 
udzielanie stosownych informacji czy pomo-
cy zainteresowanym pracownikom.

W drugim kwartale br. zostanie opra-
cowany trzyletni program zarządza-

nia zasobami ludzkimi w Urzędzie w oparciu 
o standardy określone w tym obszarze przez 
Szefa Służby Cywilnej i diagnozę obecnego 
systemu wykonaną przez ekspertów ze-
wnętrznych. Program powstanie po wybraniu 
przez Kierownictwo Urzędu kilku priorytetów 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
w UP RP. Wprawdzie eksperci zewnętrzni 
po przeprowadzeniu audytu umiejscowili 
UP RP jako „dobry urząd” pod względem 
formalnego wdrożenia wymaganych 
narzędzi, jednakże traktowanie poszczegól-
nych działań kadrowych jako procesu wspie-
rającego skuteczne i efektywne zarządzanie 
Urzędem pozwoli Kierownictwu Urzędu 
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Z notatnika rzecznika prasowego

reagować na zagrożenia i szanse wynikające 
z posiadanych zasobów. 

Z aklasyfi kowanie UP RP do kate-
gorii „dobrych urzędów” oznacza, 

że wprowadzone zostały obligatoryjne 
standardy zarządzania zasobami ludzkimi, 
(regulaminy i procedury) w następujących 
obszarach: 

organizacja zarządzania zasobami  
ludzkimi – Program Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi, procedura dot. opisu i wartościo-
wania stanowisk pracy,

nabór i wprowadzenie do pracy – pro- 
cedura naboru na wyższe stanowiska 
w służbie cywilnej, na stanowiska urzędni-
cze i na stanowiska pomocnicze, robotni-
cze i obsługi, procedura odbywania służby 
przygotowawczej,

motywowanie, regulaminy przyznawania  
nagród uznaniowych i specjalnych, pre-
miowania pracowników na stanowiskach 
pomocniczych i obsługi,

rozwój i szkolenia, regulamin szkoleń  
pracowników UP RP, procedury dotyczące 
pierwszej oceny w służbie cywilnej i ocen 
okresowych członków korpusu służby cy-
wilnej, procedura dotycząca zasad opraco-
wania i realizacji indywidualnego programu 
rozwoju zawodowego członków korpusu 
służby cywilnej,

rozwiązanie stosunku pracy – regulamin  
pracy UP RP.

Obecnie w naszym Urzędzie obowiązuje 
ponad 20 regulacji wewnętrznych dotyczą-
cych obszaru zarządzania zasobami ludz-
kimi. Kolejną, która zostanie wprowadzona 
w maju br. będzie procedura antymobbingo-
wa, stanowiąca również obligatoryjny, stan-
dardowy wymóg Szefa Służby Cywilnej.

W obszarze rozwoju zawodowego 
pracowników oprócz cieszących się 

dużym zainteresowaniem szkoleń z prawa 
pracy, postępowania administracyjnego 
planujemy zorganizowanie w Urzędzie kilku 
szkoleń dla korpusu eksperckiego doty-
czących orzecznictwa w zakresie ochrony 
patentowej i postępowań sądowych w spra-
wach o naruszenie patentu. 

ZIELONA PIETRUSZKA CZYLI 

HERB GMINNYHERB GMINNY 

NA SPRZEDAŻ?

M oże część z Czytelników pamięta 
sympatycznego kucharza z fi lmu ry-

sunkowego „Porwanie profesora Gąbki”, który 
zawadiacko wołał przy każdej okazji „Jestem 
Bartolini Bartłomiej herbu zielona pietruszka!”. 

J ego przywiązanie do swojego rodowego 
symbolu przypomniało mi się, gdy prze-

czytałem informację o tym, że coraz więcej 
polskich gmin tworzy własne herby i chce za-
rabiać na sprzedaży praw do wykorzystywa-
nia wizerunku swoich „regaliów”. Przykładowo 
włodarze Zakopanego ustalili, że za komer-
cyjne wykorzystanie herbu tej gminy należy 
płacić 10 proc. zysku. Za używanie herbu Za-
kopanego bez zgody gminy grozi nawet kara 
umowna w wysokości 50 tys. złotych. Także 
Piekary Śląskie żądają pieniędzy od przed-
siębiorców chcących wykorzystywać herb tej 
gminy, płacić trzeba również za wykorzystanie 
herbu Tarnowa. Takich przypadków jest co-
raz więcej i do Urzędu Patentowego trafi ają 
zgłoszenia gmin chcących uzyskać na swój 
herb prawo ochronne do znaku towarowego, 
które zapewniłoby im monopol na komercyjne 
wykorzystywanie herbu.

J ednak według ustawy Prawo własności 
przemysłowej uzyskanie takiego mo-

nopolu jest niemożliwe. Stosowny przepis 
wręcz zakazuje udzielania prawa wyłącznego 
w przypadku gminnego herbu: „Nie udziela 
się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli 
zawierają nazwy lub herby polskich woje-
wództw, miast lub miejscowości”. 

Z punktu widzenia ochrony praw własno-
ści przemysłowej sprawa jest więc jasna 

– gmina nie może uzyskać monopolu na swój 
herb. Co więcej prawnicy uważają, że pod-

staw do czerpania zysków z udzielania licencji 
na gminne herby nie dają także ustawy o pra-
wie autorskim i o samorządzie gminnym. 

C zy więc gminy postępują wbrew prawu 
ustalając opłaty za wykorzystywanie 

swoich herbów w działalności komercyjnej? 
Prawnicy nie są tutaj zgodni i wyrażane 
są różne opinie, wskazujące m.in., że gminy 
mają prawo chronić swoje herby na podsta-
wie przepisów kodeksu cywilnego dotyczą-
cych ochrony dóbr osobistych. Dążenie gmin 
do uzyskiwania dodatkowych dochodów 
jest w rzeczywistości rynkowej zrozumiałe, 
ale wątpliwości może budzić fakt, że przecież 
herb miejscowości jest wspólną własnością 
mieszkańców i jego wykorzystywanie nie po-
winno wiązać się z opłatami. Tym bardziej, 
że nikt nie wpadł na pomysł, aby płacić 
np. za wykorzystywanie wizerunku orła jako 
symbolu naszej państwowości i białego orła 
często widać na koszulkach, kubkach, cza-
peczkach i innych gadżetach, które pojawiają 
się w handlu np. jako pamiątki kupowane 
przez obcokrajowców odwiedzających 
Polskę. 

P ozostaje mieć nadzieję, że gminne herby 
pozostaną jednak nadal dobrem wspól-

nym mieszkańców tych miejscowości i po-
dobnie jak nasze główne symbole narodowe 
będą mogły swobodnie służyć wyrażaniu 
lokalnego patriotyzmu, co z pewnością byłoby 
zgodne z duchem ustawy Prawo własności 
przemysłowej wyraźnie zakazującej monopo-
lizacji tego typu oznaczeń.

Adam Taukert 
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KONSTRUKCJA PUŁAPKI KONSTRUKCJA PUŁAPKI 
SPÓR O PATENT EUROPEJSKI

W dniu 9 listopada 2010 roku A. B 
z W. wystąpił do Urzędu Patento-

wego RP, działającego w trybie postępo-
wania spornego o unieważnienie patentu 
europejskiego o nr EP […], udzielonego 
na wynalazek pt.: „Pojemnik wychwy-
tujący” na rzecz P. W. z A. w zakresie 
wywołującym skutki na terytorium Polski. 
Wnioskodawca jest uprawnionym z patentu 
nr […], którego zgłoszenie jest przeciwsta-
wionym dokumentem o nr […] i przysługuje 
mu wyłączne prawo korzystania z wynalazku 
objętego wskazanym patentem na terytorium 
Polski.

J ako podstawę swojego żądania 
wnioskodawca wskazał naruszenie 

przepisów art. 54 i art. 56 Konwencji 
o udzielaniu patentów europejskich. 
Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane 
rozwiązanie wg patentu z pierwszeństwem 
z Austrii z dnia 14 września 2006 roku, znane 
jest z wcześniejszej publikacji polskiej z dnia 
7 lutego 2005 roku oraz z wcześniejszej 
publikacji międzynarodowej z dnia 10 lutego 
2005 roku, a ponadto jest rozwiązaniem 
oczywistym w świetle informacji ujawnionych 
w powyższych dokumentach. Zarówno data 
publikacji polskiej, jak i międzynarodowej 
jest wcześniejsza niż data zgłoszenia kwe-
stionowanego rozwiązania w Austrii, zatem 
powyższe publikacje stanowią stan techniki 
dla spornego patentu.

U prawniony z patentu nie wypowiedział 
się, co do zarzutów przedstawionych 

w przedmiotowym wniosku.

Na rozprawie wnioskodawca podtrzymał 
swoje dotychczasowe argumenty i zarzuty 
postawione we wniosku o unieważnienie 
patentu europejskiego. W zakresie braku no-
wości wskazał, iż przeciwstawione publikacje 

Sporny patent na wynalazek pt. „Pojemnik wychwytujący”
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Przeciwstawiony patent na wynalazek pt. „Pułapka do odłowu szkodliwych owadów 
leśnych, ogrodniczych i rolniczych…”

zawierają fi gurę nr 8 z odpowiednim opisem 
w tekście. Zarówno z ilustracji grafi cznej, jak 
i słownej wynika, że przedmiot kwestiono-
wanego patentu, ujęty w zastrzeżeniu nr 1, 
nie był nowy w chwili dokonania zgłoszenia. 
Porównywane rozwiązania dotyczą pojemni-
ka wychwytującego do pułapki szczelinowej 
z wanną. W kwestionowanym rozwiązaniu 
elementy konstrukcyjne pułapki szczelinowej 
oznaczone są na rysunku numerami: wanna 
– nr (23), siatka – nr (35), rynna – nr (31). Na-
tomiast w przeciwstawionych dokumentach 
na fi g. nr 8 uwidoczniono elementy pułapki 
pod numerami: wanna – nr (81), siatka – (82), 
rynna – nr (84). 
Wnioskodawca podniósł, że mimo różnej 
terminologii, przedstawione elementy skła-
dowe pojemników są takie same. W kwe-
stionowanym rozwiązaniu rynna – nr (31) 
umieszczona jest we wnętrzu wanny 
– nr (23), natomiast w przeciwstawionych 
patentach – rynna – nr (84) umieszczona jest 
we wnętrzu wanny – nr (81) między jej wąski-
mi bokami, oznaczonymi w kwestionowanym 
patencie, jako pozycja nr (27). 

K olejną cechą według zastrzeżenia 
nr 1 jest cecha, zgodnie z którą 

do końców rynny nr (31) przyporządkowane 
są otwory – nr (29) w wąskich ściankach 
– nr (27) wanny – nr (23). Z przeciwstawio-
nych dokumentów wynika, że do końców 
rynny – nr (84) przyporządkowane są za-
równo otwory w samej rynnie z oznaczenia 
nr (85) lub nr (86), jak i otwory w wąskich 
ścianach wanny – nr (81), przez które prze-
chodzi fragment rynny – nr (84) z wymienio-
nymi otworami na swych końcach. Upraw-
niony nie zastrzegł w kwestionowanym 
patencie ani kształtów otworów, ani kształ-
tów końców rynny. Zdaniem wnioskodawcy 
cechy wymienione w zastrzeżeniu nr 1 
kwestionowanego patentu w pełni ujawnione 
są w przeciwstawionych dokumentach. 

W zakresie braku poziomu wynalaz-
czego wnioskodawca wskazał, 

że w przeciwstawionych dokumentach 
na fi gurze nr 12 ujawniono pojemnik na owa-
dy z urządzeniem do oddzielania wody, 
w którym boczne rurowe odnogi, z koń-
cami osadzonymi w otworach bocznych 
ścianek pojemnika, mają odprowadzenie 
na zewnątrz bocznych ścianek pojemnika. 
W kwestionowanym patencie również przy-

porządkowano otwory do końców rynny. 
Nie ma w tym przypadku znaczenia kształt 
pojemnika. Usytuowanie otworów przewodu 
stanowiącego rynnę, co ujawniono na fi gurze 
nr 12 przeciwstawionych dokumentów, jest 
odzwierciedleniem otworów umieszczonych 
w bocznych ścianach pojemnika, stanowią-
cego przedmiot kwestionowanego patentu, 
co stanowi argument za oczywistością tego 
rozwiązania. Z ostrożności procesowej wnio-
skodawca stwierdził, że gdyby argumenty 

dotyczące braku nowości nie zostały uznane, 
to stanowią one również dowód na brak 
poziomu wynalazczego kwestionowanego 
patentu.

Kolegium Orzekające, po szczegółowym 
rozpatrzeniu wszystkich materiałów do-
wodowych zgromadzonych w przedmio-
towej sprawie, wysłuchaniu wnioskodaw-
cy na rozprawie i dokładnym, wszech-
stronnym wyjaśnieniu stanu faktycznego, 
zważyło, co następuje.
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Z godnie z art. 255 ust.1 pkt 11 usta-
wy Prawo własności przemysłowej 

(dalej: pwp), sprawy o unieważnienie patentu 
europejskiego, udzielonego w trybie określo-
nym w Konwencji o patencie europejskim, 
rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie 
postępowania spornego.

Art. 921 pwp stanowi, że przepisy art. 89, 91 
i 92 stosuje się odpowiednio do unieważ-
nienia patentu europejskiego udzielonego 
w trybie określonym w Konwencji o patencie 
europejskim. Stosownie do przepisu art. 89 
ust. 1 pwp patent może być unieważniony 
w całości lub w części na wniosek każdej 
osoby, która ma w tym interes prawny, 
jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione 
ustawowe warunki wymagane do uzyskania 
patentu. 

W świetle przedstawionych mate-
riałów dowodowych, Kolegium 

Orzekające uznało, iż wnioskodawca ma 
interes prawny w żądaniu unieważnienia 
spornego patentu, bowiem jest on konku-
rentem uprawnionego i uważa, że sporny 
patent narusza jego prawa do rozwią-
zania zgłoszonego z wcześniejszym 
pierwszeństwem, dlatego może domagać 
się ustalenia czy sporny patent został 
udzielony z zachowaniem wymaganych 
warunków.

W art. 138 ust. 1 Konwencji o udzieleniu 
patentów europejskich (zwanej również Kon-
wencją o patencie europejskim) wymieniono 
podstawy unieważnienia patentu europej-
skiego. Zgodnie z art. 138 ust. 1 lit. a Kon-
wencji, patent europejski może być unie-
ważniony ze skutkiem dla umawiającego się 
państwa, gdy jego przedmiot nie posiada 
zdolności patentowej zgodnie z art. 52-57. 

W myśl art. 54 ust. 1 Konwencji 
o udzielaniu patentów europejskich, 

wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest 
on częścią stanu techniki. Stosownie zaś 
do treści ust. 2 uznano, że stan techniki 
obejmuje wszystko to, co przed datą doko-
nania europejskiego zgłoszenia patentowego 
zostało udostępnione do wiadomości po-
wszechnej w formie ustnego lub pisemnego 
opisu, przez zastosowanie, bądź w każdy 
inny sposób.

Art. 56 Konwencji stanowi, że wynalazek 
uważa się za wykazujący poziom wynalaz-

czy, jeżeli dla specjalisty z danej dziedziny 
nie wynika on w sposób oczywisty ze stanu 
techniki. Jeżeli stanem techniki objęte są do-
kumenty, o których mowa w art. 54 ust. 3, 
nie są one brane pod uwagę przy ocenie 
czy wynalazek wykazuje poziom wynalazczy.

W ocenie Kolegium uzasadniony jest 
zarzut oczywistości rozwiązania 

w rozumieniu art. 56 Konwencji o udzielaniu 
patentów europejskich, jednocześnie uznając 
brak podstaw do unieważnienia patentu 
w oparciu o zarzut braku nowości.

Kolegium Orzekające podzieliło sta-
nowisko wnioskodawcy, iż w przeciw-
stawionych dokumentach ujawniono 
pułapkę szczelinową składającą się, tak 
jak w kwestionowanym patencie, z wan-
ny, w której umieszczono rynnę, siatki, 
a także otworów. Powyższe elementy, choć 
użyto innej terminologii i są inaczej umiej-
scowione, pełnią te same funkcje. W świetle 
powyższego Kolegium uznało, iż kwestiono-
wany patent w dniu zgłoszenia nie wykazy-
wał poziomu wynalazczego.

P ułapki ujawnione w przeciwstawio-
nych dokumentach, choć nie są iden-

tyczne, jak rozwiązanie będące przedmiotem 
kwestionowanego patentu, rozwiązują jednak 
dokładnie ten sam problem techniczny. 
Konstrukcja pułapki według spornego pa-
tentu umożliwia odpływ wody deszczowej 
z pułapki poprzez otwory wychodzące z po-
jemnika po bokach rynny. Do wnętrza wanny, 
po oddzieleniu za pomocą siatki wpadają 
odłowione owady. W przeciwstawionych 
dokumentach pułapka uwidoczniona na fi -
gurze nr 8 posiada otwory zlokalizowane 
w dolnej części węższych, pionowych ścian 
rynny odwadniającej, bądź umieszczone 
w skrajnych częściach podłogi leja. Jednak-
że na fi gurze nr 12 uwidoczniono pojemnik 
na owady z urządzeniem do oddzielania 
wody, w postaci leja nakrytego od góry siat-
ką. Dolne ujście leja jest osadzone w trójniku 
z rurowymi odnogami, których końce osa-
dzone są w otworach bocznych ścianek po-
jemnika i mają odprowadzenie na zewnątrz 
bocznych ścianek pojemnika. Na fi gurze 12 
rurowe odnogi są odpowiednikiem rynny 
w kwestionowanym rozwiązaniu, z tą różni-
cą, że rynna jest otwarta od góry na całej 
długości, w przeciwstawionych dokumentach 
natomiast woda opadowa dostaje się do rury 

poprzez lej umieszczony w środkowej części 
rury. 
Analiza porównawcza powyższych rozwią-
zań wskazuje jednoznacznie, że w prze-
ciwstawionych dokumentach, w różnych 
wariantach wynalazku, ujawniono wszystkie 
cechy techniczne, którymi charakteryzuje się 
pułapka będąca przedmiotem kwestionowa-
nego patentu. Kolegium uznało za zasadne 
stanowisko wnioskodawcy, iż w porówny-
wanych rozwiązaniach nie jest istotny kształt 
otworów, podobnie nie jest istotny kształt 
pojemnika. Dla znawcy w danej dziedzinie 
techniki, informacje ujawnione w przeciw-
stawionych dokumentach są wystarczające 
do stworzenia pułapki wg spornego patentu, 
bez dodatkowego wkładu twórczego.

K olegium Orzekające nie uznało 
za zasadny zarzut braku nowości, 

z uwagi na fakt, iż rozwiązania ujawnione 
w zastrzeżeniu nr 1 kwestionowanego 
patentu i na fi gurze nr 8 przeciwstawio-
nych dokumentów, nie są identyczne. 
Pułapki, choć składające się z takich samych 
elementów, różnią się umiejscowieniem 
otworów wylotowych. W kwestionowanym 
patencie otwory są przyporządkowane 
do końców rynny, natomiast w rozwiązaniu 
ujawnionym w przeciwstawionych dokumen-
tach na fi gurze nr 8, otwory zlokalizowane 
są w dolnej części węższych, pionowych 
ścian rynny odwadniającej bądź w skrajnych 
częściach podłogi leja (odpowiednik rynny). 
Powyższe różnice nie wpływają jednak 
na ocenę rozwiązania spornego z punktu 
widzenia zarzutu oczywistości.

W świetle uznania przez Kolegium Orze-
kające zarzutu, iż kwestionowany patent 
nie wykazywał poziomu wynalazczego, 
decyzją wydaną w trybie postępowania 
spornego unieważniono europejski 
patent na wynalazek pt. „Pojemnik wy-
chwytujący”.

Decyzję wydało Kolegium 
Orzekające w składzie:

Piotr Kalinowski – Przewodniczący
Ewa Chmielewska – ekspert-referent

Adam Perłowski – wotant
Ewa Waszkowska – wotant

Krzysztof Szymański – wotant

Redakcja decyzji: 
Agnieszka Zienkiewicz-Kaczmarek 
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STATYSTYKA PATENTOWA STATYSTYKA PATENTOWA 
O INNOWACYJNOŚCI

„S tatystyka patentowa w kontekście 
proponowanych przez UE nowych 

regulacji w sprawie patentu europejskie-
go” – to jeden z trzech tematów omawianych 
podczas posiedzenia plenarnego Rady Sta-
tystyki, które odbyło się z początkiem roku 
w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego. 
Do udziału w posiedzeniu, w charakterze 
głównego prelegenta, zaproszona została 
Prezes UP RP dr Alicja Adamczak. W ramach 
swojego wystąpienia omówiła między innymi 
różnicę pomiędzy własnością intelektualną 
a własnością przemysłową, systemy ochrony 
własności przemysłowej, różnicę pomiędzy 
patentem europejskim a „patentem jednolitym”, 
dane liczbowe dotyczące wynalazczości i spo-
soby ich interpretacji, statystykę patentową 
jako źródło informacji na temat innowacyjności 
i potencjalne sposoby jej wykorzystania, 
podstawowe dane gromadzone przez Urząd 

Patentowy RP na podstawie dokumentacji 
patentowej oraz bieżącą współpracę Urzędu 
z podmiotami krajowymi i międzynarodowymi 
w zakresie statystyki patentowej. 

P onadto przedstawiła kilka propozycji 
rozszerzenia kierunków współpracy 

Urzędu Patentowego RP z Głównym Urzę-
dem Statystycznym oraz innymi instytucjami 
publicznymi w zakresie statystyki patentowej, 
wśród których należy wymienić: 

przetłumaczenie na język polski podręczni- 
ka „OECD Patent Statistics Manual”;

 stworzenie rozwiązań systemowych  
ułatwiających instytucjom publicznym, w tym 
UP RP, korzystanie z danych jednostkowych 
pozyskiwanych przez GUS; 

współpracę z GUS w obszarze badania  
komercjalizacji i wdrożeń patentów oraz 
uzupełnienia baz danych UP RP o brakujące 

numery REGON podmiotów zgłaszających 
i uprawnionych;

opracowanie jednolitej metodologii kla- 
syfi kacji podmiotów zgłaszających wynalazki 
i uprawnionych z patentu według rodzaju 
podmiotu;

podjęcie współpracy dot. ujednolicenia  
i aktualizacji nazw podmiotów zarejestrowa-
nych w bazach UP RP;

stworzenie rozwiązań systemowych umoż- 
liwiających instytucjom publicznym, w tym 
UP RP, korzystanie z baz danych administro-
wanych przez ministerstwa, urzędy centralne 
i jednostki samorządu terytorialnego.

P o wystąpieniu Pani Prezes Adamczak 
jako koreferent głos zabrał członek 

Rady, prof. dr hab. Stanisław Kubielas. W swo-
jej wypowiedzi prof. Kubielas przedstawił 
szereg uwag na temat konsekwencji obo-
wiązywania w Polsce patentu europejskiego 
o jednolitym skutku oraz na temat zagrożeń 
wynikających z prowadzenia niewłaściwej 
polityki patentowej, takich jak monopolizacja 
rynku czy zatrzymanie dyfuzji informacji. Od-
nośnie statystyki patentowej zwrócił uwagę, 
że zestawienia danych publikowane zarówno 
przez GUS, jak i UP RP powinny cechować się 
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Rada Statystyki 
Jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej.  
Działa przy Prezesie Rady Ministrów.  
W jej skład wchodzą powołane przez Prezesa Rady Ministrów  

osoby reprezentujące: organy administracji rządowej – 5 osób, stronę 
samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
– 1 osoba, Narodowy Bank Polski – 1 osoba, organizacje społeczne, 
samorząd zawodowy i gospodarczy – 3 osoby, Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych, Konfederację Pracodawców Polskich, Polską Konfederację 
Pracodawców Prywatnych, Związek Rzemiosła Polskiego, inne organizacje 
związkowe i pracodawców uznane za reprezentatywne w rozumieniu ustawy 
o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 
komisjach dialogu społecznego po jednej osobie z każdej organizacji oraz 
dwóch ekspertów, po jednym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.  
Kadencja Rady trwa pięć lat. 

Do zadań Rady należy: 
ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego  

Urzędu Statystycznego, corocznie, na każdy następny rok projektu programu 
badań statystycznych statystyki publicznej i przedstawianie go Radzie 
Ministrów,

rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych  
o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac 
metodologicznych i przygotowawczych, projektowych na okres najbliższych 
dziesięciu lat,

ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej  
oraz formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenie dla 
rozwoju statystyki publicznej, 

opiniowanie projektu wydatków budżetowych na badania statystyczne.  

większą szczegółowością, głównie w zakresie 
klasyfi kacji i regionalizacji. Podniósł też pro-
blem nie uwzględniania w publikacjach staty-
stycznych tak zwanej statystyki cytowań. 

Z satysfakcją można odnotować, 
że dr Halina Dmochowska, wiceprezes 

Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziła 
gotowość podjęcia współpracy pomiędzy 
GUS a UP RP związanej z propozycjami 
przedstawionymi przez Prezes A. Adamczak. 
Jednocześnie wyraziła zainteresowanie zaan-
gażowaniem przedstawicieli Urzędu Patento-
wego w prace grupy roboczej, tworzonej przez 
GUS w porozumieniu z Ministerstwem Go-
spodarki, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań 
i Rozwoju. Głównymi celami działania grupy 
mają być: identyfi kacja potrzeb informacyjnych, 
ustalanie priorytetów badawczych, wspieranie 
badań, standaryzacja. Zwróciła także uwagę 
na potrzebę wzmocnienia współpracy GUS 
i UP RP w edukacji statystycznej poprzez 
organizację wspólnych warsztatów, seminariów 
i konferencji. 

Michał Gołacki
 Starszy specjalista, Biuro DG
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Kraje Europy Centralnej i Wschodniej 

Uczelnie wyższe – źródło innowacjiUczelnie wyższe – źródło innowacji

Wraz z przemianami zapoczątkowanymi pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, Wraz z przemianami zapoczątkowanymi pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, 
wiele z państw środkowej i wschodniej Europy rozpoczęło długi i mozolny proces wiele z państw środkowej i wschodniej Europy rozpoczęło długi i mozolny proces 
przekształcania gospodarek w gospodarki rynkowe opierające się na innowacji. przekształcania gospodarek w gospodarki rynkowe opierające się na innowacji. 
Stworzenie „ekosystemu”, który zapewniałby pełne wykorzystanie ogromnego Stworzenie „ekosystemu”, który zapewniałby pełne wykorzystanie ogromnego 

potencjału innowacyjnego krajów tego regionu, gwarantując tym samym potencjału innowacyjnego krajów tego regionu, gwarantując tym samym 
zrównoważony wzrost gospodarczy, jest skomplikowanym zadaniem. zrównoważony wzrost gospodarczy, jest skomplikowanym zadaniem. 

W artykule przedstawiłem narzędzia 
stworzone przez Światową Organizację 
Własności Intelektualnej (WIPO) mające 
zapewnić wsparcie w działaniach zmierza-
jących do pełnego wykorzystania poten-
cjału innowacyjnego, jaki drzemie w tym 
regionie Europy. Omówiona zostanie 
również strategiczna rola, jaką odgrywają 
uniwersytety oraz inne instytucje badaw-
cze w stymulowaniu innowacyjności.

T homas Edison, słynny wynalazca 
i przedsiębiorca, powiedział kiedyś, 

że „by mieć jeden naprawdę świetny po-
mysł, należy mieć przede wszystkim wiele 
pomysłów”. Prawdziwie rewolucyjne rozwią-
zania nie powstają w próżni. Potrzebują one 
środowiska charakteryzującego się dyna-
miczną cyrkulacją idei. Uniwersytety oraz 
instytuty badawcze skupiają wokół siebie 
umysły obdarzone potencjałem twórczym 
tworząc właśnie takie środowisko. Instytucje 
akademickie dysponują więc szczególnymi 
„zasobami” utalentowanych naukowców, 
co oznacza ogromne możliwości mogące 
służyć wypracowywaniu nowych rozwiązań 
naukowych, innowacyjnych oraz rozwijaniu 
tych już istniejących. 

Pełniejsze wykorzystanie potencjału innowa-
cyjnego jest wyjątkowo istotne dla rozwoju 
gospodarki. Już w latach pięćdziesiątych 
ostatniego wieku ekonomista Robert So-
low wykazał w swych badaniach, za któ-
re otrzymał nagrodę Nobla, iż nowe 

technologie odpowiadają za około 80% 
wzrostu PKB. Innowacyjność jest także 
kluczowym czynnikiem wpływającym na ry-
nek pracy. Wg raportu na podstawie danych 
z lat 2002-2008 wydanym przez brytyjski 
Think-tank Nesta1 6% najprężniej rozwijają-
cych się fi rm opierających swą działalność 
o innowacje, odpowiedzialne było za stwo-
rzenie ponad połowy nowych miejsc pracy 
w Wielkiej Brytanii. Trudno zatem dziwić 
się, iż obecnie innowacje powszechnie 
uznawane są za motor napędzający sukces 
przedsiębiorstw, tak na rynkach rodzimych, 
jak i na rynku międzynarodowym.

A utorzy wydanego w 2011 roku 
Światowego Raportu Własności 

Intelektualnej WIPO (World Intelleci-
tal Property Report 20112) wskazują 
na wyższe uczelnie jako na najbogatsze 
źródło innowacji. Raport kładzie szczegól-
ny nacisk na zależność fi rm opierających 
swoją działalność na komercjalizacji inno-
wacji od wyników badań akademickich. 
Autorzy raportu podkreślają, że pełne wy-
korzystanie potencjału tkwiącego w ośrod-
kach naukowych możliwe jest jedynie, gdy 
będziemy mieli do czynienia z dwustronną 
wymianą opierającą się na wzajemnej 
współpracy publicznych i prywatnych pod-
miotów.

Doświadczenie z krajów zachodnich dowo-
dzi, iż głównymi benefi cjentami zacieśniania 
współpracy między biznesem a akademią 

są same ośrodki akademickie. Wspieranie 
komercjalizacji efektów badań przekłada się 
na wzrost jakości badań oraz na wypraco-
wywanie mechanizmów, które dodatkowo 
motywują naukowców do tworzenia. Ści-
ślejsza i silniejsza współpraca między tymi 
środowiskami osłabia także zjawisko tzw. 
„drenażu mózgów” tj. odpływu wykwalifi -
kowanej siły roboczej z regionu, wskutek 
którego, zarówno biznes, jak i środowisko 
akademickie mają coraz częściej trudność 
z dostępem do wysokiej klasy pracowników.

W Stanach Zjednoczonych li-
cencjonowanie rozwiązań 
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wytworzonych na uniwersytetach oka-
zało się kluczowe w tworzeniu nowych 
gałęzi przemysłu. Nowe przedsiębiorstwa 
opierające swoją działalność o rozwiąza-
nia pochodzące z ośrodków naukowych 
miały statystycznie o wiele większe szanse 
przetrwania i rozwoju. Doświadczenia 
wielu innych krajów, takich jak Japonia 
czy Finlandia potwierdzają, iż przypadek 
USA nie jest odosobniony. Wdrożenie sze-
regu mechanizmów opartych o własność 
intelektualną (IP) pozwoliło również i tam 
na przyśpieszenie i uproszczenie procesu 
komercjalizacji owoców pracy naukowej, 
co wymiernie wpłynęło na rozwój ośrodków 
akademickich.

P omimo tego, że w regionie Europy 
Centralnej i Wschodniej wiele już zro-

biono, by wspierać współpracę między 
środowiskiem akademickim i biznesowym, 
wyniki przeprowadzonych badań opinii 
tych środowisk wyraźnie wskazują, iż nadal 
istnieją problemy, które utrudniają w pełni 
efektywną współpracę.

Wykorzystanie potencjału innowacyjne-
go uczelni

Próbując udzielić pomocy w szukaniu od-
powiedzi na pytanie, jak najlepiej przekuć 
potencjał innowacyjny na nadające się 
do zastosowania rozwiązania, Departament 

do Spraw Niektórych Krajów Europejskich 
i Azjatyckich (Division for Certain Countries 
in Europe and Asia WIPO) Światowej Orga-
nizacji Własności Intelektualnej wypracował 
narzędzia, które mają pomóc w budowaniu 
i umacnianiu „mostów” – relacji między 
środowiskiem akademickim a środowiskiem 
biznesowym oraz wspieraniu innowacji. Te 
narzędzia składające się z wytycznych, za-
leceń, modelowych strategii oraz wyników 
badań mają stanowić wsparcie dla ośrod-
ków akademickich począwszy od momentu 
tworzenia koncepcji rozwiązań aż po ich ko-
mercjalizację. 

Pierwszym z tych narzędzi jest raport 
dotyczący transferu technologii (WIPO 
Study on Technology Transfer in Countries 
in Transition3) zawierający podstawowe 
zasady, według których należy budować 
współpracę między uczelniami i przedsię-
biorstwami. W skład tego raportu wchodzą 
przykłady efektywnych i wzajemnie korzyst-
nych praktyk.

Z kolei wytyczne dotyczące zarządza-
nia własnością intelektualną w pierw-

szych etapach innowacji w instytucjach aka-
demickich (WIPO Guidelines on the Mana-
gement of Academic Intellectual Property 
in Early Stage Innovation in Countries 
in Transition4) wskazują skuteczne praktyki 
zarządzania IP na wczesnych etapach two-
rzenia innowacyjnych rozwiązań. Wytyczne 
te opierają się na badaniach opinii środo-
wiska biznesowego oraz akademickiego 
w odniesieniu do aktualnie stosowanych 
praktyk. Dokument ten koncentruje się 
na trzech głównych obszarach: na transfe-
rze technologii, jego organizacji oraz na za-
rządzaniu prawami IP na poziomie instytucji 
akademickich. Wytyczne poruszają wiele 
istotnych kwestii, między innymi zarządzanie 
portfelem patentowym, tworzenie skutecz-
nej strategii komercjalizacji oraz zarządzanie 
technologiami. Ten praktyczny przewodnik 
identyfi kuje również potencjalne zagrożenia, 
sugerując sposoby ich unikania.

M odelowy regulamin własności in-
telektualnej dla uniwersytetów i in-

nych ośrodków naukowych (WIPO’s Model 
Intellectual Property Policy for Universities 
and Research Institutions5) jest kolejnym 
narzędziem mającym ułatwić rozwój krajo-
wych „ekosystemów” innowacji. W zamyśle 

autorów regulamin ten służyć ma jako 
szablon, według którego instytucje mogłyby 
i powinny tworzyć własne regulaminy IP.

By możliwe było efektywne wykorzystanie 
IP jako motoru stymulującego innowacje, 
konieczna jest świadomość tego, w jaki 
sposób działa prawo regulujące własność 
intelektualną i jak powinno się z niego 
korzystać. Obok oferowanych przez Aka-
demię WIPO kursów6, WIPO opracowało 
również narzędzie do nauczania IP w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej (Teaching 
of IP in the Central and Eastern European 
region7). Narzędzie to identyfi kuje potrzeby 
krajów regionu w zakresie edukacji i kształ-
cenia w tym obszarze. Zawiera ono pro-
gramy nauczania IP oparte o innowacyjne 
metody.

U niwersytety i inne ośrodki badaw-
cze mogą czerpać ogromne ko-

rzyści z wdrożenia kompleksowych na-
rzędzi IP. Stanowić mogą one gwarancję 
długoterminowej stabilności fi nansowej 
poprzez zapewnienie źródła przycho-
dów w postaci opłat licencyjnych. 

Komercjalizacja nowoczesnych technologii 
oraz tworzenie w ramach uniwersytetu 
nowych jednostek koncentrujących się 
na takiej działalności stanowi również dodat-
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Nad czym pracuje WIPO
kową motywację dla naukowców do konty-
nuowania współpracy z danym ośrodkiem 
naukowym. Mechanizmy te przyciągają 
wysokiej klasy studentów i naukowców, któ-
rzy następnie będą wypracowywać kolejne 
rozwiązania. Taka swoista „kula śniegowa 
innowacji” wpływa na ciągły wzrost znacze-
nia innowacyjnego, tak danego ośrodka, jak 
i całego kraju.

M echanizmy zapewniające kom-
pleksowe rozwiązania w dziedzinie 

własności intelektualnej wpływają również 
na pozycję uczelni. Coraz częściej part-
nerstwa między ośrodkami akademickimi 
opierają się o umowy regulujące kwestie IP. 
Tak jak niedawno ujął to jeden z brytyjskich 
profesorów, mantra uniwersytetów zmieniła 
się z „publikuj lub giń” na „współpracuj 
lub giń”. Cytowany już Thomas Edison 
słusznie zauważył, że „geniusz to jeden 
procent inspiracji i 99 procent pracy”. Tak 
więc jedynie poprzez wdrożenie pełnego 
systemu środków służących do pobudzania 
innowacji oraz zapewniających skutecznie 
ich wykorzystanie, będziemy w stanie za-
gwarantować, że ciężka praca naukowców 
nie zostanie zmarnowana.

Tekst i zdjęcia 
Mikołaj Rogowski WIPO

1 Patrz: http://www.nesta.org.uk/publications/reports/
assets/features/the_vital_6_per_cent

2 Patrz: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/
wipr/

3 Patrz: http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_02_b/
index.html

4 Patrz: http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_02/
index.html

5 Patrz: http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_02_a/
index.html

6 Patrz: http://www.wipo.int/academy/en/
7 Patrz: http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_07/

index.html

Wszystkie przedstawione w artykule narzędzia 
są dostępne w języku angielskim i rosyjskim 
na stronie Division for Certain Countries in Europe 
and Asia WIPO http://www.wipo.int/dcea/en/ 
w zakładce „tools”.

(Artykuł ukazał się w numerze 1/2013 
WIPO Magazine)

DYSKUSJE NAD OCHRONĄ 

ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH 

Pierwsza w tym roku, mająca miejsce 
na początku lutego sesja Międzyrządowego 
Komitetu ds. IP, zasobów genetycznych, 
wiedzy tradycyjnej i folkloru (IGC) była w ca-
łości poświęcona zasobom genetycznym 
i własności intelektualnej, a dokładnie dalszym 
negocjacjom nad skonsolidowanym tekstem 
dokumentu na temat własności intelektu-
alnej i zasobów genetycznych (dokument 
WIPO/GRTKF/IC/23/4). 

Negocjacje prowadzono zarówno na forum 
plenarnym, jak i w grupie ekspertów złożonej 
z koordynatora każdej z 7 grup regionalnych 

i maksymalnie 5 członków przypadających 
na każdą grupę regionalną. W skład grupy 
eksperckiej wchodziła także reprezentacja 
ludów tubylczych. Wzorem poprzednich sesji, 
zadanie ostatecznej redakcji tekstu powierzono 
trzem facylitatorom – ostatecznym redaktorom 
i weryfi katorom tego tekstu (pochodzącym 
z Australii, Indii oraz ARIPO – Afrykańskiej 
Regionalnej Organizacji ds. Własności Intelek-
tualnej).

Efektem prac prowadzonych podczas ostatniej 
sesji Komitetu jest znaczne skrócenie tekstu 
skonsolidowanego dokumentu i zmniejszenie 

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu 
komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. 

Rolą facylitatora jest mediowanie między stronami. Służy on wsparciem w zakresie 
m.in. doprecyzowania kodu językowego, demaskowania faktycznych (nie jedynie 
deklaratywnych) intencji stron interakcji, motywowania do pracy nad osiągnięciem celu, 
zapobiegania ewentualnym konfl iktom.
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ilości opcji. Nadal jednak pozostawiono w nim 
wiele treści w nawiasach (zaznaczając brak 
zgody, czy rozbieżne punkty widzenia), a także 
alternatywnej terminologii (np. prawa IP/paten-
ty, itp.). Ponadto, w dokumencie nadal znajdują 
się terminy, których umieszczeniu w treści 
dokumentu sprzeciwia się Unia Europejska 
(np. takie pojęcia jak: związki pochodne, wy-
korzystywanie, bezprawne przywłaszczenie, 
czy ludy tubylcze). Część poświęcona celom 
i zasadom została znacznie skrócona, na-
tomiast słownik pojęć uzupełniono. Dodano 
także preambułę. 

W kluczowej kwestii normatywnej, jaką 
jest ujawnianie pochodzenia lub źródła 
zasobów genetycznych w zgłoszeniach 
patentowych, utrzymują się dwie przeciw-
stawne opcje:

stanowisko opowiadające się za ujawnia- 
niem, w którym zaznacza się szersze ujęcie 
prezentowane przez większość krajów rozwi-
jających się oraz węższe ujęcie promowane 
przez Unię Europejską i Szwajcarię; 

stanowisko opowiadające się całkowicie  
przeciw ujawnianiu, a za ochroną defensywną 
i wykorzystaniem baz danych, reprezento-
wane przez USA, Kanadę, Japonię i Koreę 
Południową. 

Nowa propozycja została przedstawiona w te-
macie sankcji związanych z nieujawnieniem 
źródła lub pochodzenia zasobów genetycz-
nych w zgłoszeniach patentowych. Zapropono-
wano trzy opcje: pierwsza – to bardzo ogólne 
podejście tożsame z rozwiązaniem zawartym 
w Protokole z Nagoya i umożliwiającym ela-
styczne wdrożenie do prawodawstwa krajowe-
go, druga – bardziej szczegółowa, zawierająca 
dodatkowo listę minimalnych sankcji (wraz 
z możliwością unieważnienia udzielonego pa-
tentu), natomiast trzecia opcja – z maksymalną 
liczbą sankcji (dla uzyskania większej pewności 

prawnej, ale bez możliwości unieważnienia 
udzielonego patentu). Unia Europejska przy-
chyla się do trzeciej opcji. 

Alternatywą dla skonsolidowanego doku-
mentu miały być w zamyśle wnioskodawców 
trzy dokumenty przedłożone przez Stany 
Zjednoczone, Kanadę, Japonię i Koreę Połu-
dniową. Dokumenty te obejmują: ponownie 
przedłożoną wspólną rekomendację doty-
czącą zasobów genetycznych i związanej 
wiedzy tradycyjnej (WIPO/GRTKF/IC/23/5), 
nową propozycję w sprawie zakresu studium 
na temat środków zapobiegających błędne-
mu udzielaniu patentów oraz stosowania się 
do istniejącego systemu dostępu i podziału 
korzyści w odniesieniu do zasobów genetycz-
nych (WIPO/GRTKF/IC/23/6) oraz wspólną 
rekomendację w sprawie wykorzystania baz 
danych dla ochrony defensywnej zasobów 
genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej 
z tymi zasobami (WIPO/GRTKF/IC/23/7) po-
stulującą udoskonalenie baz danych służących 
do przechowywania informacji na temat zaso-
bów genetycznych i wiedzy tradycyjnej zwią-
zanej z tymi zasobami używanych w celach 
poszukiwań w stanie techniki.

Powyższe dokumenty nie spotkały się jednak 
z szerszym poparciem ze strony delegacji. 
Natomiast państwa rozwijające się powszech-
nie zwróciły uwagę na fakt, że mandat IGC 
zobowiązuje 
je do pracy nad 
skonsolidowanym 
tekstem dokumentu, 
zaś wszystkie trzy 
dokumenty w żaden 
sposób nie odnoszą 
się do obowiązko-
wego ujawniania 
źródła lub pocho-

dzenia zasobów genetycznych – kluczowej 
kwestii normatywnej dokumentu. 

Nierozwiązana pozostaje także nadal 
kwestia charakteru przyszłego instrumen-
tu prawnego. Unia Europejska podkreśliła, 
że dokument powinien jasno wskazywać, 
że jest w procesie dalszych negocjacji, które 
nie mają charakteru wiążącego w stosunku 
do uzgodnień końcowych. USA i Kanada po-
parły to stanowisko, jednak wiele krajów rozwi-
jających się, w tym Grupa Afrykańska sprzeci-
wiły się takiemu podejściu. W rezultacie nadal 
trwają dwa przeciwne stanowiska w tej kwestii: 
kraje rozwinięte opowiadają się za prawnie 
niewiążącym charakterem dokumentu, 
podczas gdy kraje rozwijające się po-
pierają ideę prawnie wiążącego traktatu 
międzynarodowego o ochronie zasobów 
genetycznych przeciwko bezprawnemu 
przywłaszczeniu. 

Skonsolidowany dokument dotyczący wła-
sności intelektualnej i zasobów genetycznych 
(wersja nr 2) zostanie teraz, zgodnie z tre-
ścią mandatu Komitetu wynegocjowanego 
w 2011 r., przekazany bezpośrednio Zgroma-
dzeniom Ogólnym WIPO, które podczas sesji 
we wrześniu bieżącego roku dokonają oceny 
zaawansowania negocjacji i podejmą decyzję 
w sprawie ewentualnego zwołania konferen-
cji dyplomatycznej. Chociaż ostatnia przed 
Zgromadzeniami, 25-ta sesja Komitetu prze-
znaczy dodatkowe trzy dni na dyskusje nad 
wszystkimi trzema tematami Komitetu, czyli: 
zasobami genetycznymi, wiedzą tradycyjną 
oraz folklorem, to nie przewiduje się już powro-
tu do dyskusji nad obecną wersją dokumentu 
traktującego o zasobach genetycznych i wła-
sności intelektualnej. 

Ewa Lisowska 

(Relacje z poprzednich obrad IGC – Kwartalnik 
UP RP nr 1/2012 i 2/2012) 
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Współpraca międzynarodowa

POLSKIE PRZEWODNICTWO POLSKIE PRZEWODNICTWO 
W CEBS – REGIONALNEJ GRUPIE WIPO

Przez cały 2013 rok Polska będzie koordynatorem prac prowadzonych w ramach Grupy regionalnej 
WIPO – CEBS (kraje z obszaru Europy Środkowej i Kraje Bałtyckie). Koordynacją zajmuje się Stałe 
Przedstawicielstwo RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie przy ścisłej współpracy 

z Urzędem Patentowym RP oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

nej i folkloru (IGC), Stałego Komitetu ds. 
Prawa Patentowego (SCP), Stałego Ko-
mitetu ds. Prawa o Znakach Towarowych, 
Wzorach Przemysłowych i Oznaczeniach 
Geografi cznych (SCT), Komitetu ds. 
Rozwoju i Własności Intelektualnej (CDIP) 
oraz Komitetu Programowo-Budżetowego 
(PBC) zgodnie z właściwością kompeten-
cyjną UP RP. 

Wśród zadań koordynatora znajdują się:

reprezentacja Grupy w negocjacjach  
toczących się podczas posiedzeń po-
szczególnych komitetów WIPO i między 
sesjami oraz podczas Zgromadzeń 
Ogólnych;

uzgadnianie stanowiska Grupy w spra- 
wach organizacyjnych i merytorycznych 
będących w harmonogramie WIPO;

dzących w skład przyszłych prac Komitetu 
w tematach: zdrowie publiczne, poufność 
komunikacji między klientem i rzecznikiem 
patentowym, jakość patentów oraz wyjątki 
i ograniczenia praw patentowych (w ra-
mach Komitetu SCP);

przygotowanie do konferencji dyplo- 
matycznej w sprawie zawarcia traktatu 
o wymogach formalnych dotyczących 

utrzymywanie stałego kontaktu z Se- 
kretariatem Organizacji;

podejmowanie decyzji w sprawie  
dofi nansowania państw mających status 
gospodarek pozostających w transforma-
cji z tytułu uczestnictwa przedstawicieli 
administracji publicznej w posiedzeniach 
WIPO.

Przedstawiciele UP RP czynnie angażują 
się w przygotowanie i prowadzenie Grupy 
CEBS w ramach następujących komite-
tów: Międzyrządowego Komitetu ds. IP, 
zasobów genetycznych, wiedzy tradycyj-

W skład Grupy regionalnej CEBS wchodzi 17 państw regionu Europy środkowej i państw bałtyckich: Albania, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Republika Mołdowy, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia i Węgry.

W WIPO funkcjonuje 7 grup regionalnych: GRULAC (państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów), Grupa B (państwa rozwinięte, w tym m.in. 
USA, Unia Europejska, Szwajcaria, Kanada, Australia, Japonia), Grupa Azjatycka, Chiny, Grupa Afrykańska, Grupa regionalna państw 
kaukaskich, Azji Centralnej i Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR poza bałtyckimi) oraz CEBS.

W bieżącym roku przedstawiciele UP RP 
zajmują się koordynacją merytoryczną 
w obrębie następujących zagadnień:

dalszych negocjacji dokumentu praw- 
nego związanego z własnością intelektu-
alną i zasobami genetycznymi (w ramach 
Komitetu IGC); 

dalszych negocjacji dokumentu praw- 
nego dotyczącego ochrony wiedzy trady-
cyjnej (w ramach Komitetu IGC);

dyskusje nad przedłożonymi projekta- 
mi i analizami, ustalenie zagadnień wcho-

rejestracji wzorów przemysłowych. Grupa 
jest wnioskodawcą jak najszybszego 
zwołania konferencji dyplomatycznej w tej 
sprawie (w ramach Komitetu SCT);

wsparcie koordynatorów w negocja- 
cjach budżetu WIPO i czuwanie nad za-
pewnieniem odpowiednich środków Orga-
nizacji na współpracę z krajami naszego 
regionu (w ramach Komitetu PBC). 

Ewa Lisowska
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Ujednolicony dostęp Ujednolicony dostęp 
do informacji o znakach towarowychdo informacji o znakach towarowych

Długoletnia współpraca Urzędu Patentowego RP z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Długoletnia współpraca Urzędu Patentowego RP z Urzędem ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) w ramach programu Cooperation Fund zaowocowała Wewnętrznego (OHIM) w ramach programu Cooperation Fund zaowocowała 

wdrożeniem 17 grudnia 2012 roku projektu TMView. Narzędzie to zapewnia wdrożeniem 17 grudnia 2012 roku projektu TMView. Narzędzie to zapewnia 
ujednolicony dostęp do informacji o znakach towarowych, które zostały ujednolicony dostęp do informacji o znakach towarowych, które zostały 

zarejestrowane lub zgłoszone w większości urzędów patentowych Unii Europejskiej. zarejestrowane lub zgłoszone w większości urzędów patentowych Unii Europejskiej. 

T MView jest darmowym narzędziem 
online pozwalającym na wyszuki-

wanie informacji o znakach towarowych 
pochodzących z baz danych wielu urzę-
dów ds. własności intelektualnych w UE. 
Jako wspólny projekt OHIM, WIPO oraz 
krajowych urzędów UE system stanowi 
jedną z inicjatyw Cooperation Fund, który 
z kolei jest częścią tworzenia Europejskiej 
Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Prze-
mysłowych. 

Obecnie w program Cooperation Fund 
zaangażowanych jest 26 urzędów ds. 
własności intelektualnej. Ogromna liczba 
osób przeznacza swój czas oraz doświad-
czenie na implementację wielu z zaplano-
wanych 18 projektów. W ramach progra-
mu Urząd Patentowy RP, obok TMView, 
wdrożył już projekt Quality Standards oraz 
Gateway, podczas gdy kolejne są na bie-
żąco opracowywane. 

O HIM zapoczątkował działanie 
systemu TMView dnia 14 kwietnia 

2010 r. i obecnie stanowi on jedną z naj-
bardziej popularnych platform udostępnia-
jących dane o krajowych i zagranicznych 
znakach towarowych bez dodatkowych 
opłat. 
Szczególna popularność odzwierciedlona 
jest już w liczbie ponad 970 000 użytkow-
ników ze 185 różnych krajów. Największą 

ich grupę stanowią osoby z Hiszpanii, Nie-
miec oraz Włoch. Poprzez dodanie ponad 
335 000 polskich znaków towarowych, 
TMview udostępnia obecnie bazę liczącą 
ogółem ponad 9,7 miliona znaków. 

W arto zauważyć, że TMView 
to nowa platforma internetowa, 

która udostępnia informacje o znakach 
towarowych pochodzących z krajowych, 
międzynarodowych i unijnych baz danych. 
Główne zalety systemu to niewątpliwie 
jego bezpłatne użytkowanie, dostępność 
całą dobę, aktualne informacje zapew-
niane przez urzędy oraz obsługa wielu 
języków UE. 
Narzędzie oferuje wiele ciekawych funkcji. 
Dogłębnie przemyślany system wyszu-
kiwania pozwala użytkownikowi na uzy-
skanie informacji z baz danych urzędów 
krajowych. System ten oferuje także wiele 
kryteriów wyszukiwania, jak np. numer 
referencyjny, typ i rodzaj znaku, wykaz 
towarów i usług, itp. Formularz wyszuki-
wania zaawansowanego zawiera takie 
pola, jak m.in.: 

Lista urzędów ds. własności (użytkow- 
nik może wybrać, które urzędy powinny 
być brane pod uwagę),

Nazwa znaku (z dodatkową opcją  
wyszukiwania rozmytego),

Nr referencyjny, 

Rodzaj znaku, 

Typ znaku, 

Nazwa zgłaszającego, 

Klasyfi kacja Nicejska, 

Klasyfi kacja Wiedeńska, 

Menu z opcją sortowania po konkret- 
nych wynikach,

Opcja wyszukiwania rosnąco lub ma- 
lejąco.

W pisanie w wyszukiwarkę danej 
nazwy znaku towarowego 

generuje listę, która pokazuje wszystkie 
zarejestrowane lub zgłoszone znaki zwią-
zane z określonym zapytaniem. Informacje 
odnośnie każdego znaku są przedstawia-
ne w ujednoliconym, przyjaznym formacie. 
Pełny opis znaku towarowego zawiera 
szczegółowe sekcje danych oraz menu 
w lewym górnym rogu, które pozwala 
na sprawne przechodzenie pomiędzy 
sekcjami (dane bibliografi czne znaku, 
wykaz towarów i usług, właściciel, peł-
nomocnik, adres korespondencyjny, itp.). 
Ponadto system zapewnia dostęp do lin-
ku, który umożliwia uzyskanie wszystkich 
danych o znaku w bazie danego urzędu. 
Dane mogą być zapisane w zakładkach 
przeglądarek, przesłane drogą mailową, 
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Strona startowa TMView

Lista wyników
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eksportowane do PDF/Excel/XML lub 
wydrukowane. 
Interfejs TMView jest prosty w obsłudze 
i w każdej chwili użytkownik może do-
stosować wyniki wyszukiwania do wła-
snych preferencji. Możliwość otwierania 
kilku kart znaków towarowych w jednym 
momencie oraz proces powiadomień 
w przypadku wystąpienia ważnych zmian 
dotyczących danego znaku towarowego, 
to krok w stronę ciągłego usprawniania 
funkcjonalności systemu. 

N iewątpliwie harmonizacja rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej 

poczyniła ważny krok naprzód, gdy 
w 2012 roku wiele urzędów ds. własno-
ści intelektualnej dołączyło do projektu 
TMView. 
Obecnie dane do systemu wyszukiwaw-
czego dostarcza 25 urzędów, w tym Au-
stria, Bułgaria, Beneluks, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 
WIPO oraz OHIM.

U rząd ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego zaprosił również 

do współpracy urzędy nie będące człon-
kiem Unii Europejskiej. Znaczące prace 
prowadzone są m.in. z Meksykiem oraz 
Norwegią. Na tym jednak współpraca 
się nie kończy. Podczas gdy Chorwacja 
zamierza dołączyć do projektu w lipcu 
2013 roku, to Islandia, Macedonia, Serbia, 
Czarnogóra oraz Turcja są już ofi cjalnymi 
kandydatami, którzy będą zarówno 
uczestnikami jak i użytkownikami TMView. 
Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo 
są natomiast potencjalnymi krajami 
kandydującymi. TMView coraz szyb-
ciej obejmuje całą Unię Europejską. 
Rozmowy są już ponadto również pro-
wadzone z takimi państwami jak Korea, 

Rosja, Stany Zjednoczone, Japonia 
oraz Chiny.

W dzisiejszych czasach globaliza-
cji, gdy współpraca pomiędzy 

państwami jest niezwykle istotna, każda 
oznaka jedności i harmonii powinna spo-
tkać się z właściwą aprobatą. TMView, 
jako jednolity system zapewniający do-
stęp do danych o znakach towarowych 
zarejestrowanych bądź zgłoszonych 
z wielu urzędów Unii Europejskiej, stanowi 
niezwykły przykład tego, co może zostać 
osiągnięte poprzez odpowiednią efektyw-
ną i konstruktywną współpracę. 

Kompletne informacje o znaku towarowym

Więcej informacji odnośnie systemu TMView 
na stronie www.tmview.eu

Anna Dachowska
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IPC 
– KOLEJNE ZMIANY W MIĘDZYNARODOWEJ 
KLASYFIKACJI PATENTOWEJ

W dniach od 27 lutego do 1 marca 
2013 r. odbyła się w Genewie kolejna 

sesja Komitetu Ekspertów IPC (International 
Patent Classifi cation), którą zorganizowało 
WIPO (Światowa Organizacja Własności Inte-
lektualnej). W sesji wzięli udział przedstawiciele 
31 krajów z pięciu kontynentów. Polskę repre-
zentowało dwoje ekspertów Departamentu 
Badań Patentowych. W sesji brali także udział 
przedstawiciele Europejskiego Urzędu Paten-
towego (EPO) oraz Eurazjatyckiej Organizacji 
Patentowej (EAPO). Sesja miała miejsce 
w Międzynarodowym Centrum Konferencyj-
nym (CICG) w Genewie.

P o wyborze przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących, Komitet przyjął 

proponowany porządek trzydniowych obrad 
nad konkretnymi zmianami w strukturze IPC 
oraz nad poprawkami w ostatniej wersji „Prze-
wodnika do IPC” (wersja 2012). Sprawozdawcy 
Grup Roboczych relacjonowali projekty zmian 
w poszczególnych działach Międzynarodowej 
Klasyfi kacji Patentowej, będące wynikiem 
dyskusji na e-Forum IPC. Kolejne projekty były 
następnie dyskutowane i poddane głosowaniu 
przez Ekspertów Komitetu. Dla zobrazowania 
skali zmian trzeba wskazać, że zestawienie 
poprawek obejmuje około 150 stron. W efekcie 
ustalono, że zmiany będą obejmować obszary 
z następujących klas: A01K, A01M, A22C, 
A41C, A45B, A45C, A61K, A61M, A63B, A63F, 
A63J, B23G, B23K, B29C, B29K, B42D, B44F, 
B60R, B61D, B61H, B62M, B63B, B63C, 
B65G, C07C, C09D, C11C, C12F, C21B, C21C, 
C21D, C25D, D21B, D21H, E04C, E04D, E05B, 
F23, F24F, F24J, F41B, G01N, G01R, G03B, 
G04D, G05G, G08B, G10B, G10C, G10D, 
G10F, G10L, H01G, H01L, H01M, H02K, H02N, 
H02S, H03B, H03C, H03K, H04L, H04N. 

Zdecydowano, że zmiany te zostaną uwzględ-
nione w elektronicznej wersji IPC, która wejdzie 
w życie 1 stycznia 2014 r. Aktualnie obowiązuje 
siedemnasta wersja klasyfi kacji IPC, tj. wersja 
2013.01. Wersja internetowa klasyfi kacji, do-
stępna na stronie WIPO: (www.wipo.int/clas-
sifi cations/ipc/) jest ofi cjalną publikacją IPC. 
Zawiera ona pełny tekst obowiązującej wersji 
klasyfi kacji w języku angielskim i francuskim 
oraz wersje/edycje poprzednie. Klasyfi kacja 
została opracowana w językach angielskim 
i francuskim, przy czym oba teksty są tekstami 
oryginalnymi. Jednakże zgodnie z artykułem 3 
ust. 2 Porozumienia Strasburskiego, ofi cjalne 
teksty klasyfi kacji mogą być wydane w innych 
językach.

N iezależnie od powyższego trzeba 
pamiętać, że wprowadzane poprawki 

są różnego typu: od modyfi kacji treści w tytu-
łach czy w grupach głównych lub ujednolicenia 
defi nicji w różnych miejscach klasyfi kacyjnych, 
poprzez usunięcie treści w jednym miejscu 
z jednoczesnym przeniesieniem do innych 

miejsc klasyfi kacyjnych, czy też usunięcie bez 
przeniesienia do innych miejsc, aż po wprowa-
dzenie do klasyfi kacji całkiem nowych treści. 

Z asadniczym celem klasyfi kacji służącej 
do jednolitego – w skali międzynaro-

dowej – klasyfi kowania dokumentów paten-
towych, jest utworzenie efektywnego środka 
do wyszukiwania dokumentów patentowych 
przez urzędy własności intelektualnej i innych 
użytkowników, przy badaniu nowości oraz 
ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych 
wynalazków. Ponadto klasyfi kacja jest podsta-
wą: systematyzacji dokumentów patentowych 
w celu ułatwienia dostępu do zawartej w nich 
informacji technicznej, selektywnej dystry-
bucji informacji do wszystkich użytkowników 
informacji patentowej, przy badaniu stanu 
techniki w określonych dziedzinach techniki, 
przy opracowywaniu zestawień statystycznych 
z zakresu ochrony własności przemysłowej, 
co z kolei umożliwia określenie rozwoju techniki 
w różnych dziedzinach. Mając na uwadze w/w 
cele klasyfi kacji niezbędne jest zapoznawanie 

www.cicg.ch
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http://www.wipo.int/export/sites/www/classifi cations/ipc/en/guide/
guide_ipc.pdf

http://www.uspto.gov/web/patents/classifi cation/cpc.html

się na bieżąco z poprawkami w Międzynarodowej Klasyfi kacji Patentowej 
i co za tym idzie ze zmianami w zasadach klasyfi kowania.

N atomiast poprawki w „Przewodniku do IPC” zostaną uwzględnio-
ne w wersji z 2013 r. [Guide to the IPC (2013) – wersja dostępna 

internetowo od kwietnia br.].

W trakcie sesji przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patento-
wego (EPO) oraz Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków 

Towarowych (USPTO) zaprezentowali informacje nt. ostatnich wydarzeń 
związanych z klasyfi kacją CPC (Cooperative Patent Classifi cation), która 
została udostępniona dla wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników 
od 1 stycznia 2013 r., w ramach powszechnych usług EPO. Szerzej 
nt. klasyfi kacji CPC w numerze 4/2012 Kwartalnika Urzędu Patentowego 
RP – artykuł pt. „Wspólna Klasyfi kacja Patentowa”. Bieżące informacje 
nt. klasyfi kacji CPC dostępne są na ofi cjalnej stronie dotyczącej tej kla-
syfi kacji (www.cooperativepatentclassifi cation.org/), na stronie EPO oraz 
na stronie Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych 
(USPTO).

Sesja Komitetu Ekspertów IPC była poprzedzona dwudniowymi warszta-
tami dotyczącymi reklasyfi kacji.

P odczas tych warsztatów przedstawiono testową wersję przeglą-
darki do klasyfi kacji IPC i CPC. Przeglądarka w wersji testowej 

umożliwia podgląd klasyfi kacji IPC i CPC w dwóch sąsiadujących 
ze sobą oknach z funkcją jednoczesnego przesuwania okien. Dzięki 
temu użytkownik będzie miał możliwość weryfi kowania na bieżąco różnic 
między tymi klasyfi kacjami. Aby lepiej uwidocznić różnice między nimi, 
odpowiednie fragmenty zaznaczono w kolorze zielonym.

N aciskając na kontrolkę na pasku pionowego przewijania można 
jednocześnie przemieszczać zawartość okna lewego i prawego, 

co czyni taki interfejs bardziej funkcjonalnym. 

D odatkową funkcją, w jaką zaopatrzono przeglądarkę jest funkcja 
podglądu wprowadzonych zmian, zwłaszcza w zakresie mody-

fi kacji istniejących grup (M – modifi ed), wprowadzania nowych grup 
(N – new) oraz wskazywanie pozostawienia danej grupy bez zmian 
(U – unchanged). 

Wszystkie dostępne funkcje w przegladarce umożliwią użytkownikowi 
dokładne śledzenie zmian i różnic w klasyfi kacji IPC i CPC.
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O becnie klasyfi kację CPC i IPC można obejrzeć w Espacenet 
pod adresem: http://worldwide.espacenet.com/classifi cation?lo-

cale=en_EP. Po wpisaniu w pole edycji o nazwie „Search for” klasy, 
np. G06F3 można uzyskać jednoczesny podgląd klasyfi kacji IPC i CPC. 
Dla odróżniania obu tych klasyfi kacji, przeglądarkę wyposażono w zielo-
ny przycisk z napisem CPC, po wciśnięciu którego podgrupy odnoszące 
się do klasyfi kacji CPC zostają podświetlane na zielono. Niepodświetlone 
podgrupy oznaczają klasyfi kację IPC.

N a spotkaniu pokazano działanie systemu Tapta4IPC do tłuma-
czenia tekstu źródłowego na wybrany język. Aplikacja dostępna 

jest pod adresem: https://www3.wipo.int/patentscope/translate/translate.
jsf?id=&langpair=xx. Ciekawą funkcję spełnia podświetlanie aktualnego 
wyrazu na żółto, co umożliwia dokładne zlokalizowanie tłumaczonego 
słowa. Przewidziane jest również rozszerzenie tłumaczeń na język czeski, 
słowacki i polski.

W nowoutworzonej podklasie G04R wprowadzono trzy nowe 
grupy główne i około trzydziestu nowych podgrup. 

N atomist w podklasie G06F21 dodano pięć grup głównych i około 
pięćdziesięciu podgrup.

S tatystycznie najwięcej zmian w klasyfi kacji występuje 
w działach G i H, dotyczących odpowiednio fi zyki i elektrotechniki. 

W 2013 roku najwięcej zmian w klasyfi kacji odnotowano w dziale G. 
Liczba ta wynosiła 290. Najmniej zmian odnotowano w klasie D. Przy-
czyną tak dużych różnic w klasyfi kacji jest szybki rozwój techniki zwłasz-
cza w zakresie telewizji cyfrowej.

W dalszej części warsztatów omówiono zmiany w klasyfi kacji IPC. Jako 
przykład przytoczono nowo utworzoną podklasę G04R dotyczącą 
zegarów sterowanych radiowo oraz modyfi kację podklasy G06F21 obej-
mującą układy zabezpieczające do ochrony komputerów lub systemów 
komputerowych przed działaniami nieupoważnionymi. 



116    •    KWARTALNIK UR ZĘDU PATENTOWEGO RP Nr 1/2013

C zy szybko zmieniający się system klasyfi kacji IPC jest wciąż 
użyteczny dla użytkownika? Kwestię tą poruszono na przykładzie 

klasy C12N5/06 (2006.01), która została przeniesiona do klasy C12N5/07 
(2010.01). Przeniesienie klas i rozszerzenie podgrup nie spowodowało 
jednak automatycznej reklasyfi kacji zgłoszeń i opisów patentowych, 
co w efekcie skutkuje istnieniem dokumentów zaklasyfi kowanych w kla-
sie C12N5/06. Użytkownik przeprowadzający badanie w stanie techniki 
dokumentów dotyczących komórek lub tkanek zwierzęcych będzie 
ich szukał w nowej klasie C12N5/07 i nie znajdzie dokumentów, które 
nie są przeklasyfi kowane.

W efekcie w stanie techniki znajduje się ponad 24.000 dokumentów 
z nieprawidłowymi klasami, co utrudnia powołanie ich jako dokumentu 
przeciwstawnego. Według badań najwięcej jest amerykańskich doku-
mentów z nieprawidłowymi klasami C12N5/06. 

W świetle tego, częste zmiany w klasyfi kacji stanowią utrudnienie 
dla badającego, od którego wymaga się nie tylko znajomości 

prawidłowej klasy, ale również śledzenia zmian i poszukiwania w klasach, 
które nie są już aktualne. W związku z tym WIPO powinno wspierać 
Urzędy Patentowe w przeprowadzaniu reklasyfi kacji tak, aby dokumenty 
stanowiące stan techniki mogły być skutecznie znajdowane.

P odczas sesji i warsztatów w Genewie zorganizowanych przez WIPO, wszystko funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku: początek o godzinie 
9:00, a koniec obrad o godzinie 18:00. Aktualny czas można było sprawdzić na ciekawym zegarze z kwiatów. Skoro Genewa jest w Szwajcarii, 

a Szwajcaria słynie z zegarków, nikogo nie dziwi nazywanie Genewy miastem zegarów. To właśnie tutaj narodził się szwajcarski przemysł zegarmi-
strzowski.

Opracowali: Elżbieta Krupska, Arkadiusz Kwapisz, Eksperci Departamentu Badań Patentowych

© Stathis Panagiotopoulos
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Warto wiedzieć

PREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI 

– WYNALAZCA I RZECZNIK PATENTOWY – WYNALAZCA I RZECZNIK PATENTOWY 

Abraham Lincoln (1809-1865) jest znany przede wszystkim z roli, jaką odegrał w zniesieniu niewolnictwa 
w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX wieku. Sprawował wówczas funkcję prezydenta Stanów 

Zjednoczonych Ameryki. W tamtym czasie, między tzw. Konfederacją1 a tzw. Unią2, toczyła się wojna 
domowa powszechnie określana mianem „amerykańskiej wojny domowej” (ang. American Civil War). 

Trzeba przypomnieć, że jednym z powodów jej wybuchu była kwestia zniesienia niewolnictwa. 
Lincoln stał wówczas na czele stanów reprezentujących Północ i aktywnie działał na rzecz ruchu 

abolicjonistycznego. 

T aki obraz 16. prezydenta USA przed-
stawia ubiegłoroczny fi lm „Lincoln” 

w reżyserii Stevena Spielberga, w którym rolę 
tytułowego bohatera odtworzył Daniel Day-
Lewis. Za tę rolę otrzymał on nagrodę Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej dla najlepszego 
aktora pierwszoplanowego3. Także w innych 
źródłach, m.in. biografi ach, artykułach, audy-
cjach radiowych czy telewizyjnych, utrwalany 
jest powyższy wizerunek Abrahama Lincolna 
– polityka, który istotnie przyczynił się do znie-
sienia niewolnictwa.

Jednak Abraham Lincoln zasługuje 
na uwagę także z innych powodów, miano-
wicie zaangażowania w szerzenie wynalaz-
czości i propagowanie ochrony własności 
przemysłowej w USA. 

O jcowie założyciele Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki byli świadomi tego, że re-

zultaty myśli ludzkiej w postaci wynalazków 
czy dzieł artystycznych wymagają ochrony 
prawnej.

Stąd w amerykańskiej Konstytucji 4, w jej pier-
wotnej wersji, pojawiło się obowiązujące 
do chwili obecnej postanowienie, według Rys. 1. A. Lincoln

którego „Kongres ma prawo popierać roz-
wój nauki i użytecznych umiejętności przez 
zapewnienie na określony czas autorom 
i wynalazcom wyłącznych praw do ich dzieł 
czy wynalazków” (§8 tej Konstytucji). 

W  tym duchu wzrastał Abraham Lin-
coln. Po tym, jak w wieku kilkunastu 

lat opuścił rodzinne Perry County rezygnując 
z pracy na farmie, wstąpił do wojska (uzyskał 
stopień kapitana). Następnie pracował jako 
urzędnik i odbył szkolenie w zakresie prawa, 
po czym – w roku 1836 – został przyjęty 
do samorządu adwokackiego (wykonywał też 
zadania przynależne rzecznikowi patentowe-
mu5). W biografi ach Lincolna podkreśla się, 
że nie posiadał on praktycznie formalnego 
wykształcenia, a wiedzę zawdzięczał nauce 
we własnym zakresie6. 

W ramach praktyki adwokackiej i rzeczni-
kowskiej Abraham Lincoln prowadził między 
innymi sprawy z zakresu prawa własności 
intelektualnej oraz, co warto podkreślić, 
dokonał – we własnym imieniu – zgłoszenia 
opracowanego przez siebie wynalazku. Na ten 
wynalazek dotyczący metody zbierania boi 
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sieciami został udzielony patent o numerze 
6469 w amerykańskim urzędzie patentowym. 
Do dzisiaj Lincoln jest jedynym prezyden-
tem USA, który otrzymał patent na wyna-
lazek.

W trakcie prowadzenia praktyki prawni-
czej (adwokat i rzecznik patentowy) 

Lincoln realizował się też jako polityk. Zasiadał 
w legislaturze stanu Illinois, przy czym w latach 
1847-1849 reprezentował go w Kongresie. 
Abraham Lincoln, będąc prawnikiem i polity-
kiem, podkreślał znaczenie ochrony własności 
intelektualnej dla rozwoju społecznego, ekono-
micznego i technologicznego ludzkości.

Jest autorem nieznanego praktycznie cyklu 
wykładów zatytułowanych „O odkryciach 
i wynalazkach” („Discoveries and Inventions”), 
w których propagował ideę rozwoju myśli 
ludzkiej i jej ochronę. Powstał on tuż przed 
objęciem przez Abrahama Lincolna stanowiska 
prezydenta USA. 

W drugim wykładzie na temat odkryć 
i wynalazków, wygłoszonym 11 lutego 

1859 roku, Lincoln wyjaśniał znaczenie wy-
nalazku pisania i druku („invention of writing 
and printing”) umożliwiających komunikowanie 
się między ludźmi, dających możliwość nauki 
szerokim kręgom oraz pozwalających na spi-
sywanie ludzkich myśli. Lincoln mówił: „kiedy 
pisanie zostało wynalezione, jakiekolwiek 
ważne spostrzeżenie – mogące prowadzić 
do odkrycia, miało przynajmniej szansę na to, 
ażeby zostać zapisanym, i w konsekwencji 

nie ulec zapomnieniu”7. Według niego właśnie 
wynalazek druku spowodował, że umiejęt-
ność czytania i pisania z czasem stała się 
powszechna, co spowodowało między innymi 
znaczący wzrost odkryć, wynalazków i ulep-
szeń8. Na koniec swojego wystąpienia Lincoln 
odniósł się do systemu ochrony patentowej, 
który daje wynalazcy na określony czas mono-
pol na korzystanie z wynalazku, stanowiąc tym 
samym „paliwo wzmagające zainteresowanie 
geniuszu wynalazcy odkrywaniem i produko-
waniem nowych oraz użytecznych przedmio-
tów”9. Lektura wykładów wskazuje na wielką 
erudycję ich autora.

Tak więc oglądając fi lm „Lincoln” Ste-
vena Spielberga warto mieć na uwadze, 
że 16. prezydent USA był człowiekiem czy-
nu i postępowej myśli, nie tylko doprowa-
dził do zniesienia niewolnictwa w Stanach 

Rys. 2. Opatentowany wynalazek A. Lincolna.

Rys. 3. Dokument 
potwierdzający 
udzielenie patentu 
na rzecz A. Lincolna.

Zjednoczonych Ameryki, ale też propago-
wał ideę ochrony własności intelektualnej, 
która przyczyniła się do zbudowania ame-
rykańskiej potęgi ekonomicznej.

1 Skonfederowane Stany Ameryki stanowiące połu-
dniowe stany USA, które próbowały dokonać secesji. 
Wynikiem tych działań była wojna secesyjna w latach 
1861-1865 z północnymi stanami USA, tzw. Unią. 
Konfederacja powszechnie określana jest mianem 
Południa.

2 Określenie używane w odniesieniu do pozostałych 
stanów z północy USA, które w trakcie wojny sece-
syjnej nie wystąpiły ze struktur państwowych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki (powszechnie znane też pod 
nazwą Północ).

3 Łącznie fi lm otrzymał 12 nominacji do Oskara (jeszcze 
jedna wygrana – najlepsza scenografi a), a ponadto był 
nominowany (i otrzymał nagrody) w ramach licznych 
konkursów, między innymi BAFTA, IFTA, AACTA oraz 
Złotych Globów. Za swoją kreację Day-Lewis otrzymał 
kilka nagród.

4 Została uchwalona dnia 17 września 1787 r.
5 Niektórzy biografowie wskazują, że był on rzecznikiem 

patentowym.
6 Pomagali mu nauczyciele wynajmowani przez ojca: 

Andrew Crawford i Azel W. Dorsey.
7 Ang. „when writing was invented, any important 

observation, likely to lead to a discovery, had at least 
a chance of being written down, and consequently, 
a better chance of never being forgotten”.

8 Ang. „discoveries, inventions, and improvements fol-
lowed rapidly, and have been increasing their rapidity 
ever since”.

9 Ang. „the patent system changed this; secured 
to the inventor, for a limited time, the exclusive use 
of his invention; and thereby added the fuel of interest 
to the fi re of genius, in the discovery and production 
of new and useful things”.

Dr Michał Kruk, 
Ekspert Departamentu 

Orzecznictwa UP RP
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Biografie niezwykłe mało znane

MAJOR ŻALIŃSKI MAJOR ŻALIŃSKI 
I JEGO DYNAMITOWE DZIAŁO

Kiedy Albert Nobel wynalazł dynamit miał nadzieję, że strach przed 
straszliwą potęgą nowego materiału wybuchowego raz na zawsze 

ustrzeże ludzkość przed wojną. Niedługo później pewien major 
amerykańskiej armii, Edmund Ludwik Żaliński, uwierzył, że jego 

pneumatyczne działo zdolne miotać dynamitowe ładunki przyniesie 
podobny skutek. Minął wiek od tamtych dni, a wciąż nie brakuje 
takich, którzy sądzą, że jedynie strach przed całkowitą zagładą 

może być gwarantem pokoju na Ziemi.

EDMUND LUDWIK ŻALIŃSKI 
urodził się w 1849 roku w podpoznańskim 
Kórniku. Jego ojciec Mojżesz, ubogi krawiec 
żydowski w poszukiwaniu lepszego życia 
wyemigrował do Ameryki cztery lata później. 
Młody Edmund uczęszczał do szkół w Sene-
ca Falls i Syracuse w stanie Nowy Jork. Przy-
godę z wojskiem rozpoczął jako piętnastola-
tek. W czasie Wojny Secesyjnej zaciągnął się 
na ochotnika do wojsk Unii. Służył pod gene-
rałem Nelsonem A. Milesem. Za zaangażowa-
nie w bitwie Hutcher’s Run w lutym 1865 roku 
został promowany do stopnia podporucznika 
artylerii, a dwa lata później, już po wojnie, 
uzyskał stopień porucznika. 

W latach 1873-1876 wykładał nauki wojskowe 
w Massachusetts Institute of Technology. 
Sam również pogłębiał swoją wiedzę. Ukoń-
czył United States Artillery School w For-
tress Monroe i School of Submarine Mining 
w Willet’s Point. Prowadził badania na temat 
trajektorii lotu pocisków w różnych warunkach 
atmosferycznych, sporo publikował w prasie 
wojskowej i technicznej. Kiedy w 1887 roku 
zdobył kolejny awans na stopień kapitana, 

Jeden z wcześniejszych patentów 
Żalińskiego (USPTO)

znany był przede wszystkim dzięki swoim 
pracom nad działem pneumatycznym, wielką 
nadzieją marynarki wojennej.

Rozczarowany słoń

Jak przyznawał sam Żaliński, pomysł takiego 
działa miał mu poddać niejaki Meff ard, na-
uczyciel z Ohio, który w 1883 roku dostarczył 
do Fortu Hamilton pierwowzór tego urzą-
dzenia. Była to rura wykonana z brązu oraz 
gumowy wąż połączony z butlą sprężonego 
powietrza. Młody porucznik rozwinął tę kon-
cepcję na tyle, że już dwa lata później ekspe-
rymentował z ośmiocalowym działem długim 
na 18 metrów. Testy prowadzone w Fort 
Lafayette na Long Island przyciągały nie tyl-
ko wojskowych, ale również cywili. Musiało 
to być nie lada przeżycie, skoro nawet komisja 
Departamentu Marynarki Wojennej podczas 
pokazu w czerwcu 1886 roku „poddała tyły”. 
Trzech dystyngowanych panów zmieściło się 
za jednym drzewem z dala obserwując krzą-
taninę wokół działa. Wśród gości nie brakowa-
ło zagranicznych notabli. Kogo tam nie było! 

Następca tronu Hiszpanii, konsul brazylijski, 
dyplomaci z Turcji i Chin. Pewien pruski książę 
musiał się mieć z pyszna, gdy podczas poka-
zu młody porucznik polecił mu zgasić cygaro. 
„Nie ważne są dla mnie tytuły, jeśli dynamit 
jest w pobliżu” – miał powiedzieć.

Zasada funkcjonowania działa pneumatyczne-
go była bardzo prosta. Ładunek wybuchowy 
umieszczony w długiej lufi e, a właściwie rurze, 
wyrzucany był przez sprężone powietrze. 
W zamyśle wynalazcy armata miała zastą-
pić tradycyjne działa i moździerze rażące 
pociskami miotanymi siłą wybuchu prochu. 
Ale przecież proch pozwalał uzyskać znacznie 
większą prędkość początkową niż sprężone 
powietrze. Po co zatem „przesiadać” się 
na mniej efektywny sprzęt? Odpowiedzią było 
jedno słowo: dynamit. W latach 80. XIX wieku 
był już powszechnie stosowany w budownic-
twie, inżynierii i górnictwie. Jednak jego wyko-
rzystanie w siłach zbrojnych było ograniczone. 
W każdym razie mniejsze, niż życzyliby sobie 
tego wojskowi doceniający niszczycielską 
moc dynamitu. Był to najpotężniejszy materiał 
wybuchowy, jaki wówczas znano. Ale dynamit 
cechuje również duża wrażliwość na wstrząsy. 
Nie można go było miotać przy wykorzystaniu 
tradycyjnej artylerii. 

Dr Sławomir Łotysz, Uniwersytet Zielonogórski
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W armacie prochowej ciśnienie bardzo gorących gazów w chwili wy-
strzału osiągało nawet 2,500 atmosfer. Każda próba posłania pocisku 
z ładunkiem dynamitu kończyła się eksplozją jeszcze w lufi e własnej 
armaty czyli stanowczo za blisko, by uznać tę broń za skuteczny śro-
dek rażenia przeciwnika. 

Natomiast ciśnienie robocze w armacie pneumatycznej wynosiło około 
70 atmosfer. Wystarczało to do nadania pociskowi prędkości począt-
kowej 400 m/s, ale nie powodowało przedwczesnej detonacji ładunku. 
Armata nie nagrzewała się przy tym w ogóle, a co więcej przy rozprę-
żaniu powietrza następowało schłodzenie gazu, a przy tym i lufy. Po-
cisk wyposażony był w elektryczny detonator i dopiero uderzając w cel 
lub koło niego wybuchał ze straszliwą siłą. Broń wprost wymarzona 
przede wszystkim w marynarce zarówno jako wyposażenie jednostek 
pływających, jak i w bateriach nabrzeżnych.

Kiedy lufa działa pneumatycznego wypluwała ładunek dynamitu, 
powietrze rozdzierał przeraźliwy świst. Jeden ze świadków stwierdził 
nawet, że najbardziej przypominało to „zawodzenie rozczarowanego 
słonia.” Uważny obserwator mógł śledzić w powietrzu parabolę zata-
czaną przez pocisk, który początkowo wznosił się i stopniowo zwalniał. 
Po osiągnięciu apogeum opadał w kierunku celu przyśpieszając 
z sekundy na sekundę. Zbliżający się pocisk mogli również obser-
wować nieszczęśni marynarze ostrzeliwanego okrętu. Ale to jedyne, 
co wówczas mogli zrobić. Ładunek 300 kg dynamitu eksplodującego 
przy uderzeniu w pokład mógł zatopić większość ówczesnych okrętów. 
Liczne testy dowodziły nie tylko skuteczności i celności dynamitowego 
działa. Było ono również bezpieczne dla obsługi i łatwe w wykonaniu 
i utrzymaniu. Nie trzeba go było czyścić po każdym wystrzale. W koń-
cu, jak wspomniano, lufa nie nagrzewała się, a to zapewniało wysoką 
szybkostrzelność działa.

Łódź podwodna

Równolegle z prowadzonymi w Forcie Lafayette testami armat dla 
baterii naziemnych, Żaliński eksperymentował z zastosowaniem 
swojego działa pneumatycznego w łodzi podwodnej. A współpra-

cował z nie byle kim, bo z samym Johnem P. Hollandem uważanym 
za konstruktora pierwszej łodzi podwodnej z prawdziwego zdarzenia. 
W 1883 roku obaj panowie założyli Nautilus Submarine Boat Company. 
Ich jedynym wspólnym dokonaniem była 15-metrowa łódź o drewnia-
nym kadłubie, Holland IV, zwana też Fenian Ram lub po prostu Zalinski 
Boat, zwodowana w stoczni na Brooklynie w połowie następnego 
roku. W 1886 roku łódź uległa awarii i całe przedsięwzięcie zostało 
zarzucone.

Mimo niepowodzenia tej pierwszej próby zastosowania działa pneu-
matycznego na jednostce pływającej, w 1886 roku dowództwo ame-
rykańskiej Marynarki Wojennej zdecydowało o wprowadzeniu tej broni 
do swojego wyposażenia. Stoczni Crampa w Filadelfi i zlecono budowę 
„krążownika dynamitowego”. Vesuvius – bo tak go ochrzczono – został 
zwodowany 28 kwietnia 1888 roku i był uzbrojony w trzy działa kalibru 
15 cali zdolne miotać ładunki dynamitu ważące pół tony.

Pierwsze kłopoty

Jak to często bywa, za tymi niewątpliwymi sukcesami przyszła zwykła 
ludzka zawiść. Niektórych kłuło, że robiący karierę, ambitny porucznik 
nie był absolwentem żadnej z elitarnych szkół wojskowych. Szlify 
ofi cerskie zdobywał przecież na polu bitwy. Poza tym wśród wysokich 
rangą wojskowych istniał silny opór przed wprowadzeniem do użytku 
nowej broni. Argumentowano, że jej ewentualny sukces może spo-
wodować upadek całej gałęzi sztuki wojennej związanej z tradycyjną 
artylerią. Inni uważali, że proponowany system jest po prostu przere-
klamowany. Przecież pociski wystrzeliwane ze stosunkowo niewielką 
prędkością nie mogą przebić pancerza wrogiej jednostki, by wysadzić 
ją od środka. Cóż za różnica! Eksplozja pół tony dynamitu na pokładzie 
mogła zdewastować każdy okręt i wykluczyć go z działań bojowych, 
a przecież o to w tym wszystkim chodzi. W innych kręgach uważano, 
że ambitny porucznik powinien poświęcić swój talent, czas i energię 
w sposób bardziej dla armii przydatny. Tak czy owak – czy to w nagro-
dę, czy za karę – świeżo awansowany do stopnia kapitana Edmund 
Żaliński w końcu 1888 roku oddelegowany został jako attache woj-
skowy do St. Petersburga. Jego interesów w kraju pilnowali wspólnicy 
z Pneumatic Dynamit Gun Company, którą pomysłowy innowator 
założył nieco wcześniej.

Okręt wojenny Vesuvius wyposażono w trzy 15 calowe działa 
(Harper’s Weekly)

Ośmiocalowe działo podczas testów w 1887 roku (Manufacturer and 
Builder)
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Bateria naziemna

Po zwodowaniu okrętu uzbrojonego w działa pneumatyczne przyszła 
kolej na budowę naziemnej baterii. Latem 1894 roku weszło do służby 
pierwsze urządzenie tego typu w Forcie Hancock na Staten Island 
strzegącym drogi wodnej przez Sandy Hook do portu nowojorskie-
go. Były to trzy działa o różnych parametrach: armata ośmiocalowa, 
piętnastocalowa zamówiona pierwotnie przez rząd włoski, a w końcu 
najnowszy model tego samego kalibru. Wyniki testów były na tyle 
korzystne, że Nowy Jork okrzyknięto portem bezpiecznym w obliczu 
ewentualnej agresji od strony morza. Buńczucznie pisano: „jakikolwiek 
okręt, który mogą sobie opancerzyć, jak się im tylko żywnie podoba, 
staje się jak płachta gazety... żaden okręt nawet nie spróbuje podejścia 
do wybrzeża strzeżonego przez dynamitowe działo – równie dobrze 
mogą próbować popłynąć przez Niagarę”.

W latach 1895-1898 fi rma Żalińskiego wyposażyła w swoje armaty tak-
że fort górujący nad Golden Gate w San Francisco. W kwietniu 1898 
roku wybuchła wojna hiszpańsko-amerykańska, a w obliczu realnego 
zagrożenia inwazją wrogiej armady głównodowodzący generał Nelson 
Miles zdecydował o budowie jeszcze dwóch takich baterii: na Fisher 
Island, Connecticut, strzegącej wschodniego dostępu do Nowego 
Jorku oraz Hinton Head w Południowej Karolinie.

Spóźniony wynalazek

Niestety próby, które miały dowieść skuteczności Vesuviusa na polu 
walki nie wypadły najlepiej. Należy przyznać, że w dużej mierze z winy 
samych konstruktorów. Działa pneumatyczne zostały zamontowane 
w sposób sztywny, nie było możliwości obracania ani unoszenia 
lufy. Okazało się też, że rację mieli krytycy nowej broni narzekający 
na jej krótki zasięg. Przecież okręt, którego jedynym uzbrojeniem były 
działa pneumatyczne musiałby podejść do ostrzeliwanego wrogiego 
okrętu na odległość strzału działa dynamitowego, narażając się tym sa-
mym na niechybnie na ostrzał. Szersze zastosowanie tak uzbrojonych 
okrętów wymagałoby zmiany taktyki działań wojennych prowadzonych 
na wodzie. Ostatecznie uznano, że jednostki klasy Vesuviusa mogłyby 
być stosowane jako wsparcie systemów defensywnych strzegących 
wejść do portów. W myśl takiej taktyki stacjonarne działa montowane 
w fortach oraz pola minowe byłyby uzupełniane przez mobilne jed-

nostki o ogromnej sile rażenia, choć o niewielkim zasięgu. Uzbrojenie 
okrętu w działa pneumatyczne było wprawdzie mniej kosztowne niż 
w przypadku tradycyjnej artylerii, jednak cała maszyneria pneumatycz-
na musiała być utrzymywana w ciągłej gotowości do pracy. No i wyma-
gała stałej obecności wykwalifi kowanego inżyniera. Taki okręt stanowił 
też potencjalne zagrożenie dla swojej własnej fl oty. Eksplozja składu 
amunicji na jego pokładzie mogła mieć katastrofalne skutki dla całego 
zgrupowania okrętów. Trudno się dziwić, że Vesuvius był pierwszym 
i ostatnim statkiem tego typu, jaki zwodowano. Ostatecznie zakupili 
go Brazylijczycy.

O porzuceniu koncepcji dynamitowego działa pneumatycznego, 
bardziej niż jego rzeczywiste słabości, zaważyły inne czynniki. 
W latach 90. XIX stulecia nastąpił szybki rozwój nowych środków 
rażenia. Do użytku weszły nowe materiały o wielkiej sile wybuchu, 
ale bezpieczniejsze w stosowaniu niż dynamit. Coraz większy zasięg 
dział artyleryjskich jeszcze bardziej zdystansował niewielką donośność 
działa pneumatycznego. 

Żaliński zajmował się również działalnością w innych dziedzinach, 
choć nie zawsze z powodzeniem. Konstruował m.in. oprawy do lamp 
żarowych. Uzyskał nawet w tej dziedzinie dwa patenty, ale fi rma, którą 
założył w celu ich produkcji i nie odniosła sukcesu.

Wiedza i doświadczenie majora Żalińskiego sprawiały, że nieraz an-
gażowano go jako autorytet w dziedzinie pneumatyki. Był przez krótki 
okres etatowym inżynierem The Fifth Avenue Pneumatic Tube Company 
założonej przez innego wojskowego, pułkownika w stanie spoczynku 
i nietuzinkowego wynalazcę Johna Pierce’a w celu, który nietrudno wy-
wnioskować z nazwy fi rmy – chciał on zbudować w Nowym Jorku tubę 
do transportu pneumatycznego nie tylko poczty, ale i ludzi i towarów. 

W 1884 roku majora Żalińskiego poproszono również o opinię w spra-
wie rewelacji głoszonych przez wynalazcę jeszcze bardziej ekscen-
trycznego niż Pierce, a mianowicie przez Johna Keely’ego z Filadelfi i. 

Działo pneumatyczne Edmunda Żalińskiego w swojej ostatecznej 
formie. Model z 1890 roku (Technology and Culture)

Bateria na Fisher Island strzegąca wejścia do Long Island Sound 
miała zasięg 5000 metrów (Harper’s Weekly)
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Raport PAN 2012 
Rzecz dotyczyła rzekomego odkrycia nie-
znanej dotąd „siły eterycznej”, jak ją nazywał 
Kelly. Zdaniem wynalazcy siłę tę można 
było wykorzystać do poruszania maszyn, 
pojazdów czy, co Żalińskiego dotyczyć mogło 
najbardziej, jako siły miotającej w różnego 
typu uzbrojeniu. Wszystko to okazało się być 
jednym wielkim oszustwem, co ujawniono 
dopiero, gdy rozebrano laboratorium Keely’e-
go po śmierci tegoż. Jako wojskowy ekspert 
do spraw materiałów wybuchowych i uzbroje-
nia wypowiadał się m.in. na temat okoliczno-
ści eksplozji na pokładzie SS Maine w porcie 
Hawana na Kubie; wydarzenia, które stało 
się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny 
hiszpańsko-amerykańskiej w 1898 roku.

Obrońcy pokoju

Na codzień ten wynalazca śmiercionośnej 
broni był człowiekiem nad wyraz wrażliwym. 
Kiedy w 1906 roku spadła na Japonię klęska 
głodu głośno nawoływał rząd amerykański 
do udzielenia pomocy potrzebującym. Kilka 
lat później sam poważnie zachorował. Zmarł 
na zapalenie płuc w nowojorskim szpitalu 
8 marca 1909 roku. Miał wtedy 60 lat. Pozo-
stawił syna, Edmunda r. Żalińskiego, inżyniera 
górnictwa z Salt Lake City. Żegnała go matka 
i siostra mieszkające w Buff alo oraz brat 
Moses Gray, który również wybrał karierę 
wojskową. W służbie kwatermistrzowskiej 
dosłużył się stopnia pułkownika.

Historia działa pneumatycznego Edmunda 
Żalińskiego skłaniać może do pewnych 
głębszych przemyśleń. Okazuje się otóż, 
że największymi przeciwnikami wojny byli 
wówczas sami wojskowi i producenci broni. 
Troską o pokój tłumaczyli swoje dążenie 
od uzyskania nowych, doskonalszych typów 
uzbrojenia. W prospekcie reklamowym kom-
panii Żalińskiego napisano: „wyobraźcie sobie 
niszczący efekt wybuchu pół tony dynamitu 
na pokładzie okrętu lub jego pobliżu, na ulicy 
ludnego miasta lub wewnątrz umocnionego 
fortu... To wielki i znaczący krok w kierunku 
ostatecznego zakazu prowadzenia wojny.” 
Zadziwiające, ale ten punkt widzenia wciąż 
pokutuje w poczynaniach większych, mniej-
szych, a nawet tych ledwie aspirujących 
mocarstw.

ROŚNIE LICZBA ROŚNIE LICZBA 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDSIĘBIORSTW 
PATENTUJĄCYCH PATENTUJĄCYCH 

W ramach 8. edycji badań nad innowacyjnością gospodarki Polski 
w 2012 roku prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN i Sieć Naukową MSN, zostało przeprowadzone badanie 
przedsiębiorstw, które posiadały patenty zarejestrowane w Urzędzie 
Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP) w latach 2004-2012, 

ze szczególnym uwzględnieniem roku 2012 oraz pięciolecia 2007-2011.
W latach 2004-2012 w UP RP zarejestrowano łącznie 3 038 patentów 

przedsiębiorstw. W latach 2004-2008 oraz 2010-2012 obserwuje 
się silny przyrost liczby zarejestrowanych patentów, zaś w okresie 

2008-2010 spadek. Średnioroczna stopa przyrostu patentów w całym 
dziewięcioletnim okresie 2004-2012 wyniosła 15,9%.

Rysunek 1. Liczba patentów, które otrzymały przedsiębiorstwa w UP RP w latach 2004-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania patentów w UP RP w latach 2004-2012.

Tabela 1. Statystyka liczby przedsiębiorstw i zarejestrowanych patentów w UP RP w latach 
2004-2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania patentów w UP RP w latach 2004-2012.Dr Sławomir Łotysz

Powyższe dane zaprezentowano grafi cznie na rysunku 1 oraz w tabeli nr 1.
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Lista firm patentujących w 2012 
roku

W samym 2012 roku w UP RP zostało 
zarejestrowanych 556 patentów zgłoszo-
nych przez 372 przedsiębiorstwa. Łańcuch 
przedsiębiorstw patentujących wydłużył 
się w stosunku do 2011 roku o 27%, zaś 
w dwuletnim okresie 2010-2012 był to śred-
nioroczny wzrost o 38,5% (por. rys. 2). 
Z roku na rok obserwuje się wyraźny wzrost 
liczby przedsiębiorstw z pojedynczym pa-
tentem. W 2012 roku takich przedsiębiorstw 
było 281. W poprzednim roku było ich 223, 
a w 2010 r. jeszcze mniej – 150.

Liderem listy fi rm patentujących 
w 2012 roku została spółka Grupy Bumar 
– Bumar Elektronika S.A. (poprzednia na-
zwa Przemysłowy Instytut Telekomunikacji 
S.A.). Firma posiadała łącznie 12 patentów 
zarejestrowanych w UP RP. Drugie miejsce 
w rankingu z 11 patentami zajęła fi rma Lerg 
S.A., wiodący na rynku producent i ekspor-
ter żywic syntetycznych – poliestrowych, 
nowolakowych i fenolowych. Trzecim przed-
siębiorstwem w rankingu z 9 patentami 
okazało się International Tobacco Machi-
nery Poland Sp. z o.o., fi rma zajmująca się 
projektowaniem, wytwarzaniem, instalowa-
niem i serwisowaniem maszyn oraz kom-
pleksowych linii technologicznych głównie 
dla przemysłu tytoniowego. 

Czwarte i piąte miejsce w rankingu zajęły 
odpowiednio przedsiębiorstwa: Zakłady 
Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. – 9 pa-
tentów, jeden z największych krajowych 
producentów środków ochrony roślin, 
epoksydów i poliestrów oraz Innowacyjne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN 
Sp. z o.o. – 8 patentów, jednostka inno-
wacyjno-wdrożeniowa, która opracowała 
ponad 16 udokumentowanych technologii 
dla przemysłu energetycznego, górniczego, 
chemicznego i przemysłu materiałów ognio-
trwałych.

Firmy patentujące w pięcioleciu 
2007-2011

Lista fi rm patentujących w ujęciu pięciolet-
nim za lata 2007-2011 wykazuje 856 przed-
siębiorstw, które posiadały 1 823 patenty 
zarejestrowane w UP RP. Obserwuje się 
znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw w po-

Rysunek 2. Łańcuch przedsiębiorstw patentujących w 2012, 2011 i 2010 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania patentów w UP RP w latach 2004-2012.

równaniu z rankingiem za lata 2006-2010 
(1 664 patentów, 745 fi rm) i 2005-2009 
(odpowiednio 1 624 oraz 689). Dane te 
zostały zaprezentowane na rysunku 3.

Analizy list przedsiębiorstw patentujących 
w okresach pięcioletnich pokazują ponadto 
osłabianie stopnia koncentracji posiadanych 
patentów przez przedsiębiorstwa przy jed-
noczesnym wydłużaniu się łańcucha przed-
siębiorstw z pojedynczymi patentami. 

Pierwszy górny kwartyl przedsiębiorstw 
z rankingu 2007-2011 skupiał 59% 
wszystkich patentów. W latach 2006-2010 
współczynnik ten wyniósł 60%. W latach 
2005-2009 natomiast kształtował się na po-
ziomie 62%. Jednocześnie przedsiębiorstw 
z pojedynczym patentem w pięcioleciu 

Rysunek 3. Liczba przedsiębiorstw i patentów zarejestrowanych w UP RP w kolejnych 
pięcioletnich okresach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania patentów w UP RP w latach 2004-2012.

2007-2011 było 536, co stanowiło 29,4% 
wszystkich patentów. W rankingu za lata 
2006-2010 było to 466 przedsiębiorstw 
(odpowiednio 28%), zaś w rankingu za lata 
2005-2009 było ich 422 (26%).

Liderem rankingu 2007-2011 pozostaje 
fi rma ABB Sp. z o.o., producent aparatury 
rozdzielczej wysokich, średnich i niskich 
napięć, transformatorów rozdzielczych mocy 
oraz stacji i systemów elektroenergetycz-
nych, z liczbą 54 patentów. Równocześnie 
przedsiębiorstwo zanotowało spadek ilości 
posiadanych patentów w stosunku do okre-
su poprzedniego o 15,3%. Drugim przed-
siębiorstwem w rankingu jest Sigma S.A. 
z liczbą 35 patentów (wzrost o 9,4%). Sigma 
oferuje usługi w zakresie projektowania oraz 
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produkcji maszyn, urządzeń i komplekso-
wych technologii dla potrzeb przemysłu 
wydobywczego, technologii przetwarzania 
odpadów oraz energetyki. Trzecie przedsię-
biorstwo na liście to Zakłady Azotowe Pu-
ławy S.A. z 24 patentami (wzrost o 26,3%), 
producent jednoskładnikowych nawozów 
azotowych. 

Czwarte miejsce zajęło KGHM Cuprum 
Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe 
z 21 patentami (0%), zaś piąte Innowacyjne 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN 
Sp. z o.o. – 20 patentów (+25%). Rysunek 4 
prezentuje grafi cznie dwadzieścia przedsię-
biorstw w rankingu 2007-2011 z największą 
liczbą patentów, wraz z informacją z okre-
sów poprzednich.

Analiza struktury przedsiębiorstw patentu-
jących w UP RP w latach 2004-2012 poka-

Rysunek 4. Liderzy Listy przedsiębiorstw patentujących w latach 2007-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania patentów w UP RP w latach 2004-2012.

zuje wzrost zarówno liczby przedsiębiorstw 
patentujących, jak i liczby zarejestrowanych 
patentów. Mimo okresu ujemnej dynamiki 
w latach 2008-2010, średnioroczna dyna-
mika wzrostu w całym dziewięcioletnim 
okresie wyniosła dla liczby przedsiębiorstw 
116,7%, zaś dla liczby zarejestrowanych 
patentów 115,9%.

Lista przedsiębiorstw patentujących 
w 2012 roku pokazuje, że był to rekordo-
wy okres liczby rejestrowanych patentów 
przedsiębiorstw w UP RP. W ostatnim roku 
zarejestrowano 556 patentów w 372 przed-
siębiorstwach.

Lista przedsiębiorstw patentujących w pię-
cioleciu 2007-2011 zawiera 856 fi rm, które 
posiadały 1 823 zarejestrowanych paten-
tów w UP RP. Dynamika przyrostu liczby 
przedsiębiorstw patentujących i ilości zare-

jestrowanych patentów jest łagodniejsza niż 
liczona na poziomie jednorocznych okre-
sów. Średnioroczny przyrost liczby przed-
siębiorstw patentujących wyniósł dla trzech 
analizowanych okresów pięcioletnich 11,5%, 
zaś w przypadku patentów 5,9%. Jest 
to spowodowane zauważalnym wzrostem 
przedsiębiorstw rejestrujących pojedyncze 
patenty w UP RP.

Marek Szyl, Sieć Naukowa MSN 

(Z „Raportu Firmy patentujące w Polsce 
w 2012 roku” INE PAN Warszawa 2013)

(tyt. od red.)
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Innowacyjność niejedno ma imię

NOWY BEZPIECZNYBEZPIECZNY  
DODATEK DO ŻYWNOŚCI 

Dr inż. Justyna Cybulska

P rzemysł spożywczy, szczególnie 
przetwórstwo owocowo-warzyw-

ne, produkuje znaczne ilości odpadów. 
Dla zakładów przetwórczych powstaje 
problem ich utylizacji. 

W Polsce większość wytłoków owoco-
wych i warzywnych jest kompostowana, 
przeznaczana na pasze bądź na cele 
energetyczne. Kilkanaście procent 
wytłoków jest kierowane na wysypiska. 
Wytłoki zawierają jednak znaczne ilości 
cennych dla zdrowia komponentów, któ-
re dodatkowo charakteryzują się przy-
datnymi technologicznie właściwościami, 

dzięki którym posiadają duże możliwości 
ich dalszego wykorzystania.

Z tych względów w Instytucie Agrofi -
zyki PAN w Lublinie rozpoczęto prace 
nad opracowaniem nowego dodatku 
do żywności, opartego na wytłokach 
będących materiałem odpadowym, 
o właściwościach stabilizujących 
i kształtujących teksturę artykułów 
spożywczych. Badania nad opraco-
waniem nowej technologii produkcji 
dodatku teksturotwórczego są fi nanso-
wane ze środków Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju w ramach programu 
Lider.

T ekstura jest jednym z czynników 
determinujących jakość żywności. 

Właściwości teksturalne można opi-
sać jako zespół cech, które wpływają 
na odczucia konsumenta podczas 
jedzenia, kiedy żywność jest odkształ-
cana i rozdrabniana. Należą do nich 
m.in. twardość, kohezyjność, lepkość, 
sprężystość, adhezyjność, soczystość. 
Powszechnie stosowane w przemyśle 
spożywczym dodatki teksturotwórcze 
są nierzadko związkami niekorzystnie 
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wpływającymi na zdrowie. Niektóre 
z nich otrzymywane są w procesach 
chemicznych z użyciem agresywnych 
związków. 

Obecnie do najpopularniejszych zagęst-
ników i stabilizatorów tekstury należą 
skrobia i jej pochodne. Skrobie są bar-
dzo dobrze przyswajalne, metabolizo-
wane, stanowią bogate źródło energii. 
Jednak w dobie coraz większych proble-
mów związanych z chorobami cywiliza-
cyjnymi, do których należy m.in. otyłość, 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, spoży-
wanie wysokoenergetycznych posiłków 
nie jest dla wielu osób korzystne. 

Skrobia, zawierająca duże ilości amylo-
pektyny, ma wysoki indeks glikemiczny, 
co oznacza, że powoduje szybki wzrost 
poziomu cukru we krwi uniemożli-
wiając kontrolę wydzielania insuliny 
przez organizm. Dlatego też istnieje 
potrzeba zastąpienia skrobi mate-
riałem o dobrych właściwościach 
teksturotwórczych, ale o korzystniej-
szym oddziaływaniu na organizm. 
Do takich składników należą inne 
polisacharydy, wchodzące w skład 
roślinnych ścian komórkowych – ce-
luloza, hemicelulozy, ligniny, pektyny. 
Mimo, że celuloza i jej pochodne fi gurują 

w wykazie dozwolonych substancji do-
datkowych do żywności, a stosowanie 
pektyn nie wymaga znakowania symbo-
lem E, substancje te są wykorzystywane 
w dużo mniejszej skali niż pochodne 
skrobi. 

N owy dodatek teksturotwórczy 
o nazwie TexAp jest materia-

łem w całości pozyskanym z mate-
riałów naturalnych, założono bowiem, 
że do jego wytworzenia nie będą 
stosowane żadne szkodliwe związki 
chemiczne. Dodatkowo do matrycy pro-
duktu zostały wprowadzone korzystne 
dla zdrowia substancje, jak np. witaminy 
rozpuszczalne w wodzie czy też jony 
wapnia, które oprócz prozdrowotnych 
właściwości poprawiają też właściwości 
technologiczne preparatu. 

Głównym komponentem wytłoków jest 
błonnik pokarmowy, którego składniki 
mają zdolność strukturyzowania roz-
tworów wodnych, czyli tworzenia prze-
strzennej sieci powodującej zwiększenie 
lepkości. Na tym polega teksturotwórcza 
funkcja polisacharydów. 

Błonnik jest niezwykle ważnym ele-
mentem codziennej diety. Jego reko-
mendowane dzienne spożycie powinno 

Suszarka fl uidyzacyjno-rozpyłowa zaprojektowana w Instytucie Agrofi zyki PAN do produkcji 
dodatku teksturotwórczego TexAp

wynosić powinno wynosić 25.30 g, nato-
miast obecnie średnie dzienne spożycie 
błonnika przez mieszkańców krajów 
zachodnich wynosi 10.25 g. Z diete-
tycznego punktu widzenia roślinne nie-
skrobiowe polisacharydy są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania układu 
pokarmowego, pomocne są w usuwa-
niu niektórych toksycznych związków 
z organizmu oraz cholesterolu a także 
w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. 

N iska wartość energetyczna 
dodatku TexAp jest jego zaletą 

i tym samym odróżnia go od łatwo 
przyswajalnych skrobi stosowanych 
najczęściej jako substancje stabilizujące 
teksturę.

W produkcji nowego dodatku do żyw-
ności stosowane są przede wszystkim 
innowacyjne metody obróbki fi zycznej 
materiału, takie jak dwuetapowe su-
szenie fl uidalno-rozpyłowe, stosowanie 
ultradźwięków czy też liofi lizacji w po-
szczególnych etapach procesu techno-
logicznego. 

W dodatku teksturotwórczym TexAp 
wykorzystywane są naturalne polisa-
charydy ścian komórkowych, pozy-
skane przede wszystkim z jabłek, czyli 
niemodyfi kowana celuloza, pektyny 
i hemicelulozy. Dzięki znacznym zdolno-
ściom pęcznienia i zatrzymywania wody 
stwierdzono przydatność do zagęsz-
czania takich produktów, jak przetwory 
mleczne, cukiernicze, owocowo-warzyw-
ne, a nawet mięsne. W stanie suchym 
składniki dodatku TexAp powodują 
wzrost chrupkości materiałów o niskiej 
zawartości wody, jest on więc znakomi-
tym dodatkiem do pieczywa. 

 Po opracowanej obróbce technologicz-
nej odpady roślinne z produkcji soków 
owocowych i warzywnych mogą być 
przekształcane w wartościowy dodatek 
do żywności, który oprócz poprawy tek-
stury produktów spożywczych odznacza 
się korzystnym wpływem na zdrowie. 

Dr inż. Justyna Cybulska
Zakład Mikrostruktury 

i Mechaniki Biomateriałów 
Instytut Agrofi zyki PAN w Lublinie
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Innowacyjność niejedno ma imię

BEZCENNA 

„KROPLA ZDROWIA”„KROPLA ZDROWIA”

Z ainteresowanie rzepakiem zostało 
zaszczepione mi przez mojego mistrza 

prof. Bogusława Szota, kiedy w roku 1975 
zostałem zatrudniony w Instytucie Agrofi zyki. 
Natomiast pomysł na produkcję „super oleju” 
z rzepaku powstał przed laty i był efektem mo-
jego wieloletniego doświadczenia wynikającego 
ze stałej mojej współpracy z Zakładami Tłusz-
czowymi. Współpraca ta wymagała koniecz-
ności prowadzenia tzw. badań stosowanych, 
czyli prac naukowych, które można zastosować 
w praktyce. 

Wieloletnie badania dały mi możliwość bardzo 
szczegółowego poznania zarówno zalet, jak 
i kaprysów tej wspaniałej rośliny. Tak rodziły się 
pomysły, które wymuszone były przez praktykę. 
Mój dorobek to 14 patentów, 6 zgłoszeń 
patentowych (w tym 1 zgłoszenie patentu 
europejskiego), 4 wzory użytkowe i je-
den znak towarowy – prawo ochronne 
– aż 90 % dotyczy oczywiście rzepaku. 

W iększość wykony-
wanych przeze mnie 

badań związana była z oceną 
jakości surowca. Mogłem więc 
sam stwierdzić, jak wiele błędów 
popełnianych jest zarówno 
w czasie zbioru (uszkodzenia 
nasion, złe terminy zbioru 
nadmierne ilości stosowania 
środków chemicznych itp.), jak 
i suszenia (zbyt wysoka tem-
peratura, suszenie spalinami, 
powodujące wzrost skażenia 
nasion przez WWA) czy prze-

chowywania (zawartość mikotoksyn wynikająca 
z porażenia chorobami grzybowymi oraz obec-
ności szkodników). Żeby zilustrować, jak ważne 
są te zagadnienia dla zdrowia, przytoczę przy-
kład. Trafi ła do mnie próbka nasion kukurydzy, 
w której zawartość benzo(a)piranu (związku 
silnie kancerogennego) przekraczała prawie 
200 razy obowiązujące normy. Dla nasion 
rzepaku też stwierdzałem podobne przypadki. 
To wskazuje, jak ważna jest dbałość o suro-
wiec, z którego produkowana jest żywność. 

Doświadczenie, jak i zdobyta wiedza potwier-
dzały moje przekonanie, że w oleju rzepako-
wym znajduje się bardzo wiele cennych dla 
zdrowia związków, takich jak: nienasycone 
kwasy tłuszczowe z grupy omega 3, naturalne 
antyutleniacze (tokoferole, karotenoidy, polife-
nole) czy zeaksantyna i bioluteina wykazująca 
pozytywny wpływ na procesy widzenia. Świa-
domość, że tyle cennych, biologicznie czynnych 
związków znajduje się w oleju rzepakowym 

zadecydowało o podjęciu prac nad tym super 
produktem. 

Z aczęto od surowca, który musiał spełniać 
bardzo surowe rygory jakościowe, a więc 

produkcji ekologicznej i odpowiedniego reżimu 
w czasie zbioru. Należy również pamiętać, 
że aby zachować ciągłość produkcji, nasiona 
muszą być przechowywane w silosach przez 
okrągły rok. Powstała konieczność zapro-
jektowania i zbudowania specjalnego silosu 
(zgłoszenie patentowe P-397806/2012-01-16), 
w którym warunki przechowywania zapewnią 
stałą, wysoką jakość nasion. W silosie tym 
temperatura przechowywania jest utrzymywana 
na poziomie 7°C, niezależnie od temperatury 
otoczenia, a nasiona znajdują się w atmosferze 
gazu obojętnego (azotu), aby zahamować 
ich jakiekolwiek przemiany biochemiczne. 

T ak zabezpieczony surowiec, zanim trafi  
do tłoczni, podlega jeszcze dokładne-

mu myciu (pod ciśnieniem), aby pozbyć się 
wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się 
na nasionach. Proces tłoczenia powinien z kolei 
zapewnić zachowanie w oleju wszystkich naj-
cenniejszych związków, z których większość 
jest bardzo wrażliwa zarówno na temperaturę, 
światło, jak i tlen. Cały proces został opatento-
wany (patent Nr 208504, 17.05.2011 r.). Zostało 
również dokonane zgłoszenie patentu europej-
skiego (No. EP08827060.8). 

W oparciu o informacje patentowe powstaje 
kompletna linia produkcyjna oleju współfi nan-
sowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu operacyj-

Prof. dr hab. Jerzy Tys, Instytut Agrofi zyki PAN Lublin
Foto. Grzegorz Chmielewski
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Co wynalazca wiedzieć powinien 
nego Innowacyjna Gospodarka. Projekt pod nazwą „Produkcja 
ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach 
prozdrowotnych” realizowany jest od 2010 r., a jego wartość opiewa 
na kwotę ponad 5,5 miliona złotych.

O trzymywany olej rzepakowy występuje pod nazwą 
Kropla Zdrowia® (znak towarowy - prawo ochronne 

Nr Z – 372906). Przy jego produkcji zastosowany został ścisły re-
żim technologiczny, który umożliwia produkcję oleju z zachowaniem 
jego naturalnej, wysokiej jakości prozdrowotnej. Metoda ta charak-
teryzuje się eliminacją wpływu czynników, takich jak światło, wyso-
ka temperatura i tlen z procesu technologicznego, a tym samym 
daje możliwość pozyskiwania oleju o pierwotnym, niezmienionym 
i pożądanym z punktu widzenia konsumenta składzie kwasów 
tłuszczowych (zapewniają to nasiona pochodzące ze specjalnych 
odmian). 

O lej „Kropla Zdrowia®” zawiera nie tylko duże ilości wielonie-
nasyconego kwasu omega-3, bardzo pożądanego w die-

cie, lecz posiada także odpowiednie proporcje kwasu omega-3 
do omega-6, co jest niezwykle ważne w profi laktyce chorób układu 
krążenia. Wpływa również na spadek cholesterolu i jego właściwe 
proporcje (cholesterolu „złego” LDL do „dobrego” HDL). Te wła-
ściwości oleju zostały potwierdzone w badaniach na pacjentach. 
Istotnym jest, że oprócz właściwego profi lu kwasów tłuszczowych 
w oleju tym występują również znaczne ilości (ze względu na przy-
jętą technologię produkcji) substancji bioaktywnie czynnych - anty-
utleniaczy (tokoferole, sterole czy karotenoidy w tym luteina i zeak-
santyna) o działaniu antymutagennym i antynowotworowym.

S pożywanie oleju sałatkowego uzyskiwanego w Instytucie 
Agrofi zyki, którego produkcja oparta jest o surowiec pocho-

dzący ze specjalnie dobranych odmian rzepaku z zachowaniem 
rygorów ekologicznych oraz zgodnie z założeniami zawartymi 
w polskim i europejskim patencie, gwarantuje, że posiada on wła-
ściwości typowe dla nutraceutyków. 

Te właściwości oleju z pewnością zasługują na to, by znalazł się 
on na półkach sklepowych, dostępny dla każdego. Do Instytutu 
Agrofi zyki zgłaszają się wprawdzie fi rmy z branży spożywczej, które 
zainteresowane są powstającymi rozwiązaniami oraz końcowym 
produktem, jednak ciągle brakuje tej jednostki, która byłaby zdeter-
minowana podjąć się produkcji, a także dystrybucji tego cennego 
dla zdrowia produktu. Od dawna znane są pozytywne efekty stoso-
wania tzw. diety śródziemnomorskiej, której głównymi składnikami 
są oliwa z oliwek i owoce morza bogate w nienasycone kwasy tłusz-
czowe, a także warzywa i owoce, ale tych i w Polsce nie brakuje. 

W iele wskazuje na to, że olej Kropla Zdrowia®, który w zało-
żeniu jest przede wszystkim olejem sałatkowym ma dużą 

szansę podbicia rynku produktów ekologicznych. Media już teraz 
dostrzegają innowacyjność i walory Kropli Zdrowia® dlatego też zo-
staliśmy wyróżnieni nagrodą tygodnika Prestiż – RENOMA ROKU 
2012, w kategorii wynalazca. 

(Informacje nt. oleju Kropla Zdrowia® można uzyskać w Instytucie Agrofi zyki 
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (www.ipan.lublin.pl) oraz poprzez stronę 
internetową projektu www.kroplazdrowia.eu.)

CHARAKTER TECHNICZNY 
ROZWIĄZANIA 
A WYŁĄCZENIA 

SPOD OCHRONY 
PATENTOWEJ (3)

Pierwszym pytaniem stawianym podczas oceny zgłoszonego rozwiąza-
nia jest to, czy rozwiązanie może być uważane za wynalazek w rozumie-
niu art. 24 ustawy prawo własności przemysłowej (pwp). Jeżeli może być 
uważane za wynalazek, przystępuje się do oceny zdolności patentowej 
wynalazku a więc nowości, poziomu wynalazczego i przemysłowej sto-
sowalności.

Ustawa Prawo własności przemysłowej, nie defi niuje pojęcia wynalazek 
jednakże art. 28 pwp zawiera niewyczerpującą listę rozwiązań, które 
nie są uważane za wynalazki. Pozycje te dotyczą zarówno rozwiązań 
o charakterze abstrakcyjnym (teorie naukowe, odkrycia), rozwiązań 
nietechnicznych (wytwory o charakterze estetycznym, prezentowanie 
informacji) jak i technicznych wyłączonych pkt. 4 (Perpetuum mobile).

Charakter techniczny

Wynalazek musi więc posiadać techniczny charakter. Oznacza to, że opis 
wynalazku musi określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek, musi 
dotyczyć jakiegoś problemu technicznego i ujawniać wynalazek w taki sposób, 
że problem techniczny oraz jego rozwiązanie muszą być zrozumiałe. Zastrze-
żenia patentowe muszą określać przedmiot wynalazku poprzez cechy tech-
niczne, które są niezbędne do zdefi niowania zastrzeganego zakresu ochrony 
(art. 33 pwp). 
Wynalazek patentowalny musi wnosić wkład techniczny do dziedziny techni-
ki, której dotyczy. „Wkład techniczny” oznacza zespół właściwości, które decy-
dują o tym, że rozwiązanie określone zastrzeżeniami patentowymi jako całość 
różni się od uprzedniego stanu techniki. Wkład ten musi być określony cechami 
o charakterze technicznym i należeć do danej dziedziny techniki.

Wynalazkiem jest rozwiązanie problemu przy posłużeniu się zdatnymi do opa-
nowania siłami przyrody dla osiągnięcia przyczynowo przewidywalnego rezul-
tatu, leżącego poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka. Technika 
jest sferą działalności człowieka, której bazą teoretyczną są stosowane nauki 
przyrodnicze wymagające weryfi kacji eksperymentalnej. Poza sferą techniki 
pozostają obszary działalności ludzkiej, których bazą teoretyczną są takie nauki 
jak matematyka, lingwistyka, programowanie wymagające wyłącznie weryfi ka-
cji logicznej. Dla oceny rozwiązania należy rozłożyć je na elementy składowe, 
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wśród których są zarówno elementy techniczne 
jak i nietechniczne. Rozwiązanie jest patento-
walnym wynalazkiem o ile w obszarze technicz-
nym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty 
element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie 
w obszarze nietechnicznym, rozwiązanie należy 
uznać za niepatentowalne (orzeczenie WSA 6 II 
S.A. 3937/02).

Jak zadecydować o charakterze 
technicznym? 

Urząd rozważa czy cecha zdefi niowana w za-
strzeżeniu lub ich kombinacja nadaje technicz-
ny charakter badanemu rozwiązaniu. 
Jeżeli zastrzeżenie posiada cechy nadające 
techniczny charakter, wtedy rozważane jest 
czy taki techniczny wkład wnosi coś do stanu 
techniki. Poziom wynalazczy musi występo-
wać w tych cechach, które nadają technicz-
ny charakter rozwiązaniu. Przy ocenie wyko-
rzystuje się dokumenty znane ze stanu techniki, 
jak i ogólną wiedzę w danej dziedzinie.

Szczególne przypadki rozwiązań, które 
nie są uważane za wynalazki: 

odkrycia,  
teorie naukowe i metody matematyczne;  
wytwory o charakterze jedynie  

estetycznym; 
plany, zasady i metody dotyczące działalno- 

ści umysłowej; 
wytwory, których niemożliwość wykorzysta- 

nia może być wykazana w świetle powszechnie 
przyjętych i uznanych zasad nauki; 

programy do maszyn cyfrowych;  
przedstawienie informacji.  

Odkrycia 

Odkrycie naukowe to opisana i wiarygodnie 
dowiedziona obserwacja zjawiska, które do-
tąd nie było jeszcze zauważone. Odkryciem 
jest, więc np. znalezienie nieznanych dotąd 
substancji występujących w naturze, takich jak 
minerały, substancje chemiczne, mikroorgani-
zmy, czy też zaobserwowanie nowego rodzaju 
promieniowania lub też zależności między 
wielkościami, które dotąd uważano za niezależ-
ne od siebie. 

Odkrycie jest często mylone z wynalazkiem, 
który jest nowym rozwiązaniem technicznym 
nie występującym w naturze. 

Ochroną patentową może być objęty wynala-
zek, dokonany w oparciu o odkrycie naukowe, 
który rozwiązuje realny problem techniczny 
istotny dla osiągnięcia pożądanego skutku 
technicznego. Nie może być więc opaten-
towany, występujący w przyrodzie np. efekt 
Lorentz’a, może natomiast być opatentowane 
techniczne rozwiązanie miernika prędkości, 
funkcjonującego w oparciu o efekt Lorentz’a. 
Przykładem może być również substancja 
występująca w naturze, wykazująca właściwo-
ści antybiotyczne, która <jako taka> nie może 
być opatentowana, natomiast może być 
opatentowane zastosowanie takiej substancji 
do wytworzenia leku mającego zastosowanie 
terapeutyczne. (O odkryciach pisaliśmy rów-
nież w nr 2/2011 Kwartalnika). 

Rozwiązania biotechnologiczne

Szczególne znaczenie dla ludzi mają odkrycia 
biotechnologiczne. Za wynalazek nie uważa 
się ciała ludzkiego, w różnych jego stadiach 
formowania i rozwoju oraz zwykłego odkrycia 
jednego z jego elementów, włącznie z sekwen-
cją genu lub częściową sekwencją genu. Takie 
stadium formowania i rozwoju ciała ludzkiego 
obejmuje również komórki zarodkowe. Jednak-
że mogą zostać opatentowane:

– materiał biologiczny, który jest wyizolowany 
ze swojego naturalnego środowiska, nawet 
jeżeli poprzednio występował w naturze;

– element wyizolowany z ciała ludzkiego, 
włącznie z sekwencją genu, nawet jeżeli bu-
dowa tego elementu jest identyczna z budową 
elementu naturalnego.

(Więcej o wynalazkach biotechnologicznych 
pisaliśmy w nr 4/2010, 1/2011, 4/2011, 2/2012 
Kwartalnika).

Teorie naukowe i metody 
matematyczne 

Celem teorii naukowej jest teoretyczne obja-
śnienie istniejących zjawisk w oparciu o pojęcia 
abstrakcyjne, wyrażane w sformułowaniach 
ogólnych. Nie mamy w takim przypadku, 
do czynienia z działaniami technicznymi a więc 
nie można mówić o wynalazku. 

Przykładowo, nie może być opatentowana 
fi zyczna teoria półprzewodnictwa, natomiast 
może być opatentowane urządzenie, skon-

struowane w oparciu o elementy półprzewod-
nikowe bądź sposób wytwarzania elementu 
półprzewodnikowego, np. układu scalonego. 
Matematyka natomiast, w swych badaniach 
posługuje się metodami dedukcyjnymi, które 
wymagają abstrahowania od cech indywidu-
alnych przedmiotów rzeczywistych, będących 
przedmiotem rozważań. Metoda matema-
tyczna, będąca szczególnym przypadkiem 
czystej metody abstrakcyjnej posługuje się 
aparatem pojęciowym o wysokim stopniu 
abstrakcji, a wynik jej stosowania ma charakter 
niematerialny. 
Działania na liczbach prowadzą do rezultatów 
czysto numerycznych i nie wywołują skutku 
technicznego. Nie może być więc opaten-
towana obliczeniowa metoda numeryczna, 
natomiast może być opatentowany kalkulator 
wykorzystujący w swoim działaniu tę meto-
dę numeryczną. Podobnie matematyczna 
metoda projektowania elektrycznych fi ltrów 
nie jest patentowalna, ale fi ltr zaprojektowany 
w oparciu o tę metodę może być oczywiście 
opatentowany.

Wytwory o charakterze jedynie 
estetycznym 

Wytwór scharakteryzowany cechami, takimi jak 
np.: kształt linii, kontury, kolorystyka, ornamen-
tacja, jako nie rozwiązujący żadnego problemu 
technicznego, a spełniający jedynie funkcję 
estetyczną, nie stanowi rozwiązania w dzie-
dzinie techniki, a zatem nie jest wynalazkiem 
i nie podlega opatentowaniu.

Nie jest jednak wykluczona ochrona patentowa 
wytworu, charakteryzowanego wprawdzie 
przez cechy o charakterze estetycznym, który 
ponadto charakteryzuje się cechami spełniają-
cymi funkcje techniczne. W przypadku uzyska-
nia patentu na taki wytwór, cechy estetyczne 
tego wytworu nie są objęte ochroną prawną. 

Możliwe jest więc uzyskanie ochrony patento-
wej na książkę określoną technicznymi cechami 
dotyczącymi jej oprawy (np. sposób klejenia 
grzbietu) oraz kolorystyki (rodzaj materiału, 
barwniki, spoiwo), która ponadto charakteryzuje 
się walorami estetycznymi. Wytwór charakte-
ryzujący się wyłącznie cechami o charakte-
rze estetycznym może być p rzedmiotem 
zgłoszenia wzoru przemysłowego. Warunkiem 
rejestracji takiego wzoru jest spełnienie wymo-
gu nowości oraz indywidualnego charakteru.
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Plany zasady i metody dotyczące 
działalności umysłowej lub 
gospodarczej oraz gry

Wiele nieporozumień wynika z chęci opaten-
towania różnych rozwiązań organizacyjnych, 
w których twórcy twierdzą, że stosują jakieś 
środki techniczne np. urządzenia. Jednakże, 
nie jest uważany za wynalazek sposób pro-
wadzenia działalności gospodarczej lub eko-
nomicznej, przy użyciu środków technicznych 
dla celów nietechnicznych lub przetwarzania 
czysto nietechnicznych informacji, np. fi nan-
sowych, ubezpieczeniowych, dotyczących 
zarządzania, itp. 
Ta grupa projektów obejmuje działania, których 
celem, ogólnie biorąc, jest:

zwiększenie potencjału intelektu ludzkiego  
(różne metody szybkiego czytania, zapamięty-
wania, nauki języków obcych, relaksu umysło-
wego, itp.),

efektywne podejmowanie decyzji ekono- 
micznych (biznes-plany, master-plany, metody 
negocjacji kontraktów),

realizacja zamierzeń twórczych (np. ekra- 
nizacja utworu literackiego, metody badań 
naukowych),

prowadzenie różnego rodzaju gier, w sze- 
rokim znaczeniu tego słowa (gry liczbowe, 
sportowe, hazardowe).

Wkład do stanu wiedzy w przypadku powyż-
szych rozwiązań jest nietechniczny.

Wytwory, których niemożliwość 
wykorzystania może być 
wykazana w świetle powszechnie 
przyjętych i uznanych zasad nauki 

Warunkiem sine qua non uznania zgłoszonego 
rozwiązania za wynalazek jest realna możliwość 
uzyskania zamierzonego rezultatu, przy czym 
rezultat ten musi być powtarzalny w dowolnym 
czasie i dowolną liczbę razy. Jeżeli brak możli-
wości uzyskania zamierzonego rezultatu wynika 
z faktu, iż zgłoszony projekt jest ze swej natury 
sprzeczny z powszechnie przyjętymi i uznanymi 
zasadami nauki (np. zasadą zachowania ener-
gii, prawem grawitacji, itp.) przedmiot zgłoszenia 
może być wyłączony z ochrony. Przykładem 
takiego wytworu jest perpetuum mobile, tj. hi-
potetyczna maszyna funkcjonująca w sposób 
ciągły bez zasilania energią z zewnątrz i bez 
zmian energii własnej, co kłóci się z pierwszą 
zasadą termodynamiki. Podobnie, koncepcja 

maszyny, która pobiera ciepło z otoczenia 
i w całości zamienia je na pracę, jest sprzeczna 
z drugą zasadą termodynamiki. Inne powszech-
nie znane przykłady tego rodzaju wytworów 
to „kamień fi lozofi czny”, alchemiczna techno-
logia produkcji złota, „eliksir życia”, „różdżka”, 
ekran promieniowania „geopatycznego”, itp.

Programy do maszyn cyfrowych 

„Program komputerowy” może przybierać for-
mę algorytmu opisanego za pomocą schematu 
blokowego ciągu zakodowanych informacji, jak 
również może być wynikiem stosowania meto-
dologii programowania obiektowego, w której 
defi niuje się programy za pomocą „obiektów” 
– elementów łączących stan (czyli dane) i za-
chowanie (czyli procedury). Przez oprogramo-
wanie (software) rozumie się to, co w kompute-
rze nie jest sprzętem (hardware), czyli fi zycznym 
środowiskiem, w którym program działa i przy 
pomocy którego wypełnia swoje funkcje. 

Wyłączenia z ochrony obejmują więc rozwią-
zania przedstawione w postaci schematu blo-
kowego programu, metody obliczeniowej oraz 
koncepcji matematycznej przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej, zwłaszcza w handlu 
elektronicznym.

Są to innowacje realizowane przez software, 
które nie rozwiązują żadnego problemu tech-
nicznego, wykraczającego poza poprawę efek-
tywności przetwarzania danych.

Wyłączenie z patentowania programów do ma-
szyn cyfrowych nie oznacza, że nie mogą być 
patentowane wynalazki wspomagane progra-
mem, realizowanym przy użyciu komputera. 

Chodzi więc o techniczne rozwiązanie, którego 
realizacja wymaga dodatkowo użycia progra-
mów komputerowych, jako systemu w formie 
zaprogramowanego urządzenia, albo jako 
techniczny proces przeprowadzany przez takie 
urządzenie.

W takim przypadku Urząd przeprowadza ocenę 
nowości i poziomu wynalazczego rozwiązania. 

Nie uznaje się jednak za wynalazek rozwiązania 
wspomaganego komputerowo, jeżeli wnosi 
ono do stanu wiedzy tylko np. użycie lepszych 
algorytmów organizujących pracę tego samego 
dotychczasowego hardware’u, które pozwalają 
na zmniejszenie zapotrzebowania na czas prze-
twarzania, pamięć lub inne zasoby w ramach 
systemu przetwarzania danych.

Opatentować można więc nowy sposób 
hamowania, w którym stosowane jest opro-
gramowanie, lecz prawa wyłączne wynikające 
z prawa patentowego nie obejmują tego opro-
gramowania.
(Szerzej na ten temat pisaliśmy w Nr 4/2011 
Kwartalnika)

Przedstawienie informacji 

Nie jest uważany za wynalazek projekt do-
tyczący przedstawienia informacji zapisanej 
na dowolnym nośniku, zdefi niowanej wyłącz-
nie poprzez treść przekazywanej informacji, 
np. płyty CD opisanej przez zarejestrowany 
utwór muzyczny oraz wszelkie nietechniczne 
(nie powodujące skutku technicznego) sposoby 
gromadzenia, opracowywania i udostępniania 
informacji, takie jak: organizacja baz danych, 
formy zapisu danych na nośnikach material-
nych, sposoby wyszukiwania informacji, języki 
programowania i języki informacyjno-wyszuki-
wawcze, itp.

Można jednak opatentować nośnik informacji, 
urządzenie służące do przedstawienia infor-
macji np. przedstawiające zmierzone wartości 
w formie wykresu albo diapozytyw utrwalający 
ścieżkę dźwiękową.

Możliwa jest również ochrona patentowa 
technicznych sposobów gromadzenia, opraco-
wywania i udostępniania informacji, urządzeń 
do kodowania i transmisji danych, dekoderów 
informacji, urządzeń wejścia/wyjścia w syste-
mach informacyjnych, itd.

Art. 28. ustawy – Prawo własności 
przemysłowej

Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, 
nie uważa się w szczególności:
1) odkryć, teorii naukowych i metod 
matematycznych;
2) wytworów o charakterze jedynie 
estetycznym;
3) planów, zasad i metod dotyczących 
działalności umysłowej lub gospodarczej 
oraz gier;
4) wytworów, których niemożliwość 
wykorzystania może być wykazana 
w świetle powszechnie przyjętych 
i uznanych zasad nauki;
5) programów do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji.

Alicja Tadeusiak
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Nowości w bibliotece 

OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH 
Żaneta Pacud, Wolters Kluwer Polska 2013
Monografi a stanowi pierwsze na polskim rynku kompleksowe 
opracowanie tematyki ochrony patentowej produktów leczniczych. 
W książce szczegółowo opisane zostały zasady udzielania patentów 
krajowych i europejskich na wynalazki z dziedziny farmacji oraz za-
kres ochrony wynikający z patentów w poszczególnych kategoriach 
zastrzeżeń. 
Obok zagadnień o charakterze teoretyczno-prawnym w publikacji 
omówiono również praktyczne aspekty patentowania leków oraz 
prowadzenia polityki patentowej w sektorze farmaceutycznym, a tak-
że konsekwencje takiego kształtu ochrony patentowej dla budżetu 
państwa oraz pacjentów. Walorem opracowania jest przedstawienie 
specyfi ki zasad ochrony patentowej produktów leczniczych, zarówno 
w odniesieniu do regulacji krajowych, jak i systemu opartego na Kon-
wencji o udzielaniu patentów europejskich. 
Monografi a jest adresowana przede wszystkim do osób związanych 
z sektorem farmaceutycznym – do przedstawicieli kadry menedżer-
skiej przedsiębiorstw farmaceutycznych, rzeczników patentowych 
oraz radców prawnych i adwokatów oraz do pracowników admini-
stracji rządowej, w szczególności Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu 
Patentowego. Zainteresuje również pracowników naukowych wydzia-
łów prawa i studentów prawa.

FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE 
KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ
Rafał Sikorski, C.H.Beck 2013
Z opinii prof. dr hab. Ewy Nowińskiej: 
„Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie 
ciekawa, choć jak dotąd nie cieszy się zainteresowaniem krajowych 
badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz 
także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagają-
cych rozwiązania. 
W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp 
do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dalszych prac 
determinujących postęp techniczny. Niewątpliwie odpowiednia wie-
dza w omawianym zakresie pozwala na uniknięcie naruszenia cu-
dzych praw i długotrwałych postępowań sądowych. Z jednej strony, 
ograniczenie dostępu do odpowiednich rozwiązań chroni uprawnio-
nych, pozwalając im na prawidłowe czerpanie korzyści z uzyskanych 
praw wyłącznych (patentowych) i zwrot kosztów podjętych prac 
badawczych. Z drugiej strony, dla potencjalnych nabywców produk-
tów nie jest obojętne czy nabywane np. urządzenia są kompatybilne 
z innymi; producent takich urządzeń powinien mieć w określonych 
okolicznościach dostęp do rozwiązań technologicznych innych, aby 
tę kompatybilność zapewnić.”

SKARGA I SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU 
SĄDOWOADMINISTRACYJNYM. Komentarz Orzecznictwo
Hanna Knysiak-Molczyk, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2012
Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z my-
ślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełno-
mocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, 

rzeczników patentowych. Posłuży również aplikantom adwokackim 
i radcowskim, stanowiąc nieocenioną pomoc w przygotowaniu 
do egzaminów końcowych.
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne 
znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasa-
cyjnej do NSA oraz bogaty wybór orzecznictwa sądów administra-
cyjnych, związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający 
nie tylko dominującą linię orzeczniczą lecz również orzeczenia od niej 
odbiegające. 
Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków 
dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach proce-
sowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przy-
wrócenie terminu, o wyłączenie sędziego).

SPORZĄDZANIE ŚRODKÓW ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU 
ADMINISTRACYJNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM
Piotr Gołaszewski, C.H.Beck 2013
Publikacja ta wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo 
problematykę: systemu środków zaskarżenia występujących w po-
stępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wzajemnych powiązań zachodzących 
pomiędzy tymi środkami, wyboru właściwego środka zaskarżenia 
w konkretnych sytuacjach (okolicznościach) procesowych, dopusz-
czalności poszczególnych środków zaskarżenia w postępowaniu 
administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w tym wymogów for-
malnych i fi skalnych związanych ze sporządzaniem oraz wnoszeniem 
tych środków.
Książka obejmuje praktyczny komentarz do: środków zaskarżenia 
w postępowaniu administracyjnym, takich jak: odwołanie, wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie, a także wnioski o uchyle-
nie, zmianę, stwierdzenie nieważności lub wygaśnięcia decyzji bądź 
wznowienie postępowania administracyjnego, środka zaskarżenia 
w postaci skargi do sądu administracyjnego, środków zaskarżenia 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym, takich jak: skarga kasa-
cyjna, zażalenie, sprzeciw od orzeczenia referendarza sądowego, 
skarga o wznowienie postępowania oraz skarga o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administra-
cyjnego. Publikację, ze względu na jej praktyczny charakter, uzupeł-
niono o wzory omawianych w niej pism, a także propozycję kazusu 
odpowiadającego modelowi zadań występujących na egzaminach 
prawniczych (adwokackim, radcowskim itd.).
Celem prezentowanej publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi 
– w oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury – 
praktycznych aspektów sporządzania środków zaskarżenia w postę-
powaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.
Szczególną uwagę Autor poświęca przy tym problematyce wyboru 
właściwego środka zaskarżenia w konkretnych sytuacjach (okolicz-
nościach) procesowych, co wydaje się niezmiernie istotne z punktu 
widzenia złożonych powiązań zachodzących pomiędzy omawianymi 
w pracy środkami zaskarżenia.

Opracowała Maria Fuzowska-Wójcik

Informacje o treści publikacji zaczerpnięto z notek wydawniczych
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Zza obiektywu

ZWYCIĘŻCZYNI ZIMOWEGO 

PTAKOLICZENIA 2012PTAKOLICZENIA 2012

Kaczka krzyżówka to gatunek najczęściej obserwowany w ramach Kaczka krzyżówka to gatunek najczęściej obserwowany w ramach 
8. Zimowego Ptakoliczenia, które w ostatni weekend stycznia 8. Zimowego Ptakoliczenia, które w ostatni weekend stycznia 

zorganizowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). zorganizowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). 
W akcji poszukiwania ptaków uczestniczyło blisko 2,5 tysiąca miłośników przyrody. W akcji poszukiwania ptaków uczestniczyło blisko 2,5 tysiąca miłośników przyrody. 

nazwę naukową Anas boschas (kaczka hodo-
wana), a samica Anas platyrhynchos (kaczka 
krzyżówka). Kilkadziesiąt lat później zauważono 
ten błąd, a gatunek otrzymał nazwę samicy, 
ponieważ … została opisana kilka stron 
wcześniej. 

Kaczory są barwnie upierzone i noszą szatę 
godową od października do końca maja. Naj-
bardziej charakterystycznymi cechami upierze-
nia kaczora są czarne pióra na głowie i szyi, 
opalizujące w słońcu barwą zieloną, fi oletową 
i niebieską. Środek szyi otacza u nich pierścień 
białych piór, a na ogonie występuje charakte-

rystyczny loczek. Na lotkach skrzydeł drugiego 
rzędu u ptaków obojga płci występuje niebie-
sko-szafi rowe tzw. lusterko. Dziób jest barwy 
oliwkowej z czarnym paznokciem na końcu. 
Łapy są koloru pomarańczowoczerwonego. 
Natomiast upierzenie samicy jest jasne, 
koloru żółtobrązowego, obfi cie nakrapiane 
ciemnobrązowymi cętkami. Ogólnie pióra 
przypominają nałożone na siebie łuski, poma-
rańczowo-brązowe. Na spodzie ciała „łuski” 
są drobniejsze, w okolicach tyłu również. Ma 
biało-kremowo-beżową głowę z  charaktery-
styczną, ciemną przepaską przez oko. Dziób 

jest zielonkawo szary, a na brzegu 
i u nasady jaśniejszy. Łapy 
są bledsze i nie tak czerwone, jak 
u kaczora. 

Pisklęta mają natomiast ciała żółto 
kremowe z czarnym wierzchem 
i przepaską przez oko.

Długość ciała krzyżówki 
to 60-65 cm, rozpiętość skrzydeł 
80-100 cm, waga 0,7-1,5 kg Tak 
duża zmienność masy ciała ma 
związek z otłuszczaniem się 

jesienią i gromadzenia rezerw 
tłuszczu m.in. w wątrobie, 

która znacznie się wte-
dy powiększa.

Krzyżówki pierzą się 
od lipca do wrze-
śnia, młode dłużej, 

Po podsumowaniu wszystkich obserwacji 
okazało się, że już trzeci rok z rzędu najliczniej 
notowano spotkania z kaczką krzyżówką, która 
zimą tworzy duże koncentracje na miejskich 
odcinkach rzek i zbiornikach wodnych. Tam 
znajduje schronienie oraz pokarm i jak u więk-
szości ptaków bytujących u nas o tej porze, 
jest to czas toków i dobierania się w pary.

Obserwatorzy zarejestrowali dokładnie aż 
30 521 osobników tej kaczki. No i kaczka 
krzyżówka została „zwyciężczynią” Zimowego 
Ptakoliczenia 2012.

PORTRET KRZYŻÓWKI

Na pewno każdy widział krzyżówkę, 
ale dla przypomnienia opiszę w skrócie, 
jak ona wygląda, tym bardziej, że samiec 
i samica różnią się od siebie na tyle, że zo-
stały w roku 1758 przez Karola Linneusza 
w dziele Systema Naturae, oznaczone jako 
dwa odrębne gatunki. Samiec otrzymał 
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w okresie czerwiec-październik. Kaczory robią 
to w gęsto porośniętych, spokojnych 
zatokach jezior, grupowo. Tracą wtedy 
zdolność do lotu.

SĄ WSZĘDZIE

Krzyżówki możecie zobaczyć 
dosłownie wszędzie. Od jezior 
poczynając, poprzez miniatu-
rowe mokradełka, na miejskich 
sadzawkach kończąc. Ostatnio 
zrobiło się tak tłoczno, że krzy-
żówki wprowadziły się do górskich 
potoków. A przecież to lodowata 
woda, szybki prąd, kamienie. Otwartego 
lustra wody tyle co nic, a przecież kaczka przy 
starcie i lądowaniu lubi się długo rozpędzać, 
sunąc kuprem po wodzie. Krzyżówki pojawiają 
się także z dala od wody, np. na polach upraw-
nych, gdzie poszukują pożywienia. 

Jak mało która pośród kaczek właściwych, 
krzyżówka potrafi  także nurkować i jest 
w stanie zejść na głębokość 2 m. Ogólnie jest 
wszystkożerna, ale w większości są to rośliny 
wodne, ziarna traw i zbóż. Nie gardzi orzesz-
kami buka. Żeruje na powierzchni wody z tylną 
częścią ciała wystającą ponad tafl ę. Ponadto 
zjada pokarm zwierzęcy: larwy komarów, 
chrząszcze, skorupiaki i inne zwierzęta zwią-
zane ze środowiskiem wodnym. Przebywa 
w grupach z innymi ptakami wodnymi. Bardzo 
dobrze lata, w locie poziomym może osiągać 
nawet 90 km/h. Na krótkich dystansach i przy 
sprzyjającym wietrze potrafi  rozwinąć pręd-
kość do 125 km/h. W wodzie jest znacznie 
wolniejsza, osiągając w normalnym tempie 
do 4-5 km/h.

Ma charakterystyczny krok ze stopami skiero-
wanymi do wewnątrz. Samiec i samica mają 
inne głosy. Kaczor odzywa się miękkim, noso-
wym, nieco chrapliwym „kłek-kłek-kłek”, pod-
czas toków wdaje dźwięczne gwizdy. Kaczka 
kwacze tak jak kaczka domowa, dość głośno.

Jest ptakiem wędrownym. Przeloty odbywają 
się w II– IV i VIII– XII. Poza okresem lęgowym 
tworzy duże stada. Coraz więcej osobników 
zimuje na nie zamarzniętych wodach. Od lat 
70. ub. stulecia upodobały sobie również mia-
sta, gdzie nie gardzą jedzeniem przynoszonym 
przez ludzi. Najlepszym pokarmem dla kaczek 
są: kasze, płatki owsiane, tarta marchew, a jeśli 
pieczywo, to tylko białe, czerstwe i pokrojone 

na łatwe do przełknięcia kawałki, średnio 
wielkości orzecha laskowego. Życzliwość 
mieszkańców miast powoduje, że coraz więcej 
tych ptaków rezygnuje z wędrówki w cieplejsze 
miejsca, pozostając na zimę. W Warszawie jest 
ich bardzo dużo.
Polscy naukowcy na Spitsbergenie tłumaczą, 
że ptaki, nawet te stacjonujące w Polsce, jak 
np. łabędzie czy kaczki krzyżówki, wyposa-
żone są przez naturę w pewien mechanizm, 
który zapobiega nadmiernej utracie ciepła oraz 
wychładzaniu się organizmu od powracającej 
ze stóp (płetw) bardzo zimnej krwi.

PTASI LUBIEŻNIK

W zależności od ilości barwnika (karotenoidu) 
dziób kaczki samca może być jaskrawo żółty 
lub zaledwie blado-zielonkawy. Okazuje się, 
że samice wolą partnerów z odważnie ubar-
wionym dziobem, ponieważ ich sperma wyka-
zuje silniejsze właściwości bakteriobójcze.

Badania przeprowadzono na Uniwersytecie 
w Oslo. Okazało się, że nasienie kaczorów 
z jaskrawo ubarwionymi dziobami silniej 
hamowało wzrost bakterii Escherichia coli, 
co oznacza, że wykazując upodobanie do żół-
todziobych samców, samice wybierają de facto 

do spółkowania partnerów, którzy z mniejszym 
prawdopodobieństwem są nosicielami pałecz-
ki okrężnicy. Jakby tego było mało ejakulat 
wszystkich samców, bez względu na kolor 
dzioba, hamował wzrost gronkowca złocistego. 
Wcześniejsze badania wykazały, że plemniki 
najbardziej kolorowych samców są lepszej 
jakości i szybciej się poruszają. 

Krzyżówki należą do ptasich „lubieżników”. 
Są bardzo „rozpustne” i chętnie krzyżują się 
z innymi kaczkami, nierzadko też z kaczkami 
domowymi. Hybrydy zwane sołtysami mają 
część upierzenia białą, nie jest określone 
gdzie. Krzyżówka może krzyżować się także 
z mandarynką, oharem, czernicą, piżmówką, 
grążycą, kazarką, edredonem. Mieszańce 
międzygatunkowe są płodne, mogą więc two-
rzyć dalsze hybrydy. Do tej pory stwierdzono 
krzyżowanie się z 20 innymi gatunkami kaczek. 
To tzw. sołtysy – kaczki będące następstwem 
skrzyżowania się rasowej krzyżówki z kaczką 
domową, czasem z inną kaczką, a czasem 
zaburzeń genetycznych. Są sołtysy – samice 
i samce. Ponieważ nie tracą, jak w wielu 
wypadach bywa w przyrodzie, zdolności roz-
rodczej, jest ich coraz więcej. Często tworzą 

Krzyżówki chętnie 
krzyżują się z innymi 
kaczkami, nierzadko 
też z kaczkami 
domowymi. Hybrydy 
zwane sołtysami mają 
część upierzenia białą, nie jest 
określone gdzie. 
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przy tym niemal nigdy. Po wykluciu zdążają 
w kierunku wody, bo od razu potrafi ą pływać 
i na wodzie czują się bezpiecznie. Krzyżówka 
wodzi młode przez prawie dwa miesiące, aż 
nauczą się i potrafi ą samodzielnie latać. Młode 
kaczki opierzają się po 50-60 dniach, a dojrza-
łość płciową zyskują w 1 roku życia (czasem 
nawet w 7 miesiącu).

SEN POŁOWĄ MÓZGU

Krzyżówki są narażone na ataki wielu drapież-
ników, dlatego też w toku ewolucji wykształciły 
ciekawy sposób snu. Zasypiają tylko jedną 
połową mózgu, podczas gdy druga jest aktyw-
na i kaczka jednym okiem może obserwować 
otoczenie. Pozwala to kaczkom znajdującym 
się na zewnątrz śpiącego stada czuwać, a gdy 
grozi im niebezpieczeństwo, głośno zrywając 
się do lotu budzą inne kaczki, które znajdując 
się w środku stada mogą zasypiać całym 
mózgiem.

Ptaki przebywające w miastach są bardzo ufne 
wobec ludzi i chętnie, podpływając do ludzi 
pobierają pokarm nawet z ręki, natomiast 
w naturalnym środowisku są niezwykle ostroż-
ne i płochliwe. 

Nie jest gatunkiem zagrożonym, nie wiadomo 
jednak jak długo, bo to w okresie 

od 15 sierpnia do 21 grud-
nia gatunek łowny.

Edredon

Karolinka

Mandarynka

pary mieszane i wtedy można zauważyć matkę 
z młodymi, z których tylko część ma cechy 
rasowego pisklęcia. 

DEPTANIE CZYLI GODY MIŁOSNE

Sezon lęgowy ma miejsce na wiosnę. Pary 
tworzą się już na zimowiskach, a nie po powro-
cie na tereny lęgowe rozsiane na wielu kon-
tynentach. Dochodzi w ten sposób do takich 
sytuacji, gdy kaczor z Syberii tworzy stadło 
z kaczką z Wielkiej Brytanii lub kaczka z Czech 
łączy się i odlatuje za samcem z Finlandii. 

SAMOTNE MATKI

Gniazdo urządza najczęściej w pobliżu wody, 
na suchym podłożu to zagłębienie w ziemi 
ukryte pod krzakiem lub wśród zarośli, wy-
ścielone źdźbłami traw, liśćmi oraz piórami 
i puchem. Zdarzają się też gniazda znacznie 
oddalone od wody, na pasach zieleni pomię-
dzy dwoma ruchliwymi jezdniami. Czasem 
kaczki zajmują opuszczone gniazda ptaków 
krukowatych lub drapieżnych. Zakładają też 
gniazda w dziuplach. Zdarzają się też gniazda 
w skrzynkach balkonowych nawet na najwyż-
szych piętrach. Wyprowadza 1 lęg – 8-12 zie-
lonkawo-szarych, zielonkawo-żółtych bądź 
niebieskawych jaj, które wysiaduje przez 
27-29 dni. Większa ilość jaj w gnieździe, cza-

sem do 18 wskazuje na to, że pochodzą 
one od 2 samic. 

Te dzielne ptaki w przypadku zagro-
żenia gniazda potrafi ą przenieść 

Ohar

Toki mają miejsce 
na wodzie są dość 
hałaśliwe i towarzyszą im 
głośne kwakanie i bryzgi wody 
oraz charakterystyczne pozy godo-
we. Na początku samice jedynie obserwują 
popisujące się kaczory. Z głośnym gwizdem, 
bez wybierania konkretnej kaczki, podnoszą 
głowę, wyginają kuper i mają widoczne z boku 
zaokrąglone sterówki. Gdy kaczka wybierze 
już partnera, płynie za nim, ale ogląda się jesz-
cze na inne kaczory. Kiedy samiec przyjmie, 
że ta kaczka go wybrała, wygina skrzydła, aby 
pokazać niebieskie lusterka. Kopulacja czy jak 
potocznie mówi się w środowisku ornitologów 
„deptanie” ma miejsce na wodzie i jest brutal-
ne. Samiec depce samicę, łapie ją dziobem 
za pierze na potylicy i dosłownie przytapia. 
Jednak już po wykluciu kaczor zostawia kacz-
kę i ona sama wychowuje pisklęta. 

je w nowe 
miejsce. Przenoszą 
jaja w dziobie lub pod skrzydłem, 
a także potrafi ą je toczyć piersią przed 
sobą. Pisklęta są zagniazdownikami, 
tzn. że są bardzo samodzielne i wkrótce 
po wykluciu opuszczają gniazdo. Jeżeli gniaz-
do założone jest na drzewie lub w skrzynce 
kwiatowej na balkonie, to pisklęta na wabienie 
matki rzucają się na ziemię nawet z wysokości 
kilkunastu metrów. Nic złego się nie dzieje, te 
kruche istotki są tak lekkie, że nie rozbijają się 

Tekst i zdjęcia: Wanda Kula

http//www.wanda-kula.pl
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Na marginesie

TROCHĘ FUTUROLOGII 
Z ODROBINĄ FILOZOFII

K iedy słyszymy hasło „Coca cola to jest to”, wszyscy, którzy spróbo-
wali tego napoju wiedzą, co jego twórcy mają na myśli. Co z tego, 

że znam takich, którzy jej nie lubią. Kiedy czytamy na bilbordach 
np. „Ruch Palikota mamy sposób na Polskę”, możemy tylko domyślać 
się, o co chodzi, bo konkretów żadnych. A jak reagujemy w przypadku 
znanego powiedzenia np. „żyć nie umierać”? Też w gruncie rzeczy wielka 
niewiadoma. Ile osób, tyle interpretacji. Jedni przekładają jakość życia 
nad jego długość, żyją nie martwiąc się, co będzie choćby za dni parę. 
Inni doceniając swój żywot, skupieni wyłącznie na sobie, szczególnie 
zaprzyjaźnieni są z gabinetami lekarskimi. Dla jednych rodzina, dla drugich 
kariera zawodowa. Dla innych najważniejszą sprawą życia jest gromadze-
nie dóbr różnorakich, jeszcze dla innych – minimalizm, nawet zaczęła się 
na to moda i media o nich piszą. No i są ludzie, jak np. Felix Baumgartner 
nazwany współczesnym Ikarem. W październiku ub. roku dokonał skoku 
z przestworzy, który na kilka dni stał się hitem. 

To, co dzieje się wokół nas, poszło już tak daleko, że nie sposób wszystko 
ogarnąć. Współczesność, w której funkcjonujemy zmienia się nieprawdo-
podobnie szybko. Potrzeba wielkiej uważności, aby się w tym wszystkim 
połapać, nie pogubić. 

A tu nastał 2013 rok, czyżby feralna trzynastka? Co i rusz jesteśmy 
„bombardowani” super „niusami”, a to sejmowych bardzo wysokich 

nagród, które w lutym dały sporo i mediom zarobić. Szybko jednak przy-
ćmił te wiadomości proces poszlakowy o zamordowanie malutkiej Madzi, 
zaraz potem proces znanego sportowca bez nóg Pistoriusa, podejrzane-
go o zamordowanie pięknej narzeczonej, potem śmierć dzieci na skutek 
rzekomo nieprzestrzegania procedur, aż J. Owsiak wziął się za wyręczanie 
ministerstwa i kształcenie służb ratownictwa. Nie sposób nie wspomnieć 
też o tragedii w Himalajach, gdzie wyprawa na Broad Peak w Karakorum 
zakończyła się śmiercią dwóch polskich alpinistów. A to dopiero pierwszy 
kwartał nowego roku. „Trzynastka” czy co? No i sprawa legalizacji mał-
żeństw ludzi tej samej płci, tym razem we Francji. A przy okazji dywagacji 
„powinni brać te nagrody w Sejmie?”– różnych opinii o ludziach innych 
orientacji seksualnych. Czy naturę można oszukać? Homoseksualizm, 
jak udowodniono, to nie zboczenie ani choroba, podobnie w przypadku 
transseksualistów, tylko inaczej genetycznie „zaprogramowane” ośrodki 
seksu w mózgu. Przez kogo, Naturę – Stwórcę? Czy pomyłka Stwórcy 
musi kosztować tak wiele nienawiści, niechęci, uraz, jak choćby u nas? 
Pytania, pytania. Wątpliwości. Ale żeby „tym innym seksualnie ” tworzyć 
warunki specjalne, jak przed wojną niesławne getto ławkowe na uczel-
niach, teraz, w demokracji?! Przecież to było haniebne. Coś ta nasza 
demokracja w wielu i to nawet ważnych głowach jeszcze bardzo pierwszej 
(nie)świeżości. Ale tylko patrzeć, jak sprawa przycichnie pod naporem 
innego „ważnego wydarzenia”, a w dalszej perspektywie zjawisko legaliza-
cji „tych innych” i ich związków w naszym kraju stanie się faktem. 

Z wróćmy przy okazji uwagę, tym bardziej, że „co Francuz wymyśli, 
to Polak polubi”, że Francja jest siódmym z kolei krajem, który 

w lutym tego roku przyjął projekt ustawy o legalizacji związków homo-

seksualnych. Lubimy Francuzów i wycieczki na Lazurowe Wybrzeże? 
Czy ich ustawa zmienia nasz stosunek do tego kraju i ludzi? Czy ominie-
my go wybierając się na urlop? Na pewno nie, bo musielibyśmy np. omi-
jać i to już od 2005 r. m.in. słoneczną Hiszpanię, zapomnieć o podróży 
do Kanady, Belgii, Norwegii czy nawet odległej RPA. Czy zwolennicy 
poglądów „homo nie wiadomo” na Madagaskar” lub na jakieś „ośle ław-
ki”, powinni tam się wybierać? Nie wygląda, że to ich dylemat moralny. 
To dlaczego czują się w tych i innych sprawach tak krystalicznie moralnie 
czyści? 

Czy jakieś wydarzenie będzie w stanie jeszcze nas zadziwić w tzw. per-
spektywie? Legalizacja marihuany, darmowa aborcja, czipowanie ludzi, 
może małżeństwa z ukochanymi zwierzątkami (!), biorąc pod uwagę 
wyjątkową psią wierność, czemu nie? Znane są już przecież przypadki 
zapisania majątku swoim pupilom nie tylko w USA. Szykują się zmiany 
w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Może to spodoba się nie-
którym, oby nie chodziło o to, by można było zamknąć każdego, kto myśli 
inaczej. Tyle jeszcze przed nami…

A w tym wszystkim – czwarta władza czyli media organizujące nasze 
myślenie, narzucające hierarchię ważności spraw i sterujące emo-

cjami, co ona na to? „Jak na lato” – powiada mój znajomy. Przykłady? 
Proszę jeden. Odbyło się w Polsce 6 marca br. bardzo istotne spotkanie 
przywódców państw europejskich, właśnie u nas, „sami ważni” mówili 
o sprawach ważnych. Czy kiedyś było to do pomyślenia, gdy staliśmy 
u „drzwi do Europy”? I co? Oglądali Państwo wiadomości? Jaka tam była 
hierarchia ważności informacji dnia? Jak zwykle. We wszystkich stacjach 
telewizyjnych uznano, że to nie jest żaden news. Karierę robił m.in. 
„szczaw Niesiołowskiego”, któremu się o tej dawnej biedzie tak powiedzia-
ło i chyba nie zostało to właściwie zrozumiane… Premier potem w TOK 
FM elegancko stwierdził, też dziwiąc się temu brakowi zainteresowania 
spotkaniem w Warszawie, że z drugiej strony ta cisza mediów uświadomi-
ła mu to, jak wielką drogę przeszliśmy. Z jednej strony – tak, a z drugiej? 
Nie jest to polski myślowy zaścianek, „polska wiocha”, w której ważne 
tylko to, co za najbliższym płotem? Bo przecież nasi „dostawcy wiadomo-
ści” oglądają i angielskie, i amerykańskie stacje, i inne, a ambicje mają 
podobno większe niż tabloidy.

W tym miejscu, aż prosi się zacytowanie cennej myśli fi lozofi cznej 
„primum vievere diende philosophari”– najpierw żyć, potem fi lozo-

fować. Tylko jak żyć w tym naszym maglu? Wyłączać telewizję? Słynne 
już „jak żyć Panie Premierze”, pamiętacie?, media do dziś używają tego 
pytania ogrodnika do premiera, jak mantry, nierzadko w bardzo małostko-
wych, nieadekwatnych okolicznościach. Adresat nie ten. 

Póki co zachęcam tym razem do zgłębiania myśli Arystotelesa, które choć 
tak odległe, są wciąż przydatne, by nie zwariować dziś, w świecie rzeczy-
wiście ważnych i trudnych spraw, które gdzieś umykają w tym zamulają-
cym nam mózgi nieustającym maglu. 

„Należy przeto powiedzieć, że człowiek czuwający żyje więcej niż człowiek 
śpiący, i że człowiek ćwiczący swoje zdolności umysłowe, żyje więcej niż 
człowiek, który zdolności te tylko posiada; (…) Dlatego też wszyscy, którzy 
mogą, powinni uprawiać fi lozofi ę, bo to jest albo w pełni dobre życie, albo 
ze wszystkich rzeczy najprawdziwsza przyczyna życia dobrego dla dusz” 
(Arystoteles, „Zachęta do Filozofi i”, fragm. 83, 92).

Jadwiga Dąbrowska
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Życie z pasją

A wieczorem fruwają A wieczorem fruwają 

barwnee motyle…

Rozmowa z Anetą LUKAS ekspertem Departamentu Rejestrów UP RP 

w Departamencie Rejestrów i bardzo cenię 
sobie moją pracę.

– Czym kierowałaś się wybierając kierunek 
studiów?

– To była połowa lat 90., dotąd zamknięty 
świat stał przed moim pokoleniem otworem. 
A ja tak bardzo byłam ciekawa innych kultur, 
języków, obcej mentalności. Pamiętam, jak 
w wieku 16 lat przeczytałam w prasie o inicja-
tywie poznańskich i berlińskich profesorów, 
którzy właśnie otworzyli polsko-niemiecki 
Uniwersytet VIADRINA. Celem ich projektu 
miało być mentalne zbliżenie dwóch kulturowo, 
historycznie zantagonizowanych wobec siebie 
narodów: polskiego i niemieckiego. Obiecywa-
no stypendia na czas studiów i perspektywy 
wyjazdów, praktyk na całym świecie. Języka 
niemieckiego nie znałam, w liceum uczyłam 

się tylko języka angielskiego i rosyjskiego, tak 
więc ostro zabrałam się do nauki. Zapisałam 
się na intensywny kurs języka niemieckiego. 
W dwa lata opanowałam go na tyle zadowa-
lająco, że udało mi się dostać na wymarzony 
uniwersytet. Do wyboru miałam trzy kierunki 
studiów: prawo, ekonomię i kulturoznawstwo. 
Powiem szczerze korciło mnie kulturoznaw-
stwo, ale – nie ukrywam – to za namową rodzi-
ców wybrałam prawo.

– Od momentu poznania tak jakoś czułam, 
że masz osobowość artystyczną, Twój 
sposób chodzenia, ubierania się, ba, nawet 
pewien romantyzm w oczach… 

– Ha, ha (śmiech), chyba często postrzegana 
jestem jako tzw. „kolorowy ptak”. Przyznaję, 
mam duszę artysty i społecznika. Nie ukry-
wam, iż mój długoletni pobyt poza krajem 
znacznie wpłynął na ukształtowanie mojej 
osobowości. Nie mam kłopotów w nawiązy-
waniu kontaktów z ludźmi, cenię i podziwiam 
ludzi prawych, kreatywnych. Cenię zwłasz-
cza pogodę ducha, do której przywykłam 
mieszkając poza Polską. Ludzie spotykani 
na warszawskiej ulicy ciągle jeszcze straszą 
smutkiem w oczach i brakiem wzajemnego 
zaufania. Jednakże zauważyłam, iż w ciągu 
5 lat coś się zmieniło. Stajemy się wobec 
siebie coraz bardziej serdeczni. Powoli kiełkuje 
w nas potrzeba tzw. „small-talku”. Kiedy miesz-
kałam w Niemczech, nasiąknęłam panującą 
tam modą na nie posiadanie telewizora. Dzięki 
temu mam więcej czasu na rozwijanie pasji 
i życie kulturalno-towarzyskie.

– Zapytam tradycyjnie o pochodzenie, 
wykształcenie, dotychczasową ścieżkę 
zawodową.

– Jestem z dziada pradziada urodzoną ło-
dzianką. Gniazdo rodzinne opuściłam w wieku 
19 lat, kiedy wyjechałam na studia prawnicze 
do Niemiec. Studiowałam na polsko-niemiec-
kim Uniwersytecie VIADRINA we Frankfurcie 
nad Odrą. Stanowiliśmy jeden z pierwszych, 
pionierskich roczników. Potem dokształcałam 
się podyplomowo w Bremie, w Monachium. 
Wróciłam prawie po 10-cio letniej nieobecności 
w kraju. Zatęskniłam za Polską. W Łodzi nie wi-
działam dla siebie perspektyw zawodowych, 
więc wynajęłam w stolicy stancję i zaczęłam 
wysyłać CV. Po dwóch miesiącach poszukiwań 
dostałam pracę w Urzędzie Patentowym RP. 
Aktualnie pracuję na stanowisku eksperta 
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– A jakie były Twoje relacje z najbliższymi, 
wygląda że bliscy przekazali Ci nie tylko 
dobre geny…

– Ciągoty do działalności prospołecznej odzie-
dziczyłam po ojcu, który zaraził mnie lokalnym 
patriotyzmem i dbałością o dobro społecz-
ności, w której się koegzystuje. Tata – lekarz, 
od lat jest radnym w podłódzkiej gminie, mało 
tego został wyróżniony przez pacjentów w ple-
biscycie organizowanym przez Dziennik Łódzki 
na najlepszego lekarza roku ziemi łódzkiej. 
Natomiast ciągotki o charakterze artystycznym 
mam chyba po mamie, niedoszłej aktorce, 
która w chwilach wolnych maluje obrazy, 
pięknie gra na pianinie. Mama z zawodu jest 
także lekarzem. Tak, pewnie jestem zlepkiem 
osobowości moich rodziców…

– Czy możesz powiedzieć, że to co robisz 
teraz, poza sprawami zawodowymi, daje 
Ci pełną satysfakcję, że są to Twoje pasje 
życia czy raczej jesteś jeszcze na etapie 
poszukiwań i dalszego ich odkrywania 
w sobie?

– Moje pasje są nadal nieustannymi, ale całko-
wicie satysfakcjonującymi moje ego poszuki-
waniami. Są nimi przede wszystkim: fotografi a 
artystyczna, teatr, literatura. Od 3 lat działam 
prospołecznie w Stowarzyszeniu im. Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego „LiteRacje”. Wydajemy kwar-
talnik literacko-artystyczny pod tym samym ty-
tułem, a patronuje naszej działalności Wydział 
Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
W ramach mojej aktywności w Stowarzyszeniu 
zorganizowałam całkiem udane wieczorki 
poetyckie, na które udało się mi zaprosić 
bardzo ciekawych, znanych, a także dopiero 
co początkujących na rynku sztuki poetów. 
Mało tego, uchylę tu rąbka tajemnicy, opubliko-
waliśmy wiersz jednego z kolegów z naszego 
urzędu, który, okazało się, pisze bardzo dobrą 
poezję, niestety tylko „do szufl ady”. 
W 2009 roku miałam okazję brać udział 
we współorganizowaniu Roku Grotowskiego 
i towarzyszącemu temu wydarzeniu: festiwalu 
teatralnego „Świat miejscem prawdy”. Do Wro-
cławia przyjechali najważniejsi ludzie teatru 
z całego świata. Od Petera Brooka po teatr 
tańca Piny Bausch. I byłam tam świadkiem 
bardzo tragicznej, ale i wzruszającej zarazem 
sceny. Krótko przed występem tancerzy 
Piny Bausch w Operze Wrocławskiej – a był 
to spektakl zamykający festiwal – wstrząsnęła 
wszystkich wiadomość, iż rankiem nagle zmar-

ła Pina. Jako organizatorzy nie byliśmy pewni, 
czy w takiej sytuacji zespół będzie na siłach 
zagrać spektakl dla sali wypełnionej po brzegi 
gośćmi z całej Polski. A jednak, tańczyli pła-
cząc, widownia płakała razem z nimi, a potem 
były niekończące się owacje na stojąco. Wy-
czuwało się magię w powietrzu. Takie momen-
ty pamięta się do końca życia. 

– Słyszałam, że masz również zdolności 
manualne, tworzysz biżuterię?

– No tak, ale to taka raczej mało znacząca 
pasja, jednakże praktyczna, gdyż nie muszę 
wydawać pieniędzy na prezenty dla znajo-
mych. Maluję ikony, tworzę biżuterię etniczną. 

– Skromnie się oceniasz. Jak znajdujesz 
czas na te Twoje liczne pasje, zaintere-
sowania – potrafi sz po prostu wyłączyć 
się całkowicie ze wszystkiego i odpłynąć 
w mickiewiczowski „bezkres oceanów”?

– Dzielę sobie dobę na trzy przysłowiowe 
ósemki: osiem godzin pracy, osiem godzin 
odpoczynku i osiem godzin snu. Czas prze-
znaczony na odpoczynek staram się tak zago-
spodarować, aby spędzić go w jak najbardziej 
kreatywny sposób. 
Nierzadko noszę ze sobą aparat fotografi cz-
ny, gdyż nawet w drodze powrotnej z pracy, 
w chwilach nieoczekiwanych, można być 
świadkiem niepowtarzalnego zdarzenia, 
którego unikalność uchwyci kadr aparatu. 
Regularnie chodzę także na plenery fotogra-
fi czne. Na szczęście Warszawa jest tak zróż-
nicowanym pod względem architektonicznym 
miastem, że najciekawsze plenery znajdują się 
w zasięgu przysłowiowej ręki. 

S T Y C Z E ŃS T Y C Z E Ń

Sejmowa Komisja Innowacyjności  
i Nowoczesnych Technologii 
na posiedzenia w gmachu Sejmu RP 
oraz wyjazdowe

Fundacja Legalna Kultura  
na Noworoczne Spotkanie z udziałem 
Ambasadorów, Artystów i Przyjaciół 
Legalnej Kultury w Warszawie 

Pracodawcy RP na uroczystość  
wręczenia „Wektorów 2012” i „Super 
Wektora 2012” oraz Doroczny Bal 
Pracodawców w Warszawie

Minister Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski 
na posiedzenia międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Przeciwdziałania 
Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw 
Pokrewnych

Ambasador Wielkiej Brytanii Robin  
Burnett na śniadanie robocze do swojej 
Rezydencji nt. dochodzenia praw własności 
intelektualnej, rozwoju innowacyjności 
w PL / EU / UK oraz patentu jednolitego 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  
w Polsce na spotkanie dotyczące 
jednolitego patentu z udziałem dyrektor 
Kerstin Jorny z Dyrekcji Generalnej ds. 
Rynku Wewnętrznego i Usług (DG MARKT) 
i towarzyszących jej ekspertów 
w Warszawie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”  
na konferencję „Studenci zagraniczni 
w Polsce 2013” w Warszawie

Ośrodek Analityczny THINK TANK  
na inaugurację programu „GLOBALNA 
FIRMA. Strategie wspierania eksportu 
i ekspansji zagranicznej polskich fi rm” 
i dyskusję z udziałem liderów biznesu 
i administracji publicznej: „Patriotyzm 
gospodarczy w erze globalizacji. Światowe 
trendy i wyzwania dla Polski” w siedzibie 
Ministerstwa Gospodarki
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Rada Statystyki przy Prezesie  
Rady Ministrów na swoje posiedzenie. 
Wystąpienie Prezes A. Adamczak, 
pt. „Statystyka patentowa w kontekście 
proponowanych przez UE nowych regulacji 
w sprawie patentu europejskiego”

Kancelaria Prezydenta RP na spotkanie  
eksperckie dotyczące jednolitego 
europejskiego systemu ochrony patentowej 
w Pałacu Prezydenckim

Instytut Nauk Ekonomicznych  
na konferencję „Podstawy rozwoju 
innowacji produktowych w Polsce” 
w Warszawie

Kancelaria Prezydenta RP na Forum  
Debaty Publicznej „Konkurencyjność 
i wzrost gospodarczy Polski” w Pałacu 
Prezydenckim 

Krajowa Izba Radców Prawnych  
na uroczystość wręczenia nagród 
w konkursie „Kryształowe serce radcy 
prawnego” w Warszawie

L U T YL U T Y

Zamek Cieszyn na 8. Urodziny instytucji  
w Cieszynie

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców  
i Racjonalizatorów na 20. Jubileuszową 
Giełdę Wynalazków Nagrodzonych w 2012 
na Światowych Targach i Wystawach 
Wynalazczości w Warszawie

Marszałek Województwa Małopolskiego  
na posiedzenia Małopolskiej Rady 
Innowacji w Krakowie.

Polska Agencja Rozwoju  
Przedsiębiorczości na konferencję 
„Regionalne Systemy Innowacji w Polsce 
– doświadczenia i perspektywy” 
w Warszawie

Rektor Politechniki Wrocławskiej  
Pan prof. Tadeusz Więckowski z Małżonką 
na XI Bal Charytatywny we Wrocławiu

Ostatnio wpadłam na pomysł dokumentowania 
„folkloru” warszawskiej Pragi. Oczarowały mnie 
jej obdrapane podwórka, kapliczki, pracownie 
artystyczne w opuszczonych kamienicach, 
amatorskie teatry, niepretensjonalne kawiaren-
ki, galerie, nawet bajkowe graffi  ti na ścianach 
kamienic. Prawdziwy raj dla oka fotografa! 
Ostatnimi czasy dokumentuję także perfor-
mance teatralne. A wieczorami, kiedy najdzie 
mnie wena twórcza, siadam do laptopa 
i „sklejam barwne” historyjki, które publikuję 
potem na blogu: Okruchy Pamięci. Ubolewam, 
że doba ma tylko 24 godziny...

– Spytam może trochę bezceremonial-
nie – oddając się licznym pasjom czujesz 
się bardziej zrealizowana, życie staje się 
jakby pełniejsze, a nie jest to przypadkiem 
ucieczka przed monotonią życia singielki?

– Protestuję (śmiech), całemu mojemu życiu 
daleko jest od nudy i monotonii. Właściwie 
nie pamiętam, abym się kiedykolwiek nudziła. 
Wręcz przeciwnie, wciąż brakuje mi czasu 
na realizowanie no-
wych pomysłów. Ow-
szem, pasje niezwykle 
wzbogacają urodę 
życia, dzięki nim żyję 
„podwójnie”. Jako re-
daktor „LiteRacji” prze-
prowadzam wywiady 
z bardzo ciekawymi 
ludzi ze świata kultury 
i sztuki. Nie ukrywam, 
iż pomocna jest 
tu znajomość języków 
obcych, dzięki nim 
mogłam przeprowa-
dzić wywiady z drama-
turgami z Austrii Pe-
terem Turrinim i Silke 

Hassler czy ze współpracującą z reżyserem 
Krzysztofem Warlikowskim austriacką aktorką 
i reżyserką Renate Jett. Za sukces uważam 
także nakłonienie do udzielenia wywiadu zna-
nej polskiej artystki Katarzyny Kozyry. 

– Z perspektywy czasu, pomimo, że jesteś 
jeszcze bardzo młodą osobą, gdyby przy-
szło Ci wybierać jeszcze raz, zdecydowała-
byś się na ten sam kierunek studiów?

– Tak, bo prawo ma to do siebie, iż kształtuje 
specyfi czny sposób myślenia, który pomaga 
w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczą-
cych też „prozy spraw codziennych”. Nawet 
wtedy, jeśli nie pracuje się w typowym zawo-
dzie prawniczym, a wieczorami wokół głowy 
latają barwne motyle...

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. rozmówczyni 
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Warto zobaczyć

SKOK NA RAMPĘ

M oże jestem staroświecka, ale przecież 
o gustach się nie dyskutuje. Bywałam 

jako nastolatka w Teatrze na Targówku, bilety 
były niedrogie, spektakle przeważnie dobre. 
Nie sposób nie wspomnieć, iż został on utwo-
rzony i prowadzony przez Mariana Jonkajtisa, 
który był uczniem wielkiego Ludwika Sempo-
lińskiego. Potem zmieniali się dyrektorzy, stale 
zmieniał się repertuar. Nierzadko były brawa 
na stojąco, chociaż sporo miejsc było pustych. 
Bywałam tam zdecydowanie rzadziej, inne te-
atry też miały swe gorsze momenty, ale tu jakby 
coś „siadło”. Zastanawiałam się nieraz czy ten 
teatr przetrwa, zwłaszcza, że konkurencja 
z roku na rok stawała się coraz większa, 
a i widz, który na początku lat 90. jakby stra-
cił ochotę „na bywanie” w teatrach też, gdy 
otrząsnął się z szoku transformacji, stawał się 
bardziej wymagający. W końcu – przyznaję – 
przestałam tam bywać. Ale po latach, „ciągnie 
wilka do lasu”, do miejsc, gdzie przeżywaliśmy 
miłe, dobre chwile. 

S koro teatr „się nie dał’, idąc za swoimi 
wspomnieniami, a trochę i z przypadku, 

wróciłam na widownię. I… co widzę? Dzisiejszy 
o zmienionej nazwie – Teatr Rampa na war-
szawskim Targówku już nie świeci pustkami. 
Powiedziałabym, że rozkwitł na nowo i rozkwita, 
powoli stając się ambitną propozycją dla wielu 
teatromanów. Dyrektor naczelny Witold Olejarz 
powołał do życia trzy sceny artystyczne, o róż-
nym „ciężarze gatunkowym”, gdzie każda z nich 
ma swojego kierownika artystycznego. Powsta-
ła też czwarta scena kulinarno-muzyczna – jest 
to Klub Artystyczny Rampa, gdzie dzieją się 
niespotykanie fajne rzeczy łączące wieczorny 
relaks, dobre menu połączone ze sztuką często 
zaskakującą, dotąd niespotykaną, wykorzystu-
jącą talenty młodych artystów. 

W artościowe propozycje – poczynając 
od familijnych musicali, poprzez świet-

ne spektakle muzyczne do klasycznej sceny 
dramatu. Piękne widowiska świąteczne, oka-
zjonalne recitale, koncerty. Wystarczy wejść 
na stronę internetową „Rampy”, aby zobaczyć, 

jakie mają „szerokie spektrum działania”. 
Rampie nie są też obce rzeczy „ambitne”. 
Choćby sztuka dramatopisarza, kompozytora, 
którego nikomu przedstawiać nie trzeba, Bo-
gusława Schaeff era, napisana specjalnie dla 
Marka Frąckowiaka, jest prawdziwym dziełem. 
To trzeba zobaczyć i przeżyć. Tak samo, jak 
„Jaskółkę”, przedstawienie z udziałem Roksany 
Vikaluk, ukraińskiej aktorki śpiewającej, o fan-
tastycznym niebiańskim głosie, które nie tylko 
dla mnie jest swoistym misterium. Zaduma nad 
sensem życia, refl eksja o ludzkiej egzystencji, 
o prozie życia. Jest to adaptacja opowiadań 
Iwana Turgieniewa „Żywe relikwie”. Brygida 
Turowska Szymczak odtwórczyni bohaterki 
sztuki, ciężko chorej kobiety, gra tak prawdzi-
wymi emocjami, że niesamowicie udzielają 
się widowni wypełniając serca jakby jakimś 
dziwnym „uduchowieniem”, z którym wraca 
się do domu. Ten spektakl daje siłę i wiarę, 
że człowiek naprawdę znaczy wiele, tylko musi 
odnaleźć w sobie to „coś”. 

R ampa porywa też inaczej. Muzyczno-
taneczne przedsięwzięcie do muzyki 

geniusza Astora Piazzolli – „Tango Piazolla” 
to szaleństwo argentyńskiego tanga, argentyń-
skie klimaty, posmak erotyki, rozbudzone zmy-
sły…. Świetne kreacje Tamary Arciuch/Dominiki 
Łakomskiej oraz ich partnerów Stefana Terra-
zino/Żory Korolyova. Mogłabym tak wymieniać 
cały repertuar Teatru Rampa i opisywać swoje 
odczucia. 

P owiem tylko, że warto się zaprzyjaźnić 
z tym teatrem, bo też warto obejrzeć Mi-

strza i Małgorzatę, Żyda, Pińską Szlachtę, Perły 
Kabaretu Mariana Hemara, Być jak Sinatra. 
W tym ostatnim spektaklu piosenki tłumaczył 
Wojciech Młynarski i – co trzeba zaznaczyć 
– są one wykonywane z akompaniamentem 
mistrza fortepianu samego W. Nahornego 
na zmianę z B. Hołownią. W repertuarze teatru 
są też komedie, na których publiczność „pęka” 
ze śmiechu m.in. „Klimakterium” czy „Shirley 
Valentine”, na które naprawdę trudno o bilety. 
Rampa ma też swoją tradycję. Od piętnastu lat 
obchodzi Dni Świętego Patryka, zapraszając 
na różne koncerty w pierwszych dniach wiosny. 
W tym roku pod koniec marca gościł sześcio-
osobowy szkocko-irlandzko-bretoński zespół 
The Brian McCombe Bana. 

T ak więc dzieje się dzieje i niech dalej tak 
się dzieje w tym teatrze. Jestem przeko-

nana, że warto oddalić się od centrum miasta 
i poczuć nowe klimaty Teatru Rampa, poznać 
i polubić jego repertuar, wykonawców, ich am-
bitną, znakomitą przeważnie grę, co znajdzie 
na pewno miejsce w naszych wspomnieniach, 
do których po latach z sentymentem się wraca. 
Mój „nowy” kontakt z Rampą, udowadnia – 
powroty bywają udane...

Jadwiga Dąbrowska
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Dbaj o siebie

Polskie Towarzystwo Wspierania  
Przedsiębiorczości na Forum Zmieniamy 
Polski Przemysł oraz wieczorna Gala 
przyznania tytułów „Tego, który zmienia 
polski przemysł” w Warszawie

PKPP Lewiatan na debatę „Prostsze  
podatki – szybszy rozwój. Model 
podatkowy dla MŚP”

Prezydent Miasta Stołecznego  
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz 
na posiedzenia Rady ds. Polityki Innowacji 
przy Prezydencie m. st. Warszawy

Forum Obywatelskiego Rozwoju  
na debatę poświęconą kwestii przyjęcia 
przez Polskę Jednolitego Patentu 
Europejskiego w Warszawie

Fundacja Polskiego Godła  
Promocyjnego „Teraz Polska” i Uniwersytet 
Warszawski na debatę Polskie Puzzle „Czy 
polska nauka idzie w las?” w Warszawie.

Komisja Europejska na konferencję  
„The Unitary Patent – a new tool 
for European innovators long overdue” 
w Brukseli

Ukraiński Urząd Patentowy (State  
Intellectual Property Service of Ukraine) 
na XXth Anniversary Annual International 
Conference „Actual Problematic Issues 
of Intellectual Property” z okazji 20-lecia 
istnienia urzędu. Konferencja odbyła się 
w Kijowie

Ośrodek Przetwarzania Informacji  
na konferencję „Naukowcy w labiryncie 
przepisów. Czy komercjalizacja się 
opłaca?” w Warszawie

Polskie Towarzystwo Wspierania  
Innowacyjności na Forum Gospodarcze 
Słowacja-Polska w ramach inicjatywy EEC 
Roadshow 2013 w Bratysławie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
na spotkanie promujące projekt „Polska 
krajem nowych technologii” w Warszawie

Z sercem ku sercomZ sercem ku sercom

Rozmowa z kardiologiem dr Zofi ą Dzielińską, 

autorką ponad 50 publikacji medycznych

– Kardiologia to przeogromna dziedzi-
na medycyny, głównie kojarząca się 
z sercem, obejmuje cały szereg scho-
rzeń układu sercowo-naczyniowego. 
Czy można powiedzieć, że choroba ser-
ca jest chorobą cywilizacyjną? 

– Wraz z rozwojem cywilizacji doszło 
do zwiększonej zachorowalności na cho-
roby układu krążenia, tak, że wiele z nich 
nazywanych jest chorobami cywilizacyjnymi. 
Miażdżycowe choroby serca i naczyń/cho-
roby układu sercowo-naczyniowego (CVD) 
są przewlekłymi chorobami rozwijającymi 
się „podstępnie” przez całe życie i w chwili 
wystąpienia objawów klinicznych zwykle 
są już w zaawansowanym stadium. Ściśle 
wiążą się z naszym stylem życia, zwłaszcza 
paleniem tytoniu, niezdro-
wymi nawykami żywienio-
wymi, brakiem aktywności 
fi zycznej i stresem psy-
chospołecznym. W Polsce 
CVD są odpowiedzialne 
za 50% liczby zgonów, 
których najczęstszymi 
przyczynami są zawał 
serca i udar mózgu.

– Statystyki UE mówią, 
że w obecnej populacji 
w przypadku chorób 
serca wskaźnik umie-
ralności mężczyzn jest 
dwukrotnie wyższy jak 
kobiet. Czy małoinwa-

zyjne zabiegi, te bez skalpela, mogą być 
lepszą przyszłością dla chorych? 

– Co szósty mężczyzna i co siódma kobieta 
w Europie umiera z powodu zawału serca. 
Śmiertelność w przypadku zawału zależy 
od wielu różnych czynników, wśród których 
można wymienić: wiek, czas opóźnienia 
leczenia, sposób leczenia, przebyty zawał 
serca w wywiadzie, współwystępowanie 
cukrzycy, niewydolności nerek, liczbę cho-
rych naczyń wieńcowych i zastosowane 
leczenie. Śmiertelność wewnątrzszpitalna 
pacjentów z powodu zawału serca waha 
się między 6 a 14%. Zaobserwowano 
spadek śmiertelności w ostrej fazie zawału 
idący w parze z szerszym zastosowaniem 
leczenia reperfuzyjnego tj. przywracającego 
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Zarząd Targów Warszawskich S.A.  
na VI Międzynarodowe Targi i Konferencję 
Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2013 
w Katowicach 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
na debatę „Czy prawo może istotnie 
sprzyjać lub szkodzić gospodarce?” 
w Warszawie 

M. St. Warszawa na debatę  
„Innowacyjna Warszawa. Budowa 
ekosystemu wspierania innowacji 
w Warszawie”

M A R Z E CM A R Z E C

Instytut Obywatelski na konferencję  
„Szklany sufi t, a może szklana ściana? 
Kobiety na płaszczyźnie politycznej, 
społecznej i ekonomicznej” w Krakowie

Krajowy Punkt Kontaktowy  
Programów Badawczych UE oraz 
IPR Helpdesk na szkolenie „Prawo 
własności intelektualnej w projektach 
międzynarodowych” w Warszawie

Naczelna Organizacja Techniczna  
oraz redakcja „Przeglądu Technicznego” 
na uroczystość przyznania tytułów Złotego 
Inżyniera 2012 uzyskanych w XIX edycji 
plebiscytu Czytelników „Przeglądu 
Technicznego” w Warszawie

CBI oraz Pro-Akademia na seminarium,  
pt. „Naukowcy dla gospodarki Mazowsza 
i województwa łódzkiego” w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  
na debatę „Innowacyjne sieci 
i przedsiębiorczość. Nowy model 
współpracy w ramach Trójkąta Wiedzy” 
w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa  
Wiejskiego na międzynarodowe sympozjum 
„Updated Policy on plant protection 
research in response to new pathogens, 
pests and weeds emerging the European 
Union area” w Warszawie

jak najszybciej drożność tętnicy wieńcowej 
odpowiedzialnej za zawał. Zmalała również 
„śmiertelność odległa”, dzięki wdrożeniu 
leczenia w prewencji wtórnej. Wciąż jednak 
śmiertelność pozostaje na znaczącym 
poziomie, gdyż ok. 12% pacjentów umiera 
w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia zawału. 
Jednak wyższą częstość zgonów obserwuje 
się u chorych wysokiego ryzyka, tzn. u któ-
rych współistnieją choroby towarzyszące lub 
miażdżyca ma postać rozsianą.

– Podobno człowiek przez całe życie 
sam pracuje na swoje zdrowie i swą 
starość. Jak zatem postępować, 
aby ustrzec się przed chorobą serca 
czy przed zawałem mięśnia sercowego? 

– Nasze zachowanie i styl życia mają istotny 
wpływ na zdrowie serca. Skuteczne stra-
tegie profi laktyczne muszą zatem skupić 
się na podstawowych czynnikach, takich 
jak palenie tytoniu, odżywianie i aktywność 
fi zyczna, spożycie alkoholu oraz stres 
psychospołeczny. Bardzo istotne są rów-
nież systematyczne pomiary wagi ciała 
i okresowe pomiary ciśnienia krwi, badania 
kontrolne takie jak rtg klatki piersiowej, EKG 
spoczynkowe i podstawowe parametry bio-
chemiczne krwi tj. wartości cukru na czczo 
i po posiłku w razie potrzeby, cholesterolu, 
frakcji cholesterolowych tzw. cholesterolu 
dobrego HDL i złego LDL, trójglicerydów. 

– Lekarze często mówią, że nieleczone 
schorzenia w organizmie np. długotrwały 
stan zapalny zębów albo niezdiagnozo-

wana choroba tarczycy mogą powodo-
wać rozwój choroby serca. 

– W oparciu o dostępną literaturę medyczną 
można powiedzieć, że przewlekłe procesy 
zapalne w organizmie rzeczywiście mogą 
przyczyniać się do rozwoju chorób układu 
sercowo-naczyniowego, np. zapalenie tka-
nek przyzębia, choroby autoimmunologicz-
ne, takie jak łuszczyca czy reumatoidalne 
zapalenie stawów i niewydolność nerek. 
Zapalenie tkanek przyzębia wiąże się 
z dysfunkcją śródbłonka naczyń, miażdżycą 
i zwiększonym ryzykiem zawału oraz udaru 
mózgu. Istotną rolę odgrywają dodatkowe 
czynniki wpływające na obserwowane 
zależności np. palenie tytoniu. Łuszczyca 
wydaje się być niezależnym czynnikiem 
ryzyka zawału serca. Ryzyko zawału zwią-
zane z łuszczycą jest największe u młodych 
pacjentów z ciężką łuszczycą, zmniejsza się 
wraz z wiekiem. Podobnie sytuacja wygląda 
u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem 
stawów. 

Z kolei przewlekłej chorobie nerek często 
towarzyszy nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 
lipidowe i cukrzyca. Są to ważne czynniki ry-
zyka rozwoju i progresji miażdżycy. Niezdia-
gnozowane choroby tarczycy mogą również 
być przyczyną dolegliwości ze strony układu 
sercowo-naczyniowego, takich jak kołatania 
serca, napady migotania przedsionków, 
nieprawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego 
krwi, bóle w klatce piersiowej czy objawy 
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kończyn dolnych, zła tolerancja wysiłku).

– Na czym polega tzw. leczenie zacho-
wawcze chorób niedokrwiennych serca? 

– Choroba niedokrwienna serca będąca 
wynikiem miażdżycy naczyń wieńcowych 
jest chorobą powszechnie występującą, 
upośledzającą normalne funkcjonowanie. 
Choć nie musi ograniczać długości życia, 
wiąże się jednak ze zwiększonym ryzykiem 
zawału serca. Wdrożenie odpowiedniego 
postępowania umożliwia zazwyczaj dobrą 
kontrolę objawów i istotną poprawę rokowa-
nia. Każdy chory z podejrzeniem stabilnej 
dławicy piersiowej wymaga przeprowadze-
nia badań kardiologicznych, by upewnić 
się, że rozpoznanie jest prawidłowe oraz, 
by oszacować rokowanie. Jako niezbędne 
minimum polskie i europejskie Towarzystwa 
Kardiologiczne, u każdego chorego zalecają 
dokładne zebranie wywiadu, przeprowa-
dzenie szczegółowego badania, dokładną 
ocenę czynników ryzyka oraz wykonanie 
spoczynkowego zapisu EKG. 

Po wstępnej ocenie ryzyka, oprócz lecze-
nia farmakologicznego należy koniecznie 
wprowadzić wspomniane zmiany w stylu 
życia, by ograniczyć ryzyko choroby. W le-
czeniu farmakologicznym, dla usunięcia 
ostrych objawów dławicy można stosować 
krótko działające azotany (nitroglicerynę), 
jeśli są dobrze tolerowane. W razie braku 
przeciwwskazań chorzy ze stabilną chorobą 
wieńcową powinni otrzymywać aspirynę 
w dawce 75 mg/dobę i statyny tj. leki kon-
trolujące gospodarkę 
lipidową.

– Zaburzenia rytmów 
serca, migotanie 
przedsionków, nie-
wydolność krążenia 
– co jest najczęstszą 
przyczyną ich wystę-
powania, czy na te 
dolegliwość jesteśmy 
„skazani na zawsze”? 

– Mimo dużego postępu, 
jaki dokonał się w me-
dycynie w ostatnich 
latach, migotanie przed-
sionków i niewydolność 
serca (AF) ciągle należą 

do najtrudniejszych problemów związanych 
z leczeniem chorób sercowo-naczynio-
wych. W krajach rozwiniętych migotanie 
przedsionków występuje u około 1,5-2% 
populacji ogólnej, a średni wiek chorych 
z tym schorzeniem wynosi 75-85 lat. Doty-
czy więc głównie ludzi starszych. Arytmia 
ta istotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu 
i niewydolności serca, wiąże się również 
z wyższą śmiertelnością. U pacjentów z AF 
leczenie zwykle jest przewlekłe, ważne jest 
stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego, 
które zmniejsza ryzyko powikłań zatorowo-
zakrzepowych, w tym udarów mózgu i le-
ków antyarytmicznych, które kontrolują rytm 
serca. W leczeniu migotania przedsionków 
stosuje się również nowe metody leczenia 
inwazyjnego, do których należy ablacja 
lewego przedsionka serca.

– Czy pacjent ciężko chory na serce po-
winien mieć zapewnione wsparcie psy-
chologa albo… dietetyka? Otyłość prze-
cież nie jest sprzymierzeńcem w choro-
bach układu sercowo-naczyniowego. 

– Na pewno wsparcie dietetyka czy psy-
chologa dla pacjenta po przebytych incy-
dentach sercowo-naczyniowych np. zawale 
serca jest bardzo ważne. Brak wsparcia 
społecznego, stres w pracy i życiu rodzin-
nym, depresja, lęk, osobowość stresowa 
przyczyniają się zarówno do ryzyka rozwoju 
chorób układu sercowo-naczyniowego, jak 
i pogorszenia procesu leczenia, no i tzw. 
rokowania. Może to być również przeszkodą 
w stosowaniu się do zaleceń lekarskich 

Polska Agencja Rozwoju  
Przedsiębiorczości na konferencję 
„Świt innowacyjnego społeczeństwa” 
w Warszawie

Ministerstwo Środowiska  
na posiedzenia Kapituły Konkursu 
Akceleratora Zielonych Technologii 
GreenEvo w Warszawie

Fundacja Edukacyjna Perspektywy  
i redakcja dziennika Rzeczpospolita 
na posiedzenia Kapituły Rankingu Szkół 
Wyższych 2013

Politechnika Krakowska na V  
konferencję „Sukces na wysokim obcasie” 
z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie” 
w Krakowie

Komisja Europejska na uroczystość  
ogłoszenia wyników Polskich Eliminacji 
Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 
w Warszawie

Ośrodek Analityczny THINK TANK  
na inaugurację Forum Dialogu „Inwestycje 
Zagraniczne. Jak tworzyć im optymalne 
warunki działania sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu” w Warszawie

Polska Izba Informatyki  
i Telekomunikacji na konferencję z okazji 
20-lecia Izby „Informatyka ad acta?” 
w Warszawie

Polskie Towarzystwo Wspierania  
Przedsiębiorczości na Forum Gospodarcze 
Polska-Węgry w Warszawie

Świętokrzyskie Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii w Kielcach 
na uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Centrum w Kielcach

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN  
na seminarium naukowe „Perspektywy 
i wyzwania dla fi rm patentujących 
w Polsce” w Warszawie

Opracował Piotr Brylski
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i przyjmowania przepisanych leków oraz po-
dejmowania wysiłków w celu poprawy stylu 
życia. W badaniach klinicznych wykazano, 
że objawy lęku i osobowość typu D (stre-
sowa) zwiększają ryzyko chorób serca oraz 
przyczyniają się do gorszych klinicznych 
wyników leczenia, tak więc wsparcie psy-
chologa jest bardzo ważne. Podobnie jest 
z nadwagą, która stała się problemem kra-
jów wysokorozwiniętych. Spotkanie z diete-
tykiem ułatwi redukcję, a następnie kontrolę 
wagi poprzez ustalenie tzw. zrównoważonej 
diety, w której ważna jest ilość i kalorycz-
ność posiłków, objętościowo niewielkich, 
lecz z odpowiednią ilością warzyw, owoców, 
ryb, białego mięsa, nabiału czy tłuszczów 
roślinnych. I oczywiście z odpowiednią ilo-
ścią płynów w ciągu doby – najlepiej by była 
to niegazowana woda.

– Chorzy na serce często obawiają się 
wysiłku, „oszczędzają się” z obawy 
przed zawałem, czy to jest właściwa 
postawa? 

– Systematyczny wysiłek fi zyczny ma istotne 
znaczenie w zapobieganiu chorobom ukła-
du krążenia oraz redukcji przedwczesnej 
umieralności. Wiele badań potwierdziło, 
że regularny wysiłek fi zyczny ma wielokie-
runkowe działanie, poprawia metabolizm 
tłuszczów, węglowodanów, wpływa ko-
rzystnie na śródbłonek, którym pokryte 
są wewnątrz wszystkie naczynia oraz może 
korzystnie wpływać na układ krzepnięcia. 
Powinien być dostosowany indywidualnie. 
Pacjenci po przebytym zawale serca, zabie-
gach angioplastyk wieńcowych, pomostach 
aortalno-wieńcowych ze stabilną chorobą 
wieńcową lub przewlekłą niewydolnością 
serca powinni wykonywać trening fi zyczny 
o intensywności dostosowanej do swoich 
możliwości co najmniej trzy razy w tygodniu 
przez ok. pół godziny. 

– Czy można uniknąć zawału mięśnia 
sercowego, no i jak żyć, kiedy ma się 
za sobą jego doświadczenie? 

– Podstawowym zaleceniem jest 
wspomniany już właściwy „styl życia” 
tzn. – prawidłowe odżywianie a zwłaszcza 
unikanie dużej ilości tłuszczów zwierzęcych 
i słodyczy, staranna kontrola wagi ciała 
(bardzo pomocne w tym jest codzienne 
ważenie się mniej więcej o tej samej porze 
dnia, najlepiej rano), wyrabianie w sobie 

nawyku aktywne-
go wypoczynku, 
unikanie nałogu 
palenia tytoniu, 
no i okresowe 
badania lekarskie 
uwzględniające 
pomiary ciśnienia 
krwi, pomiary cu-
kru, cholesterolu, 
elektrokardiogram 
spoczynkowy. 
Chciałam podkre-
ślić, że obecnie 
wczesne wykrycie 
chorób układu 
krążenia umożliwia 
bardzo skuteczne leczenie, poprawę jakości 
życia i dobre rokowanie. Leczenie powinno 
być prowadzone systematycznie i pod kon-
trolą specjalisty z tej dziedziny, ponieważ 
miażdżyca jest chorobą przewlekłą i tylko 
stała kontrola umożliwia zahamowanie 
jej rozwoju. Jeśli zaprzestaniemy leczenia 
i kontroli czynników ryzyka miażdżycy cho-
roba, będzie bardzo szybko postępować, 
powodując nowe powikłania w postaci 
zawałów serca i udarów mózgu, które mogą 
prowadzić do przewlekłego inwalidztwa. 
Niesłychanie ważne jest wczesne rozpo-
częcie edukacji wśród dzieci i młodzieży, 
jak należy postępować, aby uniknąć chorób 
cywilizacyjnych, czyli dbać o właściwą dietę, 
wagę ciała, aktywność fi zyczną i nie unikać 
badań kontrolnych, które mogą pomóc 
wcześnie wykryć chorobę i zatrzymać 
jej postęp. Nie należy się bać chorób ukła-
du sercowo-naczyniowego, należy z nimi 
skutecznie walczyć, bo zmiana stylu życia 
i postęp medycyny to umożliwia.

– Kiedy podjęła Pani decyzję o tym kim 
będzie w przyszłości? Czy może powoła-
nie dawało jakieś sygnały? 

– Wyrosłam w rodzinie, w której nie było tra-
dycji lekarskich i miałam nadzieję, że może 
mój syn będzie ją kontynuował, ale szyb-
ko się okazało, że wybrał własną drogę 
nie związaną z medycyną. Być może na mój 
wybór studiów medycznych miała wpływ 
„przyszywana” ciocia, która była pielęgniar-
ką, a może to, że w liceum im. J. Kochanow-
skiego w Radomiu miałam bardzo ciekawe 
zajęcia z chemii i biologii, a poza tym bardzo 

lubię pracę z ludźmi. A w zawodzie lekarza 
empatia jest bardzo ważna.

– Wiem, że robi Pani habilitację, nie-
bawem uzyska Pani stopień naukowy 
doktora habilitowanego z dziedziny kar-
diologii. 

– Na wydział lekarski niestety nie dostałam 
się za pierwszym podejściem. Był to dla 
mnie ogromny cios i pierwsza duża porażka. 
Przez sześć miesięcy pracowałam w Szpi-
talu Wojewódzkim na oddziale chirurgii 
dziecięcej jako salowa. Myślę, że te kilka 
miesięcy były dla mnie bardzo pożytecznym, 
a jednocześnie bardzo ciężkim doświad-
czeniem. Kardiologia interesowała mnie 
już w trakcie studiów. Po zakończeniu stażu 
w Instytucie Kardiologii zostałam przyjęta 
do Kliniki Kardiologii prowadzonej przez 
prof. Witolda Rużyłło, obecnie dyrektora 
Instytutu. Byłam pełna entuzjazmu, praco-
wałam bardzo intensywnie, dyżurowałam, 
robiłam kolejne specjalizacje z chorób we-
wnętrznych I i II stopnia, także z kardiologii. 
W międzyczasie zrobiłam doktorat z choro-
by wieńcowej. Nigdy nie żałowałam swojej 
decyzji o wyborze zawodu. Myślę, że mogę 
powiedzieć, że praca jest moją pasją i cią-
głym wyzwaniem. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jadwiga Dąbrowska

Zdj. Pracownia Nieinwazyjnej 
Diagnostyki Choroby Wieńcowej 
przy Klinice Choroby Wieńcowej 

i Strukturalnych Chorób Serca, 
Instytut Kardiologii.
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Warto przeczytać

MAGIA ZAWARTA W SZCZEGÓŁACH

D laczego zaczynam od cytatu z opowiada-
nia autorki? Ponieważ, jak twierdzi New 

York Times, Alice Munro należy cytować, 
bo cytat lepiej niż opis odda szlachetną 
spontaniczność jej prozy. 

Kanadyjska pisarka Alice Munro zaliczana jest 
do najwybitniejszych żyjących autorek krótkich 
form literackich. Napisała trzynaście zbiorów 
opowiadań, zdobyła wiele nagród. W rodzinnej 
Kanadzie uważana jest za żyjącego klasyka, 
ale dopiero dzięki zdobyciu prestiżowej nagrody 
Bookera, zyskała uznanie na świecie. Jej opo-
wiadania przetłumaczono na ponad 20 języ-
ków. Od lat wymieniana jest jako kandydatka 
do literackiej Nagrody Nobla. 

W Polsce znana jest od niedawna. Od roku 
2009 ukazały się u nas zbiory: Ucieki-

nierka; Kocha, lubi, szanuje… („Wydawnictwo 
Dwie Siostry”) oraz poświęcony szkocko-
irlandzkim korzeniom autorki Widok z Castle 
Rock. „Wydawnictwo Literackie” opublikowało 
również tomy opowiadań Zbyt wiele szczęścia 
i Za kogo ty się uważasz? W styczniu tego roku 
na polskim rynku ukazał się Taniec szczęśli-
wych cieni. Ta ostatnia książka jest w rzeczywi-
stości pierwszą w dorobku Munro. 

Sukces jej prozy jest zaskakujący. Autorka trzy-
ma się na uboczu, udziela niewielu wywiadów, 
a jednak zdobyła rzesze czytelników, stosując 
znakomitą metodę literacką. Munro w swoich 
opowiadaniach portretuje bohaterów bez fał-
szu, bez słownych fajerwerków i wydumanej 
frazy, oszczędnie w środkach, jasno i na temat, 
ale i z wyczuciem. Urzeka czytelnika opowie-
ściami o codzienności, o momentach, które dla 
wartkiej akcji mogą nie mieć wartości, ale dla 
bohaterów Munro stanowią cały wszechświat. 
W zwięzłych historiach odmalowuje się smutek, 
ból, czułość, intymność. 

B ohaterowie, najczęściej kobiety, posiadają 
wstydliwe sekrety, prowadzą z pozoru 

trywialne życie, jednak w chwili przedstawionej 
w utworze stają przed ważnym wyborem i ni-
gdy nie zachowują się zgodnie z oczekiwania-
mi. Autorka odziera teksty z pompatyczności, 
patosu, pozostawiając czytelnikowi tylko to, 
co najważniejsze tu i teraz, dzisiejszość. 

Czytając opowiadania Munro odnoszę wra-
żenie, że autorka wpuszcza mnie do życia 
bohaterów tylnymi drzwiami, pozwala z boku 
przyglądać się niuansom, na własną rękę inter-
pretować to, co niedopowiedziane. Spomiędzy 

wersów jej prozy wyłania się 
kolejna warstwa znaczeń. Jest 
to najwyższą zaletą każdego 
utworu literackiego, że po odło-
żeniu książki, wciąż mamy 
o czym myśleć, możemy się 
zastanawiać, co by było, gdy-
byśmy znaleźli się w podobnym 
położeniu. 

B ohaterowie opowiadań 
Munro nigdy nie podejmują 

decyzji, które są jednoznacznie 

pozytywne lub negatywne. Autorka zostawia 
czytelników z pytaniami. Jak poradzi sobie sza-
ra, niewidzialna do tej pory Johanna z opowia-
dania Kocha, lubi, szanuje…, która postanowiła 
rzucić posadę pomocy domowej i przenieść się 
do nieznanego miasta i mężczyzny? Zwłaszcza 
że ów mężczyzna okazuje się nieudacznikiem 
i hazardzistą, a listy, w których wyznawał 
jej uczucie to zwykły żart pary nastolatek? Dla-
czego córka farmera z opowiadania Chłopcy 
i dziewczynki otworzyła bramę i wypuściła klacz, 
którą ojciec miał właśnie zastrzelić? Było jej żal 
zwierzęcia czy szukała rozrywki w nudny dzień? 
A jeśli powiem, że w desperacki, podświadomy 
sposób postąpiła na przekór stereotypowi, 
co wolno dziewczynkom, a co chłopcom? Jak 
wreszcie zachowa się mężczyzna z cytowanego 
tu opowiadania Stary niedźwiedź mocno śpi, 
którego ukochana żona zaczyna tracić pamięć? 
Umieszczenie chorej żony w zakładzie jest 
dla niego doświadczeniem przytłaczającym, 
prawdziwą próbą wytrwałości. Czy przejdzie 
ją pozytywnie, zwłaszcza gdy ona zapomni, 
że są małżeństwem? W dodatku zainteresuje 
się obcym mężczyzną, którego bierze za daw-
nego przyjaciela. A może ów człowiek wcale 
nie jest obcy? 

P rostota języka Munro urzeka, fi nezyjne 
portrety relacji damsko-męskich, niuanse 

uczuć, empatia i przenikliwość pokazują, że Ka-
nadyjka to nie tylko mistrzyni krótkich form 
prozatorskich, ale i świetny psycholog, socjolog 
i fi lozof. Magazyn Booklist stwierdził: Mówi się, 
że diabeł tkwi w szczegółach, ale w nieskazitel-
nych, zachwycających opowiadaniach Munro 
w szczegółach zawarta jest magia. 

„[…] co jakiś czas uświadamiał sobie, jak głupio, żałośnie musi wyglądać, gdy tak się za nimi snuje; może nawet 
sprawia wrażenie szaleńca. I nie udawało mu się otwarcie z nią porozmawiać, ani z nim. Był coraz mniej pewny, 

czy ma prawo dalej grać w tym przedstawieniu, ale nie potrafi ł się usunąć. Nawet w domu, gdy pracował przy biurku, 
sprzątał w kuchni czy odgarniał śnieg, jakiś wewnętrzny metronom tykał zgodnie z rozkładem dnia w Meadowlake, 

odliczając czas do kolejnej wizyty. Czasami sam sobie wydawał się podobny do wyrostka z oślim uporem 
zalecającego się do dziewczyny, u której nie ma żadnych szans. To znów czuł się jak świr, który chodzi krok w krok 

za sławną kobietą, wierząc, że pewnego dnia ta obejrzy się na ulicy i rozpozna w nim swą prawdziwą miłość.”

Tekst i zdjęcie Katarzyna Karpińska
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Braliśmy udział

ZMIERZCH ZMIERZCH 
STAREGO SPOŁECZEŃSTWA

P onad 100 przedstawicieli świata 
nauki, administracji oraz biznesu 

zgromadziła konferencja „Świt innowa-
cyjnego społeczeństwa”. Była to okazja 
do dyskusji o potrzebie systemowego 
podejścia do innowacyjności w Polsce 
w kontekście najnowszego raportu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Świt 
innowacyjnego społeczeństwa. Trendy 
na najbliższe lata”.

Ostatnie 4 lata pokazują, że Polska wśród 
krajów OECD, znacznie szybciej niż kiedy-
kolwiek, zmniejsza lukę rozwojową w sto-
sunku do krajów zachodnich. 

P olska zajmuje 10. miejsce w UE 
w wysokości przeciętnych nakła-

dów na innowacje w przedsiębiorstwie 
prowadzącym taką działalność, 9. miejsce 
w UE w produkcji sprzedanej produktów 
nowych dla rynku (powyżej średniej unij-
nej) oraz 4. miejsce w UE w średniorocz-

nym wzroście nakładów wewnętrznych 
na działalność badawczo-rozwojową 
(średnio 13%) – wyprzedzają nas tylko 
trzy kraje: Estonia (22%), Słowacja (17%) 
i Słowenia (16%). Za tymi wynikami stoją 
indywidualne wysiłki przedsiębiorstw, 
w tym prywatne nakłady fi nansowe 
oraz znaczne wsparcie publiczne 
udzielane na poziomie centralnym i regio-
nalnym.

Spotkanie, poza omówieniem genezy 
i zawartości raportu, toczyło się podczas 
dwóch paneli dyskusyjnych z udziałem 
współautorów raportu oraz zaproszonych 
ekspertów ze środowiska naukowego, 
administracji publicznej, sektora przedsię-
biorstw oraz organizacji pozarządowych. 
Dyskutowano na temat nowych koncepcji 
innowacyjności, a także – trendów w pro-
cesach innowacyjnych, jakie zachodzą 
na świecie.

U czestników powitali: Jerzy W. Pie-
trewicz, sekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Gospodarki oraz Bożena 
Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, którzy 
w swoich wystąpieniach podkreślili zna-
czenie działań przedsiębiorców na rzecz 
innowacyjności i rozwoju gospodarczego. 
Zwracali uwagę na istotną rolę kapitału 
inwestycyjnego i społecznego w tym 
procesie.

W toku interesujących wypowiedzi 
skomentowano diagnozy wzrostu 

poziomu innowacyjności w Polsce, postu-
lowano jej przyszłe kierunki oraz wskazano 
bariery, których usunięcie może pozytywnie 
wpłynąć na większy odsetek innowatorów-
Polaków. Innowacyjność, jako przedsię-
wzięcia prowadzące do polepszenia jakości 
życia, przedyskutowana została w ujęciu 
bardzo szerokim: począwszy od innowacji 
produktowych i usługowych, poprzez inno-
wacje otwarte, tzw. „skromne”– aplikacyjne, 
aż do innowacji społecznych. 

Rola innowacji społecznych, zdaniem 
Kuby Wygnańskiego, prezesa Pracowni 
Badań i Innowacji Społecznych „Stocz-
nia”, jednego z panelistów, powinna być 
„prometejska, stymulująca, inspirująca” 
– a więc prowadząca do trwałych zmian 
na korzyść, jak największych grup spo-
łecznych.

O drębnym zagadnieniem jest 
rosnąca konieczność ochrony 

własności intelektualnej, której rolę 
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Braliśmy udział

KOGO DOTYCZY 

„SZKLANY SUFIT”„SZKLANY SUFIT”

W marcu br. w Krako-
wie odbyła się de-

bata pt. „Szklany sufi t a może 
szklana ściana? Kobiety 
na płaszczyźnie politycznej, 
społecznej i ekonomicznej”. 
W wydarzeniu wzięły udział 
jako prelegentki: Róża Thun 
posłanka do Parlamentu 
Europejskiego, Małgorzata 
Kidawa-Błońska posłanka 
na Sejm, wiceprzewodniczą-
ca sejmowego Klubu PO, 
dr Alicja Adamczak Prezes 
Urzędu Patentowego RP oraz 
Ewa Bielecka Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju”. Spotkanie prowadziła Marzena Haponiuk 
z Instytutu Obywatelskiego. W debacie uczestniczyła też również Dorota Niedziela, posłanka na Sejm. 

P odczas wielowątkowej dyskusji oscylującej wokół warunków życia kobiet i uwarunkowań ich ak-
tywności społecznej i zawodowej, także znaczenia ich wykształcenia i kwalifi kacji dla wzrostu 

poziomu innowacyjności gospodarki, na co zwracała uwagę dr A. Adamczak, pojawiły się opinie , iż pro-
blematyka szklanego sufi tu dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn”. Posłanka Róża Thun podkreśliła, 
że „kobiety muszą wciąż jeszcze przebijać się przez szklany sufi t zawodowy, ale mężczyźni – osiągnąć 
pełną akceptację ich roli jako równoprawnego rodzica”. Stawiano też tezy, iż tak naprawdę wiele zależy 
od umiejętności i kompetencji człowieka niezależnie od płci, a bariery są tylko tam, gdzie sami sobie 
je stawiamy. Trzeba zatem zaczynać od „podstaw” czyli od świadomego podejścia każdego człowieka 
do swej kariery, ambicji zawodowych. Choć nie ulega wątpliwości, że warunki społeczne i ekonomiczne, 
system kształcenia powinny tworzyć niezbędne ramy dla swobodnego wyboru swej ścieżki życiowej 
i zawodowej przez kobiety. Wówczas proces likwidacji – „szklanych sufi tów, ścian” itp. różnych barier, 
ograniczających wykorzystywanie potencjału kobiet, będzie budził mniej emocji.

(Organizatorkami wydarzenia były Beata Harnik i Joanna Zarywska z krakowskiej PO)

Zdj.

w innowacyjnej gospodarce,w 
zdecydowany sposób akcentowała 
dr Alicja Adamczak, prezes Urzę-
du Patentowego RP: – Nie możemy 
mówić o skutecznym kształceniu 
innowacyjnego społeczeństwa, 
nie mówiąc o ochronie własności 
intelektualnej w tym przemysłowej. 
Urząd kładzie szczególny nacisk 
na edukację dzieci i młodzieży, aby 
rozwijać wśród nich dobre praktyki, 
kształtować twórcze myślenie. 
Za to dorosłym wciąż powtarzamy: 
w innowacyjnej gospodarce w zde-
cydowanej większości przypadków 
nie możecie być konkurencyjni, 
jeśli nie chronicie skutecznie 
swoich rozwiązań. Często, jeśli 
wy nie chronicie swojej innowacji, 
to ktoś za was to zrobi. I na tym 
zarobi – mówiła.

N a znaczenie ochrony zwracali 
uwagę także przedsiębiorcy, 

którzy coraz częściej mają świado-
mość, że bez niej nie mogliby prze-
kształcać inwestycji, wynalazków, 
nowych produktów w rozwiązania 
dające im przewagę biznesową, 
na rynku krajowym i globalnym.

– Staramy się w miarę naszych 
możliwości, a jest ich coraz więcej, 
koncentrować się na działaniach 
wspomagających rozwój polskiej 
innowacyjności, aktywizując 
przede wszystkim sektor nauki, 
tej państwowej i tej komercyjnej, 
powiązanej z obszarem przedsię-
biorstw. Staramy się tworzyć wiele 
udogodnień formalnych. Na pewno 
specjalnego potraktowania wy-
maga kwestia ulg podatkowych 
na działalność innowacyjną. Dużo 
także zależy od świadomości nas 
samych, urzędników, naukowców 
i przedsiębiorców – podkreślał prof. 
Jacek Guliński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

Raport można bezpłatnie pobrać 
na stronie internetowej PARP.

Piotr Brylski

Zdj.
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Widziane z boku

BRAK WYOBRAŹNI 

C zy ktokolwiek z nas, kto w jakimkolwiek 
mieście decyduje się na zamieszkanie 

w jego określonym rejonie, dzielnicy, a w War-
szawie zwłaszcza, przypuszcza, co może 
go spotkać po 10-15 latach? Większość z nas 
nie garnie się do centrów miast, bo to tłok, 
ruch, brak zielonych terenów, zanieczyszczone 
spalinami powietrze, monstrualne korki itp. itd. 
Ale w krajach bardziej rozwiniętych i bogat-
szych, robi się wiele, by nawet te centra „dohu-
manizować”, a zamiast osiedli mieszkaniowych 
budować w nich biurowce ze sklepami, 
restauracjami, zapewniając dobrą komunikację 
(metro naziemne i podziemne – vide Wiedeń, 
Londyn, Paryż itd.) I to jest ok. 

U nas wciąż jeszcze, i pewnie długo nadal, 
dominuje i dominować będzie myślenie zgoła 
inne. Co gorsze, nawet w tych dzielnicach, 
które z założenia służą ludziom do mieszkania, 
wypoczynku a nie do pracy, zupełnie się tych 
ich istniejących czy potencjalnych funkcji 
nie uwzględnia. Buduje się wielkie biurow-
ce, deweloperom pozwala na zabudowę 
mieszkaniową typu „Manhattan” nie bacząc 
na charakter już istniejącej zabudowy, tradycje 
architektoniczne dzielnicy, także jej – nazwijmy 
to tak – „pojemność komunikacyjną”. Byle 
więcej, byle wyżej, a to że wąskie uliczki staną 
się nieprzejezdne, ciasne, a w wielopiętrow-
cach ludzie zamieszkają razem… w swych 
sypialniach? To co z tego, skoro ludzie kupują 
takie mieszkania, mówią ci, którzy tak budują 
i ci, którzy wydają im stosowne decyzje? 

T aka sytuacja zaistniała na tzw. Przyczółku 
Grochowskim na warszawskiej Pradze 

Południe, którego przestrzeń właśnie skutecz-
nie zniszczono taką zabudową. Wyłoniło się 
z ziemi i wyłania dalej w stronę Saskiej Kępy 
olbrzymie osiedle „Saska”, które z tej małej, 
o niskiej zabudowie „poddzielnicy” na obrze-
żach Saskiej Kępy i Gocławia uczyniło „Man-
hattan”. Do tego i na innych małych uliczkach 
w ostatnich latach nabudowano, oj nabudo-
wano, wysoko, nie bacząc, że niedługo będzie 

problem, by z osiedli wyjechać – już są korki, 
czy wyjść, bo chodniki są mikroskopijnej szero-
kości albo wcale ich nie ma. 

Tak więc przybywa w tej okolicy, na małej 
przestrzeni kilkanaście tysięcy ludzi. Teraz 
jest dodatkowy argument dla wprowadzenia 
na tych wąskich uliczkach… ruchu autobu-
sowego! Mimo że w całej stolicy szuka się 
oszczędności w połączeniach autobusowych. 
A tu ich zresztą jest niemało, zarówno od stro-
ny „wąskiego gardła” czyli ulicy Bora Komo-
rowskiego, od kilkunastu lat nieposzerzanej 
i niezmienianej, czy Fieldorfa, Ostrobramskiej. 

N ic dziwnego, że mieszkańcy wcześniej-
szej, 3-4 piętrowej zabudowy Przyczółka 

Grochowskiego, czują się oszukani. Gdy 
kupowali tu mieszkania kilkanaście lat temu, 
to nie z myślą, że będą mieszkać, jak w cen-
trum miasta, w tłoku, w korkach, w zanieczysz-
czonym środowisku, ze zwiększoną emisją 
spalin. Jakby tego było im brak, zamieszkaliby 
tam, gdzie dostęp do tych „wartości” wielko-
miejskich jest niczym nieograniczony, można 
powiedzieć w zasięgu oddechu. 

Miasta się budują, rozwijają, bo muszą – argu-
mentują, ograniczeni w swej wyobraźni prze-
strzennej, urzędnicy. Prawda, ale czy z głową 
je projektujemy, czy w ogóle je projektujemy, 
z myślą o tzw. interesie społecznym, szeroko 

rozumianym i godziwych warunkach życia 
już mieszkających już a także przyszłych 
mieszkańców, a nie tylko zysku deweloperów 
i kogo tam jeszcze? Przewidujemy konsekwen-
cje nadmiernego zagęszczania, potrzeb ko-
munikacyjnych, parkingów itp.? Obecnie trwa 
wyścig deweloperów, by z zabudową wcisnąć 
się, jak najbliżej centrum miasta, co podkre-
ślają w swych kampaniach promocyjnych 
– 5-10 minut od centrum, choć wiedzą, że im 
„bliżej” centrum, tym dłużej się tam jedzie. 
Pytania są retoryczne. 

W tej części Warszawy, na Przyczółku Gro-
chowskim świetnie by się komponowa-

ła taka właśnie zabudowa, jaką tu rozpoczęto 
kilkanaście lat temu. Ale władze gminy i miasta 
nie tak dawno postanowiły: nie ma dyskusji, 
ma być ciasno i wysoko (czym się kierowali, 
wiedzą oni sami, a NIK takich spraw nie bada). 
Skoro więc deweloperzy dostali zgodę „archi-
tektury” na tę wysoką zabudowę, ludzie muszą 
mieć też linie autobusowe(!) A rzekomo taka 
zabudowa została zaakceptowana w planie 
zagospodarowania przestrzennego (!), choć 
społeczności lokalnej nigdy ten plan nie został 
zademonstrowany. O kosztach połączeń ko-
munikacyjnych, lepiej nie mówmy, są wysokie, 
choć miasto jako całość ma środków zdecydo-
wanie za mało, a o różnych cięciach co i rusz 

Osiedla w Wilanowie
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donoszą media. Ale jak widać na Pradze Południe nie jest to problem, 
bo na krótkim odcinku „funduje” się mieszkańcom m.in. trzy ronda, 
zamiast „udrożnić” ważną komunikacyjnie ulicę Bora Komorowskiego, 
by „Saska” mogła się przebijać do śródmieścia… 

No i tak wygląda po polsku to urządzanie – „poprawianie przestrzeni pu-
blicznej” dla dobra mieszkańców. Niedawno w Gazecie Wyborczej w ar-
tykule „Niech odżyją nasze miasta” zacytowano opinie prof. Jana Gehla 
z Amerykańskiego Stowarzyszenia Architektów Przestrzeni, że przy 
projektowaniu przestrzeni w miastach nie bierze się pod uwagę ludzkich 
potrzeb, a w ciągu ostatnich 50 lat nikt nie zajmował się systematycz-
nym badaniem środowiska przyjaznego Homo sapiens i zdecydowanie 
więcej wiemy o siedliskach goryli górskich, tygrysów syberyjskich i pand 
niż o środowisku, w którym żyją ludzie. 

M am więc pomysł – w czerwcu przyjadą do Polski światowi eksper-
ci marketingu miejsc, również merowie i burmistrzowie z europej-

skich miast, by dyskutować, jak budować markę miejsc, prezentować 
i promować określone części miast, regionów, jak zapewnić satysfakcję 
i zadowolenie mieszkańców. Zaprośmy ich na zwiedzanie Przyczółka 
Grochowskiego w Warszawie. A może i na cud – osiedle Wilanów, 
przypominające mieszkaniowe koszary bez zieleni, którego plany rozbu-
dowy też ktoś (kto – prosimy o nazwiska tych projektantów przestrzeni 
i architektów) akceptował, podobnie jak na Pradze Południe? 

Warszawa jest moim zdaniem niestety przykładem miasta, jak lu-
dzie ludziom czyli sami sobie obrzydzają życie w dużych miastach. 
To już nie jest kwestia braku środków, jak kiedyś. Kto to potem „odkręci”, 
zwłaszcza, że młodzi wyjeżdżają „w świat” za pracą, a „Manhattany” 
i „koszary” pozostają, podobnie jak gomułkowskie i gierkowskie „pudła 
od zapałek”, w których żyją i umierają kolejne pokolenia… 

Uliczka na Saskiej Kępie

Anna Cis
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